
SYTUACJA NA PIERWOTNYM 

LOKALNYM RYNKU 

MIESZKANIOWYM W POZNANIU 

W III KWARTALE 2012 ROKU

Wprowadzenie

R ynek mieszkaniowy to szczegól-
ny segment rynku nierucho-
moœci. Interesuj¹ siê nim gospo-

darstwa domowe, a szczególnie te, które 
planuj¹ zakup mieszkania. Zwracaj¹ na 
niego uwagê przedsiêbiorstwa budowla-
ne, kredytodawcy, inwestorzy. 

Na rynku mieszkaniowym wyró¿nia 
siê przede wszystkim tzw. rynek pier-
wotny – rynek nowych mieszkañ, kupo-
wanych od inwestora, oraz wtórny, 
zwany czêsto rynkiem mieszkañ u¿ywa-

1nych .

Celem niniejszego artyku³u jest przed-
stawienie sytuacji na lokalnym pierwot-
nym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, 
w III kwartale 2012r. Wydaje siê, ¿e 
prezentacja sytuacji jest interesuj¹ca z co 
najmniej dwóch wzglêdów. Po pierwsze – 
¿e w paŸdzierniku br. ukaza³a siê in-
formacja Instytutu Ekonomicznego 
Narodowego Banku Polskiego o cenach 
mieszkañ i sytuacji na rynku nierucho-
moœci mieszkaniowych w Polsce, w której 
podano m.in., ¿e: 
! „w analizowanym okresie zwraca 

uwagê istotnie narastaj¹ca poda¿ 
mieszkañ ze strony deweloperów, co 
w przysz³oœci mo¿e doprowadziæ do 
korekty cen, szybszej od dotychczas 
obserwowanej, 

! (…) problem rosn¹cej poda¿y oraz 
ma³o elastycznych w dó³ cen mieszkañ 
mo¿e w przysz³oœci pog³êbiæ k³opoty 
sektora deweloperskiego i budowla-
nego,

! udzia³ zysków w cenie metra kwadra-
towego mieszkania nadal by³ atrak-
cyjny dla deweloperów, zw³aszcza 
mniejszych; pomimo istniej¹cego 
znacznego zapasu gotowych mieszkañ 

oraz kontraktów na ich budowê, 
kosztowne przebran¿owienie siê oraz 
brak mo¿liwoœci alternatywnych inwe-
stycji skutkowa³y rozpoczynaniem 
nowych budów; zwiêkszon¹ produkcjê 
mieszkañ w omawianym kwartale 
nale¿y szczególnie wi¹zaæ z ostatni¹ 
mo¿liw¹ reakcj¹ deweloperów przed 
wejœciem w ¿ycie 29 kwietnia 2012r. 
ustawy deweloperskiej,

! nadal notowano niewielkie nominalne 
spadki cen mieszkañ (ofertowych 
i transakcyjnych na rynku pierwotnym 
i wtórnym) w najwiêkszych miastach; 
ceny mocniej spada³y w wymiarze 
realnym za spraw¹ rosn¹cych wyna-
grodzeñ oraz inflacji,

! kwartalny przyrost nale¿noœci od gos-
podarstw domowych z tytu³u kredytów 
mieszkaniowych by³ na poziomie 
najni¿szym w ostatnich szeœciu latach; 
wartoœæ nowo podpisanych umów by³a 
natomiast najni¿sza od trzech lat; 
banki, podobnie jak w poprzednim 
kwartale, nadal nie udziela³y kredytów 

2mieszkaniowych w walutach obcych” . 
Maj¹c na uwadze podane wy¿ej 
informacje wydaje siê wa¿ne spojrze-
nie na lokalny rynek w Poznaniu.

Po drugie – na rynek pierwotny warto 
spogl¹daæ maj¹c tak¿e na wzglêdzie 
opublikowane nie tak dawno dane 
pochodz¹ce z ostatniego Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludnoœci i Miesz-
kañ 2011, przeprowadzonego przez 
G³ówny Urz¹d Statystyczny. Zgodnie 
z nimi w Poznaniu, w ostatnich latach 
(2002-2011) nast¹pi³o znaczne zwiêk-
szenie liczby mieszkañ – zgodnie 
z informacjami G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego we wspomnianych latach 
przyrost siêgn¹³ poziomu 25 tys. lokali. 
Oznacza to, ¿e na ca³kowite zasoby 

3sk³ada siê 238,1 tys. mieszkañ . To doœæ 
wa¿na informacja w kontekœcie zapo-
trzebowania na mieszkania. Dotychczas 
bowiem czêsto wskazywano na istnienie 
tzw. deficytu mieszkaniowego, jako 
jednego z elementów napêdzaj¹cego 
popyt mieszkaniowy. W sytuacji wyczer-
pania siê wspomnianego wy¿ej deficytu 

4w Poznaniu , konieczne jest nieco inne 
spojrzenie na rynek wymagaj¹cy nie-
ustannych obserwacji i analiz.

dr £ukasz Str¹czkowski

Katedra Inwestycji i Nieruchomoœci, 
Wydzia³ Zarz¹dzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 Teoretyczne aspekty podzia³u oraz funkcjonowania pierwotnego i wtórnego rynku mieszkaniowego 
porusza w swoim opracowaniu H. Gawron. Por. H. Gawron, Potrzeby mieszkaniowe klientów na 
lokalnym rynku nieruchomoœci mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przyk³adzie Poznania), 
Katedra Inwestycji i Nieruchomoœci, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznañ 2012, s. 63-85. 
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na problemy, które porusza M. Bryx, dotycz¹ce m.in. budowy mieszkañ, 
koniunktury gospodarczej, popytu mieszkaniowego. Por. M. Bryx, Finansowanie inwestycji 
mieszkaniowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.

2 J. £aszek, H. Augustyniak, M. Wid³ak,  K. Olszewski, K. Gajewski, Informacja o cenach mieszkañ i sytuacji 
na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2012r., Narodowy Bank 
Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Polityki Makrostabilnoœciowej, 30 paŸdziernika 2012r., 
za: http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2012.pdf [dostêp 24.11.2012r.]

3 Raport z wyników w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 
2011, Urz¹d Statystyczny w Poznaniu, Poznañ 2012, s. 201

4 Wed³ug ostatniego spisu Poznañ zamieszkiwany jest przez 554,7 tys. ludnoœci. Zak³adaj¹c œredni¹ 
wielkoœæ gospodarstwa domowego na poziomie 2,47 osób, mo¿na pobie¿nie oszacowaæ liczbê 
gospodarstw domowych w Poznaniu na poziomie 224,6 tys.
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Oferta mieszkañ na pier-
wotnym rynku mieszka-
niowym w Poznaniu

R ynek pierwotny w Poznaniu jest 
obecnie rynkiem doœæ konku-
rencyjnym. Na rynku sprzeda¿ 

oferuje ponad czterdzieœci podmiotów. 
S¹ wœród nich zarówno firmy, które maj¹ 
w swojej ofercie kilkadziesi¹t, a nawet 
wiêcej ni¿ 100 lokali, jak i przedsiê-
biorstwa posiadaj¹ce zaledwie kilka 
mieszkañ. 

W III kwartale 2012 roku na pier-
wotnym rynku deweloperzy oferowali 

5klientom oko³o 3,7 tys. mieszkañ . To 
doœæ du¿a liczba, co zreszt¹ potwierdzaj¹ 
tak¿e i spostrze¿enia wielu osób ko-
mentuj¹cych sytuacjê na lokalnych 
rynkach mieszkaniowych.

Przeciêtne oferowane mieszkanie 
2mia³o powierzchniê 57 m , zaœ po³owa 

oferowanych mieszkañ liczy³a nie wiêcej 
2ni¿ 53 m . Typowa oferta mieszkaniowa 

(obejmuj¹ca 2/3 ogó³u ofert) to miesz-
kania, których metra¿ oscyluje pomiêdzy 

237 a 77 m . 

Jednym z najwa¿niejszych kryteriów 
podzia³u oferty mieszkaniowej jest 
lokalizacja inwestycji. W Katedrze 
Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
przyjêto, ¿e dla rynku pierwotnego 
stosunkowo najlepszym rozwi¹zaniem 
jest  przyjêcie uk³adu preferowanego 
tak¿e przez G³ówny Urz¹d Statystyczny, 
a mianowicie zgodny z by³ymi delega-
turami Urzêdu Miasta Poznania.

Wed³ug tego kryterium, najwiêksza 
czêœæ oferty skupiona jest na Grun-
waldzie (33% ogó³u oferowanych miesz-
kañ) oraz na Starym Mieœcie (30%). 
Najmniej ofert znaleŸæ mo¿na na Wildzie 
(10%) oraz na Je¿ycach (10%) – 
porównaj Rysunek 1.

Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañ to 
lokale usytuowane na kondygnacjach od 
parteru do 4 piêtra (83%), co poniek¹d 
odzwierciedla charakter poznañskich 
inwestycji, które generalnie okreœliæ 
mo¿na mianem niskokondygnacyjnych. 

Bior¹c pod uwagê strukturê oferty 
wed³ug liczby pokoi, dominuj¹ miesz-
kania dwu- i trzypokojowe, których 
udzia³ wynosi odpowiednio 51% i 31%. 
Stosunkowo najmniejsz¹ czêœæ oferty 
stanowi¹ mieszkania wiêksze, cztero- 
i piêciopokojowe (7% ogó³u mieszkañ) – 
porównaj Rysunek 2a.

Z kolei, gdy kryterium ró¿nicuj¹cym 
lokale jest powierzchnia mieszkañ, widaæ 
wyraŸnie, ¿e najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ 
mieszkania, których powierzchnia 

2kszta³tuje siê w przedziale od 36 do 50 m  
(33% ogó³u mieszkañ) oraz od 51 do 

265 m  (równie¿ 33% wszystkich ofero-
wanych lokali). Mieszkañ wiêkszych, 

2których powierzchnia siêga 66-80 m , 
2a nawet pow. 80 m  zaobserwowano sto-

sunkowo mniej, odpowiednio 18% i 8% – 
por. Rysunek 2b.

Interesuj¹ce s¹ zale¿noœci pomiêdzy 
powierzchni¹ mieszkania a liczb¹ pokoi. 
Wœród mieszkañ o powierzchni od 36 do 

250 m , zdecydowanie dominuj¹ lokale 

dwupokojowe (87%). Z kolei lokale o me-
2tra¿u od 51 do 65 m  to lokale dwupokojo-

we (58%) lub trzypokojowe (42%), zaœ 
jednostki, których powierzchnia siêga od 

266 do 80 m , to lokale dwupokojowe 
(7%), trzypokojowe, których odnotowuje 
siê najwiêcej (83%) oraz czteropokojowe 
(10%) – por. Tabela 1.

Poda¿ mieszkañ, pomimo istnienia 
pewnych segmentów dominuj¹cych 
lokali, oceniæ mo¿na jako doœæ silnie 
zró¿nicowan¹. Zró¿nicowanie to nie tylko 
obserwuje siê pod wzglêdem lokalizacji, 
wielkoœci czy usytuowania lokali w bu-
dynku. Jest ono równie¿ obserwowane 
w przypadku cen mieszkañ.

5 Do celów prezentacji wyników wykorzystano dane gromadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pod uwagê wziêto oferty z terenu obejmuj¹cego admi-
nistracyjne granice Poznania. W obecnej sprzeda¿y znaczn¹ czêœæ oferty stanowi³y tak¿e mieszkania 
apartamentowe lub o podwy¿szonym standardzie, których ceny s¹ wy¿sze od przeciêtnej dla rynku – 

2zbli¿one s¹ do wartoœci bliskich 10 tys. z³/m . Z uwagi na doœæ du¿y udzia³ tego typu mieszkañ w ofercie 
do obliczeñ dla rynku nie brano pod uwagê ofert tego rodzaju.

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 2
Struktura oferty mieszkaniowej na pierwotnym rynku mieszkaniowym 
w Poznaniu w III kwartale 2012r.

a) wed³ug 
liczby pokoi

b) wed³ug 
powierzchni 

2(w m )

Rysunek 1
Struktura oferty mieszkaniowej na pierwotnym rynku mieszkaniowym 
w Poznaniu w III kwartale 2012r. wed³ug lokalizacji inwestycji

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Ceny mieszkañ na pier-
wotnym rynku w Pozna-
niu

W  trzecim kwartale 2012 roku 
nie odnotowano znacz¹cych 
zmian cen na poznañskim 

pierwotnym rynku nieruchomoœci miesz-
kaniowych, bior¹c pod uwagê przeciêtn¹ 

2cenê 1 m  powierzchni mieszkaniowej. 
2Œrednia cena 1 m  utrzyma³a siê na 

podobnym poziomie jak w poprzednim 
kwartale – II kwartale 2012 roku – i wy-
nios³a 6082 z³. Dodaæ tak¿e nale¿y, ¿e 
po³owa oferowanych na rynku mieszkañ 

2nie przekroczy³a ceny 6155 z³/m . Typo-
wa oferta mieszkaniowa (obejmuj¹ca 2/3 
ogó³u ofert) to mieszkania, których cena 

21 m  oscyluje pomiêdzy 5358 a 6807 z³. 

Znacznie wiêcej informacji o cenach 
dostarcza analiza struktury ofert 
mieszkañ. Pozwala w odró¿nieniu od 
wartoœci przeciêtnej na nieco szersz¹ 
perspektywê zjawiska na rynku. Okazuje 
siê bowiem, ¿e najwiêksz¹ czêœæ 
oferowanych w sprzeda¿y lokali, 

2stanowi¹ te, których cena 1 m  mieœci siê 
w przedziale od 6,0 do 6,5 tys. z³ (30% 
mieszkañ). Co pi¹te ze sprzedawanych 

2mieszkañ charakteryzuje siê cen¹ 1 m  na 
poziomie od 5,5 do 6,0 tys. z³ (22%), 
wzglêdnie od 6,5 do 7,0 tys. z³ (19%). 
Co ciekawe odnotowuje siê tak¿e pewn¹ 
pulê mieszkañ, których cena jest ni¿sza 
od 5,0 tys. z³ (5% oferty).

Ceny mieszkañ ró¿ni¹ siê w zale-
¿noœci od lokalizacji, powierzchni, 
liczby pokoi oraz kondygnacji, na której 
znajduje siê lokal. Na Rysunku 4 zapre-
zentowano wartoœci œrednie wed³ug 
poszczególnych kategorii.

Tabela 1
Zale¿noœæ miêdzy powierzchni¹ mieszkania a liczb¹ pokoi

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Tabela 2
 Ca³kowite ceny mieszkañ na rynku pierwotnym w Poznaniu w III kwartale 2012r.

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 3
Struktura oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w III kwartale 

22012r. wed³ug ceny 1 m  mieszkania

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 4
2Przeciêtne ceny 1 m  powierzchni mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu 

w III kwartale 2012r. wed³ug lokalizacji

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Z przeprowadzonych badañ wynika, 
¿e stosunkowo wy¿sze (od przeciêtnej 
dla Poznania) ceny obserwuje siê 
w dzielnicy Grunwald oraz Nowe 
Miasto, ni¿sze zaœ na Wildzie, Starym 
Mieœcie oraz Je¿ycach – por. Rysunek 4. 
Stosunkowo najwy¿sz¹ rozpiêtoœæ cen 
zaobserwowano w dzielnicy Grunwald, 
gdzie najwy¿sza cena ukszta³towa³a siê 
na poziomie 9332 z³ brutto, zaœ najni¿sza 
3999 z³ brutto. Najni¿sz¹ zaœ rozpiêtoœæ 
zaobserwowano na Wildzie, gdzie cena 

21 m  mieszkania oscylowa³a w granicach 
od 4600 z³ brutto do 7400 z³. 

Potwierdzeniem du¿ego zró¿nico-
wania oferty cenowej jest tak¿e ilustracja 
rozk³adów cen w poszczególnych dele-
gaturach Poznania (por. Rysunek 5). 
Widaæ wyraŸnie, ¿e w dzielnicy Je¿yce 
najwiêksz¹ czêœæ oferty stanowi¹ lokale 

2w cenie od 5,0 do 5,5 tys. z³/m , zaœ na 
Nowym Mieœcie w cenie od 6,5 do 7,0 

2tys. z³/m . W kolejnych trzech dzielni-
cach dominuj¹c¹ grup¹ s¹ mieszkania, 

2których cena 1 m  kszta³tuje siê w grani-
cach od 6,0 do 6,5 tys. z³.

W przypadku powierzchni mieszkañ, 
stosunkowo najdro¿sze s¹ mieszkania 

2o najmniejszej powierzchni, do 35 m  
(por. Rysunek 6). Ich przeciêtna cena 

21 m  bliska jest 6,2 tys. z³. Podobne 
obserwacje dotycz¹ lokali o metra¿u od 

251 do 65 m . Zbli¿one ceny odnotowuje 
siê w przypadku mieszkañ o powierzchni 

2 2od 36 do 50 m  oraz od 66 do 80 m . 
Dodaæ jednak nale¿y, ¿e dla tych 
segmentów lokali przeciêtne ceny 
równie¿ przekraczaj¹ 6,0 tys. z³. Jedynie 
mieszkania wiêksze, o powierzchni prze-

2kraczaj¹cej 80 m , s¹ relatywnie tañsze – 
przeciêtna cena w tym przypadku bliska 
jest wartoœci 5,5 tys. z³. 

Podobne relacje zaobserwowano 
w przypadku cen mieszkañ, gdy za 
kryterium podzia³u bierze siê liczbê 
pokoi. Stosunkowo najdro¿sze s¹ lokale 
jednopokojowe popularnie zwane kawa-
lerkami, dla których oszacowano prze-

2ciêtn¹ cenê 1 m  na poziomie 6,2 tys. z³. 
Podobne ceny zwi¹zane s¹ z mieszka-
niami trzypokojowymi. Jedynie lokale 
wiêksze, czteropokojowe charakteryzuj¹ 
siê cen¹ blisk¹ 5,5 tys. z³.

Interesuj¹ce w przypadku wskaza-
nych kryteriów jest równie¿ to, ¿e ni¿sz¹ 

2przeciêtn¹ cenê 1 m  odnotowano w ofer-
tach lokali usytuowanych od parteru do 
czwartego piêtra (6,0 z³). Œrednia cena 
ofertowa dla lokali usytuowanych na 
wy¿szych kondygnacjach jest o 5% 
wy¿sza. 

Popyt na mieszkania na 
lokalnym rynku w Pozna-
niu

R ealny popyt na mieszkania na 
rynku pierwotnym w Poznaniu 
jest ni¿szy ani¿eli w poprzed-

nich latach. Obecnie szacuje siê, ¿e jest 
on mo¿liwy na poziomie oko³o 500 
mieszkañ kwartalnie. Z pewnoœci¹ 
szans¹ na wiêksz¹ sprzeda¿ mieszkañ 
jest lepsze dostosowywanie oferty do 
potrzeb i preferencji potencjalnych 

nabywców, dla których zakup mieszka-
nia wi¹¿e siê g³ównie w warunkach 
lokalnych, z poszukiwaniem bezpiecz-
nego miejsca ¿ycia rodzinnego. 

Czynnikami mocno hamuj¹cymi 
decyzje o zakupie mo¿e byæ niekorzystna 
sytuacja dochodowa gospodarstw domo-
wych i obawy o przysz³oœæ, g³ównie 
pracê, a tak¿e zainteresowanie m³odych 
ludzi zamieszkiwaniem na terenach 

6podmiejskich . Dodatkowo nale¿y 
wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e dla wiêk-
szoœci m³odych osób zakup mieszkania 
wi¹¿e siê z potrzeb¹ zaci¹gniêcia kredytu 

Rysunek 5
Struktura oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym w III kwartale 2012r. 

2wed³ug ceny 1 m  mieszkania i delegatury Poznania

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rysunek 6
2Przeciêtne ceny 1 m  powierzchni mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu 

w III kwartale 2012r. wed³ug powierzchni mieszkania

�ród³o: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

6 Z szerszych badañ przeprowadzonych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomoœci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, wynika, ¿e g³ównym powodem braku zainteresowania zakupem 
mieszkania jest brak wystarczaj¹cych pieniêdzy. Potwierdzono tak¿e du¿e zainteresowanie m³odych 
ma³¿eñstw mieszkaniem poza miastem. Por. £. Str¹czkowski, Mieszkanie po œlubie oraz Zakupy 
mieszkaniowe m³odych ma³¿eñstw, [w:] Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomoœci 
mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (raport z badañ ankietowych), Katedra Inwestycji 
i Nieruchomoœci, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznañ 2012, s. 49-72.
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w banku. Warto wiêc zwróciæ tak¿e 
uwagê na sytuacjê na rynku kredyto-
wym. Wa¿nych informacji, z punktu 
widzenia sytuacji na rynku, dostarczaj¹ 
dane gromadzone i prezentowane przez 
Departament Systemu Finansowego 
Narodowego Banku Polskiego. Dane te 
ilustruj¹ sytuacjê na rynku kredytowym 
(por. Rysunek 7). 

W III kwartale 2012 roku banki 
zaostrzy³y kryteria udzielania kredytów 

7-mieszkaniowych (wskaŸnik= 0,377) . 
Zaostrzenie warunków udzielania kredy-
tów mieszkaniowych dotyczy³o przede 
wszystkim mar¿ pobieranych od tego 

8rodzaju kredytów .

W zakresie popytu na kredyty 
mieszkaniowe banki odczu³y jego 

-spadek (wskaŸnik= 0,144). Co wa¿ne 
i interesuj¹ce - na koniec II kwarta³u 
2012r. banki oczekiwa³y wzrostu popytu 
na kredyty mieszkaniowe.

Zdaniem banków ni¿szy popyt na 
kredyty mieszkaniowe wywo³any by³ 
przede wszystkim trzema czynnikami – 
niekorzystnymi prognozami odnoœnie 
sytuacji na rynku mieszkaniowym, 
zmianami w wydatkach konsumpcyj-
nych gospodarstw domowych oraz 
zmianami sytuacji ekonomicznej gospo-
darstw domowych.

Z punktu widzenia rozwoju sytuacji 
w kolejnym kwartale, banki bior¹ce 
udzia³ w badaniu przewiduj¹ zaostrzenie 
polityki kredytowej w zakresie kredytów 
mieszkaniowych w IV kwartale 2012r. 

-(wskaŸnik= 0,286), przewiduj¹c jedno-
czeœnie wzrost popytu na tego rodzaju 

9kredyty (wskaŸnik=0,309) . 

rzedstawiona w niniejszym arty-
kule sytuacja na pierwotnym 
rynku mieszkaniowym w Pozna-

niu ma charakter œciœle syntetyczny. 
Obserwowane na rynku mieszkaniowym 
zmiany powoduj¹, ¿e ka¿dy kolejny 
kwarta³ mo¿e przynieœæ nowe infor-
macje, które mog¹ pozytywnie lub 
negatywnie wp³yn¹æ na rozwój rynku. 
Dlatego tak wa¿ne jest sta³e monito-
rowanie pewnych zjawisk i wielkoœci na 
rynku. Jednoczeœnie ów proces musi byæ 
wsparty bardziej wnikliwymi badaniami. 
W trudnych warunkach rynkowych, przy 
coraz wiêkszej œwiadomoœci klientów, 
nie wystarcza proste rozpoznanie sytu-
acji. Siêgaæ nale¿y tak¿e po szersze dane, 
które pozwalaj¹ na lepsze rozumienie 
i interpretowanie zjawisk tu zaryso-
wanych.

Zakoñczenie

P

7 Ujemny wskaŸnik oznacza zaostrzenie.
8 Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodnicz¹cych komitetów kredytowych, 

Departament Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego, paŸdziernik 2012
9 Tam¿e

Rysunek 7
Przyczyny zmian popytu na kredyty mieszkaniowe

�ród³o: Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety od przewodnicz¹cych komitetów kredy-
towych, Departament Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego, paŸdziernik 2012
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