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Wprowadzenie

Atrakcyjność inwestycyjna rynku nieruchomości mieszkaniowych kształtu-
je się pod wpływem dużej liczby czynników o wielorakim charakterze. Efektyw-
ność inwestowania na tym rynku jest funkcją prawidłowej analizy tych czynni-
ków. Uzyskanie przez inwestora wiarygodnych informacji na ich temat jest więc 
elementem niezbędnym w procesie podejmowania optymalnych decyzji inwesty-
cyjnych. Celem artykułu jest analiza wybranych czynników o charakterze popyto-
wym oddziałujących na rynek nieruchomości mieszkaniowych przez pryzmat do-
stępnych źródeł informacji o nich. 

Czynniki kształtujące atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości mieszka-
niowych mają charakter obiektywy, są jednak różnie ujmowane przez anality-
ków i badaczy rynku mieszkaniowego. Do podstawowych czynników kształtują-
cych popyt na mieszkania według J. Łaszka należą: dochody (własne, transfery, 
kredyty), ceny (czynsze, ceny mieszkań, stopy procentowe), preferencje (mo-
del konsumpcji, poziom zaspokojenia potrzeb, czynniki demograficzne)1. I. Fo-
ryś dokonała identyfikacji popytowych i podażowych determinant rozwoju rynku 
mieszkaniowego, ujmując je w cztery grupy czynników, mianowicie politycz-
nych, prawno-organizacyjnych, społecznych i gospodarczych2. W grupie czyn-

1 J. Łaszek: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące 
ryzyko kredytowania hipotecznego. „Materiały i Studia” z. 203. NBP. Warszawa 2006, s. 7.

2 I. Foryś: Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie 
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ników politycznych po stronie popytowej ujęto preferencyjny system nabywania 
mieszkań, długookresową politykę mieszkaniową i wzrost zaufania do państwa. 
Do czynników zarówno popytowych, jak i podażowych zaliczono w tej grupie 
przyjazny system podatkowy. W grupie czynników prawno-organizacyjnych 
kształtujących popyt umieszczono ochronę praw lokatorów, różnorodny system 
finansowania rynku oraz sprawny system sądowniczy. W grupie czynników spo-
łecznych po stronie popytowej wyróżniono m.in. wysoki poziom niezaspokojo-
nych potrzeb mieszkaniowych, intensywne przemiany demograficzne, wielofunk-
cyjność przestrzeni mieszkalnej. W grupie czynników gospodarczych po stronie 
popytowej znalazły się m.in. kondycja ekonomiczna i zdolność kredytowa gospo-
darstw domowych, akceptowalne społecznie koszty utrzymania mieszkania, na-
pływ kapitałów zagranicznych na rynek mieszkaniowy. 

Na potrzeby dalszej analizy wybrano grupę czynników kształtujących stronę 
popytową, mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości o funk-
cjach mieszkalnych. Do czynników tych zaliczono poziom zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych, ceny transakcyjne, czynniki demograficzne, dochody gospo-
darstw domowych oraz dostępność i koszt kapitału zewnętrznego. 

1. poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

Potrzeby mieszkaniowe definiuje się w literaturze jako te, które wynikają 
z chęci życia (mieszkania) w godnych warunkach mieszkaniowych3. Analiza za-
spokojenia potrzeby mieszkaniowej w ujęciu ilościowym dokonuje się w odnie-
sieniu do sytuacji mieszkaniowej podstawowych komórek społecznych, jakimi są 
rodziny lub gospodarstwa domowe4. Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych zależy od:

zamożności społeczeństwa, –
kosztów budowy i utrzymania mieszkań, –
racjonalności decyzji inwestorów (np. budowa mieszkań tam, gdzie jest pra- –
ca),
sprawności rynku mieszkaniowego (łatwość zamiany mieszkania w przypad- –
ku zmiany pracy lub sytuacji rodzinnej)5.

ilościowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 72.
3 A. Andrzejewski: Polityka mieszkaniowa. PWE, Warszawa 1987.
4 M.T. Wilczek: Rozwój standardu mieszkaniowego w Posce na tle krajów europejskich. AE w Ka-

towicach, Katowice 2010, s. 42.
5 J. Mordasewicz: Makroekonomiczne uwarunkowania gospodarki mieszkaniowej. PKPP Lewia-
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Ocena ilościowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych opiera się na ana-
lizie:

sytuacji gospodarstw domowych jako komórek społecznych; wówczas odpo- –
wiednikiem gospodarstwa jest mieszkanie, określone liczbą izb lub ewentu-
alnie powierzchnią,
sytuacji społeczeństwa jako sumy jednostek; wówczas odpowiednikiem jest  –
izba lub powierzchnia mieszkalna albo użytkowa6.
Podstawą oceny w tym zakresie jest określenie, czy:

gospodarstwo domowe korzysta samodzielnie z mieszkań właściwych pod  –
względem wielkości i składu7,
gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie, lecz w mieszkaniach niewła- –
ściwych (zbyt małych lub zbyt dużych) i jakie to są mieszkania,
gospodarstwo mieszka niesamodzielnie i w jakich mieszkaniach – 8.
Jednym z mierników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa 

jest wskaźnik deficytu mieszkań. Statystyczny deficyt mieszkań definiowany jest 
jako różnica między ogólną liczba gospodarstw domowych a liczbą mieszkań za-
mieszkanych. Wysokość statystycznego deficytu mieszkań zwraca uwagę na pro-
blem niedostatecznej dostępności mieszkań, rozumianej jako możliwość zaspo-
kajania potrzeb mieszkaniowych. Przyczyny występowania deficytu mieszkań to 
m.in.:

szybko zmieniająca się struktura gospodarstw domowych w krótkim czasie  –
i wynikające stąd nienadążanie podaży za rosnącym popytem,
ograniczone możliwości finansowe poszczególnych gospodarstw domo- –
wych,
nieodpowiednia struktura podaży. –
Niektórzy analitycy zwracają uwagę na występowanie jeszcze innych przy-

czyn, mianowicie:
możliwe wykorzystywanie części mieszkań teoretycznie niezamieszkanych  –
w szarej strefie najmu,
zamieszkiwanie w mieszkaniach teoretycznie znajdujących się jeszcze w bu- –
dowie9.

tan 2008.
6 Por. W. Litterer-Marwege: Standard mieszkaniowy w miastach Polski. „Arkady”, Warszawa 

1959, s. 40.
7 Przez mieszkanie „właściwe” rozumie się tu mieszkanie, którego wielkość i skład (określone 

najczęściej liczbą izb) odpowiada przyjętym w danym czasie i miejscu poglądom na standard 
mieszkaniowy. Patrz ibid., s. 41.

8 Ibid.
9 R. Chojnacki, T. Kołodzieczyk, M. Terefenko: Deficyt mieszkaniowy w Polsce. RedNet Consul-

ting 2012, s. 7.
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Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest przedmiotem cyklicz-
nych specjalistycznych opracowań GUS, ukazujących się od roku 2005 pt. Go-
spodarka mieszkaniowa. Publikowane są tam m.in. informacje dotyczące:

przeciętnej liczby izb w mieszkaniu w układzie przestrzennym (woje- –
wództw),
przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania (w m – 2) w układzie prze-
strzennym,
przeciętnej powierzchni użytkowej w m – 2 na 1 osobę w układzie przestrzen-
nym,
przeciętnej liczby osób w 1 mieszkaniu w układzie przestrzennym, –
przeciętnej liczby osób na 1 izbę w układzie przestrzennym. –
Zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej stanowi przedmiot badań kolejnych 

narodowych spisów powszechnych. NSP 2011 zawiera informacje w tym zakre-
sie w wyżej wymienionych ujęciach, a także odniesienie do stanu odnotowane-
go w NSP 2002. 

2. ceny transakcyjne

Ceny na rynku nieruchomości są funkcją przede wszystkim dwóch czynni-
ków: relacji popytowo-podażowych, które mają wyraźnie lokalny charakter, oraz 
kosztów wytworzenia. Te pierwsze wiążą się z ogólnymi zjawiskami społeczny-
mi i makroekonomicznymi, jednak siła ich oddziaływania, nawet w skali jedne-
go miasta, może być odmienna w poszczególnych dzielnicach. Te drugie powinny 
podlegać korekcie ze względu na stopień zużycia nieruchomości10.

E. Kucharska-Stasiak wyróżnia cztery grupy czynników wpływających na 
wartość nieruchomości. Są to czynniki: fizyczne, ekonomiczne, rządowe i spo-
łeczne11. Czynniki fizyczne to te, które odnoszą się do cech lokalizacyjnych nie-
ruchomości (warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, odległość od cen-
trów miast, dostępność handlu i usług) oraz do charakterystyki budynków (ich 
wielkość, technologia wykonania, stopień zużycia i walory użytkowe). Czynni-
ki ekonomiczne określają stronę popytową rynku nieruchomości (obecne warun-
ki mieszkaniowe, płace, rozwój gospodarczy, bezrobocie, dostępność kredytów), 
czynniki rządowe stymulują popyt (ulgi podatkowe, dopłaty do spłat kredytów, 

10 L. Nykiel: Rynek mieszkaniowy w Polsce. Zeszyt Hipoteczny nr 25. Fundacja na rzecz Kredytu 
Hipotecznego 2008, s. 113.

11 E. Kucharska-Stasiak: Wycena nieruchomości. PFSRM, Warszawa 2000, s. 65.
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dodatki mieszkaniowe). Do czynników społecznych zaliczono zjawiska demogra-
ficzne oraz wzorce życia społecznego. 

Z kolei J. Łaszek po stronie popytu wyróżnia następujące czynniki kształtu-
jące ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych:

proces wzrostu stopnia urbanizacji i związane z tym migracje z terenów wiej- –
skich do miast,
wzrost liczby gospodarstw domowych, –
wzrost dochodów gospodarstw domowych, –
dostępność kredytów mieszkaniowych – 12.
Podstawowym pierwotnym źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie-

ruchomości są w Polsce umowy zawierane w wymaganej prawem formie aktów 
notarialnych, które następnie podlegają publicznej rejestracji w katastrach praw-
nym i geodezyjnym. Rejestracja ta dokonywana jest na potrzeby ministra spra-
wiedliwości – MS-Not 24 „Sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych”13 
oraz przez służby geodezyjne na poziomie starostw wykonujące zadania admini-
stracji rządowej z zakresu prowadzenia katastru nieruchomości – M-04s „Trans-
akcje kupna/sprzedaży nieruchomości”14. Dostępność do tych źródeł jest ogra-
niczona (oprócz stron umowy dla notariuszy, urzędników służby geodezyjnej 
(w starostwach) oraz rzeczoznawców majątkowych15).

Wartościowym źródłem informacji na temat cen transakcyjnych powinien 
stać się w przyszłości Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Jest to 
baza danych, której tworzenie, funkcjonowanie i udostępnianie regulowane jest 
ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne16. Zgod-
nie z przepisami tej ustawy prowadzenie RCiWN jest obowiązkiem starostów 
oraz prezydentów miast na prawach powiatu. Zakres informacji gromadzonych 
w RCiWN określony został w rozporządzeniu MRRiB z 29 marca 2001 roku 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków17. Wśród danych podlegających reje-
stracji znajdują się ceny nieruchomości, określone w umowach zobowiązujących 
do przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oraz 
wartości rynkowe nieruchomości, ustalone w wyniku wyceny dokonywanej przez 
rzeczoznawców majątkowych. Informacje z rejestru, niezawierające danych oso-

12 J. Łaszek: Rozwój światowych rynków nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko rynku w Pol-
sce. „Finansowanie Nieruchomości” 2007, nr 4/13.

13 http://www.notar.pl/files/MS-Not24.pdf.
14 http://form.stat.gov.pl/formularze/2004/M-04s.pdf.
15 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 155.
16 Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.
17 Dz.U. z 2001 r., nr 38, poz. 454 z późn. zm.
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bowych ani innych danych, do których dostęp ograniczony jest przepisami prawa, 
mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym. Obecnie zakres danych re-
jestrowanych w RCiWN zależy od stosowanego oprogramowania oraz osób, któ-
re go prowadzą18. Zdarzają się przypadki, że RCiWN nie jest w ogóle prowadzony 
przez starostwa powiatowe. Informacje zawarte w aktach notarialnych są rzadko 
w pełnym zakresie przenoszone do RCiWN. Dla uzyskania pełnego RCiWN po-
trzeba wiele lat i istotnych nakładów finansowych.

Informacje na temat cen transakcyjnych nieruchomości, w tym mieszkań, są 
przedmiotem corocznych raportów GUS, publikowanych od 2009 roku pod na-
zwą: Obrót nieruchomościami, a wcześniej (w latach 2003-2008) Transakcje kup-
na-sprzedaży nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości mieszkaniowych 
w raportach tych podaje się m.in.:

liczbę i wartość transakcji kupna/sprzedaży lokali mieszkalnych (l.m.) w la- –
tach;
strukturę ilości i wartości transakcji kupna/sprzedaży l.m. według formy ob- –
rotu w latach;
liczbę i wartość transakcji kupna/sprzedaży l.m. według lokalizacji, –
liczbę transakcji kupna/sprzedaży l.m. w województwach, –
liczbę transakcji kupna/sprzedaży l.m. w województwach w przeliczeniu na  –
10 tys. mieszkańców,
strukturę liczby i wartości transakcji kupna/sprzedaży l.m. według liczby izb  –
w województwach,
średnią powierzchnię użytkową l.m. sprzedanych według liczby izb i lokali- –
zacji,
średnią wartość pojedynczej transakcji kupna/sprzedaży l.m. według liczby  –
izb i lokalizacji,
średnią wartość pojedynczej transakcji kupna/sprzedaży l.m. dokonanej na  –
rynkach wojewódzkich,
średnie ceny transakcyjne l.m. według liczby izb i lokalizacji, –
średnie ceny transakcyjne l.m. sprzedanych na rynkach wojewódzkich – 19.
Instytut Rozwoju Miast powstały w roku 2002 na bazie Instytutu Gospodarki 

Mieszkaniowej publikuje Monitoring polskiego rynku nieruchomości. Są to rapor-
ty dotyczące transakcji na rynku mieszkaniowym, z wyodrębnieniem mieszkań, 
za kolejne okresy, począwszy od 1990 roku i uwzględniające kolejne lata w uję-
18 T. Budzyński: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy 

rynku nieruchomości. XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje, 
12-14 września 2012 r., s. 70.

19 Obrót nieruchomościami w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011; Obrót nieruchomościami 
w 2011 roku. GUS, Warszawa 2012.
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ciu wojewódzkim z podziałem na rynek pierwotny i wtórny tworzone w oparciu 
o sprawozdawczość notarialną, udostępnianą przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści. W kolejnych edycjach raportu prezentowano dane liczbowe w identycznym 
układzie i przy zachowaniu tych samych reguł grupowania danych. W raporcie 
obejmującym 20-letni okres funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce (wy-
danym w roku 2010) przyjęto następujący sposób prezentacji informacji dotyczą-
cych nieruchomości mieszkaniowych:

segmentowa struktura rynkowych transakcji nieruchomościami w latach  –
2007-2009 z podziałem na mieszkania, grunty rolne i pozostałe w 5 woje-
wództwach o najwyższych obrotach rynkowych i w 11 pozostałych,
liczba transakcji na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym w 2009  –
roku według województw,
liczba i wartość (według statystyki GUS na podstawie sprawozdań starostów)  –
rynkowych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w Polsce w latach 
2003-2008 z wyodrębnieniem lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych, 
gruntów ogółem, budynków ogółem, nieruchomości zabudowanych,
rynkowe transakcje mieszkaniowe na rynku nieruchomości w Polsce w la- –
tach 1990-2009.

3. czynniki demograficzne

Wśród czynników wpływających na kształt rynku nieruchomości nie wol-
no pominąć czynników społecznych czy społeczno-ekonomicznych. Analiza tych 
czynników pozwala określić ogólne tendencje mające wpływ na możliwości i za-
grożenia rozwoju rynku nieruchomości. J. Pogorzelski do podstawowych czynni-
ków demograficznych i ekonomicznych w zachowaniach nabywczych zalicza:

wiek, –
płeć, –
wykształcenie, –
zawód, –
dochody i wydatki, –
miejsce zamieszkania, –
status rodziny – 20.
Mechanizm oddziaływania czynników demograficznych na popyt na miesz-

kania związany jest z wewnętrznymi i zewnętrznymi ruchami migracyjnymi 
20 J. Pogorzelski: Pozycjonowanie produktu. PWE, Warszawa 2008, s. 74-75.
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o charakterze trwałym oraz ruchem naturalnym ludności. Zmiany stopy urodzeń 
i zgonów, a w konsekwencji również stopy przyrostu naturalnego, prowadzą do 
zmian globalnej liczby ludności i jej struktury pod względem wieku, stanu cywil-
nego itp. Wzrost liczby mieszkańców w krótkim okresie (np. przy dużych migra-
cjach) może wpływać na wzrost popytu mieszkaniowego. Zmiany demograficzne 
wywołują z kolei zmiany liczby zawieranych małżeństw, liczby i wielkości ro-
dzin, a wespół z innymi czynnikami społecznymi i ekonomicznymi – przeobraże-
nia w ilości i składzie gospodarstw domowych21. 

Potrzeby mieszkaniowe człowieka można rozpatrywać przez pryzmat róż-
nych kryteriów. W aspekcie demograficznym można w tym celu wykorzystać 
jedno z trzech kryteriów periodyzacji cyklu życia człowieka: wiek biologiczny 
jednostki (tzw. segregację wiekową), etapy pracy zawodowej oraz fazy życia ro-
dziny22. 

Wiek biologiczny jest to stopień zaawansowania danego osobnika w rozwo-
ju. Człowiek w kolejnych etapach życia kształtuje swoje potrzeby, możliwości 
i wymagania również w aspekcie warunków mieszkaniowych. 

Rozpoczęcie pracy zawodowej wiąże się na ogół z dążeniem do uzyskania 
samodzielności mieszkaniowej. Posiadanie mieszkania, jego jakość, standard wy-
posażenia, lokalizacja bywają wyrazem rozwoju kariery zawodowej. 

W życiu rodziny można wyróżnić kilka faz. M. Kielar-Turska wyróżnia na-
stępujące:

faza prokreacji: związana jest z biologicznym wiekiem rozrodczym kobiety  –
i tendencją do koncentracji w czasie funkcji prokreacyjnej rodziny, 
faza wczesnego rodzicielstwa (wczesne i średnie dzieciństwo dzieci): angażu- –
je oboje rodziców; jest to okres uczenia się ról rodzicielskich, faza wysiłków 
na rzecz stabilizacji życia rodzinnego,
faza względnej stabilizacji rodziny: przypada na wiek późnego dzieciństwa  –
i dorastania dzieci. Możliwa jest wówczas aktywność zawodowa rodziców, 
współdziałanie z różnymi kręgami społecznymi,

21 W. Litterer-Marwege: Rozwój ludności Polski a planowanie przestrzenne i programowanie 
gospodarki mieszkaniowej. PWE, Warszawa 1967. Gospodarstwo domowe definiowane jest 
w spisach ludności jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby 
samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, 
jednoosobowe gospodarstwa domowe. Niektóre gospodarstwa domowe składają się tylko z jed-
nej osoby, podczas gdy inne są tworzone przez rodziny lub grupy niespokrewnionych osób. Licz-
ba i struktura tych gospodarstw oraz dynamika zmian tej struktury pozostają w ścisłym związku 
z zapotrzebowaniem rodzin na mieszkania oraz możliwościami zaspokojenia tych potrzeb. Za: 
M. Gorczyca: Przewidywane zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2010. ZBS-E GUS, 
Warszawa 1993.

22 I. Foryś: Op. cit., s. 134.
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faza postparentalna/pustego gniazda: obejmuje lata życia małżeństwa po usa- –
modzielnieniu się dzieci i ich odejściu z domu rodzinnego. W tym okresie 
wagi nabiera praca zawodowa23.
Każda faza życia rodziny wyróżnia się odmiennym poziomem i tempem 

zmiany dochodów, które przekładają się na możliwości ekonomiczne posiadania 
i utrzymania własnego mieszkania. Przeciętna rodzina dąży do polepszenia para-
metrów technicznych mieszkania (powierzchni, liczby pokoi, układu funkcjonal-
nego), pojawiają się również i rozwijają potrzeby wyższego rzędu (wyższy stan-
dard, lepsza lokalizacja)24.

Demografia stanowi przedmiot badań kolejnych narodowych spisów po-
wszechnych. NSP 2011 zawiera informacje w tym zakresie w następujących ob-
szarach: 

geograficzna charakterystyka ludności – miejsce przebywania, miejsce za- –
mieszkania, ewentualne przyczyny jego zmiany,
demograficzna charakterystyka osób, –
informacje o gospodarstwach domowych i rodzinach, w tym ich wielkość  –
i skład, 
wykształcenie, –
dzietność kobiet, –
migracje wewnętrzne i zagraniczne, emigracja zarobkowa, reemigracja oraz  –
imigracja cudzoziemców do Polski.
Źródłem informacji dotyczących demografii są również Roczniki Demogra-

ficzne wydawane przez GUS. Wśród zawartych w nich informacji znajdują się 
m.in. dotyczące:

stanu, ruchów naturalnych i migracji ludności według regionów, podregio- –
nów i województw,
ludności, gęstości zaludnienia, ruchów naturalnych (małżeństwa, separacje,  –
rozwody, urodzenia, zgony), migracji wewnętrznych, zewnętrznych) w mia-
stach liczących ponad 100 tys. mieszkańców,
ludności według powiatów, –
struktury ludności według wieku i województw w latach, –
dynamiki demograficznej według województw w latach, –
ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach. –

23 M. Kielar-Turska: Rozwój człowieku w pełnym cyklu życia. W: Psychologia. Podręcznik akade-
micki. Tom I. Red. J. Strelau. Gdańsk GWP 2000.

24 A. Andrzejewski: Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy. PWWP, Warszawa 1970, 
s. 89-90.
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4. dochody gospodarstw domowych

Zasoby finansowe gospodarstw domowych mierzone dochodami gospo-
darstw, stanem oszczędności oraz zdolnością czynszową lub kredytową mają 
istotny wpływ na kształtowanie się potrzeb mieszkaniowych i w konsekwencji na 
popyt mieszkaniowy. 

Jednym z czynników mających wpływ na poziom dochodów gospodarstw 
domowych jest poziom rozwoju gospodarczego. Wzrost gospodarczy wpływa 
zarówno na stronę popytową, jak i podażową rynku nieruchomości mieszkanio-
wych. Pierwsza reakcja przypisywana jest jednak stronie popytowej. Przejawem 
wzrostu gospodarczego jest wzrost dochodów gospodarstw domowych. Skutkuje 
on wzrostem popytu na mieszkania. Ze względu na niską efektywność rynku nie-
ruchomości wzrost popytu wywołuje początkowo wzrost stawek czynszowych. 
Wzrost ten przekłada się na ceny mieszkań i przejawia się ich podniesieniem. To 
z kolei wywołuje reakcję po stronie podażowej poprzez ożywienie rynku budow-
lanego i w dłuższej perspektywie będzie prowadzić do wzrostu podaży nowych 
mieszkań.

Do czynników kształtujących średnie dochody gospodarstw domowych, któ-
re powinny podlegać analizie inwestorów na lokalnych rynkach nieruchomości 
mieszkaniowych, należy zaliczyć bieżącą i prognozowaną stopę bezrobocia, stan 
i prognozy rozwoju lokalnego rynku pracy oraz informacje o kształtowaniu się 
czynników demograficznych.

Dochody gospodarstw domowych stanowią przedmiot badań kolejnych na-
rodowych spisów powszechnych. NSP 2011 zawiera informacje w tym zakresie 
w następujących obszarach:

aktywność ekonomiczna ludności, –
główne i dodatkowe źródła utrzymania osób, –
źródła utrzymania gospodarstw domowych, –
samodzielność gospodarowania i zamieszkania. –
Informacje na temat dochodów gospodarstw domowych publikowane są 

przez GUS w Rocznikach Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale IX 
Budżety gospodarstw domowych oraz w Rocznikach Statystycznych Województw 
w rozdziale VI Dochody ludności. Budżety gospodarstw domowych. Informacje 
tam zawarte dotyczą dochodów gospodarstw według grup reprezentujących pod-
stawowe społeczno-ekonomiczne grupy ludności, to jest:

gospodarstw pracowników – dochód z pracy najemnej, –
gospodarstw rolników – dochód z użytkowanego przez siebie gospodarstwa  –
indywidualnego w rolnictwie,
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gospodarstw pracujących na własny rachunek, to jest z prowadzenia działal- –
ności gospodarczej poza użytkowaniem gospodarstwa indywidualnego w rol-
nictwie i z wykonywania wolnego zawodu,
gospodarstw emerytów – z emerytury, –
gospodarstw rencistów – z renty, –
gospodarstw utrzymujących się z nieustalonych źródeł. –
Informacje prezentowane są w ujęciu wojewódzkim i informują o przecięt-

nym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym: 
na 1 gospodarstwo domowe, –
na 1 osobę w gospodarstwie domowym.  –
Źródłem informacji o kształtowaniu się zdolności zaspokojenia potrzeby 

mieszkaniowej przez gospodarstwo domowe w oparciu o uzyskane dochody jest 
Indeks Dostępności Mieszkaniowej (Indeks M3), przygotowywany przez AM-
RON-SARFiN. Jest to syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce. Jest 
on wynikiem porównania średniego dochodu rozporządzalnego (dochód netto ro-
dziny pomniejszony o minimum socjalne) oraz wartości raty spłaty kredytu po-
trzebnego na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2. Wartości Indeksu poniżej 
100 punktów świadczy, iż przeciętna trzyosobowa rodzina będzie miała trudności 
z uzyskaniem wymaganego kredytu. Kształtowanie się wartości Indeksu M3 po-
wyżej 100 punktów wskazuje, że w danym okresie zakup mieszkania przez przy-
kładową rodzinę może być wsparty kredytem hipotecznym w większym stop-
niu25.

5. dostępność i koszt kapitału zewnętrznego

Inwestycje nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych realizowa-
ne są w zdecydowanej większości przypadków z wykorzystaniem finansowania 
zewnętrznego, które z kolei najczęściej urzeczywistnia się w formie kredytu hi-
potecznego. 

Dostępność kredytów hipotecznych jest obecnie w Polsce określana przez 
Indeks Dostępności Kredytowej (IDK). Indeks ten jest ustalany na podstawie 
trzech parametrów:

maksymalnego LtV – 26 (z uśrednionych ofert 10 wiodących banków),
średniej marży kredytu, –

25 Raport AMRON-SARFiN / III KW. 2010, http://www.amron.pl/Pages/Content/Details.
aspx?a=33.

26 Określającego stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczającej go nieruchomości.
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maksymalnej zdolności kredytowej, wyliczonej dla rodziny zarabiającej dwu- –
krotność średniej krajowej pensji, podawanej przez GUS.
Analiza zmienności tego indeksu oraz czynników mających na niego wpływ 

(np. polityka KNF odnośnie do rekomendacji dla banków, oczekiwanie zmiany 
stóp procentowych) pozwalają przewidywać dostępność kredytów w przyszłości. 
Indeks obliczany jest przez Open Finance od 2009 roku.

Koszt kredytu jest sumą trzech rodzajów opłat. Są to: oprocentowanie, pro-
wizje bankowe i inne opłaty.

Oprocentowanie kredytu może być stałe (rzadko występujące w praktyce) 
lub zmienne. To drugie uzależnione jest od wysokości rynkowych stóp procen-
towych oraz marży banku. Rynkowe stopy procentowe, to jest stopy depozy-
tów międzybankowych, określają wysokość oprocentowania depozytów na ryn-
ku międzybankowym w określonym terminie. Stopy te są ustalane i publikowane 
we wszystkie dni robocze. Stanowią średnią wartość ofert określonej liczby ban-
ków. Określa się je w odniesieniu do różnych okresów. Te, które wykorzystywa-
ne są do określania oprocentowania kredytów hipotecznych, dotyczą dłuższych 
okresów, czyli na przykład: 

3M – 3 miesiące,  –
6M – 6 miesięcy,  –
9M – 9 miesięcy,  –
12M – 1 rok.  –
Za względu na możliwość kredytowania w różnych walutach, wykorzystuje 

się indeksy oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym dla poszcze-
gólnych walut:

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – średnia stopa procentowa,  –
po jakiej polskie banki udzielają pożyczek w złotówkach na rynku między-
bankowym,
EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) – rynkowa stopa procentowa  –
depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w strefie euro,
LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) – rynkowa stopa procento- –
wa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie. Jest to 
średnia z ofert 4 banków: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National 
Westminster.
Druga grupa opłat kształtująca koszt kredytu to prowizje bankowe, które 

mogą być pobierane m.in. za:
uruchomienie kredytu, –
przedterminową spłatę, –
przewalutowanie kredytu, –



187Wybrane czynniki popytowe kształtujące decyzje inwestora…

wydłużenie okresu spłaty. –
Trzecia grupa opłat kształtująca koszt kredytu to tzw. inne opłaty. Wymienić 

można tu m.in opłaty za:
rozpatrzenie wniosku kredytowego,  –
inspekcje na terenie budowy przed udzieleniem kolejnej transzy kredytu,  –
wycenę nieruchomości,  –
ubezpieczenie nieruchomości,  –
wpis hipoteki. –
Wysokość stopy procentowej pobieranej przez bank przy udzielaniu kre-

dytów jest ściśle powiązana z poziomem ryzyka kredytowego. Wysokie ryzyko 
przekłada się na wyższą stopę procentową. Kredyty hipoteczne przeznaczone na 
finansowanie nieruchomości (w tym mieszkaniowych) wiążą się na ogół z niskim 
poziomem ryzyka, co umożliwia ich niskie oprocentowanie. Zmniejszenie stopy 
procentowej powoduje wzrost korzyści z posiadania mieszkania, np. w odniesie-
niu do obligacji skarbowych. Sytuacja taka może powodować przenoszenie przez 
inwestorów kapitału na rynek mieszkaniowy. Z kolei, jak wykazały badania27, na-
wet niewielki wzrost stóp procentowych w długim okresie przekłada się na znacz-
ny wzrost ceny mieszkań, który nie będzie miał uzasadnienia w czynnikach fun-
damentalnych. 

podsumowanie

Na postrzeganie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości mieszkanio-
wych wpływa wiele czynników. Analizując stronę popytową rynku nieruchomo-
ści można stwierdzić, że część z nich ma charakter uniwersalny i dotyczy atrak-
cyjności inwestycyjnej wszystkich typów nieruchomości, jednak niektóre mają 
charakter szczególny i ich oddziaływanie koncentruje się na segmencie miesz-
kaniowym rynku nieruchomości. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim po-
ziom zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej, czynniki o charakterze demograficz-
nym oraz dochody gospodarstw domowych. Czynnikiem wpływającym zarówno 
na popyt, jak i na podaż na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest polityka 
mieszkaniowa państwa. Czynnikami warunkującymi popyt na rynku nierucho-
mości o funkcjach zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych są ceny trans-
akcyjne oraz dostępność i koszt kapitału zewnętrznego. Podejmowanie optymal-

27 J. Łaszek, H. Augustyniak, M. Widłak: Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkanio-
wych. Materiały i Studia NBP, z. 238. Warszawa 2009, s. 62.
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nych decyzji przez inwestora na rynku nieruchomości wiąże się z pozyskiwaniem 
informacji o wartościach przyjmowanych przez wymienione czynniki oraz ana-
lizą ich kształtowania się w czasie. Pozyskiwanie informacji na ten temat nie jest 
sprawą prostą, gdyż warunkowane jest koniecznością korzystania z wielu źródeł, 
często o utrudnionym dostępie. Ponadto część źródeł publikuje informacje perio-
dycznie, co wiązać się może z problemem aktualności informacji.

cHoSen deMand FactorS SHapinG inVeStor’S deciSionS on reaL 
eState Market and SoUrceS oF inForMation aBoUt tHeM

Summary

Investment attractiveness of real estate market is shaped by many factors of diverse 
character. Investment efficiency in this market is function of correct analysis of those fac-
tors. Therefore, obtaining the reliable information is for an investor an essential element 
in the process of optimal investment decision making. The aim of this work is analysis of 
chosen demand factors that influence the real estate market, taking into account accessi-
ble sources of information about them. Rated among those factors are: level of fulfillment 
of housing needs, transaction prices, demographical factors, income of households as well 
as accessibility and external cost of capital. Those factors have been characterized and the 
sources of information about them have been named. 


