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PROBLEMY REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH  
W SYTUACJI KRYZYSU GOSPODARCZEGO 

 
 
 
 

W artykule przedstawiono  problemy związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych 
przez średniej wielkości spółdzielnię mieszkaniową. Działalność inwestycyjna spółdzielni miesz-
kaniowej ma na celu zapewnienie jej rozwoju. Kryzys gospodarczy zakłócił jednak  zrównowa-
Ŝony rozwój przedmiotowej spółdzielni. 

Niektóre planowane inwestycje nie mogły zostać zrealizowane, a inne wymagały zmian. 
Na bazie doświadczeń ze zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych opracowano procedurę, 
wspomagającą proces podejmowania decyzji dotyczących nowych inwestycji mieszkaniowych. 
Określono zbiór czynników zewnętrznych-środowiskowych oraz wewnętrznych-spółdzielni, które 
naleŜy uwzględnić w tym procesie. 
 
 
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, kryzys gospodarczy, inwestycje, spółdzielnie 
mieszkaniowe 
 
 

1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU MIESZKA Ń W POLSCE 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat na rynku mieszkań w Polsce zachodziły bardzo 
znaczące zmiany. Zmieniały się nie tylko systemy budowy mieszkań, ale równieŜ pro-
centowy udział poszczególnych systemów w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych [1]. 
Dla zobrazowania zachodzących tendencji na rysunku 1 zamieszczono dane dotyczące 
udziału poszczególnych systemów budowania mieszkań w rynku mieszkań w roku 1991 
oraz 2007.  

Z wykresów przedstawionych na rysunku 1 wynika, Ŝe znacznie zmalała liczba 
mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W roku 1991 spółdzielnie 
mieszkaniowe budowały 61% mieszkań, natomiast w roku 2007 juŜ tylko 5%. 
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Rys. 1. Udział mieszkań budowanych róŜnymi systemami w rynku mieszkań: a)w roku 1991,  

b) w roku 2007 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [4] 

Na rysunku 2 zamieszczono dane dotyczące liczby budowanych mieszkań ogó-
łem oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe w poszczególnych latach od 1991 do 2007 
roku.  
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Rys. 2. Liczba mieszkań oddawanych do uŜytku w latach 1991 do 2007 ogółem oraz przez 

spółdzielnie mieszkaniowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [4] 

Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008, spowodował bardzo trudną sy-
tuację w branŜy budowlanej między innymi w obszarze inwestycji mieszkaniowych. 
Odnotowano kolejny spadek liczby mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszka-
niowe. W roku 2009 liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 
zmniejszyła się 15.5% w porównaniu do roku 2008 [4]. Z rysunku 1b wynika, Ŝe obec-
nie, pomimo iŜ w ostatnich latach udział spółdzielni mieszkaniowych w budowie 
mieszkań ciągle spadał, to poza firmami deweloperskimi są one znaczącym inwestorem 
na rynku mieszkań.  

Zasadnicza róŜnica pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a firmą deweloperską 
polega na formie prawnej organizacji i sposobie finansowania inwestycji. Deweloper 
moŜe finansować inwestycję z własnych środków, natomiast spółdzielnia mieszkaniowa 
w głównej mierze finansuje inwestycje ze środków członków spółdzielni, rzadko posił-
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kując się kredytem bankowym. Formę i sposób działania spółdzielni mieszkaniowej de-
finiuje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych [5] oraz akty wykonawcze do ustawy, 
jak równieŜ inne akty prawne związane z tą ustawą, a ponadto przepisy wewnętrzne 
spółdzielni, jak statut, regulaminy. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej uchwały    
o rozpoczęciu inwestowania, kredytowania i rozliczenia inwestycji podejmowane są 
gremialnie. Pozwala to na lepszą kontrolę wydatkowanych środków spółdzielców. 

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE WYBRANEJ SPÓŁDZIELNI MIES ZKANIOWEJ 
W DOBIE KRYZYSU  

2.1. Charakterystyka spółdzielni mieszkaniowej 

Opisywana w artykule spółdzielnia mieszkaniowa naleŜy do średnich spółdzielni 
wrocławskich. W swoich zasobach posiada 12 budynków zlokalizowanych na 7 osie-
dlach, w których zamieszkuje lub posiada lokale uŜytkowe 744 członków. Etatowymi 
pracownikami spółdzielni są: 2 osoby będące członkami zarządu, 2 pracowników biu-
rowych i 13 osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników fizycznych związanych 
ze sprzątaniem i monitoringiem osiedli. W porównaniu do innych podobnej wielkości 
spółdzielni wrocławskich zatrudnienie jest niewielkie. Strukturę organizacyjną spół-
dzielni przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Struktura organizacyjna omawianej spółdzielni mieszkaniowej 

Źródło: Opracowanie własne  

W opisywanej spółdzielni koszty zarządu w większości finansowane są ze środ-
ków związanych z nowymi inwestycjami. W 2009 roku koszty zarządu w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni mieszkania wynosiły 0.47zł/m2. Fundusz remontowy wynosił 0.30 
zł/m2, przy średniej stawce czynszu, zawierającej koszty zuŜycia wody i ogrzewanie, na 
poziomie ok. 6 zł/m2. Planuje się, Ŝe koszty zarządu w roku 2010 wynosić będą 0.57 
zł/m2 powierzchni mieszkania i podniesienie funduszu remontowego do stawki 0.40 
zł/m2. Podniesienie stawki na pokrycie kosztów zarządu ma ścisły związek z faktem 
zakończenia nowych i prowadzonych inwestycji, które  finansowały koszty zarządu od 
ok. 20% do 50%. Spółdzielnia nie ma długów wobec kontrahentów, a zadłuŜenie czyn-
szowe mieści się dolnym poziomie wynoszącym do kilku procent wpływów i z reguły 
jest regulowane w ciągu 2 miesięcy. Na niski poziom kosztów zarządu ma wpływ poli-
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tyka Zarządu podejmującego działania związane z rozpoczynaniem nowych inwestycji. 
Przedstawione opłaty czynią przedmiotową spółdzielnię za reprezentatywną dla śred-
nich spółdzielni Wrocławia. 

2.2. Wpływ kryzysu na realizację nowych inwestycji 

Realizowane inwestycje mieszkaniowe są czynnikiem stymulującym rozwój 
spółdzielni, jak równieŜ jej otoczenia. Zwiększają posiadane zasoby spółdzielni, z kosz-
tów przeznaczonych na nowe inwestycje pokrywane są koszty działania zarządu i rady 
nadzorczej, mają wpływ na zmniejszenie liczby osób oczekujących na własne mieszka-
nia w niskiej, jak na warunki lokalne cenie, a ponadto zapewniają portfel zleceń przed-
siębiorstwom budowlanym.  

W sytuacji kryzysu gospodarczego, rozpoczynanie nowych inwestycji obarczone 
jest większym ryzykiem zachwiania się stabilności finansowej spółdzielni. Pod koniec 
2008 roku stwierdzono następujące oznaki kryzysu: 

− Zmniejszająca się liczba chętnych na mieszkania. W okresie przed kryzysem 
kolejka osób oczekujących na mieszkania budowane przez spółdzielnię, prze-
kraczała 2-3 krotnie liczbę budowanych mieszkań, a posiadanie 60% portfela 
zamówień na budowane mieszkania przed rozpoczęciem inwestycji ( podpi-
sane umowy wstępne i wniesione zaliczkowe wpłaty) gwarantowało, Ŝe in-
westycja obarczona była bardzo małym ryzykiem.  

− Trudności ze sprzedaŜą wcześniej zamówionych mieszkań.  

− Zmieniły się równieŜ preferencje przyszłych lokatorów co do powierzchni 
mieszkań. Zaobserwowano większy popyt na mieszkania 2 pokojowe o po-
wierzchni do 50 m2, natomiast wcześniej  preferowano mieszkania 3 pokojo-
we o metraŜu ponad 70 m2. Mieszkania takie były standardem dla typowej    
4 osobowej rodziny. Na rysunku 4 przedstawiono, jak zmieniała się średnia 
powierzchnia budowanych mieszkań w latach 2004-2008. 
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Rys. 4. Przecietna powierzchnia uŜytkowa budowanych mieszkań w Polsce w latach 2004 - 2008 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS [4] 

2.3. Plany inwestycyjne 

Planowanie inwestycji budowlanych jest planowaniem strategicznym. Decyzje  
o nowych inwestycjach podejmowane są kilka lat wcześniej przed planowanym mo-
mentem ich rozpoczęcia. W omawianej spółdzielni mieszkaniowej rozpoczęcie nowych 
inwestycji planowano na lata 2007-2009, a ich zakończenie do roku 2011. Za realizacją 
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inwestycji przemawiały następujące czynniki: dobra sytuacja gospodarcza, deficyt 
mieszkań, starzenie się starej substancji mieszkaniowej. Spółdzielnia w latach 2007-
2009 planowała rozpoczęcie trzech nowych inwestycji. Decyzją zarządu i w porozu-
mieniu z radą nadzorczą podjęto starania o:  

− nabycie terenu pod inwestycję A, na którą składało się 200 mieszkań;  

− zakup terenu wraz z fundamentami i zatwierdzonym projektem pod inwestycję 
B, która składała się z dwóch apartamentowców o 24 mieszkaniach;  

− inwestycję C polegającą na realizacji II etapu inwestycji juŜ zrealizowanej. 
W ramach tej inwestycji planowano wybudowanie 48 nowych mieszkań. 

Przedstawione inwestycje A, B i C róŜniły się nie tylko ilością budowanych 
mieszkań, ale równieŜ standardem wykonania, lokalizacją i terminem realizacji.            
Z punktu widzenia inwestora, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, najlepszą 
inwestycją jest inwestycja A, poniewaŜ w przyszłości przyniosłaby najwyŜsze 
przychody i zyski dla spółdzielni.  

W opisywanej spółdzielni prowadzi się tzw. rejestr chętnych na nowe 
mieszkania. Liczba chętnych na mieszkanie stanowi podstawowy argument przy 
rozpoczynaniu nowych inwestycji. Konieczne staje się jednak rozpatrzenie równieŜ 
innych elementów związanych z oceną ryzyka inwestycyjnego. Przeprowadzono więc 
symulację ryzyka inwestycyjnego dla inwestycji A, w której uwzględniono czynniki 
ryzyka przedstawione na rysunku 5. Jakościowa ocena poszczególnych kryteriów 
wykonana przez członków zarządu i rady nadzorczej, oraz argument ekonomiczny 
związany z faktem, Ŝe nowo realizowana budowa będzie w swoich kosztach pokrywała 
bieŜące koszty zarządu i pracowników sekretariatu oraz rady nadzorczej, przewaŜyły za 
podjęciem wstępnych działań związanych z inwestycją A. 

 

Rys. 5. Czynniki ryzyka inwestycyjnego dla spółdzielni mieszkaniowej 

Źródło: Opracowanie własne 

2.3.1. Inwestycja A 

Wykonana w pierwszej połowie 2008 roku analiza dawała nadzieję na sprzedaŜ 
ok. 200 mieszkań realizowanych w tej inwestycji. Docierające sygnały o pogarszającej  
się sytuacji gospodarczej na świecie i w kraju spowodowały, Ŝe odłoŜono decyzję o re-
alizacji inwestycji do września 2008 roku. Okazało się to działaniem prawidłowym.    
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W sytuacji ogólnoświatowej recesji gospodarczej trudno byłoby sprzedać 200 miesz-
kań, gdy oczekujących na mieszkania, wg stanu na wrzesień 2008 roku, było tylko oko-
ło 60. Wieloletnie doświadczenia zarządu mówiły, Ŝe posiadanie portfela zamówień na 
min. 60 % mieszkań gwarantuje z duŜym prawdopodobieństwem sprzedawalność inwe-
stycji.  

Rozwiązaniem awaryjnym w sytuacji, gdyby realizowana inwestycja nie została 
w pełni sprzedana, jest zaciągnięcie kredytu bankowego lub odstąpienie części miesz-
kań dla budownictwa społecznego. Jest to jednak rozwiązanie nieprzynoszące poŜąda-
nych korzyści dla spółdzielni. Ostateczne po kolejnym spotkaniu rady nadzorczej i za-
rządu, po rozmowach z deweloperami, odstąpiono od rozpoczęcia inwestycji A. 

2.3.2. Inwestycja B    

Inwestycja B dotyczyła mikroosiedla złoŜonego z dwóch budynków punkto-
wych, tzw. apartamentowców o łącznej liczbie 24 mieszkań. Oferowana przez wcze-
śniejszego właściciela cena nabycia nieruchomości dotyczyła zakupu działki budowla-
nej z projektem, pozwoleniem na budowę i wykonanymi fundamentami. Atrakcyjna ce-
na zakupu tej nieruchomości oraz wstępna kalkulacja kosztów realizacji opracowana 
przez przyszłego wykonawcę przemawiała za korzystną realizacją zadania. W budowa-
nych apartamentach przyjęto wysoki standard wykończenia mieszkań pod tzw. klucz. 
Po podpisaniu umowy z wykonawcą i ustaleniu ceny metra kwadratowego mieszkania 
oraz podpisaniu wstępnych umów na ok. 60 % mieszkań, przystąpiono do realizacji. Po 
roku inwestycja była gotowa, sprzedano ponad 85 % mieszkań. Pomimo atrakcyjnej 
lokalizacji, niewygórowanej ceny sprzedaŜy wykończonego mieszkania,  niesprzedane 
pozostały cztery duŜe mieszkania o powierzchni uŜytkowej ok. 120 m2. Spółdzielnia 
musiała podjąć działania naprawcze, aby rozliczyć się z wykonawcą robót. Po analizie 
sytuacji rynkowej, pertraktacjach z wykonawcą, podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu 
na rozliczenie inwestycji. 

Nie było to proste z kilku powodów, a mianowicie:  

− zaciągnięcie kredytu przez spółdzielnię mieszkaniową wymaga uzyskania 
zgody spółdzielców na tzw. Walnym Zgromadzeniu. Z reguły zebranie takie  
odbywa się raz w roku w czerwcu; 

− procedura bankowa na udzielenie kredytu trwa kilka miesięcy; 

− posiadane przez spółdzielnię środki powinny wystarczyć na spłatę zaciągnię-
tego kredytu; 

− starając się o kredyt, spółdzielnia nie powinna posiadać więcej niŜ 15-20 % 
liczby niesprzedanych mieszkań w poprzednio realizowanej inwestycji. 

W międzyczasie podjęto inne działania pozwalające na rozwiązanie problemu 
przedmiotowej inwestycji polegające na przyjęciu koncepcji podziału duŜych mieszkań 
na mniejsze. Przyniosło to efekt w postaci sprzedaŜy połowy wolnych mieszkań.  

2.3.3. Inwestycja C 

Inwestycja C była drugim etapem juŜ rozpoczętej inwestycji. Wstępna analiza 
potrzeb przyszłych właścicieli i opracowanie projektu zgodnego z ich oczekiwaniami 
gwarantowała początkowo sprzedanie 75% mieszkań. Korzystnie skalkulowana cena 
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metra kwadratowego mieszkania i zrealizowany juŜ pierwszy etap przemawiały za pod-
jęciem tej realizacji. Po wykonaniu stanu surowego zamkniętego, sprzedano 90 % 
mieszkań. Sytuacja kryzysu gospodarczego zahamowała nieco dynamikę sprzedaŜy. 
Rosnące ceny nieruchomości nowo budowanych przy atrakcyjnej cenie mieszkań inwe-
stycji C pozwoliły na sprzedaŜ 100% zasobów przed zakończeniem i rozliczeniem in-
westycji. Dodatkowym bodźcem do kupna mieszkań, oprócz ceny, była zastosowana 
przez spółdzielnię polityka sprzedaŜy, w myśl zasady, czym później tym droŜej, polega-
jąca na kredytowaniu przez inwestora mieszkań dla przyszłych nabywców, niemogą-
cych w miarę szybko uzyskać kredytu. 

2.3.4. Lokale uŜytkowe 

Odrębnym aspektem realizacji inwestycji są lokale uŜytkowe, powstające  wraz 
z budową budynków mieszkalnych. Część lokali usługowych budowana jest jako wła-
sność spółdzielni, co pozwala z przychodów finansować bieŜącą działalność spółdziel-
ni. Struktura ilościowa lokali zaleŜy od warunków lokalnych, na jakich powstanie nowe 
zadanie. Na osiedlach pozbawionych placówek handlowo - usługowych lokale uŜytko-
we mają rację bytu. Natomiast tam, gdzie takowe placówki istnieją, trudno sprzedać lub 
wydzierŜawić lokale usługowe. Dlatego waŜnym elementem przy projekcie budynku 
mieszkalno-usługowego wielorodzinnego jest zachowanie proporcji mieszkań do usług 
i handlu. 

3. WPŁYW INFORMACJI NA PROCES DECYZYJNY  

Na bazie doświadczeń z realizacji powyŜszych inwestycji podjęto próbę sforma-
lizowania procesu decyzyjnego w sprawie wyboru do realizacji inwestycji mieszkanio-
wych w spółdzielni. Było to zadanie bardzo waŜne dla spółdzielni nie tylko ze wzglę-
dów gospodarczych, ale równieŜ legislacyjnych, poniewaŜ znalazło odzwierciedlenie   
w projekcie regulaminu działalności inwestycyjnej spółdzielni. Przyjęty, dla przyszłej 
działalności spółdzielni, schemat procesu decyzyjnego przedstawiono na rysunku 6. 

Pierwszym krokiem w procesie decyzyjnym jest identyfikacja sytuacji na lokal-
nym rynku mieszkań. Na bazie doświadczeń utworzono zbiór czynników, które mają 
wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu nowej inwestycji W zbiorze tych czynników 
uwzględniono:  

− informacje o środowisku, jak: zapotrzebowanie na mieszkania, moŜliwości 
finansowe potencjalnych nabywców, preferencje odnośnie wielkości miesz-
kań, dostępność i lokalizacja gruntów budowlanych, moŜliwości firm wyko-
nawczych; 

− informacje o spółdzielni, jak: sytuacja gospodarcza spółdzielni, forma finan-
sowania inwestycji, wysokość opłat czynszowych w spółdzielni, sposób za-
rządzania, odczucia subiektywne spółdzielców. 

Na podstawie zbioru informacji o potrzebach i moŜliwościach środowiska zewnętrzne-
go oraz moŜliwościach wewnętrznych spółdzielni następuje sformułowanie problemu 
decyzyjnego.  
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Rys. 6. Schemat postępowania przy podjęciu decyzji o nowej inwestycji 

Źródło: Opracowanie własne 

Przede wszystkim zdefiniować naleŜy przyszłego decydenta. Bezpośrednim de-
cydentem podejmującym decyzję o inwestowaniu jest zarząd spółdzielni, rada nadzor-
cza oraz walne zgromadzenie. Jednak wpływ na powodzenie inwestycji mają przede 
wszystkim przyszli nabywcy mieszkań. Bowiem to oni podejmą ostateczną decyzję      
o zakupie mieszkania. NaleŜy więc określić, do jakiego nabywcy skierowana jest przy-
szła oferta mieszkań. Pozwala to określić warunki brzegowe dla rozwiązań projektowa-
nych mieszkań i budynków mieszkalnych. Do warunków ograniczających moŜna zali-
czyć: liczbę budowanych mieszkań, powierzchnię mieszkań, cenę 1m2 powierzchni 
mieszkania, liczbę lokali uŜytkowych w budynku itp.  

Zdefiniowanie warunków ograniczających pozwoli utworzyć zbiór decyzji do-
puszczalnych w postaci róŜnych rozwiązań projektowych budynków mieszkalnych. Na-
stępnie zdefiniować naleŜy kryteria oceny poszczególnych wariantów rozwiązań projek-
towych. Mogą to być kryteria wyraŜone w sposób jakościowy i ilościowy. Ze zbioru 
rozwiązań dopuszczalnych wybieramy rozwiązanie najkorzystniejsze ze względu na 
wybrane kryteria oceny. Na podstawie badań przeprowadzonych w pracach [2, 3] nale-
Ŝy stwierdzić, Ŝe obecnie podstawowym kryterium wyboru mieszkania jest cena 1m2 
powierzchni mieszkania oraz koszt eksploatacji mieszkania.  

 

Problem decyzyjny: 
Realizacja nowej inwestycji 

Informacje wewnętrzne o spółdzielni: 
− sytuacja gospodarcza o spółdzielni, 
− forma inwestowania inwestycji 
− wysokość opłat czynszowych w 

spółdzielni, 
− sposób zarządzania, 
− odczucia subiektywne spółdzielców 

Informacje o środowisku zewnętrznym: 
− zapotrzebowanie na mieszkania, 
− moŜliwości finansowe nabywców, 
− preferencje nabywców, 
− dostępność  i i lokalizacja gruntów 

budowlanych, 
− moŜliwości firm wykonawczych 

Sformułowanie problemu decyzyjnego: 
 
Zdefiniowanie decydenta- nabywcy 

Zdefiniowanie warunków 
ograniczających: 
− wielkość mieszkań, 
− dopuszczalna cena 
− inne 

Zdefiniowanie zbioru rozwiązań 
projektowych Zdefiniowanie kryteriów oceny 

Wybór rozwiązania optymalnego 

Podjęcie decyzji o inwestowaniu 
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PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono problemy związane z realizacją budynków 
mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe w dobie kryzysu gospodarczego. Kryzys 
gospodarczy, który rozpoczął się jesienią 2008 roku, spowodował trudną sytuację             
w branŜy budowlanej. Na przykładzie średniej wielkości wrocławskiej spółdzielni 
mieszkaniowej przeanalizowano problemy związane z realizacją planu inwestycyjnego 
podjętego jeszcze przed rozpoczęciem kryzysu. Ze zdobytych doświadczeń wynika, Ŝe 
poprawna wieloaspektowa analiza czynników ryzyka wykonana przed rozpoczęciem 
inwestycji, śledzenie bieŜących zmian na lokalnym rynku mieszkań oraz posiadanie 
alternatywnych rozwiązań, pozwala zminimalizować ryzyko złej decyzji związanej           
z realizacją nowych inwestycji. 

Podejmując decyzję o nowej inwestycji, naleŜy przeanalizować informacje 
pochodzące ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego spółdzielni. Czynnikami 
mającymi wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w spółdzielniach 
mieszkaniowych są: zapotrzebowanie na mieszkania, moŜliwości finansowe 
potencjalnych nabywców, preferencje odnośnie wielkości mieszkań, dostępność             
i lokalizacja gruntów budowlanych, moŜliwości firm wykonawczych, sytuacja 
gospodarcza spółdzielni, forma finansowania inwestycji. 

Narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji odnośnie nowych 
inwestycji moŜe być opracowana procedura procesu decyzyjnego. Istotnym elementem 
tej procedury jest zdefiniowanie preferencji statystycznego klienta odnośnie wymagań 
mieszkaniowych oraz zdefiniowanie kryteriów oceny moŜliwych do realizacji 
wariantów rozwiązań projektowych.  
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PROBLEMS OF COMPLETING  
HOUSING INVESTMENTS IN ECONOMIC CRISIS 

 

Summary 

The article presents problems associated with the completion  of housing projects by a medium-
sized housing co-operative. Investment activity of a housing cooperative is to ensure its devel-
opment. An economic crisis, however, would interfere with the sustainable development of        
a cooperative. Some of the scheduled investments might not be completed, whereas others 
would require changes. Based on experience with housing investments completed, a procedure 
has been developed to assist the decision making process for new housing investments. A set of 
external factors – environmental ones – and internal factors – cooperatives –that should be 
taken into account in this process has been determined. 
 
 
Key words: housing industry, economic crisis, investments, housing co-operatives 
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