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II. Wprowadzenie makroekonomiczne oraz kontekst
rozwiązań europejskich

W bloku czy domu jednorodzinnym
– gdzie mieszka więcej Polaków?

Segment budynków jednorodzinnych jako potencjalny kierunek/przedmiot
zainteresowania banków w kontekście finansowania przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną

Polskie
domy ciągle energochłonne?
Z punktu widzenia sektora bankowego wspieranie inwestycji,

podnoszących efektywność
energetyczną, stosunkowo szybko przynosi efekty, w pierwszej kolejności w sektorze obejmującym dużych odbiorców energii – przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, a także administrację
W ramach działań Instytutu Ekonomii Środowiska-Inicjatywy Efektywna Polska
publiczną. W segmentach tych pozytywne efekty przynoszą z jednej strony wymagania rynku,
powstał raport „Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst,
a z drugiej regulacje państwowe wsparte preferencyjnym finansowaniem.

O raporcie i autorach
Instytut Ekonomii Środowiska, wraz z partnerami
z instytucji związanych z Unią Europejską w ramach
inicjatywy „Efektywna Polska”, jest promotorem
i koordynatorem projektu europejskiego ukierunkowanego na wyzwolenie w Polsce korzyści gospodarczych wynikających z pełnego wykorzystania rynkowego potencjału remontów budynków
jednorodzinnych. Działając w tym celu, prowadzi
kampanie zmierzające do zaangażowania trzech
kluczowych partnerów/obszarów rynku: sektora finansowego; producentów materiałów i technologii
budowlanych, wykonawców; instytucji publicznych.
Raport „Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków” stanowi podsumowanie badań jakościowych zrealizowanych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych prowadzonych
z przedstawicielami reprezentatywnej grupy polskich banków. Badanie ukierunkowane było na
identyfikację optymalnych mechanizmów stymulujących możliwy udział banków w programach finansowania inwestycji remontowych, w tym ter-

stan obecny, opinie i rekomendacje” (Kraków, luty 2016). W raporcie tym gros uwagi

Segmentem, który w nikłym stopniu uczestniczy w tym procesie są właściciele domów jednoropoświęcono możliwości wsparcia finansowania programów termomodernizacji
dzinnych, wybudowanych kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Budynki te nie spełniają obowiąbudynków. Jednym jednak z ciekawszych rozdziałów i zarazem na pewno
zujących obecnie standardów cieplnych, ogrzewane są starymi, nieefektywnymi kotłami (często
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jednorodzinnych, a ilu w mieszkaniach i jaki jest wskaźnik zużycia energii i emisji CO2
dla tych lokali. Dane te często są punktem wyjściowym do szacowania możliwości
Charakterystyka sektora budynków jednorodzinnych
rynku wymian urządzeń i systemów grzewczych czy wentylacyjnych.

Budynki jednorodzinne stanowią bardzo istotną część polskiego rynku mieszkaniowego. Dane
statystyczne dotyczące tego segmentu budynków są ubogie i często rozbieżne. Według Narodowego Spisu
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1 Budynki
zamieszkane według rodzaju budynku w 2011 r.
2
ZAMIESZKANE BUDYNKI. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS 2013. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/

stanowiły budynki zamieszkane (w miastach – 2,2 mln
budynków zamieszkanych, a na wsi – 3,4 mln). W zbiorze tych budynków ponad 5 mln to budynki jednorodzinne, a ponad 530 tysięcy wielomieszkaniowe.
W strukturze budynków zamieszkanych ogółem

momodernizacyjnych, klientów indywidualnych,
osób fizycznych i gospodarstw domowych, jak
Kraków, luty 2016
również podmiotów zrzeszających osoby fizyczne
z szerokim wykorzystaniem środków publicznych
oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników badań, zaprezentowanie opinii na temat
występujących barier w finansowaniu inwestycji
remontowych/termomodernizacyjnych, wskazanie czynników stymulujących i zaproponowanie
rekomendacji służących rozwojowi rynku.

Przejdź

Instytut Ekonomii
Środowiska

Przejdź

Efektywna Polska

udział domów jednorodzinnych jest dominujący,
zarówno w mieście, jak i na wsi (wykres nr 1).
Zdecydowana większość budynków jednorodzinnych
znajduje się na terenach wiejskich – prawie 3,3 mln,
wobec ponad 1,7 mln w miastach. W odróżnieniu od

ZAMIESZKANE BUDYNKI. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. GUS 2013.
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_zamieszk_budynki_nsp_2011.pdf
1

13 mln na wsi. W ujęciu procentowym prawie 90% mieszkańców wsi i prawie 30% mieszkańców
0 5 /miast
2 0 1 6zajmuje mieszkania w budynkach jednorodzinnych. Według niektórych danych w ostatnim
dziesięcioleciu wzrósł odsetek Polaków, którzy zdecydowali się na zamieszkanie w domach jednoroH Odzinnych
M E i w efekcie udział ten wzrósł z 49,5% w roku 2005 do 53,7% w 2013 r.3
Infografika 1. Budynki zamieszkane w Polsce charakterystyka
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http://www.ihouse.pl/news/detal/domy-jednorodzinne-zaspakajaja-polowe-potrzeb-mieszkaniowych-w-polsce/347/4
W Polsce w budynkach jednorodzinnych znajduje ponad 20% budynków.
się około 5 mln 250 tys. mieszkań. Mieszkania te są W okresach 1945-1970 i 1971-1988 wybudowano po
z reguły większe pod względem powierzchni w po- ok. 25% budynków, a w okresie 1989-2002 – 12% bu7
równaniu do mieszkań zlokalizowanych w budyn- dynków. Około 10% budynków powstało w ostatnim
kach wielorodzinnych, a także charakteryzują się dziesięcioleciu. Oznacza to, że zasób mieszkalny jest
większą gęstością zaludnienia (na mieszkanie, a nie dość stary i charakteryzuje się niskimi standardami
na jednostkę powierzchni). W efekcie okazuje się, że energetycznymi.
ponad połowa Polaków mieszka w domach jedno- Charakterystykę stanu budownictwa jednorodzinrodzinnych – na 38 mln mieszkańców ok. 19,5 mln, nego w Polsce podsumowują wyniki badań wykoz tego prawie 6,5 mln w miastach i ponad 13 mln na nanych przez Instytut Ekonomii Środowiska wspólwsi. W ujęciu procentowym prawie 90% mieszkań- nie z Instytutem CEM w 2014 r., z których wynika, że
ców wsi i prawie 30% mieszkańców miast zajmuje ok. 70% budynków jednorodzinnych cechuje się nimieszkania w budynkach jednorodzinnych. Według skimi lub bardzo niskimi standardami w zakresie zuniektórych danych w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł życia energii cieplnej, a ponad 30% pozbawiona jest
odsetek Polaków, którzy zdecydowali się na zamiesz- izolacji termicznej ścian zewnętrznych.3
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Eurostatu za rok 2013, w Polsce udział gospodarstw domowych w strukturze
ńcowej jest największy i przekracza 32% (zob. wykres nr 3).
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