
Konferencje Forum Nowy Przemysł Przetargi wnp.pl na Twojej stronie

Wyszukiwanie zaawansowane

 

Wpisz szukaną frazę...   

Newsletter Więcej o newsletterze

Subskrybuj RSS

Dodaj do ulubionych Startuj z wnp.pl

Wpisz adres e-mail...   

Serwis Budownictwo Najnowsze artykuły Drukuj Prześlij Skomentuj

ASM - 2010-03-03

Poprzednia strona 1 2

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 (...)

05.03.2010 01:07
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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Zobacz wszystkie komentarze (7)

Podpis:

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Budownictwo mieszkaniowe: więcej mimo kryzysu

 

Z kolei na rynku wtórnym w IV kw. 2009 r. średnia cena m2 mieszkania kształtowała się na poziomie 5 916,90 zł i 
była nieznacznie niŜsza o 0,4% (czyli o 26,19 zł) w stosunku do III kw. 2009 r. jak i w relacji do analogicznego 

okresu roku poprzedniego (mniej o 5,2% czyli 323,30 zł). NajdroŜej cena m2 lokalu z "drugiej ręki" kształtowała 
się w Warszawie, gdzie średnia cena kształtowała się na poziomie 8 250,00 zł. Na drugim końcu listy, ulokowały 

się Katowice, gdzie za m2 lokalu płacono blisko o połowę mniej niŜ w stolicy, czyli 3 926,67 zł.  
 
W porównaniu do III kw. 2009 r. spadek cen nieruchomości nastąpił w czterech analizowanych miastach, czyli 
Wrocławiu (spadek o 1,9% czyli 128,33 zł), Warszawie (spadek o 0,4% czyli 31,67 zł) Katowicach (spadek o 
2,1% czyli 84,00 zł) i Łodzi (spadek o 2,2% czyli 86,3 zł). Z kolei, w porównaniu do okresu czerwiec - wrzesień 

2009 r. wzrost cen odnotowano w Poznaniu (wzrost o 2,5% czyli 97,44 zł). Nieznaczne podwyŜki cen m2 miały 
równieŜ miejsce w Krakowie (wzrost o 0,6% czyli 39,00 zł) oraz Gdańsku (wzrost o 0,5% czyli 31,33 zł) . 

 
 
Z kolei, na przestrzeni roku na rynku wtórnym ceny spadły we wszystkich charakteryzowanych miastach. ObniŜki 
kształtowały się odpowiednio od 2,2% w Łodzi (spadek o 97,00 zł) do 6,% we Wrocławiu (445,67 zł) i Gdańsku 
(436,33 zł).  
 
Te wyniki będą rzutowały na bieŜący rok, analitycy ASM-u prognozują, Ŝe rok 2010 zamknie się ok. 143,5 tys. 
mieszkań oddanych do uŜytku, a zatem poniŜej poziomu notowanego w ciągu ostatnich dwóch lat.  
 
Kolejne prognozy będą formułowane na podstawie analiz i podsumowań w cyklicznych edycjach raportu 
Monitoring Rynku Budowlanego.  
 
 

 

 

 

Mieszkania oddane do uŜytku w latach 1991 - 2009

14:27 Nowy projekt Krajowego Planu Rozdziału 
Uprawnień do emisji w konsultacjach

12:33 Gastel śurawie ma list intencyjny ws. przejęcia 
spółki PGMB Budopol

11:23 Stadiony nie tylko na EURO 2012

11:05 Tebodin SAP Projekt ma umowę z wrocławską 
GDDKiA

10:58 Grupa PBG zakończyła wdroŜenie 
oprogramowania Forte

10:50 EnergomontaŜ-Południe stara się o zlecenie w 
Elektrowni Bełchatów

10:46 PKE rozwaŜa budowę kolejnego bloku w 
Elektrowni Łagisza

10:03 Tebodin SAP - Projekt ma umowę z PGE ZEDO

09:06 Marvipol miał 39,04 mln zł zysku netto w 2009 r., 
wzrost o 465,1 proc. r/r

09:01 Mirbud ma kontrakt na kompleks Mercedesa

Lublin dostanie kilkadziesiąt milionów na sport?

Z Szanghaju do Europy przez Kielce

Urząd wspiera oświatę

Marszałek docenia przedsiębiorczość

Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych
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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 
rolnych  
ada: NIECH ZWRÓCĄ CI KTÓRZY WZIĘLI, ORAZ CI...

Załoga Nexteer Automotive Poland za strajkiem 
generalnym 
Darek: Wydaje mi się ,ze związki działają tu...

Janusz Wiśniewski, KIG: polskie spółki tylko 
wspólnie mają szanse na niekonwencjonalne 
złoŜa gazu 
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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