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Czy duże i droższe mieszkania maję dziś większe wzięcie? W dużych miastach jest największy popyt na kawalerki

Inwestorzy nadal decydują o strukturze rynku
INWESTYCJE DEWELOPERSKIE

- Rząd wprowadził ograni
czenia dotyczące minimal
nego metrażu budowanych
mieszkań, co deweloperzy
przyjęli z wielkim niezado
woleniem. Powód?
#Aleksandra Chomicka
Jak wynika z szacunków ana
lityków firmy OpenFinance dwa
pokoje to już za mało: Polacy wybierająnajchętniej mieszkania trzy
pokojowe. To twierdzenie jest
słuszne, o ilepytano o zamiary tych,
którzy kupowali lokum dla siebie.
Przeciętny lokal,który znalazł na
bywcę W2016 rokumiał bowiem
niecałe54mkw. powierzchniinaj
częściej składał się z trzechpokoi- £
wynikazszacunkówOpenFinance 1
opartychodaneGUS.
5
-Jakwynikazobserwacjipra- i
cowników biur sprzedaży pomor- |
skich deweloperów daje się zau- 3
ważyć większy popyt nie tylko °
na kompaktowe na mieszkania w
trzypokojowe, (takatendencja 8
pojawiła się już 4 lata temu). S.
Ostatnie 2-3 lata to powrót zainte- |*ł
resowaniawiększymi, funkcjo- |gj|
nalnymi lokalami o powierzchni Jjś—"
około 70 mkw.

a

Ci, którzy kupują mieszkania dla siebie,
szukają najczęściej trzech małych pokoi

-Z danych GUS płynie też garść
innychciekawych informacji. Oka
zuje się bowiem, że przeciętne
sprzedane nowe lokum jest więk
szeniż używane. Wprzypadkukawalerekróżnicajestniewielka-niecałe3,5mkw.,aleimwięcej izbma
mieszkanie, tym większa jestróż
nicamiędzy lokalemnowymiuży
wanym. Jest towłaśnie wynik obowiązuj ących regulac jibudowlanych, które stawiają przed deweloperamiwyższe wymaganianiż
te obowiązującekilkanaście - kilka
dziesiąt lat temu. Właśnie dlatego
nowe trzyizbowe lokum ma5 7,5 m
kw.podczas gdynarynkuwtórnym
jest to niecałe 50 metrów.
Trudnosię przy tym dziwić, że
nowe mieszkania są też droższeniż
używane. Dane GUS sugerują, że
przeciętne deweloperskie „M"
sprzedane zostałoprzed rokiem
zaponad309 tys. zł.Narynkuwtór
nym średniabyła oprawie 99 tysię
cyniższa (średnioprawie 211tys. zł).
Takądysproporcjęzawdzięczamy
nie tylko różnicom w powierzch
niach,ale też temu, że deweloperzy
koncentrują swoją działalność
w dużych miastach, gdzie siłą rze
czy nieruchomości są droższe.
Z drugiej strony pamiętajmy, że
mówimy tuo cenie nieruchomoś
cibez kosztów wykończenia.

#Widaćpodział
WYODRĘBNIŁY
SIĘ DWIE GRUPY
NABYWCÓW
- MirosławKujawski
członekzarządu LC Corp SA
- NA RYNKU MAMY DWIE POD
STAWOWE GRUPY KLIENTÓW,
Z RÓŻNYMI OCZEKIWANIAMI
I PREFERENCJAMI.
- Można odnieść wrażenie, że
w dużych miastach,a zwłaszcza
tak atrakcyjnych turystycznie,
jak Gdańsk, rynkowi nadaje ton
grupa nabywców inwestycyj
nych, kupujących mieszkania
za gotówkę lub z niewielkim
wsparciem kredytu, z przezna
czeniem na wynajem. I tu kryte
ria są niezmienne,kupuję jak naj
mniejsze, kompaktowe miesz
kania - wcentrum miasta, blisko
ważnych ośrodkówakademickich, biurowych, jeżeli ich za
miarem jest znalezienie najem
cy na dłuższy okresczasu lub
w pobliżu największych atrakcji
turystycznych (a to nie tylkoza
bytki, ale również miejsca gdzie
coś się dzieje,gdzie bije puls
miasta), jeżelimyślę o wynajmie
krótkoterminowym. Ta grupa

jest ba rdzo aktywna w ostatnich
latach z uwagi na brakopłacalnej fina nsowo aIter natywy dla
inwestycji na rynku nierucho
mości. Dla tej grupy nabywców
najbardziej atrakcyjne są lokale
o metrażu kawalerki, ale składa
jące się z dwóch pokoi: dzienne
go (najczęściej z aneksem ku
chennym) i sypialni.
Drugą grupą klientów są osoby
kupujące mieszkania dla za
spokojenia własnych potrzeb.
Tego typu zakup zazwyczaj od
bywa się przy udziale kredytu,
a tacy nabywcy, z uwagi
na komfort, dążą do nabycia
możliwie dużego lokalu. Ze
względu na sytuację na rynku,
rosnące zarobki, niską stopę
bezrobocia i niskie stopy pro
centowe, klienci mają rekordo
wo wysoką zdolność nabyw
czą. Świadczy o tym indeks
dostępności cen mieszkań,
który obecnie jest niemal dwu
krotnie wyższy niż w szczycie
poprzedniego cyklu, w 2007
roku. W przypadku tej grupy
klientów widzimy wzrost zain
teresowania zakupem więk
szego mieszkania lub lokalu
o podobnych parametrach, ale
w lepszej lokalizacji.

