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Dlaczego tylko w kryzysie mam analizować rynek

Bardzo ciekawa analiza rynku, tylko nie wiem dlaczego autor uwaŜa, Ŝe tylko w 
kryzysie musimy analizować ceny i rynek. Po przeczytaniu poradnika Jak (...)

09.03.2010 09:38
Karol Blek

problematyczni

masz firmę to moŜesz być bardziej kreatywny przy dochodach, są plusy dodatnie i 
plusy ujemne. Ja załatwiłem sprawę przez opena więc nie narzekam, bo (...)
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majk

kredyty

pewnie ze mozna, ja mam juz pozytwna decyzje kredytowa z Getin, na 100% z 
doplata panstwa, ciesze sie niemilosiernie :) Jednak bank dostepnosc ma (...)
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Budownictwo mieszkaniowe: więcej mimo kryzysu

W zmieniającej się sytuacji gospodarczej waŜna jest bieŜąca obserwacja 

wyników poszczególnych branŜ gdyŜ wiedza ułatwia planowanie działań 

biznesowych oraz inwestycji prywatnych. 

Firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku systematycznie dokonuje jego analiz.. Warto 
zatem przyjrzeć się analizom rynku, które dostarczają danych słuŜących do 

podsumowania roku 2009 w budownictwie mieszkalnym.  
 
Mieszkania przekazane do uŜytku  

 
W 2009 r. przekazano do uŜytku 160 079 mieszkań, czyli o 3,1% mniej niŜ w rekordowym roku 2008. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe pomimo mniejszej liczby nowych lokali, wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy są 
jednymi z najlepszych od początku lat 90-tych XX wieku. Przypomnijmy jednak, Ŝe bieŜące wyniki są efektem 
boom’u mieszkaniowego z lat 2006 - 2008, kiedy to rekordowo rozpoczynano nowe budowy oraz wydawano 
pozwolenia na budowę nowych mieszkań.  
 
Na przestrzeni roku wzrost liczby lokali odnotowano w przypadku budownictwa przeznaczonego na sprzedaŜ i 
wynajem (+8,5%) oraz pozostałych typów budownictwa (+25,2%). Natomiast spadek zaobserwowano w liczbie 
mieszkań spółdzielczych (-4,7% ) oraz budowanych indywidualne (-3,4%).  
 
PodaŜ i popyt na rynku nieruchomości mieszkalnych są silnie ze sobą związane. I tak, analizując ceny 
nieruchomości w największych miastach Polski na rynku pierwotnym czyli Warszawie, Poznaniu, Krakowie, 
Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach odnotowujmy, Ŝe w czwartym kwartale 2009 r. w stosunku do III kw. 

średnia cena m2 nieruchomości kształtowała się na poziomie 7 205 zł za m2 i była wyŜsza o 0,6% czyli 43 zł.  
 

Wśród analizowanych miast, najwyŜsze ceny występują w Warszawie, gdzie średnio za m2 naleŜało zapłacić 9 097 

zł, zaś najtaniej lokale moŜna nabyć w Katowicach (5 425 zł za m2). Ceny nieruchomości na rynku pierwotnym 
spadły w trzech na siedem aglomeracji. ObniŜki cen nastąpiły w Poznaniu (spadek o 3,6% czyli 278,33 zł), 

Warszawie (spadek o 1,9% czyli 180,67 zł) i Wrocławiu (spadek o 0,9% czyli 8 153 zł). Z kolei, więcej za m2 
lokalu naleŜało zapłacić w Gdańsku (wzrost o 7,7% czyli 498,67 zł), Krakowie (wzrost o 2,7% czyli 209,33 zł), 
Katowicach (wzrost o 2,0%, czyli 108,33 zł) oraz Łodzi (wzrost o 0,5% czyli 28 zł).  
 

Analizując cenę m2 mieszkań z oferty deweloperów w skali roku, obserwujemy, Ŝe w IV kw. 2009 r. w relacji do 
IV kw. 2008 r. średnio płacono mniej o 3,7% czyli 321,8 zł. Znacząca korekta cen nieruchomości miała miejsce 
przypadku lokali zlokalizowanych w Katowicach (20,1% czyli 1 366,65 zł). ObniŜki moŜna było równieŜ odnotować 

w Poznaniu (10,7% czyli 881,47 zł), Łodzi (9,1% 559,76 zł), W stolicy za m2 lokalu płacono mniej o 2,1% czyli 
184,02 zł. Z kolei, podwyŜki odnotowano w Krakowie i Wrocławiu, gdzie ceny mieszkań wzrosły odpowiednio o 
3,9% (295,53 zł) i 5,2% (402,8 zł).  

 

 

Mieszkania oddane do uŜytku w latach 1991 - 2009
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 Rząd nowelizuje kodeks drogowy

Pierwsze decyzje PZN odnośnie Kornelii Marek

Przepisy dot. egzekucji abonamentu rtv nie łamią 
konstytucji

Nawet po śmierci Michael Jackson bije rekordy na 
rynku muzycznym

TECHNIK SERWISU 
kujawsko-pomorskie, CONTEXT SP. Z O.O.

Tester Oprogramowania 
śląskie, InstalSoft

Technik ds. Obsługi Linii Sortującej 
mazowieckie, HRK S.A.

Konstruktor 
mazowieckie, Labor Sp. z o.o.

Kompania Węglowa dostarczy do ArcelorMittal 
Poland węgiel, a odbierze obudowy 
pracownik2kat.fizyczny: Dlaczego usuneliiście...

LM Glasfiber buduje w Polsce fabrykę  
Rolland: Jade na urlop narka chlopaki. Postaram...

KE: Polska musi zwrócić 92 mln euro dopłat 
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ada: NIECH ZWRÓCĄ CI KTÓRZY WZIĘLI, ORAZ CI...
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Janusz Wiśniewski, KIG: polskie spółki tylko 
wspólnie mają szanse na niekonwencjonalne 
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Jerzy A: Czy to byłby kartel?

Policja zapowiada "imieninowe" kontrole 
trzeźwości kierowców 

W dni popularnych imienin 
policjanci zatrzymują o połowę 
więcej nietrzeźwych kierowców 
niŜ (...)»

Czy powinny być zamykane kopalnie przynoszące 
straty?

 Nie, bezpieczeństwo energetyczne jest 
najwaŜniejsze 

 Tak, rynek weryfikuje efektywność 

 To zaleŜy od perspektyw złoŜa 
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