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Kupno mieszkania na kredyt oznacza dla
rodziny, że, po pierwsze, staje się ona
przypisana do ziemi – niczym pańszczyź-
niani chłopi, po drugie, będzie ona musiała
zarobić dużą sumę pieniędzy w celu spłaty
zadłużenia. Problem w tym, że to się może
wykluczać. We współczesnym świecie gro-
madzenie majątku oznacza konieczność
mobilności zarobkowej, a jej zakup „włas-
nego” mieszkania nie sprzyja. 

Zbyt wiele kredytów

Z początkiem roku wystartował rządowy
program „Mieszkanie dla Młodych” mający
zastąpić wcześniejszą „Rodzinę na Swoim”.
Zwracam się ku stanowisku, że na „MdM”
bardziej skorzystają banki udzielające
kredytów i deweloperzy niż młode mał-
żeństwa. „Pomoc” oferowana młodym
przez „MdM” jest nieadekwatna względem
stojących przed nimi wyzwań. Ten pro-
gram to wsparcie dla głównych graczy
rynku kredytowego, którzy bezwzględnie
wykorzystują to, że pokusa posiadania
własnego M jest tak silna, iż wielu kredy-

tobiorców wypiera ze świadomości fakt,
że „ich” M aż do spłaty kredytu należy do
banku, nie do nich. 

Według aktualnych danych Eurostatu
w wynajętych lokalach mieszka 50 proc.
Szwajcarów, 40 proc. Niemców, po 30 proc.
Duńczyków, Holendrów czy Szwedów,
Polaków zaś tylko 2,5 proc. Spośród miesz-
kańców krajów członkowskich UE mniej
lokali mieszkalnych wynajmują tylko Węg-
rzy (2,4 proc.), Bułgarzy (2,1 proc.), Mal-
tańczycy (1,4 proc.), Litwini oraz Rumuni
(po 1,1 proc.). Dynamicznie rozwijająca
się gospodarka wymaga dynamicznego
rynku pracy, a to oznacza konieczność
migrowania za kapitałem. 

Postęp technologiczny i cywilizacyjny
wymusił na ludziach pogodzenie się z fak-
tem oddzielenia miejsca zamieszkania od
miejsca wykonywania pracy. Problem
w tym, że proces ten cały czas postępuje.
Dynamika współczesnej gospodarki glo-
balnej cechuje się gwałtownymi przepły-
wami strumieni kapitału wielkiej wartości.
Przemieszczanie się pieniędzy powoduje
zmiany własnościowe. Dziś fabryka działa,
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robotnicy przychodzą podbijać karty –
jutro kierownictwo może podjąć decyzję
o przeniesieniu zakładu do krajów roz-
wijających się, w których koszty produkcji
są niższe. Dla robotnika i jego rodziny
zamknięcie fabryki to szok i prywatna
tragedia. Mechanizmy współczesnego glo-
balnego kapitalizmu sprawiają jednak, że
ludzie będą zmuszani do częstego prze-
mieszczania się w poszukiwaniu pracy.
Co więcej, trzeba będzie nie tylko często
zmieniać miejsce zatrudnienia, lecz także
zmieniać zawód. 

Opór przed nieuniknionym

Ale ludzie zazwyczaj nie lubią zmian i boją
się ryzyka. Ekonomiści behawioralni po-
twierdzili eksperymentalnie, że większość
ludzi kieruje się zasadą „lepszy wróbel
w garści”. Coś widocznego, teraźniejszego
i namacalnego ma dla nas subiektywnie
większą wartość, ponieważ wydaje się
pewne. Dlatego właśnie samooszukiwanie
się związane z uważaniem kupionego na
kredyt mieszkania „za własne” przychodzi
ludziom tak łatwo.

Perspektywa porzucenia dotychcza-
sowego miejsca zatrudnienia czy zamiesz-
kania wywołuje psychiczny opór. Z drugiej
strony ludzie mają zadziwiającą zdolność
do adaptacji. Znawca niektórych tajemnic
duszy ludzkiej Fiodor Dostojewski pisał
we „Wspomnieniach z domu umarłych”,
iż „człowiek to istota, która się do wszyst-
kiego przyzwyczaja, i sądzę, że to najtraf-
niejsze określenie człowieka”. 

Z socjologicznego punktu widzenia
częste zmiany miejsca zatrudnienia i za-
mieszkania oznaczają ryzyko erozji więzi
rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych,
koleżeńskich. Kolejny problem to kwestia
bezpieczeństwa socjalnego. Próba pogo-

dzenia tego ostatniego z koniecznością
częstej zmiany zatrudnienia zaowocowała
opracowaniem polityki flexicurity (flexi-
bility & security, elastyczność i bezpie-
czeństwo), czyli regulacji dotyczących
wspierania tzw. miękkich form zatrud-
nienia (np. praca na odległość). Podobnie
rozpowszechnienie nowoczesnych form
komunikacji i telekomunikacji, zwłaszcza
popularność portali społecznościowych,
wynika z tego, że krąg naszych znajomych
nie ogranicza się jak niegdyś do osób z tego
samego podwórka czy zakładu pracy.

Szacuje się, że Polak przeciętnie zmie-
nia pracę co 11 lat, Grek i Portugalczyk
co 13, Brytyjczyk co 8, zaś Amerykanin
co 4 lata. Na antenie Discovery popular-
ność zdobywają programy „Aukcja w ciem-
no” i „Łowcy okazji”, w których pokazy-
wane są licytacje majątków porzuconych
przez Amerykanów w płatnych depozytach.
W Polsce wynajem niewielkich magazynów
na potrzeby rodzin zmieniających miejsce
zamieszkania nie jest jeszcze popularny.
Polacy wyjeżdżający za pracą np. do Wiel-
kiej Brytanii najczęściej zostawiają swój
dobytek pod opieką rodziny czy znajo-
mych. Często zmieniający pracę Amery-
kanie, będąc bardziej odseparowani od
rodziny i bliskich przyjaciół, muszą w więk-
szym stopniu polegać na płatnych prze-
chowalniach. Z czasem rynek tego rodzaju
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usług będzie się rozwijał także w naszym
kraju. Mobilności zarobkowej Ameryka-
nów sprzyja rozbudowana infrastruktura
komunikacyjna i względnie tania benzyna.
Nawet niezamożna amerykańska rodzina
może pozwolić sobie na zakup starego
samochodu, zatankowanie do pełna i na
wyjazd do innego stanu, by zacząć wszyst-
ko od nowa.

Adam Radzimski słusznie zwrócił na
łamach „Nowej Konfederacji” uwagę, że
program „MdM” nie wspiera budowy do-
mów w popularnym zwłaszcza na wsi tzw.
systemie gospodarskim, w którym budu-
jący najczęściej mają już własną ziemię,
część materiałów budowlanych oraz dostęp
do taniej, mniej lub bardziej wykwalifi-
kowanej siły roboczej w osobach wujków
i sąsiadów. W systemie gospodarskim
najczęściej pomija się pośrednictwo ban-
ków czy deweloperów. Zarówno firmom
budowlanym, jak i rodzinom budującym
dom własnym sumptem w większym stop-
niu niż „MdM” pomogłaby polityka dere-

gulacyjna upraszczająca procedury ad-
ministracyjne związane z budową. 

Postawmy na mobilność

„MdM” to obciążenie budżetowe, czyli
zabieranie obywatelom w celu dania ban-
kom, deweloperom i niektórym innym
obywatelom. Rzecz w tym, że tym ostatnim
spośród wszystkich trzech wymienionych
najmniej się to opłaca (na temat ryzyka
ekonomicznego związanego z zakupem
mieszkania na kredyt ciekawie pisał prof.
Krzysztof Rybiński). 

Bardziej niż kierat zadłużenia i przy-
pisania do ziemi sytuacji mieszkaniowo-
zatrudnieniowej młodych pomogłyby in-
westycje w infrastrukturę komunikacyjną
sprzyjającą mobilności. Skoro za kapitałem
trzeba migrować, to być może warto też
bardziej się starać, by ten kapitał sam
chętniej migrował do naszego kraju. Ale
kapitał nie lubi ani wysokich podatków,
ani nadmiaru regulacji.
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