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Rynek nieruchomości podobnie jak inne rynki branżowe powią-
zany jest z tempem wzrostu gospodarczego kraju. W okresie 
ostatnich kilkunastu lat zaobserwowano okresy lepszej i gorszej 
koniunktury w naszym kraju, a także wahania na rynku nieru-
chomości. Jednak przez cały wspomniany wyżej okres należy 
podkreślić, iż ceny na rynku nieruchomości rosły, a zaintereso-
wanie nieruchomościami utrzymywało się na wysokim poziomie. 
Jest to przede wszystkim wynik z niezaspokojonego przez wiele 
lat popytu na mieszkania oraz z atrakcyjności naszego rynku dla 
potencjalnych inwestorów, zwłaszcza od momentu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

Pomimo że Polski rynek nieruchomości należy do rynków 
mało dojrzałych, jego rozwój przyczynił się do powstania nowych 
zjawisk w naszej rzeczywistości gospodarczej – nieruchomość 
stała się obiektem rynkowym, wystąpiły dążenia do postrzega-
nia jej jako obiektu inwestowania czy obiektu przynoszącego 
dochód. Powstanie tego rynku spowodowało zapotrzebowanie 
na usługi pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, dorad-
ców i zarządców. Wszyscy poszukują wsparcia teoretycznego, 
porządkując problematykę nieruchomości w nowych warunkach 
ekonomicznych. Ekonomiczna problematyka nieruchomości zaj-
muje szczególne miejsce na tle innych obszarów. Ważkość tej 
problematyki jest w pełni uzasadniona i wynika m.in. z roli nie-
ruchomości jako składnika majątku narodowego, z rynkowego 
charakteru nieruchomości czy specyficznych cech jako towaru 
czy obiektu inwestowania. Wszyscy, którzy zajmują się tą proble-
matyką muszą poznać kategorie ekonomiczne takie jak: rynek, 
wartość czy cena.

Wstęp

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rynek nie-
ruchomości w Polsce oraz wychwycenie istotnych aspektów, 
które go charakteryzują. Specyfika tego rynku wynika ze szcze-
gólnych cech opisujących kategorię „nieruchomość”, a podstawo-
wymi są: nieprzenaszalność nieruchomości oraz występowanie 
różnych praw do nieruchomości. Nieruchomość znacznie się róż-
ni od dóbr masowych, które można w ogromnej ilości wyprodu-
kować i sprzedać w obojętnie którym miejscu na świecie. 

Rozwój współczesnego rynku nieruchomości w Polsce się-
ga okresu przedwojennego, ponieważ wtedy to stworzono jego 
podstawy prawne. Po drugiej wojnie światowej rynek ten funk-
cjonował w ograniczonych rozmiarach, przede wszystkim w seg-
mencie nieruchomości mieszkaniowych i rolnych. Odrodzenie się 
pełnego rynku nieruchomości umożliwił proces transformacji, po 
którym rosła świadomość znaczenia tego rynku dla rozwoju go-
spodarczego. Przyczyniło się to do zmian postrzegania nierucho-
mości jako elementu szeroko rozumianego kapitału. Rosło zrozu-
mienie, że nieruchomość funkcjonuje nie tylko w sferze fizycznej, 
stanowiąc miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ale 
również w sferze procesowej, umożliwiając tworzenie wartości 
dodanej, pobudzając rozwój gospodarczy. 

Od początku procesu transformacji polski rynek nierucho-
mości przeżył silny proces znaczących przekształceń. Ich źródłem 
były zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, 
finansowym, demograficznym, a także politycznym, które wyzna-
czają klimat inwestowania, w tym politycznego inwestowania. 
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Wybrane aspekty wpływające 
na rynek nieruchomości w Polsce

Selected aspects affecting 
the real estate market in Poland 

The aim of this article is to draw attention to aspects that 
have a significant influence on the real estate market in Poland. 
The economic crisis that took place in Poland, made a lot of 
changes in the housing market. You can now observe the relative 
stabilization of the market at fairly high prices. The demand for 
housing depends on many factors of an economic, social, psycho-
logical etc. Emigration, declining birth rates, an aging population 
and the unstable economic situation are just some of the factors 
of economic and social changes that will have a significant im-
pact on the situation on the real estate market Over the next few 
years. The author attempts to capture the most important factors 
from the point of view of the teachings of economics.
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real estate trade.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty, 
które mają istotny wpływ na kształtowanie rynku nieruchomości 
w Polsce. Kryzys ekonomiczny dokonał w Polsce wiele zmian na 
rynku nieruchomości mieszkaniowych. Obecnie można zaobserwo-
wać względną stabilizację tego rynku, przy dość wysokim poziomie 
cen. Popyt na nieruchomości mieszkaniowe zależy od wielu czynni-
ków o charakterze ekonomicznym, społecznym, psychologicznym 
itp. Emigracja, spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa, 
a także niestabilna sytuacja gospodarcza to tylko niektóre czynniki 
ekonomiczno-społeczne, które będą miały istotny wpływ na sytu-
ację na rynku nieruchomości w okresie najbliższych kilku lat. Au-
torka podejmuje próbę wychwycenia najważniejszych czynników 
z punktu widzenia nauk ekonomii.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, gospodarka, kaskada infor-
macyjna, obrót nieruchomościami.
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1995). Według L. Balcerowicza – rynek to szczególny mechanizm 
koordynacji zamierzeń i działań dostawców oraz odbiorców danego 
dobra, kiedy dochodzi do uzgodnień między nimi bez odgórnego, 
szczegółowego kierowania. Rynek istnieje tylko wtedy, gdy ludzie 
mają w gospodarce szeroki zakres wolności. Analizując przedsta-
wione definicje rynku można stwierdzić, że pojęcie to używane jest 
zawsze dla określenia relacji między podażą a popytem.

Znaczenie rynku nieruchomości dla gospodarki 

Gospodarka nieruchomościami należy do najważniejszych 
elementów gospodarki narodowej i podlega ochronie ze strony 
Państwa. Aby zapewnić optymalne działania w obszarze usług za-
rządzania nieruchomościami potrzebna jest wiedza z różnych dzie-
dzin: prawa, nauk o finansach i ubezpieczeniach, ekonomii, nauk 
technicznych. Tak złożona działalność wymaga nowego podejścia, 
uwzględniającego specyfikę nieruchomości, ich funkcjonalność, 
znaczenie dla właściciela, rolę w gospodarce państwa. Wymaga 
zastosowania rozwiązań odnoszących się do standardów między-
narodowych. Nieruchomości w gospodarce rynkowej spełniają nie-
zwykle istotną rolę. Bowiem od ich obrotu w dużej mierze zależy, jak 
gospodarka będzie funkcjonować. Rynek nieruchomości to rynek, 
na którym dokonują się ciągle dynamiczne zmiany. Oznacza to, że 
w jego obrębie ciągle następują zmiany w cenach poszczególnych 
nieruchomości – zarówno w odniesieniu do ich sprzedaży, jak i do 
zakupu. Inna kwestią jest to, że nieustannie zmieniają się również 
upodobania i gusta konsumentów, którzy pragną nabyć nierucho-
mość. Z rynkiem nieruchomości związanych jest wiele uregulowań 
prawnych, które także stale ulegają przekształceniom i nowelizacjom 
(http://www.najlepsza-inwestycja.com.pl/rynek-nieruchomosci-mo-
torem-polskiej-gospodarki/ 2010).

Podstawowe znaczenie ma rynek nieruchomości w rozwoju 
gospodarki na szczeblach: krajowym i lokalnym, ponieważ wiąże on 
stronę popytową ze stroną podażową i bilansuje te dwie kategorie. 
Z jednej strony dostarcza konsumentom dobra (mieszkania, biura, 
magazyny), a z drugiej daje producentom (deweloperom) możliwość 
zaoferowania i sprzedaży czy wynajmowania ich produktów. Na zna-
czenie nieruchomości w gospodarce wskazuje: udział nieruchomo-
ści w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz udział nakładów 
inwestycyjnych na budynki i budowle w wydatkowanych nakładach 
inwestycyjnych. Sektor nieruchomości odgrywa pięć istotnych funk-
cji w gospodarce rynkowej rozwiniętej przyczyniając się zarówno do 
stabilności gospodarczej, jak i tworząc czynniki wzrostu. Po pierw-
sze nieruchomości, w tym również obiekty infrastruktury, są czyn-
nikiem produkcyjnym stanowiąc bazę kapitałową dla wytwarzania 
towarów i usług. Po drugie, nieruchomości dostarczają przestrzeni 
dla bytowania, wypoczynku i działalności społecznej gospodarstw 
domowych poza czasem wytwarzania. Po trzecie, nieruchomości 
są przedmiotem długoterminowych inwestycji i lokaty kapitału dla 
tych, którzy z nich nie korzystają a udostępniają innym. Po czwar-
te, nieruchomości posiadają wartości kapitałowe, co umożliwia ich 
„monetyzację” nie tylko poprzez sprzedaż, ale również poprzez za-
ciąganie kredytu na różnorakie cele gospodarcze. Po piąte, sektor 
nieruchomości jako całość generuje znaczące efekty mnożnikowe 
w obrocie gospodarczym dzięki licznym powiązaniom rzeczowym 
i finansowym kreującym popyt na towary i usługi wytworzone przez 

Definicje rynku

Do podstawowych i najczęściej omawianych kategorii ekono-
micznych należy kategoria rynku. W literaturze istnieje wiele jej 
definicji. Słowo rynek wywodzi się z niemieckiego słowa ring – targ 
i było używane już w średniowieczu jako określenie miejsca, w któ-
rym odbywała się wymiana handlowa. Zazwyczaj było to miejsce 
uprzywilejowane, mające tzw. prawo składu. Polegało ono na tym, 
że przyjeżdżający kupcy mieli obowiązek wystawiania w tych miej-
scach swoich towarów na sprzedaż. Rynki średniowieczne w istotny 
sposób przyczyniły się do rozwoju miast. 

Współczesny rynek w niczym nie przypomina średniowieczne-
go. Jest on bardziej skomplikowany, a poruszanie się po nim wyma-
ga czasami specjalistycznej wiedzy np. dokonanie zakupów akcji na 
giełdzie będącej instytucją rynku papierów wartościowych wymaga 
znajomości obliczania i interpretacji odpowiednich wskaźników gieł-
dowych. Rynek określa proces wymiany towarowej, którego istotą 
jest wzajemne oddziaływanie potencjalnych sprzedawców i nabyw-
ców, co prowadzi do kształtowania się ogólnego poziomu podaży 
i popytu oraz ustalenia poziomu cen. Rynek jest formą nawiązywa-
nia kontaktów między kupującymi i sprzedającymi, która pozwala 
im: ujawnić, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach, usta-
lić zasady transakcji (cenę, ilość, sposób, miejsce i czas realizacji) 
możliwe do zaakceptowania przez obie strony.

W literaturze możemy spotkać się z różnymi odmiennymi de-
finicjami rynku. Najbardziej klasyczna definicja mówi, że jest to 
„miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży dóbr oraz usług”. 
Ze względu na postępujący rozwój bardzo różnych form sprzedaży, 
w tym również internetowej, pojęcie miejsca należy traktować sze-
roko bez podawania szczegółowych cech i właściwości. Definicja ta 
jednak ma szczególny sens w przypadku nieruchomości, ponieważ 
jest to jedyny przedmiot transakcji przywiązany do konkretnego 
miejsca. „Rynek należy do kategorii ekonomicznej i oznacza ogół 
stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi 
podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie (popyt) na to-
wary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile nabywczej. Rynek jest 
zatem instytucją ekonomiczną, która umożliwia wymianę produk-
tów, usług i czynników wytwórczych” (Kucharska-Stasiak 2006). Inną 
definicję prezentuje M. Kujda „rynek jest kategorią produkcji towa-
rowej: w znaczeniu dosłownym – miejsce spotkań w celu dokonania 
transakcji zakupu i sprzedaży towarów; w znaczeniu przenośnym, 
najczęściej obecnie używanym – zespół wszystkich kupujących 
i sprzedających, których decyzje są wzajemnie uzależnione, kształ-
tują podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen” (Kujda 1997). Ko-
lejny pogląd głosił G. F. Stanlake mówiąc, że „rynek to porozumienie 
umożliwiające kupującemu i sprzedającemu dokonanie transakcji 
w taki sposób, że ceny mogą być ustalone, a wymiana dokonana. 
Kupujący i sprzedający nie muszą spotykać się twarzą w twarz” 
(Stanlake 1992). Natomiast W. Wrzosek stwierdza, że „rynek może 
być określony jako ogół stosunków zachodzących między podmiota-
mi uczestniczącymi w procesie wymiany” (Wrzosek 2002). Najbar-
dziej jednak aktualną wydaje się być definicja przedstawiona przez 
S. Marciniaka: „rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których 
dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawca-
mi oferującymi towary i usługi, a nabywcami reprezentującymi po-
trzeby poparte odpowiednimi funduszami nabywczymi” (Marciniak 
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oddziałują zarówno na strukturę rynku, jak też na jego funkcjono-
wanie. Temat nieruchomości dla bardzo wielu jest tematem nie-
zwykle szerokim i trudnym do pojęcia. Trudno się z tym nie zgodzić, 
jednocześnie przyznając rację temu, który mówi, że można na tym 
rynku napotkać na liczne zakręty, nieścisłości, kruczki i triki znane 
jedynie bardzo doświadczonym „graczom” w tej dziedzinie. Rynek 
nieruchomości cechuje się pewną specyfiką. Wynika ona z istoty 
tego rynku, a także z niektórych jego cech. Warto zwrócić uwagę na 
kilka przejawów tej specyfiki (http://e-mrc.pl/specyfika-rynku-nie-
ruchomosci/ 2012):

• stosunki wymiany dotyczą nie tylko prawa własności (współ-
własności), ale również praw dotyczących korzystania z nie-
ruchomości. Stosunki wymiany obejmują zatem zamiar 
transferu praw do nieruchomości, jak również zamiar zmia-
ny podmiotu korzystającego z nieruchomości lub sposobu 
jej wykorzystania. Ta właściwość wpłynie na strukturę tego 
rynku. Z punktu widzenia nabywanej wiązki praw zostały 
wyróżnione: rynek aktywów finansowych, czyli inwestu-
jących we własność (współwłasność) lub nabywających 
prawa zbliżone do własności (w Polsce prawo użytkowania 
wieczystego gruntu i własnościowe prawo do lokalu spół-
dzielczego) i rynek użytkowników, na którym udostępniane 
jest prawo do korzystania z nieruchomości;

• stosunki zachodzące pomiędzy uczestnikami rynku wykra-
czają poza stosunki wymiany, obejmują również stosunki nie 
mające charakteru rynkowego. Na obszarze transferu praw 
dotyczących korzystania z nieruchomości obejmują one 
m.in. eksmisję, wywłaszczenie, uwłaszczenie czy darowiznę;

• mechanizm rynkowy, który jest związany z przedmiotowym 
aspektem rynku, ma na rynku nieruchomości ograniczony 
zasięg, co stanowi efekt występowania deformacji w oddzia-
ływaniu popytu, podaży i ceny. 

Rynek nieruchomości jest całokształtem stosunków zachodzą-
cych między sprzedającymi, zgłaszającymi oferty rynkowe sprzeda-
ży nieruchomości a inwestorami zgłaszającymi zapotrzebowanie na 
określone nieruchomości, poparte gotowością zapłaty. Rynek nieru-
chomości zgodnie z powyższą definicją obejmuje (Kucharska-Stasiak 
2005): 

• podmioty rynkowe, którymi są sprzedający i inwestujący 
w nieruchomości, niektóre prawa własności do nierucho-
mości, albo poszczególne aktywa majątkowe składające się 
na nieruchomość;

• podmioty rynkowe, którymi są nieruchomości lub ich skład-
niki majątkowe;

• stosunki rynkowe, czyli stosunki wzajemne między wspo-
mnianymi podmiotami rynkowymi.

Rynek nieruchomości ma wiele znaczeń. Rozpatrywany jest 
jako kategoria techniczna, przestrzenna, ekonomiczna i cyberne-
tyczna. Rynek jako kategoria techniczna oznacza miejsce, w którym 
nabywcy i sprzedający spotykają się osobiście i chcą dokonać wy-
miany. Przestrzenny charakter rynku obejmuje obszar o zbliżonych 
warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży. Z kolei ekonomiczna 
kategoria rynku oznacza ogół stosunków wymiennych między sprze-
dającymi reprezentującymi podaż a kupującymi, zgłaszającymi za-

krajową gospodarkę. Wielofunkcyjność ta powoduje, że sektor jest 
silnie powiązany z różnymi rynkami gospodarki i wpływa na wiele 
decyzji skutkujących alokacją zasobów, a więc również ich efektyw-
nością. Sektor ten ma również dwie strony: rzeczową i finansową, 
a każda z nich ma dwa piętra: rynek pierwotny oraz pochodny (Bal-
cerowicz 2002).

Sektor nieruchomości to sektor silnie rzutujący na całą go-
spodarkę. Korzystna sytuacja na rynku nieruchomości w sposób 
zmultiplikowany przekłada się na korzyści dla całej gospodarki, ale 
zarazem kryzys na tym rynku z reguły szybko i ze zwielokrotnioną 
siłą przenosi się na całą gospodarkę. Choć bezpośredni udział sek-
tora nieruchomości w tworzeniu PKB nie przekracza kilku procent, 
to – jak dowodzi praktyka krajowa i zagraniczna – dysfunkcjonalność 
tego sektora multiplikacyjnie negatywnie rzutuje na gospodarkę nie 
tylko krajową, ale i globalną.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych jest jednym z kluczo-
wych sektorów gospodarki i odgrywa on nie tylko istotną rolę jako 
stymulator rozwoju gospodarczego, lecz także stwarza warunki do 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju całej polskiej gospodarki. Po-
lepszenie kondycji warunków mieszkaniowych stanowi jeden z naj-
ważniejszych aspektów rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego 
kraju (www.pzfd.pl. 2015). Słaby poziom mieszkalnictwa, niesie za 
sobą szereg negatywnych konsekwencji społecznych i gospodar-
czych. Działania mające na celu poprawienie tej sytuacji powinny 
odnosić się przede wszystkim do wzrostu budowy nowych mieszkań 
oraz do zmiany na lepsze warunków mieszkaniowych. Aby utrzymać 
wzrost gospodarczy, nadrzędnym celem powinna być likwidacja ba-
rier dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie prze-
pisów pozwalających na rozwój nowych rynków.

Rynek nieruchomości i jego specyfika 

Jedna z definicji rynku nieruchomości określa go jako ogół 
warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości 
oraz są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiąz-
ki, połączone z władaniem nieruchomości (Kucharska-Stasiak 1999). 
Stwierdzono, że rynek nieruchomości jest rynkiem specyficznym, na 
którym towarem są prawa do nieruchomości, sprzedaż nie dotyczy 
fizycznie samej nieruchomości, ale przeniesienia na kupującego pra-
wa władania tą nieruchomością. Specyfika tego rynku przejawia się 
również w takich cechach jak (Bielniak 2001): niedoskonałość, lokal-
ny charakter, mała elastyczność popytu i podaży, niska efektywność 
rynku oraz wymóg fachowej obsługi. Charakterystyczne są również 
transakcje rynkowe dotyczące nieruchomości, które cechuje (Śliwiń-
ski 2000): jednostkowy charakter (wysoka wartość transakcji wymu-
sza ich dokładne przygotowanie, zapewniające bezpieczeństwo obu 
stronom), wysokie koszty transakcji, brak równorzędnego dostępu 
obu stron do informacji dotyczącej przedmiotu transakcji (na nie-
korzyść kupującego), rozłożenie płatności w czasie (ze względu na 
wysoką wartość transakcji jest stosowana zasada natychmiastowej 
płatności) oraz złożoność, która wynika z wymogu objęcia transakcji 
umową.

Problem specyfiki rynków nieruchomościowych jest szeroko 
omawiany w literaturze. Najczęściej podkreśla się złożoność tego 
rynku i skalę jego powiazań, znaczenie ekonomiczne i społeczne 
oraz indywidualizm rozwiązań i ich ewolucję w czasie. Cechy te 
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ludności pod względem wieku, płci, zatrudnienia), specyficzne czyn-
niki naturalne (klimatyczno-atmosferyczne), preferencje nabywców 
(gust, upodobania, zwyczaje) oraz społeczno-polityczne (wpływają-
ce na kształtowanie się ryzyka rynkowego). Rynek nieruchomości 
odznacza się jednak własną specyfiką, związaną z jego immanent-
nymi cechami, w tym obejmującymi nieruchomość oferowanego 
produktu (jego ścisłe powiązanie z określoną lokalizacją – położe-
niem i otoczeniem), cechy fizyczne (jakość gruntów, powierzchnię 
i kubaturę zabudowy, technikę wykonania, sposób wykończenia), 
brak substytutów, wysoką kapitałochłonność i trwałość, indywi-
dualny charakter nieruchomości, poufność transakcji. Powoduje 
to, że mamy do czynienia z niespotykaną na innych rynkach różno-
rodnością podaży, niepowtarzalnością pojedynczych przedmiotów 
transakcji. Zróżnicowanej podaży towarzyszy równie zróżnicowany, 
„rozwarstwiony” popyt. Nieruchomości nie tylko mogą zaspokajać 
określone potrzeby konsumpcyjne, ale stanowią również relatywnie 
bezpieczną formę lokowania kapitału. Powoduje to, że rynek nieru-
chomości popytowo związany jest z rynkiem kapitałowym. Dlatego 
również w wypadku rynku nieruchomości mieszkaniowych (Bleniak 
2001) nieracjonalne jest prognozowanie cen tylko na podstawie od-
notowanych w przeszłości relacji.

W literaturze przedmiotu (Wegłowski 2006) za początek dy-
namicznego rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce 
uznaje się datę wejścia w życie przepisów ustawy o własności lokali 
(Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali). W latach 
1990-2006 około 66% ogółu rynkowych transakcji nieruchomościa-
mi stanowiły transakcje mieszkaniowe, zaś około 37% z nich było 
transakcjami na tzw. rynku pierwotnym, czyli transakcjami dotyczą-
cymi nowych mieszkań. Wynika z tego, że na jedno nowo oddane 
mieszkanie przypadają na rynku trzy mieszkania używane. Rynek 
mieszkań wtórnych jest zatem trzy razy większy od rynku pierwot-
nego i to on pozwala w największym zakresie dostosować podaż do 
zmieniającego się popytu.

Zjawisko kaskady informacyjnej 
na rynku nieruchomości

Na rynku kapitałowym zjawisko kaskady informacyjnej jest 
znane od dawna, podlegało badaniom i było wyjaśniane w nurcie 
behawioralnym. Jednak samo pojęcie kaskady zostało zdefiniowa-
ne przez S. Bikhchandani (1992) i rozwijane w dalszych badaniach 
(Bikhchandani i inni 1998; Bikhchandani, Sharma 2000). Wcześniej 
rozpoznawane było jako zjawisko stada (Banerjee 1992), ponieważ 
kaskady informacyjne są elementem zachowań stadnych. 

W procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywa informacja, jej 
źródła i zasób. Jeśli w procesie decyzyjnym informacje własne są 
ignorowane, a decyzje są podejmowane na podstawie obserwacji 
zachowań innych decydentów, to powstaje kaskada informacyjna 
prowadząca do zachowań stadnych. Kaskady są o tyle ciekawym 
zjawiskiem o ile agregują informacje rynkowe (Surowiecki 2010: 
97) oraz zachowania podmiotów (Easley, Kleinberg 2010: 483). Ka-
skada informacyjna tworzy się wtedy, gdy decyzje poszczególnych 
członków grupy podejmowane są jedna po drugiej, nie zaś wspólnie. 
Decydenci obserwują zachowania poprzedników i podejmują wła-
sne decyzje. Kaskady mogą dotyczyć różnych zjawisk, np. mody na 
określony produkt, ale również przeszacowania lub niedoszacowa-

potrzebowanie na towary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile 
nabywczej. Za rynek w ujęciu cybernetycznym uznaje się celowo 
określony zbiór elementów i relacji powstających między nimi, 
w wyniku czego zachodzą procesy sterowania. Między tymi elemen-
tami powstają określone relacje, które przyjmują formę stosunków 
umownych, negocjacji, ofert, zamówień, oddziaływań reklamowych 
itp. W wyniku tych relacji i uporządkowania (zorganizowania) nastę-
pują procesy sterowania przepływem dóbr i funduszy, stosownie do 
zapotrzebowania na określone środki (Mynarski 1993). Przenosząc 
powyższe rozważania na obszar nieruchomości, można zdefiniować 
rynek nieruchomości w następujący sposób (Kucharska-Stasiak 
2006):

• działania i interakcje między ludźmi zajmującymi się kup-
nem, sprzedażą, wymianą, użytkowaniem i rozwijaniem 
nieruchomości;

• termin abstrakcyjny obejmujący wszystkie transakcje nieru-
chomościami w kraju; 

• umowa, dzięki której kupujący i sprzedający spotykają się, 
aby ustalić cenę, za którą dojdzie do wymiany danej wła-
sności; 

• zbiór mechanizmów, za pomocą których przekazywane są 
prawa i udziały w nieruchomościach; 

• zestaw układów, w których nabywcy i sprzedawcy spotykają 
się poprzez mechanizm cenowy, czyli wzajemne oddziaływa-
nie osób, które wymieniają prawa własności nieruchomości 
na inne aktywa pieniądze. 

Rozpatrując rynek nieruchomości w ujęciu przestrzennym, mo-
żemy zdefiniować także rynek lokalny, regionalny, krajowy i między-
narodowy. Rynki nieruchomości wyróżniają się spośród innych ryn-
ków specyficznymi właściwościami. Wiąże się to przede wszystkim 
z faktem, że nieruchomości są nierozerwalnie związane z miejscem 
ich lokalizacji, a także są stosunkowo trwałe w czasie, w porównaniu 
z większością pozostałych dóbr ekonomicznych. Są one przeznaczo-
ne do wieloletniego użytkowania. Towarem na rynku nieruchomości 
są prawa. Inwestor nabywa różnorodne prawa przysługujące nieru-
chomościom, takie jak: prawo własności, użytkowania wieczystego, 
dzierżawy, najmu, a także ograniczone prawa rzeczowe, jak: służeb-
ność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielczego 
i inne. Bez wątpienia najsilniejszym prawem do nieruchomości jest 
prawo własności. O specyfice rynku nieruchomości decydują ponad-
to cechy fizyczne i ekonomiczne nieruchomości (Kucharska-Stasiak 
2005). Rozwijający się w Polsce rynek nieruchomości przyczynił się 
także do powstania zupełnie nowych profesji takich jak: pośredni-
cy w obrocie nieruchomościami, zarządzający nieruchomościami, 
rzeczoznawcy majątkowi, doradcy finansowi i inwestycyjni, i inni.

W ogólnym ujęciu teoretycznym jednym z podstawowych in-
strumentów ekonomicznych rynku są ceny, które wiążą podaż z po-
pytem na poszczególne produkty. Na rynku działają, mające charak-
ter ciągły, procesy dostosowawcze. Przez korektę popytu i podaży 
rynki dążą do ukształtowania ceny równowagi rynkowej. Do podsta-
wowych czynników rynkowych kształtujących rynek nieruchomości 
mieszkaniowych należy zaliczyć: zmiany poziomu dochodów nabyw-
ców, zmiany cen innych towarów oraz oczekiwania nabywców co do 
zmian cen w przyszłości. Do istotnych czynników pozarynkowych 
wpływających na ten rynek należą: czynniki demograficzne (liczba 
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ekonomicznych, prawnych, demograficznych, zasobowych i lokal-
nych. Do najważniejszych ekonomicznych uwarunkowań zalicza 
się: poziom wzrostu gospodarczego i poziom zamożności społe-
czeństwa, poziom inflacji, oprocentowanie i dostępność kredytów, 
poziom oszczędzania, sytuacja i jakość rynku pracy, rozwój postępu 
technicznego, otwartość rynku oraz konkurencja innych opcji inwe-
stycyjnych.

Bezsprzecznie wpływ na rozwój sektora nieruchomości ma 
koniunktura gospodarcza. Jeżeli gospodarka jest w fazie wzrostu, 
skutkuje to ożywieniem na rynku nieruchomości, co przekłada się 
z kolei na rozwój rynku budowlanego. Rozwój gospodarki powo-
duje wzrost produkcji, zatrudnienia, wzrost dochodów ludności, 
co powoduje wzrost popytu, w tym rozwój rynku nieruchomości. 
Jeżeli rośnie popyt na rynku nieruchomości, jest to sygnał dla de-
weloperów do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli gospodarka jest w fazie 
wzrostu, skutkuje to ożywieniem na rynku nieruchomości, co prze-
kłada się z kolei na rozwój rynku budowlanego. Rozwój gospodarki 
powoduje wzrost zatrudnienia, produkcji, dochodów ludności, co 
powoduje wzrost popytu i w konsekwencji staje się sygnałem dla 
developerów do rozpoczęcia inwestycji. Niska inflacja i jej stabilny 
poziom sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości, gdyż maleje opro-
centowanie kredytów, w tym także mieszkaniowych, i stają się one 
bardziej dostępne dla inwestorów. Z drugiej strony wysoka inflacja 
paradoksalnie również może wpływać na rozwój sektora nierucho-
mości, gdyż są wykorzystywane one jako długoterminowa, bezpiecz-
na lokata kapitału, chroniąca zasoby gotówki przed utratą wartości. 
Wysokość oszczędności w gospodarce wpływa na cenę pieniądza, 
co z kolei sprzyja nowym inwestycjom rzeczowym, więc zwiększeniu 
podaży nieruchomości. Wpływ na rozwój sektora nieruchomości ma 
konkurencyjność innych opcji inwestycyjnych np. lokat bankowych, 
obligacji, funduszy inwestycyjnych, ponieważ dla inwestora liczy się 
poziom ryzyka, oczekiwany zwrot z inwestycji i czas. Rozwój postępu 
technicznego i kreowanie przez niego substycyjności innych dóbr 
wobec nieruchomości może wpłynąć na obniżenie popytu na nie-
ruchomości. Oprócz jednak tendencji zmniejszających zapotrzebo-
wanie na określony typ nieruchomości, występują także zjawiska 
odwrotne powodujące np. systematyczny wzrost potrzeby popra-
wiania warunków mieszkaniowych. Ostatnim opisywanym czynni-
kiem ekonomicznym jest otwartość rynku. Ma on duży wpływ na 
skalę transakcji a dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej zwięk-
szyła się otwartość rynku. 

Do czynników prawnych mających ogromny wpływ na rozwój 
rynku nieruchomości należą przede wszystkim:

• długotrwałe procedury uzyskiwania zgody na budowę (dłu-
gie czekanie zniechęca część inwestorów do lokowania ka-
pitału w nieruchomości);

• interwencjonizm publiczny (nadmierna publiczna regulacja 
sektora mieszkaniowego może spowodować zakłócenia na 
rynku budowlanym i nieruchomości);

• opodatkowanie nieruchomości i poziom stawki podatku VAT;
• pokrycie miast planami zagospodarowana przestrzenne-

go (brak planów w większości gmin rodzi wiele utrudnień 
w procesie inwestycyjnym);

• czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej (długi czas 
oczekiwania w przeszłości  utrudniał sprawny obrót nieru-
chomościami);

nia wartości konkretnych aktywów i generować określone, bolesne 
skutki związane ze stratą kapitału. Kaskady implikujące negatywne 
skutki są dostrzegane szybciej niż te, które miały pozytywny skutek 
i pozostają niedostrzeżone w przestrzeni rynkowej. 

Występujące na rynku nieruchomości zjawisko kaskad infor-
macyjnych jest zjawiskiem relatywnie nowym. Zauważono uwarun-
kowania rynku nieruchomości, mechanizm kreacji kaskady infor-
macyjnej oraz skłonność do naśladownictwa i zachowań stadnych 
obserwowanych wśród podmiotów rynkowych (kupujący i sprzeda-
jący) tworzących wspólnie wiązkę czynników kaskadogennych. Rynki 
nieruchomości są rynkami specyficznymi: z jednej strony nierucho-
mość stanowi zabezpieczenie kapitału w ujęciu długoterminowym, 
z drugiej strony obserwacje stanu rynku w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat dostarczają dowodów, iż rynki te są szczególnie narażone 
w zaistnienie baniek spekulacyjnych, a tym samym również działań 
kaskadowych.

Analiza wybranych czynników wpływających
 na rozwój rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest w stanie perma-
nentnej nierównowagi, którą charakteryzuje okresowa nadwyżka 
popytu lub nadwyżka podaży. Na siłę i kierunek tych tendencji 
wpływ mają m.in.: uwarunkowania makroekonomiczne, poziom 
dostępności mieszkań, poziom zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych, rynek finansowania mieszkań, interwencjonizm państwowy. 
W znacznej mierze w zależności od stanu, w jakim znajduje się go-
spodarka, kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości. Wystę-
pujące zależności pomiędzy rynkiem nieruchomości mieszkanio-
wych a stanem gospodarki pozwalają sądzić, iż te dwie zmienne 
ekonomiczne cechują się dodatnią korelacją. Oznacza to, że jeśli 
pogarszają się parametry opisujące stan gospodarki, to również 
coraz gorsze są statystki dotyczące rynku nieruchomości. Jednym 
z głównych czynników ekonomicznych, wpływającym na możliwo-
ści zakupu nieruchomości mieszkaniowych, jest sytuacja na rynku 
pracy. W sytuacji wzrostu stopy bezrobocia chęć oraz możliwości 
zakupu nieruchomości mieszkaniowych w społeczeństwie zaczynają 
spadać, pogarszając jednocześnie sytuację panującą na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych. Drugą zmienną jest przeciętny mie-
sięczny dochód brutto. Jest to jedyna z analizowanych zmiennych, 
która nie poddała się sile deprecjacyjnej, jaką niósł ze sobą globalny 
kryzys gospodarczy. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż Pol-
ska ma jedną z najniższych średnich płac wśród krajów wspólnoty 
europejskiej. Kolejną zmienną wpływającą na sytuację panującą na 
rynkach, w tym również na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
jest liczba przedsiębiorstw działających w gospodarce (Mach 2012).

Funkcjonowanie rynku nieruchomości jest ograniczone tymi 
samymi cechami, które ograniczają funkcjonowanie rynku w ogóle 
oraz cechami specyficznymi nieruchomości jako przedmiotu obrotu 
rynkowego. Podstawowym elementem prawidłowego funkcjono-
wania rynku jest prawo własności, które ma szczególne znacznie 
na ryku nieruchomości, ponieważ dotyczy transakcji o dużej warto-
ści. Przedmiot transakcji charakteryzuje się dużymi rozmiarami, nie 
może zostać ukryty, a upublicznienie transakcji dokonuje się poprzez 
zapis w księdze wieczystej i swobodny do niej dostęp. Uwarunko-
wania rozwoju sektora nieruchomości zależą od wielu czynników 
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Dynamiczne zmiany polskiej gospodarki przyczyniły się do tego, 
że rynek nieruchomości w Polsce od kilkunastu lat nieustannie się 
rozwija. Rośnie ilość nowoczesnych powierzchni handlowych, biu-
rowych, magazynowych czy hotelowych. Poprawia się także in-
frastruktura drogowa w Polsce, co pozytywnie wpływa na rozwój 
rynku nieruchomości komercyjnych. Dotychczasowy rozwój rynku 
nieruchomości w Polsce miał charakter żywiołowy. Odrodzenie się 
i ożywienie rynku nieruchomości w naszym kraju spowodowało 
zrozumiały wzrost zapotrzebowania na opracowania analizujące tę 
skomplikowaną problematykę. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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• koszty, bezpieczeństwo i szybkość transakcji (wysokie koszty 
powodują obniżenie popytu na nieruchomości).

Do czynników demograficznych wpływających na rozwój nie-
ruchomości należą: liczba ludności, liczba gospodarstw domowych, 
migracje zewnętrzne i wewnętrzne. Przyrost liczby gospodarstw do-
mowych oraz zmiana ich struktury ilościowej (wzrost gospodarstw 
jedno i dwuosobowych) powoduje wzrost zapotrzebowania na po-
wierzchnię lokalną. Napływ ludności na określony obszar przyczynia 
się do rozwoju rynku nieruchomości, z kolei odpływ np. z powodu 
likwidacji stanowisk pracy powoduje zahamowanie rozwoju rynku 
nieruchomości.

Podsumowanie

Głównym czynnikiem determinującym zmiany zachodzące na 
rynku nieruchomości jest sytuacja gospodarcza kraju, skłonność 
do oszczędzania lub zadłużania się oraz ogólnoświatowy kryzys. 
Po ogłoszeniu globalnego kryzysu spadła popularność inwestowa-
nia w nieruchomości jako źródło dochodów, kosztem wzrostu ich 
atrakcyjności jako miejsca do stałego zamieszkania. Przybierający 
na sile kryzys gospodarczy zmusił polskie banki do ograniczenia 
dostępności kredytów. Sytuacja ta dotyczyła zarówno osób zain-
teresowanych nabywaniem nieruchomości, jak i przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za ich budowę. Można było zaobserwować spo-
ry spadek zarówno popytu, jak i podaży. Z drugiej strony kiepska 
sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się rosnącym bezrobo-
ciem i obawami o zatrudnienie i zlecenia, wywołująca niekorzyst-
ne warunki inwestycyjne, wiąże się ze spadkiem zainteresowania 
kredytami ze strony gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. 
Przywrócenie korzystniejszych proporcji pomiędzy płacami a cena-
mi mieszkań może zapewnić zdolność kredytową większej liczbie 
nabywców. Wyhamowanie rynku nieruchomości zdaje się być jed-
nak tylko tymczasowym skutkiem, gdyż według oficjalnych danych 
Polska wciąż cierpi na spory deficyt mieszkaniowy. 

Braki informacyjne, jakie występują na rynku nieruchomości 
stanowią przestrzeń do zaistnienia i rozwoju zjawiska kaskady in-
formacyjnej. Ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, przy 
jednoczesnym zaistnieniu innych czynników o charakterze behawio-
ralnym, pod wpływem grupy widoczne stają się skłonności podmio-
tów rynkowych do podążania śladem grupy. Może to prowadzić do 
niebezpiecznych zjawisk społecznych i gospodarczych w skali makro, 
ale także niesie ze sobą skutki dla systemu rynku nieruchomości 
w postaci anomalnych zjawisk, np. niekontrolowanych przez rynek 
wzrostów i spadków ceny.

Polski rynek nieruchomości, ze względu na swoją specyfikę, 
stosunkowo krótki okres rozwoju oraz jego niski poziom jest ryn-
kiem mało przewidywalnym, szczególnie w sytuacji nienajlepszej 
koniunktury gospodarczej w całym kraju. Rozwijający się rynek nie-
ruchomości wymaga sprawnego funkcjonowania podmiotów, które 
ten rynek obsługują. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunko-
wo nowym, lecz wzbudzającym szerokie zainteresowanie społeczne 
segmentem rynku. Nieruchomości – jako dobro ekonomiczne – do-
piero w warunkach gospodarki rynkowej i swobodnego gospodaro-
wania tymi dobrami zajęły odpowiednie miejsce w życiu społecznym 
i gospodarczym.
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