
 

                               

Open Finance SA   ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, www.open.pl 

Dział Analiz Open Finance SA  analizy@open.pl, tel. +48 541 51 00, fax +48 22 541 51 01 
1

RAPORT Domiporta pl i Open Finance, 12.09.2012 r. 

 

 

Deweloperzy spuszczaj ą z tonu 
 

Ceny mieszka ń z najpopularniejszych segmentów w transakcjach rea lizowanych na rynku 

pierwotnym s ą przeci ętnie o 6 do 8 proc. ni Ŝsze od cen, jakie pocz ątkowo wystawiaj ą 

sprzedawcy. 

 

 

W porównaniu ze stanem sprzed dwóch miesięcy, wzrosła róŜnica między cenami z ofert sprzedaŜy 

mieszkań wystawianych przez deweloperów a cenami z faktycznie zawieranych na rynku pierwotnym 

transakcji – wynika z danych serwisu Domiporta.pl i Open Finance. Z uśrednionych danych 

dla największych rynków, tj. dla Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Warszawy, wynika, 

Ŝe w sierpniu oferowane przez deweloperów mieszkania jednopokojowe sprzedawane były po cenach 

o 8,77 proc. niŜszych od średniej z wystawionych w tym samym czasie ofert sprzedaŜy. Dla mieszkań 

dwupokojowych róŜnica wyniosła 8,17 proc, a dla trzypokojowych 5,7 proc. Jeszcze w czerwcu 

te róŜnice były mniejsze i wynosiły odpowiednio 3,98 proc., 5,62 proc. i 4.02 proc. Warto jednak 

zwrócić uwagę, Ŝe jeszcze wcześniej, przy okazji raportu opisującego kwietniowe dane, róŜnica 

między cenami w przypadku mieszkań jedno- i dwupokojowych była bardzo zbliŜona do obecnej. 

Systematycznie zwiększa się ona tylko przypadku mieszkań trzypokojowych. 

 

RóŜnice mi ędzy średnimi cenami ofertowymi i transakcyjnymi mieszka ń  
w rozbiciu na rynek pierwotny i wtórny* 

 rynek pierwotny rynek wtórny 

 kawalerka 2-pok. 3-pok. 4-pok. kawalerka 2-pok. 3-pok. 4-pok. 
Sierpie ń 

2012 -8.77% -8.17% -5.70% 1.87% -14.53% -13.49% -9.90% -12.27% 

Czerwiec 
2012 -3.98% -5.62% -4.02% -1.20% -13.16% -13.85% -9.47% -12.32% 

Kwiecie ń 
2012 -9.09% -8.21% -2.37% -1.64% -13.48% -10.74% -9.33% -11.92% 

*Dane uśrednione dla Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Źródło: Domiporta.pl, Open Finance. 

 

Jedynie w segmencie największych lokali, do których zaliczamy mieszkania od czterech pokoi wzwyŜ, 

sytuacja w ubiegłym miesiącu była odmienna, bo tu ceny z faktycznie zwieranych transakcji przez 

klientów Open Finance przewyŜszały te z ofert zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl o 1,87 proc. 

Tu z kolei na przestrzeni ostatniego półrocza obserwujemy trend odwrotny niŜ w przypadku mieszkań 

trzypokojowych. Cenę zawyŜają bowiem apartamenty, w których metr kwadratowy powierzchni 
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wyceniany jest nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomimo kryzysu osoby bardzo zamoŜne 

nie mają problemu z zakupem drogiej nieruchomości. Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku 

mieszkań duŜych, ale ze średniej półki, dla których zdecydowanie nie jest to najlepszy okres. 

 

Na rynku wtórnym sytuacja nie zmienia się juŜ tak dynamicznie jak na pierwotnym. Podobnie 

jak w poprzednich miesiącach, ceny transakcyjne są tu przeciętnie o kilkanaście procent niŜsze 

niŜ Ŝyczyliby sobie tego sprzedający. Trudno się tu dopatrzeć wyraźnej tendencji, czy to wzrostowej, 

czy malejącej. Obecnie potencjalni nabywcy mieszkań jednopokojowych średnio mogą liczyć 

na zniŜkę rzędu 14,53 proc. Dla mieszkań dwupokojowych róŜnica sięga 13,49 proc., 

dla trzypokojowych 9,9 proc., a dla czteropolowych i większych 12,27 proc. 

 

Jak ceny transakcyjne ró Ŝnią się od cen ofertowych w poszczególnych miastach 

miasto kawalerka 2-pokojowe 3-pokojowe 4-pokojowe i  większe 

Gdańsk -20.2% -13.7% -12.2% -15.3% 
Kraków -3.3% -11.5% -11.8% -12.8% 
Łód ź -9.3% -9.8% -10.6% -0.7% 
Poznań -7.2% -9.3% -8.0% -22.5% 
Warszawa -11.1% -8.9% -3.6% 1.8% 
Wrocław -20.5% -12.8% -11.7% -14.7% 
ŚREDNIE* -11.4% -10.5% -7.6% -6.0% 

*waŜone liczbą transakcji. Źródło: Domiporta.pl, Open Finance. 

 

Analizując powyŜsze dane warto odnieść się do szerszego spektrum okoliczności w jakich znajduje 

się w tej chwili rynek. Masa informacji jakie pojawiają się w mediach w dość istotny sposób wpływa 

na kształtowanie zachowań zarówno sprzedających jak i kupujących. Coraz częściej pojawiają się 

informacje o zwiększających się moŜliwościach negocjacyjnych kupujących, rosnących róŜnicach 

między cenami ofertowymi a transakcyjnymi i ogólnie o spadkach cen. Ma to oczywiście pokrycie 

w rzeczywistości. Ale wpływa równieŜ na ceny ofertowe jakie wystawiane są przez sprzedających. 

Mając świadomość rosnących oczekiwań negocjacyjnych nabywców, bywa Ŝe sprzedawcy wystawiają 

wyŜszą cenę ofertową – oczywiście w granicach rozsądku – po to, Ŝeby negocjacje zadowoliły 

zarówno kupującego, który chce duŜo ugrać, jak i sprzedającego, który chce uzyskać jak najlepszą 

cenę. Stąd teŜ m.in. biorą się tak duŜe róŜnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Poziom 

rentowności inwestycji developerskiej jest kryterium, które w większym stopniu niŜ to ma miejsce 

w przypadku rynku wtórnego, ogranicza moŜliwości negocjacyjne, co widać w prezentowanej analizie. 

– mówi Agnieszka Grotkowska, dyrektor ds. projektów specjalnych Domiporta.pl. 
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Przedstawione przez nas dane powinny być uŜyteczne szczególnie dla osób, które przymierzają się 

do zakupu mieszkania. Trzeba mieć oczywiście na uwadze, Ŝe są to dane uśrednione. 

Nie dysponujemy wiedzą na temat ostatecznej kwoty poszczególnych transakcji. KaŜdy przypadek 

naleŜy więc traktować indywidualnie.  

 

 

Bernard Waszczyk, Open Finance  


