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Rynek inwestycyjny – weryfikacja 
potencjału, nowe strategie, finansowanie

Warszawa, 11.10.2021



Dokąd biegniemy?



Dlaczego inwestujemy 
w nieruchomości?
Średnia rentowność netto dla 50-
metrowego mieszkania wynosi 
4,1% w przypadku, gdy jest 
wynajęte przez pełne 12 miesięcy, 
a jeśli przez 11 miesięcy to 3,6%.

W skrajnym przypadku, gdy jest 
zamieszkane tylko przez 6 miesięcy 
w roku jest to 1,3%. Jest to zysk już 
po uwzględnieniu podatku, 
kosztów związanych z zakupem 
mieszkania i jego utrzymaniem.
Źródło: Raport Expander i Rentier.io „Najem Mieszkań II 
kw. 2021”, tabela: maj 2021



Dlaczego inwestujemy 
w nieruchomości?
Opłacalność wynajmu mieszkań (śr. w 
Warszawie i 6 miastach) wobec 
alternatywnych inwestycji gospodarstw 
domowych (GD). 

Uwaga: wartości powyżej „0” 
oznaczają większą opłacalność 
inwestycji w mieszkanie na 
wynajem osobom trzecim od 
lokowania kapitału w innych 
inwestycjach. Analiza nie 
uwzględnia wysokich kosztów 
transakcyjnych na rynku 
mieszkaniowym oraz potencjalnie 
długiego czasu wychodzenia z 
takiej inwestycji.

Źródło: NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych i 
komercyjnych w Polsce w II kwartale 2021 r.”, 
Październik 2021



Rynek „na sterydach”
Odpływ gotówki z lokat 
bankowych
Źródło: HRE Investment na podstawie danych NBP

Kredyt hipoteczny
Źródło: Biuro Informacji Kredytowej



Poszukiwanie „bezpiecznej 
przystani” dla kapitału
Cele zakupów mieszkaniowych w 2018-2020 roku
Źródło: PKO Bank Polski S.A. „Puls Nieruchomości, analizy nieruchomości”, Warszawa 20.05.2021



A ceny wciąż rosną…
Rynek jest w cyklu rosnącym od 
2013 roku. 

To historycznie najdłuższy cykl 
popytowy na polskim rynku 
nieruchomości 

Ceny ofertowe mieszkań 

na rynku pierwotnym, średnia
Źródło: NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II 
kwartale 2021 r.”, Październik 2021



„Condo”, produkt wysokiej fazy 
cyklu, czy postpandemicznej
rzeczywistości? 

Biznes Lifestyle

COVID-19



A jak sytuacja w „condo”?



Condo – produkt inwestycyjny 
„o wielu twarzach”

Marketing

Bezpieczny produkt oparty na 
nieruchomości, fizyczny charakter a nie 
tylko wirtualny zapis księgowy

Możliwość wykorzystania na własne 
potrzeby (tzw. „pobyty właścicielskie”)

Narzędzie dywersyfikacji portfela 
inwestycyjnego

Nośnik prestiżu („mój jest ten kawałek 
podłogi”)

Inwestycja

Generator przewidywalnych 
przychodów („gwarancja”)

Stały wzrost wartości rezydualnej 
nieruchomości

Duża płynność (o ile istnieje rynek 
wtórny)

Tarcza podatkowa (odliczenie 23% VAT)

Transfer ryzyka operacyjnego 
(bezobsługowość procesu wynajmu, 
rozliczenia przez zewnętrzne podmioty)



Gdzie inwestujemy w „condo”
Znaczący wzrost oferty i tempa sprzedaży w 

resortach. Morze i góry liderami. 

Spadek zaufania nabywców do inwestycji w 
dużych ośrodkach miejskich (odwrócenie trendu z 
lat 2018-2019)

Nowe istotne wartości:
 Spokój
 Zieleń
 Dostęp do atrakcji 

„Polski Ład” stymulatorem destynacji 
turystycznych?

Intensywność popytu inwestycyjnego w relacji do 
popytu konsumpcyjnego

Źródło: PKO Bank Polski S.A.

„Puls Nieruchomości, analizy nieruchomości”, Warszawa 20.05.2021



Klient – zwycięzca, czy tylko 
uczestnik?

Klient

Robię dobry interes kupując 
zarządzany profesjonalnie obiekt

Mogę korzystać z usług noclegowych 
w wysokim standardzie

Zabezpieczam kapitał

Optymalizuję podatki

Deweloper

Dzięki niemu mam tani i łatwo 
dostępny kapitał na realizację 
projektu

Transferuję ryzyka fazy operacyjnej 
do operatora ograniczając moją 
odpowiedzialność za wynik i 
„gwarancję”

Problemy rękojmi przenoszę na 
operatora

Mogę wygenerować dodatkowe 
przychody np. sprzedając 
wykończenia i usługi



Nowe trendy, nowe możliwości
Hotele rozproszone

Apartamenty mobilne

Hotele na wodzie i boathouse

Resorty wakacyjne

Powrót do szlachetnych korzeni 
czyli glamping i camping



Dziękuję za uwagę,
zapraszam do dyskusji

WWW.FORTECH-CONSULTING.PL
E-MAIL :  OFFICE@FORTECH-CONSULTING.PL


