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1. cechy rynku mieszkaniowego i jego koniunkturalny rozwój

Mieszkania to podstawowy rodzaj nieruchomości. Tak więc rynek miesz-
kaniowy stanowi najważniejszy segment rynku nieruchomości. Rynek mieszka-
niowy nie jest jednolity i można go podzielić na kilka segmentów. Można więc 
wyróżnić rynek mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, rynek domów jedno-
rodzinnych, rynek wynajmu mieszkań czy domów itd. Rynek mieszkaniowy moż-
na też oczywiście podzielić według wielu innych kryteriów. Można wyróżnić więc 
takie kryteria jego podziału jak: rodzajowe, przestrzenne, wiekowe, jakościowe 
itd. Istotne znaczenie ma podział rynku mieszkaniowego na tzw. rynek pierwotny 
i wtórny. Pierwotny rynek mieszkaniowy – to rynek sprzedaży lub wynajmu no-
wych mieszkań. Rynek wtórny obejmuje mieszkania już zamieszkane, użytkowa-
ne. W strukturze obrotów na rynku dominują mieszkania już użytkowane. Mecha-
nizm kształtowania się popytu i podaży na rynku pierwotnym i wtórnym nieco się 
różnią. Istnieją jednak określone sprzężenia pomiędzy kształtowaniem się zjawisk 
i procesów na wymienionych rodzajach rynku mieszkaniowego.
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Niezależnie od swoich różnych odmian i rodzajów rynek mieszkaniowy ma 
jednak wiele wspólnych cech. Do podstawowych można zaliczyć chociażby na-
stępujące1:

zróżnicowany charakter pod względem rzeczowym i przestrzennym;1) 
słabe rozpoznanie mechanizmów jego kształtowania się;2) 
słabe zorganizowanie;3) 
skomplikowany wybór i nie w pełni racjonalne decyzje klientów;4) 
koniunkturalny charakter rozwoju.5) 
Rynek mieszkaniowy jest zjawiskiem dość skomplikowanym i jego stan oraz 

rozwój zależą od wielu zjawisk i procesów2. Do podstawowych czynników de-
cydujących o rozwoju rynku mieszkaniowego można zaliczyć chociażby takie 
jak: demograficzne, społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne czy kulturowe 
itd. Śledząc dynamikę rozwoju zjawisk na rynku mieszkaniowym, można zauwa-
żyć jego cykliczny rozwój3. Tak więc takie zjawiska jak popyt czy podaż, po-
ziom cen transakcyjnych, liczba i struktura transakcji podlegają cyklicznym wa-
haniom4. Wielu ekonomistów próbuje wyjaśnić mechanizm cyklicznego rozwoju 
rynku mieszkaniowego i powstawanie na nim zjawiska nadmiernego, ponad fak-
tyczną wartość wzrostu w okresach ożywienia poziomu cen mieszkań, czyli tzw. 
bańki cenowej5. 

W Polsce rynek mieszkaniowy odrodził się w ramach powrotu do gospodar-
ki rynkowej. Proces transformacji gospodarczej spowodował załamanie dotych-
czasowego systemu finansowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego. Po-
wstał nowy rynkowy system realizacji budownictwa mieszkaniowego oparty na 
działalności rynkowej firm deweloperskich. Wielkość nowych mieszkań sprzeda-
wanych na rynku podlegała pod wpływem bieżącej sytuacji gospodarczej i finan-
sowej okresowym wahaniom. Dopiero jednak znaczne przyspieszenie wzrostu 
cen i obrotów w latach 2006-2007 spowodowało w naszym kraju wzrost spo-
łecznego zainteresowania mechanizmem rozwoju rynku mieszkaniowego. Po tym 
okresie kilkunastomiesięcznego ożywienia nastąpił jednak dość szybko krach: za-
łamanie się obrotów i znaczący spadek cen mieszkań. Przed analitykami rynku 
mieszkaniowego stawiano niecierpliwie pytania: jak głębokie będzie to załama-
nie, jakie są jego przyczyny, jak długo będzie to trwać? Jakie skutki dla gospodar-

1 A. Mayer: Teorie und Politik des Wohnungmarktes. Drucker und Humboldt, Berlin 1998.
2 Microeconomic models of housing markets. Ed. K. Stahl. Springer, Berlin 1985.
3 Wohnungmarktsimulationsmodelle. Hrsg. P. Schacht. Bundesminister für Raumordnung, Bauwe-

sen und Stadtbau, Bonn 1981.
4 Housing markets nad the global financial crisis. Ed. F. Ray, Y. Ngai-Ming. Northampton, Chelten-

ham 2011.
5 K.T. Rosen: Seasonal cycles in the housing market. MIT Press, Cambridge 1979.
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ki może przynieść takie załamanie na rynku mieszkaniowym? Należy pamiętać, 
że mieszkania należą do dóbr komplementarnych, a więc ich zwiększony zakup 
czy zmiana właścicieli powodują w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na 
wiele dóbr i usług komplementarnych. Powoduje to znany efekt mnożnikowy po-
pytu na mieszkania. Do rynków sprzężonych z rynkiem zakupu mieszkań można 
zaliczyć chociażby takie rynki jak: rynek materiałów i usług budowlanych, rynek 
artykułów wyposażenia mieszkań, rynek zaopatrzenia w media i usług mieszka-
niowych. Zakup mieszkania to znaczny wydatek, którego nie można pokryć z bie-
żących przychodów. Większość ludzi zakupuje mieszkania, korzystając z kredy-
tów hipotecznych. Istotny wpływ na stan koniunktury na rynku mieszkaniowym 
ma więc rynek finansowy. Wahania obrotów na rynku mieszkaniowym są efek-
tem różnych zmian koniunkturalnych w gospodarce, ale z drugiej strony wywie-
rają też istotny wpływ na stan gospodarki. Tak więc wszelkie niekorzystne zmia-
ny na rynku mieszkaniowym wywołują wiele pytań. Odpowiedź na takie pytania 
nie jest jednak łatwa. 

Autor tego artykułu próbuje prześledzić zjawiska kryzysowe na jednym z lo-
kalnych rynków nieruchomości w Polsce, a mianowicie w Poznaniu, i odpowie-
dzieć na pytanie: jakie ów kryzys spowodował zmiany w strukturze obrotów na 
tym lokalnym rynku mieszkaniowym? 

2. analiza zmian w strukturze ofert mieszkaniowych

W okresie ostatnich kilku lat następowały istotne zmiany w strukturze ofert 
na poznańskim rynku mieszkaniowym6. Przedłużający się kryzys na rynku nieru-
chomości spowodował przede wszystkim spadek wielkości obrotów i przeciętne-
go poziomu cen mieszkań. Pogarszanie się sytuacji dochodowej ludności i wzrost 
wymagań banków w zakresie zdolności kredytowych klientów poważnie ograni-
czały popyt na rynku mieszkaniowym. Pojawia się interesujące pytanie – w jaki 
sposób do tych pogarszających się warunków finansowych potencjalnych nabyw-
ców dostosowywała się oferta mieszkań na rynku wtórnym. Podaż mieszkań była 
stosunkowo duża i urozmaicona. Rosnącą część ofert stanowiły mieszkania sto-
sunkowo nowe, a nawet niezamieszkane, które ich właściciele kupili z nadzieją 
na dalszy wzrost ich wartości w okresie boomu na rynku mieszkaniowym. Udział 
w ofercie rynkowej tej grupy nieco droższych od eksploatowanych przez dłuższy 
6 H. Gawron: Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkanio-

wych i sposoby ich zaspokajania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości, UE w Poznaniu, Poznań 
2012.
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czas starszych mieszkań nieco zahamował ogólną tendencję spadkową cen ofer-
towych na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu. 

Autor swoją analizę przeprowadził na podstawie zbioru ofert rynkowych 
mieszkań na wtórnym rynku w Poznaniu, które pojawiały się w latach 2007-
2012. Taki zbiór liczył prawie 15 tys. ofert i jeżeli nie uwzględniał nawet wszyst-
kich oferowanych do sprzedaży mieszkań, to można go uznać za reprezentatywny 
i umożliwiający ocenę sytuacji na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu 
w ciągu kilku ostatnich lat. 

Ogólnie tendencja średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym 
w Poznaniu kształtowała się w latach 2007-2012 następująco – zob. rys. 1.

Rys. 1. Tendencja średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w latach 2007-2012

Źródło: Dane Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE w Poznaniu.

Jak wynika z rys. 1 – średni poziom cen ofertowych mieszkań spadł w anali-
zowanym okresie o ponad 20%. Zmieniała się też pod wpływem zmian możliwo-
ści finansowych potencjalnych klientów struktura ofert mieszkań pod względem 
wielkości. Ograniczone na skutek zaostrzonych kryteriów bankowych możliwości 
nabywcze klientów spowodowały, że na rynku poszukiwane były przede wszyst-
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kim małe mieszkania. Średni metraż oferowanych na wtórnym rynku mieszkań 
ilustruje rys. 2.

Rys. 2. Średni metraż mieszkań oferowanych na wtórnym rynku w Poznaniu

Źródło: Ibid.

Oczywiście na rynku oferowano różne typy mieszkań. Zmiany w strukturze 
oferowanych do sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w badanych 
latach ilustruje rys. 3.

Rys. 3. Struktura oferowanych do sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w badanych 
latach

Źródło: Ibid.
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Jak wynika również z rys. 3 – struktura ofert pod względem wielkości miesz-
kań wyraźnie zmieniała się w poszczególnych latach. Gdyby próbować jednak 
generalnie ocenić strukturę badanych mieszkań – to udział poszczególnych kate-
gorii mieszkań pod względem powierzchni kształtował się następująco – zob. ta-
bela 1. 

Tabela 1

Udział poszczególnych kategorii mieszkań pod względem powierzchni w ofercie 
rynkowej

Powierzchnia mieszkań w m2 Udział w %
Do 35 12
36-50 31
51-65 33
66-80 17

Powyżej 85 7

Źródło: Ibid.

Struktura cen ofert w każdej kategorii mieszkań pod względem ich po-
wierzchni użytkowej była zróżnicowana – co ilustruje rys. 4. W większości grup 
mieszkań można było zaobserwować układy dość symetryczne. Zdecydowanie 
pod tym względem różniła się jednak kategoria mieszkań największych, a więc 
o powierzchni powyżej 80 m2.

Rys. 4. Struktura cen ofert w różnych pod względem ich powierzchni użytkowej kategoriach mieszkań 

Źródło: Ibid.
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Również struktura ofert pod względem ich lokalizacji zmieniała się w po-
szczególnych latach. Gdyby próbować syntetycznie ocenić analizowane oferty 
pod względem ich lokalizacji w różnych rejonach Poznania, to można to przed-
stawić następująco – zob. tabela 2 i rys. 5.

Tabela 2

Struktura ofert pod względem ich lokalizacji
Rejony Poznania Udział w ofercie w %

Centrum 6,4
Dębiec 1,8

Grunwald 16,5
Jeżyce 9,0

Naramowice 2,5
Piątkowo 12,6

Rataje 13,9
Wilda 6,6

Winogrady 11,2
pozostałe 12,7

Źródło: Ibid.

Rys. 5. Struktura ofert mieszkań pod względem ich lokalizacji

Źródło: Ibid.

Tendencje kształtowania się cen ofertowych różnych kategorii mieszkań były 
zróżnicowane w czasie. Czy można było ustalić jakieś wyraźne tendencje, ana-
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lizując kształtowanie się cen ofertowych z punktu widzenia wielkości kategorii 
mieszkań? Tendencje kształtowania się cen ofertowych mieszkań w poszczegól-
nych grupach pod względem powierzchni ilustruje rys. 6.

Rys. 6. Tendencje kształtowania się cen ofertowych różnych kategorii mieszkań

Źródło: Ibid.

Jak wynika z rys. 6, zdecydowaną tendencję spadkową można stwierdzić 
w grupie największych mieszkań, o powierzchni przekraczającej 80 m2. Ceny 
ofertowe małych mieszkań, na które utrzymywał się duży popyt, w pewnym okre-
sie nawet wzrastały. Średnie ceny mieszkań o powierzchni od 61 do 80 m2 nie wy-
kazywały wyraźnej tendencji spadkowej, ale dlatego, że struktura tej grupy cią-
gle się zmieniała i stosunkowo dużą część ofert w tej kategorii stanowiły nowe 
mieszkania. 

Być może wyraźniej tendencje spadkowe mieszkań można było zaobserwo-
wać, analizując kształtowanie się cen ofertowych w poszczególnych rejonach Po-
znania? Tendencje kształtowania się średnich cen ofertowych mieszkań w kolej-
nych kwartałach badanego okresu w poszczególnych rejonach Poznania ilustruje 
rys. 7.
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Rys. 7. Tendencje kształtowania się średnich cen ofertowych mieszkań w okresie 1.2007-9. 2012 
w poszczególnych rejonach Poznania

Źródło: Ibid.

Jak wynika z rys. 7, wyraźną tendencję spadkową średnich cen ofertowych 
można było zauważyć jedynie w centrum miasta, gdzie przeważają starsze miesz-
kania. W ofertach mieszkań na Wildzie czy Grunwaldzie – gdzie pojawiało się 
wiele ofert nowych mieszkań – ceny w pewnych kwartałach wykazywały nawet 
tendencję wzrostową.

3. czynniki determinujące poziom i strukturę cen ofertowych 
mieszkań w analizowanym okresie

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych opinii klientów, głów-
nym czynnikiem determinującym wybór klientów były ceny mieszkań. Klien-
ci poszukiwali na lokalnym rynku przede wszystkim małych mieszkań o cenie 
z reguły nie wyższej niż 250-300 tys. PLN. Trzeba jednak zaznaczyć, że oferta 
mieszkań była wyjątkowo bogata oraz zróżnicowana i w analizowanym okresie 
znacznie przekraczała wielkość faktycznego popytu. Tak wiec klienci poszukują-
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cy mieszkań porównywali wiele ofert i okres negocjacji warunków zakupu trwał 
znacznie dłużej niż w okresie ożywienia na rynku mieszkaniowym. Pewna część 
negocjowanych transakcji w ogóle nie dochodziła do skutku.

Czy takie czynniki jak np.: lokalizacja mieszkań, ich standard czy położe-
nie (kondygnacja) lokalu w budynku miały również wpływ na wybór klientów? 
W Poznaniu w badanym okresie nie występowały zbyt duże różnice (poza wyjąt-
kami) w poziomie cen w zależności od lokalizacji. Część klientów miała określo-
ne preferencje dotyczące lokalizacji mieszkań, ale często z nich rezygnowała, bio-
rąc pod uwagę różnice w poziomach cen. W toku badań określono atrakcyjność 
lokalizacji w poszczególnych rejonach Poznania w skali od 1 do 5 i powiązano ta-
kie oceny punktowe z cenami ofertowymi mieszkań. Wynik badania współzależ-
ności między atrakcyjnością ogólną lokalizacji a ceną 1 m2 nie potwierdził zbyt 
silnej zależności między wymienionymi cechami ofert mieszkań. Dopiero w toku 
bardziej szczegółowej analizy, w której brano już pod uwagę dokładniej określo-
ne lokalizacje poszczególnych ofert (konkretne ulice), udało się jednak potwier-
dzić, że taka współzależność występuje. Na podstawie analizy danych udało się 
ustalić, że ceny ofertowe mieszkań pozostają dość silnie uzależnione od standar-
du mieszkania, często jednak dość subiektywnie określanego przez dotychcza-
sowych właścicieli mieszkań. Można też było zakładać, że ceny ofertowe 1 m2 

mieszkań różnią się w zależności od powierzchni mieszkań. Ceny mieszkań więk-
szych, na które był jednak dość ograniczony popyt, były w przeliczeniu na 1 m2 

znacznie niższe. Współczynnik Pearsona, na podstawie którego w badanej gru-
pie mieszkań próbowano określić współzależność miedzy ceną 1 m2 a powierzch-
nią mieszkań, wynosił -0,323. Natomiast nie udało się ustalić większego wpły-
wu położenia na kondygnacji w budynku na cenę ofertową 1 m2 mieszkań. Takie 
stwierdzenie chociażby w konfrontacji z realiami rynku może budzić zdziwienie. 
Z reguły przecież ceny na wyższych kondygnacjach, szczególnie w budynkach 
wysokich, czy na ostatnich kondygnacjach nawet w budynkach niskich są fak-
tycznie nieco tańsze od lepszych lokalizacji mieszkań w budynku. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę fakt, że pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przyjmując 
do sprzedaży lokale, na ogół niechętnie przyjmują oferty mieszkań położonych 
na najwyższych kondygnacjach w budynkach wysokich. W analizowanej próbie 
ofert mieszkań lokale położone powyżej 5. kondygnacji w budynku stanowiły za-
ledwie 3% ogółu ofert. 
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podsumowanie

Rynek mieszkaniowy rozwija się w sposób koniunkturalny. W powyższym 
artykule autor starał się wyjaśnić mechanizm jego funkcjonowania w fazie kryzy-
su na przykładzie poznańskiego rynku mieszkaniowego. 

Z przeprowadzonej analizy ofert mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu 
w tak zmiennym kryzysowym okresie autor mógł wyprowadzić m.in. i taki wnio-
sek, że taka oferta podlegała różnorodnym i częstym zmianom. Głównym czyn-
nikiem rozstrzygającym o wyborze klientów były ceny mieszkań. Inne czynniki 
odgrywały relatywnie mniejszą rolę. W tak szybko i w różnych kierunkach zmie-
niających się warunkach analiza ofert rynkowych za pomocą prostych instrumen-
tów analitycznych nie może dostarczyć satysfakcjonujących i jednoznacznych 
wyników. Analiza rynku mieszkaniowego w warunkach kryzysowych wymaga 
o wiele bardziej skomplikowanych instrumentów badawczych. W warunkach kry-
zysowych występuje na rynku mieszkaniowym spora nadwyżka podaży miesz-
kań. Istotnym interesującym problemem jest nie tylko ustalenie kwestii, w jaki 
sposób podlega ewolucji taka oferta podaży mieszkań i jakie w niej można zaob-
serwować tendencje. Znacznie bardziej interesującym problemem jest odpowiedź 
na pytanie: jak w tej sytuacji postępują klienci, jakie są ich preferencje i w jaki 
sposób dokonują oceny ofert i wyboru mieszkań. Takie interesujące kwestie so-
cjologiczne wymagają jednak odpowiednich instrumentów i technik badawczych. 
Wydaje się, że z punktu widzenia potrzeb praktyki społecznej i gospodarczej taki 
kierunek analizy rynku mieszkaniowego jest jak najbardziej wskazany. Wyniki ja-
kościowych badań, którymi autor kierował w latach 2011-2012, potwierdziły ce-
lowość takiego bardzo pracochłonnego, ale bardziej prawidłowego kierunku ba-
dań w analizie lokalnych rynków mieszkaniowych7. 
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eVoLUtion oF tHe oFFer StrUctUre on tHe Secondary 
HoUSinG Market in poZnań in tHe period 2007-2012

Summary

Housing market develops in keeping with economic situation. In this paper the au-
thor seeks to explain the market mechanisms observable in the crisis period, and Poznań 
local housing market serves as an example. 

Studying housing offers on the secondary market in Poznań in the crisis period led 
the author to the conclusion that it was subject to numerous and diverse changes. The 
main motive behind flat purchase was price, while other factors played less significant role 
in the decision process. However, considering the changeability of conditions, the offer 
structure analysis cannot deliver satisfactory and unambiguous results if basic analytical 
tools are used. Housing market in crisis should be studied with the use of more advanced 
and sophisticated research tools. 

It is distinctive of the housing market hit by crisis that there is a significant supply 
surplus. Thus observing the evolution and tendencies within housing offers is an impor-
tant issue. However, it seems to be much more interesting to find answers to the following 
questions: How do customers act in such a situation? What are their preferences? How do 
they evaluate offers and choose the flats? These essential sociological issues demand prop-
er tools and research techniques. 

The author believes that this housing research direction is most legitimate from soci-
oeconomic practice perspective. The results of such qualitative studies supervised by the 
author in the years 2011-2012 proved the usefulness of this more proper (yet more time-
consuming) research approach within local housing market analysis [Housing needs of the 
local housing market and ways of their satisfaction, 2012].


