
System kas oszczędnościowo-budowlanych w Europie:
historia sukcesu

posiedzenie seminaryjne:

Andreas J. Zehnder
Managing Director

European Federation of Buidling Societies
Brussels, Belgium

8 marca 2016, Warszawa, Polska



Dlaczego kasy oszczędnościowo-budowlane?

� Do lat 80-tych, aktywność doradców finansowych koncentrowała się na 

oferowaniu produktów i usług finansowych służących kumulacji prywatnego 

kapitału przez tych, którzy byli zainteresowani  zakupem domu lub 

mieszkania, aby mogli skorzystać z najbardziej korzystnych warunków kredytu 

hipotecznego.

� Poszukiwanie wyższych zysków skłoniło kasy pożyczkowo-oszczędnościowe w 

USA i kasy mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii, do podejmowania wyższego 

ryzyka i porzucenia swojego starego modelu biznesowego – co miało 

dramatyczne konsekwencje.

� Model biznesowy kas oszczędnościowo-budowlanych charakteryzuje się 

niskim ryzykiem co przekłada się też na niższe zyski. Jednak dzięki temu w 

czasach kryzysu finansowego kasy okazały się być oazą stabilności. 
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Rola kas budowlanych w przeszłości
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� Odbudowa Europy latach 50-tych XX wieku 
była prawdziwym wyzwaniem -
finansowanie było ograniczone i 
kosztowne

� Instytucje kas budowlanych odegrały 
kluczową rolę w odbudowie rynku 
mieszkaniowego w tym okresie – dzięki 
zasadzie samopomocy finansowej

� Kasy budowlane oferują zabezpieczone 
kredyty hipoteczne o stałym 
oprocentowaniu w walucie lokalnej
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Kasy oszczędnościowo-budowlane 
w Europie Środkowej i Wschodniej

� Od 1992 roku zostało utworzonych 

18 kas mieszkaniowych poza 

Niemcami i Austrią - krajami, z 

których wywodzi się instytucja kas

� Ponad 16 mln nowych klientów 

potwierdza ich sukces

� Kasy oszczędnościowo-budowlane 

to doskonały produkt, aby 

sprostać wyzwaniu koniecznej 

modernizacji istniejących 

budynków



Kasy oszczędnościowo-budowlane na świecie
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Zostały wdrożone w następujących krajach:

� Austria

� Chiny

� Chorwacja

� Czechy

� Niemcy

� Węgry

� Kazachstan

� Luxemburg

� Rumunia

� Słowacja
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Kasy oszczędnościowo-budowlane

Kasy oszczędnościowe

Banki 

spółdzielcze
Firmy 

ubezpieczeniowe

Banki 

hipoteczne
Banki komercyjne

Banki 

państwowe

� Kasy oszczędnościowo-budowlane są 
bardzo popularne w wielu europejskich 
krajach

� 6 na 10 Austriaków i 4 na 10 Czechów i 
tyle samo Niemców posiada umowę z 
kasami

� Kasy oszczędnościowo-budowlane w 
Niemczech udzieliły w 2014 roku nowych 
kredytów na kwotę 32,4 mld euro – co 
czyni je trzecim największym 
uczestnikiem rynku

� 1 bilion euro wypłacono przez kasy 
oszczędnościowo-budowlane na cele 
finansowania nieruchomości 
mieszkaniowych w Niemczech od 1948 r.

Rola kas oszczędnościowo-budowlanych dziś



Penetracja rynku europejskiego
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� W Austrii, Czechach i 

Niemczech kasy budowlane 

osiągnęły wysoki wskaźnik 

penetracji rynku

� W Chorwacji, na Węgrzech, w 

Rumunii i na Słowacji istnieje 

jeszcze potencjał rozwoju 

systemu kas budowlanych

Rumunia

Węgry

Chorwacja

Słowacja

Austria

Czechy

Niemcy

3%

12%

16%

18%

59%

36%

37%

Poziom penetracji rynku:

Poziom penetracji rynku: Łączna liczba umów w 

kasach mieszkaniowych / liczba mieszkańców w %



Udział kas oszczędnościowo-budowlanych 
w rynku kredytów w 2014
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Kraj

Nowe kredyty na cele 
mieszkaniowe 
udzielone przez kasy 
oszczędnościowo-
budowlane w mld 
euro

Udział kas 
oszczędnościowo-
budowlanych w rynku 
nowo udzielanych 
kredytów 
mieszkaniowych

Niemcy 32,4 19,5%

Chorwacja 0,096 16,2%

Rumunia 0,022 1,36%

Słowacja 0,533 10,5%

Czechy 1,35 21%

Węgry 0,4 27,6%



Kasy czynnikiem stabilizującym
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� Kraje, w których od lat funkcjonują kasy oszczędnościowo-

budowlane, były w mniejszym stopniu dotknięte w przypadku 

zaburzeń funkcjonowania rynku mieszkaniowego i rynku 

finansowania budownictwa mieszkaniowego w następstwie 

kryzysu finansowego.

� Kasy były w stanie wypłacać więcej kredytów, gdy inne instytucje 

kredytowe niechętnie pożyczały kredytobiorcom o niższych 

dochodach.

� System kas mieszkaniowych nie był dotknięty kryzysem dzięki 

specjalnym przepisom i regulacjom.



Przykład: Niemcy
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� Rok 2008 był jednym z najlepszych lat dla rynku kas – podczas gdy 

reszta branży finansowej stawiała czoła kryzysowi. Kasy budowlane 

udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 40,9 mld euro (2014: 

32,4 mld euro) a ich udział w rynku nowych kredytów wyniósł 30,2% 

(2014: 19,5%).

� System kas oszczędnościowo-budowlanych był w stanie przyciągnąć 

spore oszczędności również w niestabilnych czasach i czasach niskich 

stóp procentowych: Depozyty kas wzrosły w ciągu 3 lat (2008-2011) o 

20 mld euro (16%).

� Duży rezerwa depozytów kas oszczędnościowo-budowlanych 

umożliwia kasom zapewnienie wszystkim klientom tanich kredytów 

mieszkaniowych, gdy rosną rynkowe stopy procentowe kredytu 

bankowego.



Przykład: Czechy

� W latach kryzysu spadek akcji kredytowej banków hipotecznych 

wyniósł 43% z 123 mln CZK w 2008 roku do 71 mld CZK w 2009 roku.

� Natomiast w kasach oszczędnościowo-budowlanych spadek akcji 

kredytowej wyniósł tylko 10% z 74 mld CZK do 66 mld CZK w tym 

samym okresie.

� W konsekwencji udział w rynku kas wzrósł z 37% w 2008 do 48% w 

2009 roku.

� Bez udziału czeskich kas oszczędnościowo-budowlanych, podaż 

pieniądza w sektorze mieszkaniowym i budowlanym zostałaby 

zmniejszona bardziej zauważalne a kryzys finansowy miałby o wiele 

większy wpływ na stabilność gospodarczą.

• Finansowanie odbywało się lokalnie

• Hipoteczne kredyty walutowe praktycznie nie były udzielane
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Przykład: Węgry

� Penetracja rynku przez kasy oszczędnościowo-budowlane była 
przed kryzysem znacznie niższa niż w Czechach czy Niemczech

� Udział w rynku kas mieszkaniowych w nowej akcji kredytowej 
wyniósł zaledwie 1% w 2008 roku, między innymi dlatego, że 
kasy budowlane nie konkurowały z bankami oferującymi 
kredyty walutowe.

� Zadłużenie kredytów hipotecznych denominowanych w 
walutach obcych wynosiło około 75% w 2008 roku.

� W następstwie kryzysu finansowego, forint stracił na wartości 
wobec franka szwajcarskiego, euro i jena powodując 
zawirowanie w gospodarstwach domowych, posiadających 
kredyty w walutach obcych. 
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Przykład: Węgry (ciąg dalszy)
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� Węgierski rząd zdecydował się na rekompensaty dla kredytobiorców 

walutowych i wycofywanie kredytów w walutach obcych; zakaz 

nowych kredytów walutowych.

• Banki na Węgrzech poniosły straty w wysokości około 4 mld Euro.

• Zadłużenie kredytów hipotecznych denominowanych w walutach 

obcych spadła do 2015 roku do prawie 0%.

• Banki drastycznie ograniczyły akcję kredytową dla finansowania 

budownictwa mieszkaniowego z 842 mld HUF w 2008 roku do 101 

mld HUF w 2013 roku - spadek o 88%.

� Instytucje kas budowlanych wzmocniły swoją pozycję: 

W 2015 roku ich udział w rynku wynosił 29% a kwota wypłaconych    

nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 105 mld HUF.



� Udział kredytów zagrożonych we wszystkich wymagalnych 

kredytach hipotecznych:

• dla pożyczek udzielonych przez kasy oszczędnościowo-

budowlane: 1,3% (2015).

• dla innych kredytów denominowanych w HUF: 15,3% (2015).

• dla kredytów walutowych: 19% (przed przeliczeniem, na koniec 

2014).
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Przykład: Węgry (ciąg dalszy)



Pozytywne skutki oszczędzania na cele 
mieszkaniowe w kasach
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� System kas wspiera tworzenie się kapitału prywatnego

• Premia budowlana przyciąga duże grupy klientów, którzy bez odpowiedniego 

czynnika mobilizującego nie są chętni do długoterminowego oszczędzania

• Wkład własny jest obecnie kluczowym elementem w procesie zakupu 

mieszkania/domu

� Nieruchomości najlepszą inwestycją na poczet emerytury

• Inwestycja we własny dom to najlepsza motywacja do oszczędzania

• Właściciele nieruchomości są bogatsi od wynajmujących, znajdujących się w 

tej samej warstwie dochodowej

� Kasy mieszkaniowe przyczyniają się do wzrostu stabilności gospodarczej

• Anty-cykliczny model biznesowy

• Kredyty o stałym oprocentowaniu w walucie lokalnej

• Funkcja stabilizująca potwierdzona podczas globalnego kryzysu finansowego



Dziękuję za uwagę!
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