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Co przyniósł rok 2015?
Rynek mieszkaniowy w Krakowie

Na tegoroczny sukces nałożyło się 

wiele czynników. Przyczyniło się do 

niego m.in. rozszerzenie programu 

„Mieszkanie dla Młodych” i atrakcyjne, 

nisko oprocentowane oferty

kredytowe w bankach.

Dodatkowym katalizatorem determi-

nującym decyzję zakupową klientów 

jest fakt, że już od stycznia 2016 r. 

wymagany wkład własny do kredytu 

wzrośnie z 10 proc. do 15 proc. 

Adrian Potoczek 

dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

czytaj więcej na portalu KRN.pl

Krakowscy deweloperzy dobrze poradzili 
sobie z wyzwaniami, które przyniósł 2015 r. 
Minione 12 miesięcy okazało się okresem 
stabilnym dla lokalnego rynku nieruchomo-
ści. Mimo obaw, że zapowiadana w 2014 r. 
kolejna podwyżka wkładu własnego wyma-
ganego przy zaciąganiu kredytów mieszka-
niowych, w kolejnym roku znacznie spowolni 
dynamikę sprzedaży, deweloperom udało się 
utrzymać wysoką rentowność inwestycji. 

Podyktowany założeniami nowelizacji Reko-
mendacji S próg 10-procentowego wkładu 
własnego nie odstraszył osób poszukujących 
mieszkania w Krakowie. Być może ich decyzje 
zakupowe przyspieszyła perspektywa 
podniesienia wskaźnika do 15 proc. (od 1 
stycznia 2016 r.).  Dla znacznej części nabyw-
ców zaostrzenie kryteriów finansowych 
przez banki nie stanowiło ostatecznie bariery 
uniemożliwiającej zaciągnięcie kredytu. 
Dysponowanie większym wkładem własnym 
niż minimum określone w Rekomendacji S 
przez Komisję Nadzoru Finansowego staje 
się bowiem trendem, wskazującym na więk-
szą świadomość kredytobiorców w zakresie 
długoterminowego oszczędzania i zabezpie-
czenia kredytu. Nie należy również zapomi-
nać, że aktywną grupę nabywców w 2015 r. 
stanowili inwestorzy kupujący za gotówkę. 
Czynnikiem stymulującym popyt w przypad-
ku pozostałych klientów rynku nieruchomo-
ści było konsekwentne utrzymywanie przez 
Radę Polityki Pieniężnej rekordowo niskich 
stóp procentowych. Bieżąca polityka finanso-
wa państwa stworzyła zatem korzystne 
warunki dla kredytobiorców: niższe miesięcz-
ne raty kredytów mieszkaniowych oraz 
szanse na poprawę zdolności kredytowej. 
 
Kraków zajmuje drugie miejsce po Warsza-
wie pod względem wielkości zasobów 
mieszkaniowych. Dzięki temu może charak-
teryzować się dużym zróżnicowaniem 
oferowanych inwestycji. Na przestrzeni 
ostatnich dwóch kwartałów ubiegłego roku 
doszło do niewielkich podwyżek średnich 
cen transakcyjnych na rynku pierwotnym. 
Zmiany były jednak nieznaczne. Z danych 
Narodowego Banku Polskiego wynika, że 
ceny mieszkań z tzw. drugiej ręki utrzymy-
wały się na stabilnym poziomie.  

Ożywienie na rynku przejawiało się w działa-
niach deweloperów: według szacunków 
Głównego Urzędu Statystycznego od stycz-
nia do października 2015 r. oddano w Polsce 
115055 mieszkań, tj. 0,2 proc. więcej niż 
w analogicznym okresie 2014 r. Aktywną 
działalność deweloperów potwierdza liczba 
uzyskanych pozwoleń na budowę, która aż o 
17,9 proc. przekroczyła wynik z 2014 r. 
Inwestorzy otrzymali zezwolenia na realiza-
cję łącznie 157531 lokali, a rozpoczęli 
142521 budów – o 10,5 proc. więcej niż rok 
wcześniej. W stosunku do danych z 2014 r. 
stolica Małopolski cechowała się jednak 
nieco mniejszą częstotliwością oddawania 
mieszkań.
 
Jednym z najważniejszych wydarzeń minio-
nego roku na rynku nieruchomości było 
wejście w życie przepisów znowelizowanej 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierw-
szego mieszkania przez młodych ludzi. 
Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę 
rozszerzyły zakres nieruchomości objętych 
programem „Mieszkanie dla Młodych” m.in. 
o lokale z rynku wtórnego oraz oferowane 
przez spółdzielnie mieszkaniowe. Zmiana ta 
niemal automatycznie wywołała lawinę 
wniosków o dopłaty. Już w pierwszym 
miesiącu funkcjonowania nowej wersji 
programu liczba beneficjentów wzrosła 
dwukrotnie. Wnioski dotyczące mieszkań 
z tzw. drugiej ręki stanowiły wówczas 
43 proc. wszystkich przyjętych przez BGK. 
Na początku grudnia 2015 r. liczba osób 
starających się o dopłaty w ramach progra-
mu była z kolei trzynastokrotnie większa od 
stanu sprzed roku. Wpływ na tę sytuację 
miały także pozostałe zapisy nowelizacji, 
ułatwiające dostęp do programu przede 
wszystkim rodzinom wielodzietnym.
 
Bez wątpienia czynnikami niezmiennie 
wpływającymi na duże zainteresowanie 
potencjalnych nabywców krakowskimi 
nieruchomościami, zarówno na rynku 
pierwotnym, jak i wtórnym były: dobre 
perspektywy zawodowe, zwłaszcza w sekto-
rze biznesowym, oraz rozpoznawalność 
miasta na arenie międzynarodowej. Pozy-
tywny wizerunek Krakowa potwierdza bada-
nie przeprowadzone przez Małopolską 

Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu 
Miasta. Wynika z niego, że w ubiegłym roku 
do stolicy Małopolski przyjechało ponad 
10 mln turystów. 

Wśród lokalizacji, które cieszyły się najwięk-
szym prestiżem w Krakowie, należy wymie-
nić Stare Miasto, gdzie ceny nieruchomości 
są najwyższe. Podobny status utrzymał 
Zwierzyniec, w którym dominuje zabudowa 
willowa. Te obszary Krakowa na realizację 
swoich inwestycji wybierają deweloperzy 
specjalizujący się w segmencie nieruchomo-
ści luksusowych. Warto jednak zauważyć, że 
na zakup mieszkania poza centrum w 2015 r. 
nie decydowały się tylko osoby o niższych 
dochodach. Kryterium finansowe nie było 
jedynym branym pod uwagę podczas doko-
nywania wyboru konkretnej inwestycji. Na 
specyfikę krakowskiego rynku nieruchomo-
ści duży wpływ miały dane o pogarszającej 
się jakości powietrza w mieście. W trosce 
o zdrowe warunki życia wielu nabywców 
podjęło decyzję o przeprowadzce do dzielnic 
oddalonych od ścisłego centrum, które 
zarówno w ubiegłym roku, jak i obecnie, jest 
jednym z obszarów o największym stężeniu 
zanieczyszczeń. Niska jakość powietrza 
w Krakowie przyczyniła się również do wzro-
stu zainteresowania kameralnymi inwesty-
cjami usytuowanymi w miejscowościach 
położonych poza granicami miasta. 
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Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Krakowie
Rynek mieszkaniowy w Krakowie

czytaj więcej na portalu KRN.pl

Niewielkie wzrosty cen mieszkań
Rok 2015 nie przyniósł niespodzianek, jeżeli 
chodzi o kształtowanie się cen lokali miesz-
kalnych z rynku pierwotnego w Krakowie. Po 
wykluczeniu czynników sezonowych widocz-
ny był tu delikatny trend wzrostowy 
w porównaniu z rokiem 2014. Czym była 
spowodowana taka tendencja? Najważniej-
szym czynnikiem decydującym o tym był 
fakt, że 2015 r. okazał się kolejnym okresem, 
w którym widoczne było wzmożone zainte-
resowanie nabywców zakupem nowych 
lokali mieszkalnych. Naturalnym zjawiskiem 
jest, że deweloperzy, którzy nie mogli narze-
kać na pustki w biurach sprzedaży, nie byli 
też chętni do obniżek cen, a to w konsekwen-
cji przełożyło się na niewielkie wzrosty na 
krakowskim rynku. Nie były one jednak tak 
duże, aby boleśnie odbić się na kieszeniach 
nabywców – porównując bowiem średnie 
ceny ofertowe metra kwadratowego nowych 
mieszkań w roku 2014 i 2015 (według 
danych portalu KRN.pl), okazuje się, że 
podwyżka ta wyniosła nieco ponad sto 
złotych. Warto podkreślić również, że ta 
wzrostowa tendencja nie dotyczyła wszyst-
kich części administracyjnych Krakowa. 

Do najdroższych dzielnic w stolicy Małopol-
ski niezmiennie należały: Stare Miasto 
(10993zł/mkw.), Zwierzyniec (9482 
zł/mkw.), Krowodrza (8103 zł/mkw.) oraz 
Grzegórzki (8096 zł/mkw.). Pierwszy 
z wymienionych obszarów to część Krakowa, 
w której ceny mieszkań rządzą się swoimi 
prawami ze względu na historyczny charak-
ter dzielnicy. Ta najbardziej prestiżowa część 
Grodu Kraka oferuje osobom poszukującym 
mieszkania lokale z najwyższej półki, które 
dostosowane są do potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Grzegórzki to nato-
miast rejon Krakowa, którego pozycja nie 
słabnie głównie ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo Starego Miasta. Natomiast Zwie-
rzyniec to dzielnica uznawana od lat za jedną 
z najbardziej luksusowych, przede wszyst-
kim ze względu na rozległe tereny zielone, 
które są zdecydowanym wyróżnikiem Zwie-
rzyńca na tle innych dzielnic – tym bardziej 
cennym, że w ostatnim czasie coraz więcej 
mówi się o złej jakości powietrza w mieście. 
Na piątą pozycję pod względem ceny za metr 

kwadratowy nowych mieszkań awansowało 
Podgórze, gdzie nabywcy w 2015 r. płacili 
średnio 7176 zł/mkw. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że dzielnica ta stała się 
ostatnio bardzo popularnym celem inwesty-
cyjnym wśród deweloperów realizujących 
projekty mieszkaniowe. Na znaczeniu zyska-
ło przede wszystkim Zabłocie, gdzie w roku 
2015 realizowanych było sporo inwestycji, 
które wpłynęły na podniesienie średniej 
ceny dla całej dzielnicy. 

Dębniki (6949 zł/mkw.), Prądnik Czerwony 
(6684 zł/mkw.), Prądnik Biały (6526 
zł/mkw.), Łagiewniki-Borek Fałęcki (6210 
zł/mkw.) i Czyżyny (6191 zł/mkw.) to dzielni-
ce, w których średnie ceny nowych mieszkań 
utrzymywały się między 6 a 7 tys. zł/mkw. To 
jednocześnie obszary, które należą do 
najchętniej wybieranych przez osoby naby-
wające mieszkania w stolicy Małopolski, 
a jednocześnie przez deweloperów, którzy 
odpowiadając na potrzeby rynku chętnie 
realizują tu nowe projekty mieszkaniowe. 
Najtańsze dzielnice miasta to niezmiennie 

obszary należące do dawnej Nowej Huty, 
czyli Bieńczyce i Wzgórza Krzesławickie. 

W przeliczeniu na liczbę pokoi, do najdroż-
szych mieszkań w 2015 r. należały lokale 
1-pokojowe (6750 zł/mkw.). Najtańszą 
grupę, podobnie jak w roku 2014, stanowiły 
natomiast mieszkania 2-pokojowe, których 
w ofercie deweloperów było najwięcej. 
Nieznacznie droższe od nich były natomiast 
lokale 3-pokojowe. 

Największa aktywność deweloperów 
w 2015 r. widoczna była w dzielnicy Podgó-
rze – niemal co piąte mieszkanie, które 
znajdowało się w ofercie sprzedaży w ubie-
głym roku zlokalizowane było właśnie w tej 
części miasta. Wśród dzielnic z najwyższą 
podażą nowych mieszkań wymienić należy 
również Podgórze Duchackie, Prądnik Biały 
oraz Prądnik Czerwony. Na przeciwnym 
biegunie znalazły się natomiast Stare Miasto 
i Zwierzyniec – tam bowiem aktywność 
inwestycyjna jest ograniczona ze względu na 
unikatowy charakter tych obszarów. 
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„Mieszkanie dla Młodych”
Rynek mieszkaniowy w Krakowie

czytaj więcej na portalu KRN.pl

UWAGA! STAN NA I KW. 2016 r.

Rok 2015 okazał się przełomowy dla progra-
mu „MdM”. Objęcie rządową dopłatą 
mieszkań z rynku wtórnego sprawiło, że 
kupujący tłumnie ruszyli na zakupy, a budżet 
przeznaczony przez ustawodawcę na ten cel 
topniał z miesiąca na miesiąc. A co najważniej-
sze już teraz możemy być niemal pewni, że 
w 2016 r. pieniędzy może braknąć. Dlatego 
osoby, które planują zakup nieruchomości w 
ramach programu „MdM”, muszą pamiętać 
o podstawowej zasadzie jego działania – „kto 
pierwszy, ten lepszy”. 

Zasady programu po 1 września 2015 r. 
Beneficjentów programu można podzielić na 
dwie grupy: tych, którzy w chwili zaciągania 
kredytu posiadają co najmniej trójkę dzieci, 
i pozostałe osoby do 35. roku życia. Ta 
pierwsza grupa została bowiem przez ustawo-
dawcę specjalnie uprzywilejowana – nie 
dotyczą jej niektóre wymagania narzucone 
pozostałym beneficjentom programu. 

Jeżeli należymy do grupy drugiej (singiel lub 
rodzina z maksymalnie dwójką dzieci), obowią-
zują nas poniższe wymagania: 
- warunek nieukończenia 35. roku życia 
(w przypadku składania wniosku przez małżeń-
stwo brany będzie wiek młodszego beneficjen-
ta). Jeżeli składamy wniosek w roku kalenda-
rzowym, w którym kończymy 35 lat, możemy to 
zrobić do końca tego roku kalendarzowego.
- do dnia ustanowienia lub przeniesienia na 
jego rzecz własności mieszkania nie byliśmy: 
właścicielem budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub lokalu mieszkalnego; osobą, 
której przysługuje spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, którego przedmiotem jest 
lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 
właścicielem lub współwłaścicielem budynku, 
jeżeli jego udział w przypadku  zniesienia 
współwłasności obejmowałby co najmniej 
jeden lokal mieszkalny (w przypadku składania 
wniosku przez małżeństwo warunki te 
dotyczyć będą każdego współmałżonka).

Natomiast gdy o kredyt z dopłatą będą ubiegać 
się osoby tworzące gospodarstwa domowe 
z min. trójką dzieci, nie będzie ich obwiązywał 
warunek nieprzekroczenia 35. roku życia, 
a także wymagania dotyczące posiadania (bycia 
współwłaścicielem) innej nieruchomości.

Uwaga! Od 1 września 2015 r., gdy nie 
posiadamy wystarczającej zdolności kredyto-
wej, do umowy kredytu możemy dołączyć 
każdą inną osobę.

Jakie mieszkania?
Do programu kwalifikują się mieszkania 
z rynku pierwotnego i wtórnego, a także 
lokale mieszkalne w budynkach wznoszonych 
przez spółdzielnie mieszkaniowe, które 
beneficjenci kupują w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych i na zakup 
których zaciągają kredyty. Powierzchnia 
mieszkania nie może przekroczyć  75 mkw. 
(85 mkw. dla rodzin z minimum trójką dzieci), 
a jego cena za mkw. musi mieścić się 
w określonym limicie. Z kolei dom jednoro-
dzinny,  nie może być większy niż 100 mkw. 
(110 mkw. dla rodzin z minimum trójką dzieci).
 
Limity cenowe są różne dla mieszkań z rynku 
wtórnego i mieszkań z rynku pierwotnego. Co 
kwartał ich wysokość ogłaszana jest przez 
BGK. W pierwszym kwartale 2016 r. wartości 
te w Krakowie wynosiły: 

5247 zł/mkw. 
dla mieszkań z rynku pierwotnego

 
4293 zł/mkw. 

dla  mieszkań z rynku wtórnego

Wysokość dopłat
Wysokość dopłaty, na którą mogą liczyć 
poszczególni beneficjenci programu „MdM”, 
pokazuje rys. 1. Należy pamiętać, że poza 
podstawową kwotą dofinansowania w formie 
spłaty części wkładu własnego, beneficjenci 
mogą liczyć na kolejne 5%, gdy w ciągu 5 lat od 
zaciągnięcia kredytu w ich gospodarstwie 
domowym pojawi się trzecie bądź kolejne 
dziecko. 
Aby obliczyć wysokość dopłaty, należy średni 
wskaźnik przeliczeniowy (nie wysokość limitu 
cenowego!), który również co kwartał jest 
publikowany przez BGK, pomnożyć przez 
powierzchnię użytkową mieszkania oraz 
procentową wysokość dopłaty. Bardzo 
ważne: w przypadku mieszkań, których 
powierzchnia nie przekracza 50 mkw., do 
wzoru podstawiana będzie rzeczywista 
powierzchnia mieszkania, a w przypadku 
mieszkań 50-metrowych lub większych 
będzie to 50 mkw. Gdy o dofinansowanie 
będzie ubiegać się rodzina z minimum trójką 
dzieci powierzchnia mieszkania, według 
której liczona będzie wysokość dopłaty, to 
65 mkw. (dla mieszkań o powierzchni 65 mkw. 
bądź większych) lub rzeczywista powierzch-
nia mieszkania w przypadku lokali mniejszych. 
Sposoby liczenia wysokości dopłat przedsta-
wia rys. 2.

lub =10%

=10% +5% 

=10% +10% 

=10% +20% 

=10% +20%  +5% ekstra =35%
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lub

Rys.1

KREDYT

lub
1. Singiel/małżeństwo bezdzietne

Mieszkanie 45 mkw. w Krakowie
4770 zł x 45 mkw. x 10% = 21 465 zł
Mieszkanie 51 mkw. w Krakowie 
4770 zł x 50 mkw. x 10% = 23 850 zł

2. Gospodarstwo domowe z 1 dzieckiem

Mieszkanie 47 mkw. w Krakowie 
4770 zł x 47 mkw. x 15% = 33 628,5 zł
Mieszkanie 53 mkw. w Wieliczce
4311,25 zł x 50 mkw. x 15% = 32 334,4 zł

3. Gospodarstwo domowe z 2 dzieci

Mieszkanie 59 mkw. w Krakowie 
4770 zł x 50 mkw. x 20% = 47 700 zł
Mieszkanie 45 mkw. w Tarnowie 
3852,5 zł x 45 mkw. x 20% = 34 672,5 zł 

4. Gospodarstwo domowe z 3 dzieci

Mieszkanie 62 mkw. w Krakowie 
4770 zł x 62 mkw. x 30% = 88 722 zł
Mieszkanie 72 mkw. w Krakowie 
4770 zł x 65 mkw. x 30% = 93 015 zł 

Rys.2
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Jaki będzie rok 2016?
Rynek mieszkaniowy w Krakowie

Najlepszym potwierdzeniem trafności 

zeszłorocznych prognoz jest dobrze 

przewidziana sprzedaż własna, 

zakładająca przekroczenie progu 1500 

sprzedanych lokali, co uczyniliśmy już 

w listopadzie. Klienci w 2015 r. 

chętniej kupowali większe mieszkania 

niż w latach ubiegłych. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się „trójki” o 

powierzchni 55-65 mkw. 

Trend zakupu większych mieszkań 

będzie się utrzymywał w 2016 r. 

Klienci zwracają także coraz większą 

uwagę na standard wykonania 

inwestycji oraz udogodnienia, jakie 

oferuje. Należy pamiętać, że zachowa-

nia klientów są różne na poszczegól-

nych rynkach. Zakup mieszkań w 

początkowym etapie realizacji 

inwestycji jest charakterystyczny 

głównie dla rynku warszawskiego i 

krakowskiego. Z kolei na rynku 

łódzkim, wrocławskim czy katowickim 

sprzedaż mieszkań rośnie w miarę 

finalizowania budowy projektu.

Mateusz Juroszek 

wiceprezes ATAL S.A.

Podwyższenie wkładu własnego do 

kredytów mieszkaniowych nie będzie 

miało wpływu naszym zdaniem na 

sprzedaż mieszkań.

W tej chwili nie zauważamy różnicy. 

Zainteresowanie klientów zakupem 

lokali utrzymuje się na stałym 

poziomie.

Paulina Mudryk
WAN S.A.

czytaj więcej na portalu KRN.pl

Po bardzo dobrym okresie dla branży 
nieruchomości rozpoczęty właśnie rok 
przynosi wiele wątpliwości co do przyszłego 
kształtu rynku. Przed nami czas zmian w 
naturalny sposób powiązanych m.in. z  polity-
ką nowego rządu. Pierwszym tematem, 
wokół którego toczy się dyskusja, jest 
program „Mieszkanie dla Młodych”. W ślad 
za rekordową liczbą przyjętych wniosków 
o dopłaty pojawiły się pytania o ewentualne 
prawdopodobieństwo wyczerpania limitu 
funduszy zarezerwowanych na dofinanso-
wanie.

Uzasadnienie dla tego rodzaju obaw stanowi 
fakt, że pod koniec ubiegłego roku 9 tys. 
beneficjentów skorzystało z puli środków 
przewidzianych na 2016 r. Mimo negatyw-
nych opinii znacznej części analityków, Bank 
Gospodarstwa Krajowego jednoznacznie 
ocenił, że w bieżącym roku dopłat wystarczy 
dla wszystkich zainteresowanych. Pytania 
o  przyszłość „Mieszkania dla Młodych” 
w kolejnych latach, rozwiało Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa, zapowiadając 
wygaszenie programu i zastąpienie go 
nowymi rozwiązaniami wspierającymi 
budownictwo mieszkaniowe w Polsce. 
Warto przypomnieć, że jedną z przedwybor-
czych obietnic partii rządzącej było opraco-
wanie systemu budowy tanich mieszkań na 
działkach należących do państwa, udostęp-
nianych za niższą opłatę. 

Osoby planujące zakup mieszkania w nowym 
roku powinny uważnie śledzić sytuację na 
rynku kredytów. Biorąc pod uwagę podwyż-
szenie od 1 stycznia 2016 r. poziomu wyma-
ganego wkładu własnego do 15 proc., 
Związek Banków Polskich nie spodziewa się 
dynamicznego wzrostu akcji kredytowej 
w ciągu najbliższych miesięcy. Dodatkowe 
5-proc. wartości kredytowanej nieruchomo-
ści jest już na tyle znaczącą kwotą, że może 
stanowić przeszkodę nawet dla tych osób, 
które nie odczułyby trudności związanych 
z gromadzeniem 10-procentowego wkładu 
własnego. Wyższe wymagania banków 
spełniają zamożne gospodarstwa domowe, 
ale te mogły już zaspokoić swoje potrzeby 
mieszkaniowe w poprzednich latach. Najbo-
gatsi klienci być może zdecydują się na zakup 

drugiego lokalu z przeznaczeniem na 
wynajem. Wyższy wkład własny ograniczy 
natomiast pole działania osób dysponują-
cych mniejszym kapitałem, które zakładały 
regulowanie miesięcznych rat zyskami 
z wynajmowania lokalu przez cały okres 
spłaty kredytu.
 
Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest 
natomiast pierwsza w nowym roku decyzja 
Rady Polityki Pieniężnej – utrzymanie stóp 
procentowych na niskim poziomie. Prognozy 
na najbliższe miesiące również przedstawia-
ją się korzystnie dla osób rozważających 
zakup nieruchomości w 2016 r.: Bardzo niska 
inflacja i perspektywa utrzymywania się jej na 
bardzo niskim poziomie intuicyjnie powinna 
kierować wzrok w kierunku dalszego łagodzenia 
polityki pieniężnej. Z kolei turbulencje na rynku 
światowym, które przejawiają się przez osłabia-
jącego się złotego, powinny skłaniać do 
cierpliwości i czekania na sytuację, jak będzie się 
ona dalej rozwijać – powiedział prof. Marek 
Belka, odpowiadając na pytanie, w jakim 
kierunku będzie podążała polityka pieniężna 
NBP.

Przeciwwagę dla łagodzenia polityki finanso-
wej państwa może stanowić zaostrzenie 
przez banki swoich kryteriów. Byłaby to 
konsekwencja nałożenia na te instytucje tzw. 
podatku bankowego. Aby zrównoważyć 
koszty nowych zobowiązań podatkowych, 
część banków zdecyduje się na podniesienie 
marż. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

instytucji bankowych bezpośrednio odbije 
się na kredytobiorcach – przed takim scena-
riuszem przestrzega m.in. Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową.

Dla deweloperów działających na krakow-
skim rynku nieruchomości rozpoczął się 
zatem czas wnikliwego analizowania projek-
towanych regulacji prawnych, dostosowywa-
nia swoich ofert do zmieniających się 
potrzeb nabywców, a także przemyślanego 
wykorzystywania potencjału miasta. 



KRN.pl to jeden z największych i najdłużej działających na rynku portali 
nieruchomościowych w Polsce. Znaleźć można na nim prezentacje ponad 
800 tys. ofert mieszkaniowych deweloperów, biur pośrednictwa i osób 
prywatnych z całego kraju. Dodatkowo wzbogacone są one o najświeższe 
informacje z rynku nieruchomości, artykuły branżowe, kompleksowe 
raporty oraz porady doświadczonych prawników.
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