XIII Konferencja BGK dla JST
Mieszkalnictwo – seminarium

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

0

Preferencyjne i komercyjne
finansowanie zwrotne
Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK
Agata Gocłowska, z-ca dyrektora Departamentu Budownictwa Społecznego BGK

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

1

Finansowanie zwrotne BGK dla sektora
społecznego budownictwa czynszowego (SBC)
Finansowanie zwrotne BGK
dla sektora SBC
Oferta podstawowa – programy rządowe
(finansowanie preferencyjne)

Oferta uzupełniająca – finansowanie rynkowe
(również we współpracy z EBI)

zlikwidowany Krajowy
Fundusz
Mieszkaniowy

program SBC

kredyt budowlany

emisja obligacji
z gwarancją nabycia

działalność funduszu
od 1995 r. do 2009 r. –
ok. 100 tys. lokali,
7,2 mld zł kredytów

wdrożony w 2015 r.

w ofercie od 2012 r.

w ofercie od 2014 r.

obecnie w obsłudze
jako aktywo BGK –
saldo 5,3 mld zł

blisko 100 wniosków,
4,6 tys. mieszkań,
560 mln zł kredytów

dotychczas 1,5 tys.
mieszkań,
90 mln zł kredytów

dotychczas 1 tys.
mieszkań,
81 mln zł emisji
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Program rządowy SBC – podstawowe informacje
Cel

zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych
dochodach
Efekty rzeczowe i finansowe
•
•
•
•

10 rocznych edycji
ok. 30-35 tys. mieszkań
umiarkowane czynsze, niższe o kilkadziesiąt procent od stawek rynkowych*
4,5 mld zł kredytów

Produkt – kredyt lub emisja obligacji z gwarancją nabycia
•
•
•
•

oprocentowanie preferencyjne WIBOR 3M bez marży
maksymalnie 30-letni okres finansowania
maksymalny udział finansowania w koszcie przedsięwzięcia 75%
brak obciążenia wskaźników długu gminy

Przedsięwzięcia
•
•
•
•

tylko z prawomocnym pozwoleniem na budowę
nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących
projekty również w mniejszych miastach, nie tylko w aglomeracjach
pełna kontrola inwestora nad zasobem przez cały okres finansowania

* limitowane ustawowo – max 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku
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Program SBC jako narzędzie polityki
mieszkaniowej gminy
Gmina
umowa z inwestorem
wzór na bgk.pl

TBS
gminne
możliwa partycypacja najemcy
w koszcie przedsięwzięcia
max 25% (w projekcie nowelizacji 30%)

treść zgodna z ustawą

TBS
prywatne

spółka
gminna

zmiany obecnie procedowane

spółdzielnia
mieszkaniowa

Beneficjenci

 zbyt niskie dochody na kredyt hipoteczny lub najem rynkowy, zbyt wysokie na lokal gminny
(limity dochodów w ustawie)
 osoby/rodziny wychowujące dzieci, seniorzy
 mobilni pracownicy, młodzi ludzie na starcie kariery zawodowej
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Finansowanie zwrotne SBC – porównanie
programu rządowego z ofertą uzupełniającą (1/2)

Cecha

Preferencyjne finansowanie
zwrotne – program SBC

Komercyjne finansowanie
zwrotne – kredyty, obligacje

okres finansowania

do 30 lat

do 30 lat

oprocentowanie
kredytu/obligacji

WIBOR 3M

WIBOR 3M + marża

maksymalny udział
w kosztach inwestycji

75%

75%

zabezpieczenia

bez poręczenia JST

bez poręczenia JST

kontrola inwestora nad
przedsięwzięciem

tak, przez cały okres
finansowania

tak, przez cały okres
finansowania
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Finansowanie zwrotne SBC – porównanie
programu rządowego z ofertą uzupełniającą (2/2)

Cecha

Preferencyjne finansowanie
zwrotne – program SBC

Komercyjne finansowanie
zwrotne – kredyty, obligacje

inwestorzy

TBS, spółki gminne, SM
(umowa z gminą)

TBS, spółki gminne

finansowane mieszkania

na wynajem

na wynajem,
z docelową własnością

limity czynszów,
partycypacji/dochodów

tak

nie

finansowanie
lokali użytkowych

nie

tak

finansowanie garaży/
miejsc postojowych

tak,
zgodnie z MPZP/WZ

tak

6

Finansowanie zwrotne SBC –
przykładowe stawki czynszu
Założenia:
• okres finansowania = 30 lat (w tym 12 miesięcy karencji kapitałowej)
• udział finansowania w koszcie przedsięwzięcia = 60%
• WIBOR 3M = 1,73%
małe miasto
średnie miasto

duże miasto

2 700

3 600

4 500

miesięczne koszty
eksploatacji i remontów (w zł)

3,50

4,50

5,50

program SBC

9,42

12,40

15,37

kredyt rynkowy*

11,12

14,67

18,21

miesięczna stawka
czynszu (zł/m2)

koszt budowy 1 m2 (w zł)

* przyjęto stałą marżę w całym okresie kredytowania w wysokości 2% (kredyt częściowo refinansowany przez EBI)
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Finansowanie zwrotne SBC – plany na 2017 r.

współpraca BGK z EBI
• wspólne programy na łączną
kwotę 1,6 mld zł, w tym nowa
umowa na 400 mln zł
finansowania BGK
z refinansowaniem EBI
• atrakcyjne marże
• działalność w ramach Planu
Junckera i Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS)

zmiany ustawowe
• zniesienie wymogu
przeznaczania min. 50%
mieszkań dla osób z dziećmi
• zwiększenie limitu partycypacji
najemców do 30% i limitów
dochodów partycypantów
• możliwość połączenia kredytu
SBC z dofinansowaniem gminy
z Funduszu Dopłat do 20%
(warunek – czynsz max 4% w.o.)

III edycja programu SBC
• nabór wniosków we wrześniu
2017 r.
• najprawdopodobniej na
złagodzonych warunkach,
zgodnych ze znowelizowaną
ustawą
• ok. 900 mln zł finansowania
preferencyjnego do dyspozycji
inwestorów
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Finansowanie SBC – przykładowe inwestycje (1/3)
Opolskie TBS
Krzemieniecka

• pierwsza w Polsce emisja obligacji TBS
• 74 mieszkania, w tym połowa
z docelową własnością
• 13,4 mln zł kosztu inwestycji
• 5 mln zł wartość emisji
Szczecińskie TBS
kwartał 27
•
•
•
•
•

rewitalizacja
228 mieszkań
29,3 mln zł kosztu inwestycji
16 mln zł kredytów z b. KFM
liczne nagrody
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Finansowanie SBC – przykładowe inwestycje (2/3)
Malborskie TBS
osiedle Rolnicza
•
•
•
•

6 budynków
269 mieszkań
24,8 mln zł kosztu inwestycji
15,6 mln zł kredytów z b. KFM

TBS Prawobrzeże Szczecin
osiedle Wańkowicza
•
•
•
•

2 budynki
81 mieszkań
9,8 mln zł kosztu inwestycji
6,8 mln zł kredytu z b. KFM
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Finansowanie SBC – przykładowe inwestycje (3/3)
SM Skarszewianka
osiedle Sikorskiego
•
•
•
•

4 budynki
134 mieszkania
11,2 mln zł kosztu inwestycji
7,9 mln zł kredytów z b. KFM

TBS ZBM I Gliwice
Mikołowska
•
•
•
•

nagroda „Złoty Gwóźdź”
46 mieszkań
6,1 mln zł kosztu inwestycji
4 mln zł kredytu z b. KFM
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BGK DBS – kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Budownictwa Społecznego (DBS)
Kontakt:
• Dariusz Stachera – dyrektor DBS
• Agata Gocłowska – zastępca dyrektora DBS
• Beata Rozbiewska – naczelnik wydziału w DBS

dariusz.stachera@bgk.pl
agata.goclowska@bgk.pl
beata.rozbiewska@bgk.pl

(22) 522 93 70
(22) 596 59 17
(22) 596 58 52
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