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Ten  poradnik  nie  jest  dla  bezdomnych.  Nie  jest  także  lekturą  dla 

milionerów.  Napisałem  go  dla  tych  wszystkich,  którzy  mają  gdzie 

mieszkać  i  mają  trochę  oszczędności.  Oszczędności,  które  chcieliby 

dobrze ulokować, a raczej pomnożyć. Przypuszczam więc, że powinien 

on  zainteresować  ludzi  w  średnim  wieku,  jako  tako  zarabiających, 

przedsiębiorczych,  zapracowanych na tyle,  że nie mających czasu na 

aktywne inwestowanie na rynkach finansowych.

Starałem  się  trudne  kwestie  ekonomiczne  wyjaśnić  prostym, 

zrozumiałym  językiem.  Pomijam  głębokie  analizy  finansowe,  wzory 

matematyczne np. na obliczanie stopnia dźwigni finansowej. Chcę Cię 

po prostu zainspirować do działania,  podpowiedzieć jak w bezpieczny 

sposób  zarobić  na  wschodzącym  rynku  nieruchomości.  Pociąg 

wystartował, dobrze abyś wsiadł do niego w odpowiednim momencie i 

jechał w przedziale najwyższej klasy.

Poradnik  napisałem na  podstawie  wielu  rozmów przeprowadzonych  z 

deweloperami,  właścicielami  biur  nieruchomości,  specjalistami 

zajmującymi  się  gospodarką,  budownictwem.  Co  najważniejsze  - 

zawarte  tu  porady  są  przede  wszystkim  dorobkiem  własnych 

doświadczeń  inwestycyjnych.  Rynek  nieruchomości  obserwuję  od 

kilkunastu  lat,  a  od  kilku  lat  aktywnie  na  nim  inwestuję.  I  nie  są  to 

interesy  polegające  na  pośrednictwie  w  handlu  nieruchomościami,  a 

prawdziwe inwestowanie z późniejszą odsprzedażą.

Na marginesie dodam: odradzam pomysły polegające na pośrednictwie 

handlu  nieruchomościami.  Rynek  jest  nasycony  i  kompletnie 

rozdrobniony. Wiele biur, aby przetrwać będzie musiało w najbliższych 
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latach wchodzić w większe organizmy gospodarcze. W dodatku branża 

wprowadziła przepisy korporacyjne i przez pięć lat trzeba być giermkiem 

u boku rycerza, by myśleć o własnej agencji nieruchomości. 

Lepiej więc inwestować niż handlować. W przewodniku podpowiem Ci w 

jaką nieruchomość zainwestować, a którą omijać szerokim łukiem. Czym 

jest  lewarowanie  i  jak  je  zastosować  na  rynku  nieruchomości.  Z 

mieszkaniem lub  domem jest  dokładnie  tak  jak  z  ciężkim głazem.  O 

własnych siłach go nie przesuniesz.  Jeśli  zastosujesz dźwignię -  góry 

przeniesiesz,  obrócisz  niejednym mieszkaniem zarabiając  lepiej  niż  w 

funduszach inwestycyjnych. A więc do dzieła... 

Mizeria budowlana

Już  za  komuny  krążył  taki  dowcip  gospodarczy:  młody  człowiek pyta 

swego wuja  w Ameryce  za  co  powinien  się  zabrać,  aby zrobić  takie 

pieniądze jak on za oceanem. -A czego u was najbardziej brakuje, czego 

brakuje tobie? - zapytał kuzyn z Ameryki. Nie mam mieszkania, a u nas 

brakuje  właściwie  wszystkiego  -  odpowiedział  młody  człowiek.  -No  to 

weź się za budowę domów - doradził wuj z Ameryki.

Na dzisiejszym rynku obfitości praktycznie niczego nie brakuje. Niczego, 

poza  mieszkaniami.  Mieszkanie  jest  ciągle  dobrem  najbardziej 

poszukiwanym.  W  życie  wchodzą  nowe  pokolenia,  buduje  się  ciągle 

niewiele, więc nic dziwnego, że w Polsce brakuje - według różnych ocen 

od  1,5  do  2  milionów  mieszkań.  Przynajmniej  drugie  tyle  wymaga 

natychmiastowego remontu. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie 
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miałoby  być  inaczej.  Wprawdzie  w  2005  r.  podczas  wyborów 

parlamentarnych  jedna  z  partii  zapowiadała  budowę  3  milionów 

mieszkań w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale już wtedy wiadomo było, 

że obietnice te są bez pokrycia. 

W 2006  r.  zbudowano mniej  mieszkań  niż  rok  wcześniej.  W 2007  r. 

mizeria  budowlana  utrzyma  się  na  dotychczasowym  poziomie.  Aby 

można  było  mówić  o  znaczącym  wzroście  inwestycji  i  ewentualnej 

korekcie cen, powinno się budować dwa, trzy razy więcej mieszkań. Nic 

na  to  nie  wskazuje,  brakuje  bowiem terenów pod  zabudowę,  planów 

zagospodarowania  przestrzennego,  wykwalifikowanych  rąk  do  pracy, 

być może kapitału. Skokowy wzrost budowy mieszkań nie jest możliwy 

bez kosztownych programów rządowych. Przy permanentnym deficycie 

budżetowym, zadłużeniu wewnętrznym i zewnętrznym państwo nie jest 

w  stanie  wyłożyć  znaczących  środków  na  poprawę  sytuacji  w 

budownictwie mieszkaniowym. Nie ma się więc co dziwić, że prywatny 

kapitał wykorzystuje koniunkturę i odbija sobie minione, biedne lata. 

Fundamenty to podstawa

Każdy inwestor nim wyłoży w cokolwiek pieniądze najpierw spogląda na 

fundamenty  przedsięwzięcia.  W  ten  sposób  postępują  na  przykład 

inwestorzy giełdowi. Najpierw kierują się analizą fundamentalną, a więc 

wskaźnikami makroekonomicznymi, a dopiero później analizą techniczną 

poszczególnych  spółek.  Można  nawet  zaryzykować  stwierdzenie,  że 

przy mocnych fundamentach ekonomicznych spółki, inwestowanie w jej 

papiery wcześniej czy później przyniesie dochody.
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Podobnie  jest  na  rynku   budowlanym.  Tam,  gdzie  mieszkań  brakuje 

można oczekiwać zysków ze sprzedaży. Niska podaż produktu nie jest 

jeszcze  gwarantem  sukcesu.  W  Albanii  niedostatek  mieszkań  jest 

znacznie głębszy niż w Polsce, a nikt o zdrowych zmysłach nie poleca 

inwestowania w nieruchomości w tym kraju. Inaczej jest już w Rumunii i 

Bułgarii. Jeszcze do niedawna kraje bałkańskie były postrzegane przez 

inwestorów  jako  zbyt  ryzykowne,  jednak  wraz  z  wejściem  Bułgarii  i 

Rumunii do rodziny krajów Unii Europejskiej (1 stycznia 2007 r.) opinie te 

uległy całkowitej zmianie. Dziś w nieruchomości rumuńskie, a zwłaszcza 

bułgarskie zaczyna inwestować prawie cała Europa.

To właśnie stosunkowo niska podaż i mocne fundamenty ekonomiczne 

kraju  sprawiają,  że  uznawany jest  on za rynek wschodzący o dużym 

potencjale wzrostu. Hossa na polskim rynku nieruchomości rozpoczęła 

się pod koniec 2005 r. jednak jej pierwsze symptomy były widoczne już 

wiosną 2004 r. gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.). 

Zagraniczni  inwestorzy  zyskali  przekonanie,  że  fundamenty 

ekonomiczne  kraju  są  coraz  mocniejsze,  nauczeni  doświadczeniem 

ruszyli  na  Warszawę w przekonaniu,  że  na nieruchomościach dobrze 

zarobią. Nie mylili się.

Zagrożenia oczywiście mogą wystąpić zawsze, jednak nie widać ich na 

horyzoncie  liczonym perspektywą kilkunastu  czy nawet  kilkudziesięciu 

miesięcy.  Największym  zagrożeniem  mogłoby  być  -  jak  to  mawiał 

Kopernik  –  spodlenie  pieniądza.  Gdyby  złotówka  nagle  straciła  swą 

wartość, a banki znacznie podniosły oprocentowanie kredytów, mogłoby 

dojść  do  niewypłacalności  właścicieli  mieszkań  hipotecznych.  Gdyby, 
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wskutek niewypłacalności  pożyczkobiorców, mieszkania przejęły banki, 

ceny nieruchomości  musiałby gwałtownie  spaść.  Na szczęście nic nie 

wskazuje  na to, aby ten czarny scenariusz miał się ziścić.

Co więcej,  jak wynika z danych makroekonomicznych,  pod względem 

skali  zadłużenia  daleko  nam  do  społeczeństw  zachodnich.  Także 

zdolność  kredytowa  przeciętnego  obywatela  -  wskutek  wzrostu 

gospodarczego - rośnie z roku na rok. 

Wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka w najbliższych latach 

będzie  stale  się  umacniać.  Potężne  zastrzyki  pieniędzy  unijnych 

pozostaną  nie  bez  wpływu  na  sytuację  kraju.  W  latach  2007-2013, 

poprzez  różne  fundusze,  gospodarka  wchłonie  prawie  100  miliardów 

euro. Tak wielkie kwoty będą napędzać nowe inwestycje, kraj powinien 

dokonać skoku cywilizacyjnego. 

Ziemi nie przybędzie

Nie wnikając w szczegóły można stwierdzić krótko: owe 100 miliardów 

euro  jest  doskonałym  zastrzykiem  w  fundamenty  gospodarcze  kraju. 

Inwestorzy otrzymują sygnał do działania. Tak było i w innych krajach 

wstępujących  do  Unii  Europejskiej.  Inwestowanie  w  nieruchomości 

hiszpańskie  jest  ciągle  dobrym  interesem  choć  od  momentu 

przystąpienia tego kraju do Unii minęło wiele lat. Na dobrze położonej 

nieruchomości  (najlepiej  blisko  wybrzeża)  można  zarobić  do  20  proc. 

rocznie. Podobne relacje kształtują się w Irlandii  czy w Grecji.  W tym 
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ostatnim  kraju  znane  są  przypadki  100  krotnego  wzrostu  cen 

nieruchomości w okresie ostatnich 20 lat. 

Inwestując w nieruchomości można wyjść jeszcze z innego - filozoficzno 

materialistycznego  -  założenia.  Ludzi  na  świecie będzie  przybywać,  a 

ziemi nie. Jeśli  spojrzeć wstecz ceny ziemi w dowolnym kraju zawsze 

rosły. Wykresy indeksów giełdowych także zawsze pną się w górę, ale 

kreśląc tzw. fale Elliota. Nie wdając się w szczegóły, możemy stwierdzić, 

że  indeksy  giełdowe  przechodzą  korekty  kursów,  niekiedy  bardzo 

głębokie.  Wskaźniki  giełdowe  pną  się  na  przestrzeni  lat  w  górę,  ale 

zawsze falą  sinusoidalną.  W Japonii  po  20 latach wzrostu wskaźnika 

giełdowego  zaczęto  powątpiewać  w  teorię  fali,  gdy  lekcja  pokory 

nadeszła niespodziewanie. Mijają lata, a wskaźnik Nikkei po wyjściu z 

dołka nie może dojść do dawnego szczytu. Wskaźniki cen nieruchomości 

rosną inaczej. Prawie zawsze jest to linia prosta wznosząca się ku górze, 

a ewentualne korekty są na tyle płytkie, że niezauważalne w dłuższym 

przedziale czasowym. 

Tanio czy drogo?

Inwestorzy  uznają  nasz  rynek  jako  goniący.  Ceny  polskich 

nieruchomości  będą  w  najbliższych  latach  goniły  ceny  europejskie. 

Różnie będzie to wyglądało w rożnych miastach, ale zawsze będą piąć 

się w górę. Ceny mieszkań w Krakowie w 2006 r. wzrosły o około 60 

proc.  do  poziomu  8  tys.  zł  za  metr  kwadratowy.  Po  tak  gwałtownej 

zwyżce  rynek  wstrzymał  oddech  i  zapowiedział  stabilizację  cen,  gdy 

tymczasem - jak podaje „Guardian" Kraków czeka potężny wzrost cen 
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mieszkań  w  najbliższych  latach.  Królewski  Instytut  Dyplomowanych 

Rzeczoznawców (RICS), organizacja licząca ponad 120 tys. członków i 

mająca  136  lat  tradycji  twierdzi  (luty  2007  r.),  że  krakowski  rynek 

nieruchomości czeka jeszcze co najmniej pięć lat wzrostu, a ceny w tym 

czasie  mogą  ulec  podwojeniu.  Anglicy  nie  szczędzą  pochwał  stolicy 

Małopolski.  Oprócz  ogólnokrajowego  rozwoju  gospodarki  „Guardian” 

przypomina. że to w Krakowie znajduje się największy średniowieczny 

rynek Europy, dziesiątki muzeów i galerii  oraz architektura sprzed 800 

lat,  a  jego  uroda  sprawiła,  że  miasto  trafiło  na  Listę  Światowego 

Dziedzictwa  UNESCO.  Na  pozycję  Krakowa  pozytywnie  wpływają 

również  połączenia  lotnicze,  a  także  tysiące  młodych  ludzi,  w  tym 

mnóstwo studentów, dzięki którym miasto zyskuje niezwykle dynamiczny 

charakter.

To co dla nas jest bardzo drogie,  dla innych jest tanie. Hiszpanie, na 

przykład,  mają  dość  swojego  klimatu.  Nam,  pragnącym  słonecznych 

kąpieli, trudno to pojąć. Trzeba jednak zrozumieć ludzi, mieszkających 

na  spalonej  ziemi,  którzy  właściwie  przestali  obcować  z  prawdziwą 

zielenią,  normalnymi  opadami  deszczu.  Zmiany  klimatyczne  są 

najbardziej  odczuwane  w  basenie  Morza  Śródziemnego.  Wyschnięte 

rzeki,  spalona  ziemie  i  deszcze  o  niespotykanej  sile.  -Zrozumiałem 

Hiszpanów, gdy przyjechali do mnie z propozycją wspólnej inwestycji  - 

mówi właściciel firmy deweloperskiej. -Dla nich Polska jest tania, ciągnie 

ich wspaniała przyroda. Chcą inwestować blisko lasów, jezior, rzek. Tak 

jak  my  chcielibyśmy  mieć  mieszkania  nad  słonecznym  wybrzeżem 

Hiszpanii, tak oni chcą mieć letnie apartamenty w zielonej części Europy.
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Mieszkanie jak samochód?

Nowe samochody w całej Europie mają prawie zawsze taką samą cenę. 

Różnice  są  niewielkie.  Dlaczego  nie  miałoby  być  tak  samo  z 

nieruchomościami?  Oczywiście  trzeba  porównywać  racjonalnie.  Nie 

można porównywać ceny mieszkania np. z Mińska Mazowieckiego do 

mieszkania  w Paryżu.  Ale  Kraków z  Paryżem czemu nie? Z  czasem 

różnice cen będą się niwelować, co oznacza wzrost cen nieruchomości 

nad Wisłą. Jest wiele tego przyczyn. Ocenia się, że w 2006 r. na polski 

rynek mieszkaniowy trafiło setki milionów funtów brytyjskich. Mieszkania 

kupowali  Polacy  pracujący  na  wyspach.  Od  dłuższego  czasu 

deweloperzy podnoszą ceny mieszkań dosłownie z dnia na dzień,  bo 

spotykają  się  z  coraz  wyższymi  żądaniami  płacowymi.  Znane  są 

przypadki, gdy w jednym tygodniu dużą budowę opuściła połowa wysoko 

wykwalifikowanych  fachowców.  Dekarze,  blacharze,  cieśle  znaleźli 

zatrudnienie  na  zachodzie  według  stawek  kilka  razy  wyższych  niż  w 

Polsce.  Płace  też  będą  się  wyrównywać  zwłaszcza  w  budownictwie. 

Dość szybko wyrównają się dochody netto (po uwzględnieniu kosztów 

utrzymania),  co  powinno  skutecznie  wyhamować  falę  emigracji 

budowlańców.  Dość  powiedzieć,  że  jedną  z  przyczyn  wzrostu  cen 

nieruchomości są płace pracowników.

-Ludzie wreszcie zrozumieli,  że lepiej  zainwestować w mieszkanie niż 

kupować nowy samochód -  mówi  jeden z deweloperów budowlanych. 

-Po  polskich  drogach  niepotrzebnie  jeździ  miliardy  złotych,  gdyby  te 

pieniądze  choćby  w  połowie  przeznaczyć  na  zakup  nieruchomości 
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bylibyśmy z  czasem bogatym społeczeństwem.  A tak,  znów staje  się 

aktualne powiedzenie: wasze ulice, nasze kamienice.

Jest dobrze, będzie gorzej...

Jeśli spojrzeć na polski rynek nieruchomości z perspektywy podatkowej, 

to obiektywny obserwator przyzna:  idealne czasy dla spekulantów. Od 

początku 2007 r.  obowiązują nowe zasady podatkowe przy sprzedaży 

mieszkań, ale o tym napiszę w dalszej część poradnika. Czasy są dobre, 

bo nie ma podatku katastralnego, płaconego od wartości nieruchomości. 

Obecnie obowiązuje podatek od nieruchomości liczony od powierzchni 

lokalu i  powierzchni działki.  Kupno dobrze położonego mieszkania lub 

gruntu (a więc drogiego) wiąże się z niskimi kosztami posiadania. Można 

więc je „bezkosztowo” przetrzymać.

W starych krajach Unii  Europejskiej podatek katastralny znany jest od 

dawna. Najdłużej istnieje w Wielkiej Brytanii i płaci się go w zależności 

od  wartości  nieruchomości  i  dochodów  podatnika  (średnio  1  proc. 

rocznie). Z nowych krajów Unii podatek katastralny wprowadziła Estonia 

(od 0,1 do 2,5 proc.). U nas o podatku katastralnym mówi się od lat, ale 

na  szczęście  dla  inwestorów,  żadna  władza  nie  odważyła  się  go 

wprowadzić. Z wczesnych założeń wynika, że podatek katastralny miałby 

w Polsce wynosić od 0,2 do 1 proc. wartości nieruchomości. Szacuje się, 

że najniższy podatek od mieszkania wartości 150 tys. zł wynosiłby około 

300  zł  rocznie  (obecnie  około  30  zł).  Zdaniem  specjalistów  na 

oszacowanie  wartości  wszystkich  nieruchomości  w  Polsce  potrzeba 
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około  trzech  lat  i  tyle  czasu  zajęłoby  wprowadzenie  podatku 

katastralnego od momentu podjęcia decyzji politycznej.  

Rynek  nieruchomości  jest  młody  i  niedoświadczony.  Lada  moment 

deweloperzy zauważą, że na nieruchomościach można zarabiać więcej 

niż  dotychczas  stosując  na  własną  rękę  metodę  lewarowania.  Także 

banki  nabiorą  doświadczenia.  Odkryją,  że  taniej  będzie  finansować 

budowę  jednego  apartamentowca  niż  setkę  indywidualnych  klientów. 

Taniej  i  bezpieczniej.  Nie  trzeba  wysyłać  kilkunastu  oficerów 

kredytowych z różnych banków na jedną budowę. Jeden bank - jedna 

inwestycja. Dzisiaj deweloperzy finansują budowy z pieniędzy przyszłych 

lokatorów. Tracą na tym tyle, ile zyskują spekulanci.

Deweloperzy  podpisują  umowy  określając  precyzyjnie  cenę  metra 

kwadratowego. Wprawdzie zastrzegają, że może się ona zmienić jednak 

większość dbając o swój wizerunek - stara się ją utrzymać. W momencie 

oddania inwestycji  jest ona na rynku już znacznie droższa. Śmietankę 

zbiera  spekulant.  Ale  to  się  skończy.  Deweloperzy  odkryją,  że  bez 

większych  nakładów  -  zmieniając  jedynie  metodę  finansowania  - 

powiększą  swój  zysk  z  inwestycji.  Obecne  zasady  finansowania 

pochodzą  z  dawnych  czasów,  gdy  kredyty  były  drogie,  a  mieszkania 

kupowało się za oszczędności. Deweloperzy siłą inercji działają więc po 

staremu.  Za  chwilę  się  zorientują  ile  tracą  i  sami  zaczną  zaciągać 

kredyty.

Banki nie będą protestować. Jak już wspomniałem obniży im to koszta 

funkcjonowania  i  umożliwi  zwiększenie  skali  działania.  -Ja  się  dziwię 

deweloperom,  że  nie  finansują  budowy  z  kredytu  -  mówi  dyrektor 
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jednego z banków. -Chyba się boją, że zakwestionujemy ich zdolność 

kredytową. Są w błędzie. W sytuacji rozgrzanego rynku inwestycyjnego 

zabezpieczeniem  kredytu  może  być  sama  budowa.  Finansowane 

inwestycji  z kredytu racjonalizuje koszta i  wyraźnie przyspiesza tempo 

produkcji. Deweloperowi zależy na jak najszybszej sprzedaży mieszkań 

na  wolnym rynku.   Wydaje  się,  że  i  samym klientom (na  pewno nie 

spekulantom) będzie bardziej  odpowiadała taka forma zakupu.  Dzisiaj 

kupują  dziurę  w  ziemi  ponosząc  potencjalnie  ogromne 

niebezpieczeństwo.

Tak  będzie  do  czasu  wprowadzenia  rachunków  powierniczych 

(pieniądze  inwestorów  trafiają  do  deweloperów  poprzez  specjalny 

rachunek bankowy i są wypłacane w transzach w zależności od postępu 

prac)  lub  do  momentu  finansowania  budowy  w  całości  z  kredytu 

udzielonego deweloperowi. Z czasem mieszkania będzie kupowało się 

jak  samochody.  Powstanie  rynek  klienta,  który  będzie  mógł  przed 

zakupem obejrzeć swój apartament z każdej strony. Trudno powiedzieć 

kiedy  ten  czas  nadejdzie.  Jedno  jest  pewne:  trzeba  się  spieszyć  i 

wykorzystać słabość rynku do własnych, spekulacyjnych celów.

Nieruchomości, a emerytura

Po kilku latach obowiązywania zreformowanego systemu emerytalnego 

widać,  że  nasze emerytury  będą raczej  skromne.  Trzy  filary  systemu 

zostały tak skonstruowane, aby nikt finansowo nie wyskoczył za wysoko. 

Oszczędzanie na emeryturę poprzez ZUS, OFE, IKE charakteryzuje się 

tym,  że  roczne  maksymalne  wkłady  finansowe  zostały  ograniczone 
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ustawowo. Nie można na fundusze emerytalne odłożyć dowolnej kwoty 

pieniędzy. Państwo wybrało za nas: na emeryturze będziesz miał tyle ile 

pozwolimy ci odłożyć. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy, ludzie lepiej 

sytuowani  szukają  możliwości  finansowego  zabezpieczenia  starości. 

Najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w nieruchomości. 

Rozkręcająca się gospodarka jeszcze to zjawisko wzmacnia. Pojawiają 

się też pomysły oddania pieniędzy zgromadzonych w OFE z powrotem 

do ZUS. Obawa przed utratą oszczędności skłania jeszcze bardziej do 

inwestowania w nieruchomości. Dlatego co bardziej zasobni inwestują w 

mieszkania  na  wynajem,  które  spłacają  lokatorzy.  Po  spłacie  kredytu 

mieszkania  staną  się  doskonałym  zabezpieczeniem  emerytalnym. 

Przedsiębiorcy  tym  samym  przyczyniają  się  do  wzrostu  cen,  dając 

odpowiedź na pytanie: skąd rynek ma pieniądze na mieszkania? 

Z  czasem  banki  powinny  wprowadzić  tzw.  odwróconą  hipotekę  – 

rozwiązanie  znane  w  krajach  o  ugruntowanej  gospodarce  rynkowej. 

Właściciel  nieruchomości  przechodząc  na  emeryturę  oddaje  ją  do 

dyspozycji  banku,  który  co  miesiąc  wypłaca  gospodarzowi  ustaloną 

rentę. Po śmierci właściciela posesji, nieruchomość zostaje sprzedana, a 

uzyskana  kwota  pomniejszona  o  dotychczasowe  wypłaty  emerytalne, 

przekazywana  jest  spadkobiercom.  Oczywiście  bank  nie  prowadzi  tej 

operacji  charytatywnie.  Na  każdym  etapie  obrotu  pieniądza  pobiera 

odpowiednie marże i opłaty.
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Kto zarabia?

Do  tej  spirali  cenowej  dołączają  się  także  producenci  materiałów 

budowlanych. Podnoszą ceny bez żadnego racjonalnego wytłumaczenia. 

-Wszyscy  podnoszą  to  ja  też  –  mówi  szef  jednej  z  wytwórni  białych 

bloczków.  –Koszty  produkcji  właściwie  nie  wzrosły,  ceny  energii  – 

podstawowego składnika kosztów - poszły w górę nieznacznie. Znacznie 

zdrożała tylko folia do pakowania palet, ale tej zużywa się stosunkowo 

niewiele. Ceny jednak podniosłem o 20 proc. bo przed zakładem mam 

nieustannie  kolejkę  ciężarówek.  Na  koniunkturze  korzystają 

deweloperzy. Ze zrozumiałych względów trudno dotrzeć do ich danych 

księgowych.  Z  informacji  podawanych  przez  spółki  deweloperskie 

notowane na Warszawskiej  Giełdzie  Papierów Wartościowych  wynika, 

że największa z nich w 2006 r. odnotowały zysk netto 5-krotnie wyższy 

niż rok wcześniej.

Wydaje się jednak, że w ostatnich latach najwięcej na nieruchomościach 

zarabiają  sami  inwestorzy.  Stopa  zwrotu  z  poniesionych  nakładów 

wynosi  w  ich  przypadku  nawet  kilkaset  procent.  Najwięcej  zarobili 

inwestorzy z tych miast, gdzie ceny rosły najszybciej, a więc Krakowie, 

Warszawie, Wrocławiu. Kto pod koniec 2005 r. wpłacił  w Krakowie na 

budowę mieszkania (np. po 3,5 tys. zł za metr kw.), po roku - stosując 

dźwignię finansową - uzyskał kilkuset procentową stopę zwrotu (wzrost 

cen m kw. do 7-8 tys. zł). 

Inwestorów  interesuje  nie  tylko  kilkusetprocentowy  zwrot  kapitału  w 

ciągu roku, ale nawet kilkudziesięcioprocentowy jest atrakcyjny. I nawet 
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jeśli  mieszkania zdrożeją o 10 czy 12 procent rocznie, dla inwestorów 

nadal  będzie  to  opłacalne.  Stwierdzisz  być  może:  inwestowanie  w 

nieruchomości jest dla bogatych. Trzeba mieć duży kapitał, aby zacząć 

inwestycje  choćby  od  małego  mieszkania.  Nie  masz  racji.  Pieniądze 

oczywiście mieć trzeba, ale nie tak wielkie jak Ci się wydaje.

W pełnej wersji ebooka przeczytasz m.in:

– w jakie mieszkanie zainwestować

– ile trzeba mieć pieniędzy

– gdzie je można pożyczyć

– jaki dochód osiągniesz

– jak skonstruować dźwignię finansową

– co zrobić,  aby uniknąć podatku, albo zredukować jego wysokość o 

połowę

– czy od sprzedawanej nieruchomości zapłacę podatek VAT

– jak  podnieść  wartość  rynkową  nieruchomości  (kilka  pomysłowych 

przykładów wraz ze zdjęciami)

– jak sprzedać mieszkanie bez pośredników

– praktyczne porady przy sprzedaży mieszkania

Pełną wersję ebooka możesz kupić poprzez opcję kup teraz na Allegro, 

na stronie  autora  lub płacąc przelewem bankowym na konto w mBanku: 

81 1140  2004 0000 3602 0056  8615 o  zakupie  powiadom autora  e-

mailem: okm@sprint.com.pl 

Zapoznaj  się  także  z  raportem  firmy  CEE  Property  Group o 

perspektywach wzrostu cen na rynkach nieruchomości w Polsce. 
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