
Programy wspierania kredytobiorców 
hipotecznych w wybranych krajach 



CHORWACJA 
• Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed 

decyzji SNB o uwolnieniu franka). Nałożono także odgórne limity na oprocentowanie. Koszy banków z tego tytułu wyniosą 
(według różnych szacunków) ok. 52-100 mln euro. 
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FRANCJA 
• ok 1,5 tys. gmin zaciągnęło kredyty (ok. 5 mld euro), których stawka oprocentowania była powiązana z frankiem. Ich 

oprocentowanie wzrosło z 3,9% do 26%. Niektóre gminy wynegocjowały zmianę warunków kredytu. Utworzono także fundusz 
restrukturyzacyjny finansowany przez państwo i banki (zasilony kwotą 1,5 mld euro).  

IRLANDIA  
• Plan Zamiany Zadłużenia Hipotecznego na Najem - Mortgage to Rent Scheme. Rządowa inicjatywa mająca na celu pomoc 

kredytobiorcom, którzy mogą utracić tytuł własności nieruchomości z uwagi na zadłużenie w uzupełnieniu Kodeksu 
Dobrych Praktyk w przypadku niespłacanych kredytów hipotecznych (CCMA) Banku Centralnego (2011) i wynikających z 
nich Procedur Rozwiązywania Problemów Niespłacanych Kredytów Hipotecznych (MARP) Banku Centralnego. Celem jest 
utrzymanie prawa do zamieszkania w nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym i dostosowanie zobowiązań 
finansowych (miesięcznych) do możliwości budżetowych rodziny  



WĘGRY 

• Według przyjętej ustawy kredyty walutowe podlegają konwersji w oparciu o kurs wymiany ustalony przez Węgierski Bank 
Centralny (MNB). Kurs ten został ustalony na poziomie 308,97 forinta za euro i 256,6 forinta za franka (przeciętny kurs wymiany 
z okresu 16.06.14-7.11.14). MNB w celu ochrony kursu forinta udostępnił bankom ok. 8 mld euro ze swoich rezerw walutowych 
do nabycia w drodze aukcji, co pozwoliło bankom pokryć niemal w 100% zapotrzebowanie na walutę związane z konwersją. 

 
• Według MNB banki komercyjne mogą stracić ok. 100 mld forintów (400 mln USD) rocznie z tytułu obniżonych dochodów 

odsetkowych, jednakże trzeba wskazać, że warunki, na jakich doszło do przekształcenia są korzystniejsze dla banków niż 
początkowe propozycje rządu węgierskiego (wymiana wg kursów historycznych). Jedną z przyczyn jest decyzja Węgierskiego 
Sądu Najwyższego, który uznał, że  kredytobiorcy muszą ponosić część ryzyka związanego z kredytami walutowymi. 
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HISZPANIA  
 
• W 2009 roku wprowadzono regulację „Moratorium na spłatę kredytów hipotecznych”. Program rządowy, którego celem 

było obniżenie miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy. Banki miały umowę z Offcial Credit Institute – uruchomiono linię 
kredytową na 6 mld Euro. Czasowe (2 lata) zawieszenie spłat do 50% raty kapitałowej – maksymalnie €500 /miesiąc. 
Rezultaty: pomocą objęto 1.3% liczby wszystkich kredytów 

• W latach 2012 i 2013 wprowadzono regulację „Moratorium na eksmisję”. Powołano rządowy fundusz socjalny, wspólnie z 
bankami. Zawieszenie eksmisji dotyczyło kredytobiorców z rodzin wielodzietnych, z dziećmi poniżej 3 roku, opiekujących 
się niepełnosprawnymi, zamieszkujących nieruchomość, z dochodem miesięcznym poniżej €1 597. Rezultaty: 2008-2012  
150 000 eksmisji.  2013 - 39 000 eksmisji, w 2013 spadek o 57% eksmisji przy przejęciu nieruchomości przez banki 

• W latach 2012 i 2013 wprowadzono regulację „Kodeks Dobrych Praktyk dla Banków” rządowa inicjatywa mająca na celu 
ochronę kredytobiorców mających trudności w spłacie kredytów, zakładająca możliwość restrukturyzacji wierzytelności, 
częściowego umorzenia i oddania nieruchomości w zamian za dług. Obowiązkowa dla banków  
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USA  
 
• Program Utrzymania Dostępności Domów – Modyfikacja Kredytu – HAMP - stworzony przy udziale banków, inwestorów, 

emitentów papierów wartościowych, obsługujących kredyty hipoteczne i agencji rządowych, w tym mieszkaniowej (FHFA). 
Celem było utrzymanie wartości nieruchomości, oszczędności osobistych , oszczędności na cele emerytalne i naukę, 
utrzymanie własności nieruchomości, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie wzrostu gospodarczego, zabezpieczenie 
interesu podatników 

• Spłata raty kapitałowej do $10 000  ze środków budżetu federalnego  - bez konsekwencji podatkowych PIT 
• Fundusz Najbardziej Poszkodowanych HHF - rządowy w ramach Programu Pomocy w Utrzymaniu Aktywów – TARP z 2009 

roku. Celem jest utrzymanie wartości nieruchomości, oszczędności osobistych, oszczędności na cele emerytalne i naukę, 
utrzymanie własności nieruchomości, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienie wzrostu gospodarczego, zabezpieczenie 
interesu podatników 

• Program Utrzymania Własności Domu – Refinansowanie – HARP - rządowa Inicjatywa (Federalna Agencja Finansowania 
Mieszkalnictwa) z 2009 roku. Celem jest zmniejszenie rat kredytowych, zmniejszenie oprocentowania, zapewnienie stałej 
stopy procentowej 

• Program Krótkiego Refinansowania FHA - rządowa inicjatywa (Federalny Urząd Mieszkalnictwa) mająca na celu pomoc 
kredytobiorcom, których wartość nieruchomości znacznie spadła  

• Program Utrzymania Własności Domu - Alternatywa dla Windykacji – HAFA (zakończony 31.12.2013) - rządowa 
inicjatywa (dodatkowa opcja do Programu HAMP). Umożliwienie sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, przy 
założeniu, iż uzyskana kwota nie pokrywa całego zobowiązania 
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WNIOSKI DLA POLSKI 
 
• W przedstawionych krajach inicjatywy wspierania kredytobiorców podejmowane były przez rządy przy szerokim udziale 

zainteresowanych 
• Wprowadzone programy miały na celu przede wszystkim utrzymanie tytułu do zamieszkiwania w kredytowanym 

mieszkaniu/domu (pomoc socjalna była realizowana w ramach innych programów, zwykle skierowanych nie tylko do 
nadmiernie zadłużonych) 

• Programy państwowe wspierane były także środkami publicznymi, także w celu pobudzania gospodarki i utrzymania miejsc 
pracy. Dużą rolę spełniają rządowe agencje mieszkaniowe, ale także lokalne władze, których rolą wskazanie jest poziomu 
pomocy dla takich kredytobiorców 

• Banki centralne określiły zasady postępowania  w procedurach przed- i windykacyjnych, także poprzez kodeks dobrych 
praktyk 

• Różnorodność programów w USA nie  jest wynikiem wyłącznie potencjału budżetu, ale także  potrzebą adresowania  
każdego z programów do różnych kategorii dłużników – w zależności od sytuacji osobistej, poziomu zadłużenia, wysokości 
LtV i DtI, regularności spłaty kredytu, potrzeb lokalnych, warunków wsparcia innych interesariuszy 

• Udział banków w programach jest aktywny, aczkolwiek nie zawsze obligatoryjny – np. w programie irlandzkim wymagane 
jest dokonanie oceny i zastosowanie procedur w celu określenia, czy rzeczywiście ostatnim elementem pomocy jest 
zakwalifikowanie dłużnika do programu.  
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