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INSTYTUCJE NA RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI



 Rok 2007 był okresem 

przełomowym na rynkach kredytów 

hipotecznych i nieruchomości. 

Z jednej strony, mieliśmy do 

czynienia z kontynuacją boomu 

hipotecznego w Polsce, z drugiej 

jednak – rynek amerykański 

doświadczył poważnego 

kryzysu w segmencie kredytów 

o podwyższonym ryzyku, co 

w rezultacie przełożyło się na 

kryzys płynności na rynku 

międzybankowym. 

KLIMAT 
HIPOTECZNY 

W POLSCE
 wczoraj i dziś

Dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka
Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Koniec 2007 roku przynióosł pewne uspokojenie 
w obszarze kredytowania hipotecznego, nie oznacza 

to jednak, że rok 2008 nie będzie obfitował w wydarzenia 
istotne z punktu widzenia kredytobiorcy i kredytodawcy 
hipotecznego. Warto zatem przeanalizować to, co stało się 
w ciągu 12 miesięcy 2007 roku i pokusić się o ocenę bieżącej 
oraz przyszłej sytuacji polskiego sektora hipotecznego. 

Poniższa analiza jest próbą zebrania w całość 
efektów cząstkowych badań „Klimatu Hipotecznego”, 
opracowywanych przez Fundację na Rzecz Kredytu 
Hipotecznego od października 2006 r. Na ogólną ocenę 
Klimatu Hipotecznego składają się noty wskaźników 
cząstkowych, które w danym okresie badawczym w sposób 
najsilniejszy oddziałują na bieżącą produkcję kredytów 
mieszkaniowych. 

Kontynuacja boomu na rynku 
kredytów hipotecznych
W minionym roku kontynuowany był trend obserwowany 
już w 2006 r. – niezwykle intensywny boom na rynku 
kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. 
W czerwcu ub r. ich wartość przekroczyła 100 miliardów 
złotych, zaś wedle stanu na koniec grudnia, dynamika 
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przyrostu zadłużenia w odniesieniu do końca grudnia poprzedniego roku 
wyniosła ponad 50 proc.

Oprócz efektu niskiej bazy, za wysoką 
dynamikę rozwoju rynku hipotecznego 
odpowiedzialne są także inne czynniki. 
Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: 
względnie niskie oprocentowanie kredytów 
oraz nierzadko rozluźnianie polityki kredytowej 
przez banki. Istotne znaczenie dla rynku miały 
także zmiany prawne, obejmujące swym 
zakresem także kwestie nieruchomości;  
a w szczególności: 

  wprowadzenie nowych stawek opłat 
sądowych w sprawach cywilnych, co 
przyniosło w rezultacie znaczne obniżenie 
kosztu wpisu do księgi wieczystej 
(obowiązuje od marca 2006 r.) 

  zmiany podatkowe – zastąpienie 10 proc. 
podatku od wartości nieruchomości przy jej 
sprzedaży 19-procentowym podatkiem od 
zysku ze sprzedaży (obowiązuje od stycznia 
2007 r.). 

Wydaje się, że w III kwartale 2007 r. rozpoczął 
się okres spowolnienia, a raczej stabilizacji 
na rynku kredytowym, chociaż dynamika 
przyrostu zadłużenia hipotecznego w trzecim 
kwartale 2007 r. była jeszcze o blisko 35 proc. 
wyższa niż w drugim kwartale. W porównaniu 
do analogicznego kwartału roku poprzedniego, 
zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych 
wzrosło o blisko 80 proc. Najprawdopodobniej, 
III kwartał 2007 r. to ostatni okres tak szybkiego 
wzrostu poziomu kredytowania na cele 
mieszkaniowe. Już w czwartym kwartale 
2007 r. dynamika przyrostu zadłużenia była 
znacznie niższa – około 14 proc. w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego, 
zaś pierwsze miesiące 2008 r. potwierdzają 
tę tendencję. Sytuacja ta jest pochodną kilku 
czynników. Z jednej strony, oczekiwany wzrost 
stóp procentowych zmniejsza dostępność 
kredytów, z drugiej jednak – rosną także koszty 
ich refinansowania, co również przekłada się na 
rosnącą cenę kredytu. 

Frank czy złoty  
– dylematów ciąg dalszy
Oceniając dynamikę rynku kredytowania na cele 
mieszkaniowe, trzeba zauważyć, że 2007 rok 
przyniósł zdecydowaną zmianę, jeżeli chodzi 
o strukturę walutową zaciąganych kredytów 
hipotecznych. O ile bowiem kredyty złotowe 
wzrosły w pierwszej połowie 2007 r. o ponad 
42 proc., o tyle zadłużenie z tytułu walutowych 
kredytów mieszkaniowych zwiększyło się 
zaledwie o około 14 proc. Jednak ze względu 
na gwałtowne przyrosty kredytów walutowych 
w latach ubiegłych, zadłużenie z ich tytułu jest 
nadal wyższe od kredytów złotowych.

Źródło: Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego  
w I półroczu 2007 r., NBP.

Główną przyczyną tak szybkiego wzrostu kredytowania hipotecznego 
jest wysoki popyt na nieruchomości mieszkaniowe, któremu, niestety, nie 
odpowiada równie imponująca podaż. 

Źródło: Europejska Federacja Hipoteczna.

Wśród krajów Europy Wschodniej, Polska ma jeden z lepszych wskaźników 
nowych mieszkań oddanych do użytkowania na 100 osób (w 2006 roku 
wyniósł on 3,02), co nie zmienia jednak faktu, że w porównaniu do państw 
o lepiej rozwiniętym rynku (i potrzeb społecznych), nie jest zadowalającym 
wynikiem.

Warto zaznaczyć, że konsekwencją słabego rozwoju rynku nieruchomości 
jest wciąż niewielki rynek hipoteczny. Dla porównania – w EU15 kredyty 
na nieruchomości stanowią około 50 proc. PKB, podczas gdy w Polsce 
wskaźnik ten wynosi 12 proc.

Mieszkania oddane do u�ytkowania na 100 mieszka�ców.
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�ród�o: Fundacja Hipoteczna na podstawie NBP. 
     
Pomijaj�c najpierw stymuluj�ce, a potem 
ch�odz�ce popyt na kredyty walutowe 
skutki wprowadzenia Rekomendacji S - 
mo�na mówi� o spadku popularno�ci
tego rodzaju produktów. By�o to 
pochodn� przynajmniej dwóch 

kredytów hipotecznych, ale równie� na 
rynku nieruchomo�ci. Rekordowy pod 
tym wzgl�dem by�o rok 2006, kiedy to 
ceny nieruchomo�ci mieszkaniowych w 
wi�kszych miastach Polski ros�y na 
poziomie oko�o 60 proc. rocznie.

Przeci�tne ceny mieszka�
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Źródło: Fundacja Hipoteczna na podstawie NBP.

Pomijając najpierw stymulujące, a potem chłodzące popyt na kredyty 
walutowe skutki wprowadzenia Rekomendacji S - można mówić o spadku 
popularności tego rodzaju produktów. Było to pochodną przynajmniej 
dwóch czynników. 

Po pierwsze, w 2007 roku miała miejsce kontynuacja serii podwyżek stóp 
referencyjnych, dokonywanych przez bank centralny Szwajcarii, przez co 
zmniejszeniu uległa przewaga konkurencyjna kredytów walutowych. 

Sytuacja taka spowodowana była dwoma czynnikami: po pierwsze było 
to wprowadzenie Rekomendacji S w lipcu 2006 r., na mocy której m.in. 
zdolność kredytowa klienta ubiegającego się o kredyt walutowy liczona 
jest w odniesieniu do 120 proc. kwoty wnioskowanego kredytu. Intencją 
regulatora było, rzecz jasna, ustalenie takich warunków zaciągania 
kredytów denominowanych w walutach obcych, które zabezpieczyłyby 
konsumentów przed ryzykiem walutowym. Nie zmienia to jednak faktu, 
że podwyższenie wymaganej zdolności kredytowej o 20 proc. w stosunku 
do kredytów złotowych zdecydowanie zmniejszyło dostępność kredytów 
walutowych dla konsumentów. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ze znacznym skokiem kredytowania 
walutowego mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnim kwartale przed 
wprowadzeniem Rekomendacji S – klienci, obawiając się utrudnień 
w zaciąganiu kredytów walutowych, nierzadko przyspieszali swoją decyzję 
o kupnie mieszkania i zadłużeniu się jeszcze w walucie obcej.

Po drugie, problemem często nagłaśnianym 
w kontekście kredytów walutowych stało się 
zagadnienie spread’u walutowego i jego wpływ 
na koszt kredytu ponoszony przez konsumenta. 
Przede wszystkim podnoszono, że banki 
nie podają do wiadomości klientów różnicy 
pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut, 
stosowanej przy rozliczaniu zobowiązania. 
Zwrócono uwagę także na fakt, że bank nie 
ma obowiązku informowania klientów o każdej 
zmianie stosowanego spread’u. Z obawy 
przed niepewnym kształtowaniem się sytuacji 
rynkowej i przed ponoszeniem dodatkowych 
kosztów, część klientów, dla których kredyt 
walutowy jest potencjalnie dostępny, 
zdecydowała się jednak na zaciągnięcie 
zobowiązania w walucie narodowej.

Boom hipoteczny – 
pochodna sytuacji na rynku 
nieruchomości
Przynajmniej w okresie ostatnich dwóch lat 
uwagę zwracała bardzo wysoka dynamika 
nie tylko na rynku kredytów hipotecznych, ale 
również na rynku nieruchomości. Rekordowy 
pod tym względem było rok 2006, kiedy 
to ceny nieruchomości mieszkaniowych 
w większych miastach Polski rosły na poziomie 
około 60 proc. rocznie. 

Taka sytuacja przekłada się bezpośrednio na 
sytuację na rynku kredytowym – nie tylko 
wzrasta dynamika kredytowania (jako że 
konsumenci, przewidując dalsze wzrosty cen 
na rynku, częściej decydują się na zaciągnięcie 
kredytu na zakup nieruchomości), ale także 
rośnie średnia wysokość kredytu. Niestety, 
ze względu na fakt, że wzrost średniego 
wynagrodzenia w gospodarce nie nadąża za 
wzrostem cen nieruchomości, w rezultacie 
spada kredytowa dostępność mieszkań. Warto 
zauważyć, że o ile jeszcze w I kwartale 2005 r. 
za średni kredyt hipoteczny można było nabyć 
około 56 metrów kwadratowych mieszkania, 
o tyle w III kwartale 2007 roku było to już 
tylko około 41 metrów kwadratowych1. Było to 
o około 20 proc. mniej niż w porównywalnym 
okresie 2006 r. Czwarty kwartał 2007 r. 
przyniósł zaś w tym względzie lekką poprawę 
– kredytowa dostępność mieszkania wzrosła do 
46 metrów kwadratowych.

Stabilizacja poziomu kredytowej dostępności 
mieszkania wynika głównie z faktu niższego 
niż w poprzednich miesiącach tempa 
wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych, 
przy jednoczesnym wzroście średniego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej.Źródło: Fundacja Hipoteczna na podstawie NBP.
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* Ceny w 7 największych miastach Polski. 
Źródło: Fundacja Hipoteczna.

Analizując ceny nieruchomości 
mieszkaniowych, należy podkreślić, że o ile 
od 2005 r. do połowy 2007 r. mieliśmy do 
czynienia z galopującym tempem wzrostu cen 
nieruchomości, o tyle ostatnie dwa kwartały 
minionego roku przyniosły znaczne uspokojenie 
– w szczególności na rynkach większych miast 
Polski. Odnotowane wówczas tempo przyrostu 
cen z reguły nie przekroczyło średnio 5 proc.  
(w relacji miesiąc do miesiąca), a trzeba 
pamiętać, że w poprzednich okresach dynamika 
nierzadko przekraczała 20 proc.! 

Po raz kolejny warto także zwrócić uwagę 
na sytuację, która miała miejsce w kwartale 
poprzedzającym bezpośrednio wydanie 
Rekomendacji S – jak już wspomniano, 
obserwowano wówczas znaczny skok 
kredytowania na cele mieszkaniowe  
(w szczególności w walutach obcych). 
Zwiększony popyt na kredyt po części nakręcił 
także spiralę cenową na rynku. 

Oprócz umiarkowanej stabilizacji cen mieszkań 
w większych miastach Polski, z nieco szybszym 
wzrostem mamy do czynienia w mniejszych 
miastach – gdzie dotychczas panowała 
stagnacja cen. W takich lokalizacjach, jak 
np. Lublin, Rzeszów, Toruń, Olsztyn czy 
Opole – obserwujemy zdecydowanie wyższą 
dynamikę cen (zarówno na rynku pierwotnym, 
jak i wtórnym) niż miało to miejsce w latach 
ubiegłych. 

Obszary ryzyka na polskim 
rynku kredytowym 
i nieruchomości
Ostatnie kwartały 2007 roku przyniosły pewne 
uspokojenie na rynku nieruchomości i rynku 
kredytów hipotecznych. Wydaje się jednak, 
że sytuacja taka nie powinna być oceniana 
negatywnie, jako nadmierne schłodzenie rynku.
 
Warto bowiem w tym kontekście zauważyć, 
że w opinii NBP utrzymanie w nadchodzących 
okresach tak wysokiej dynamiki wzrostu 
kredytów, jaka miała miejsce w latach 
2005-2006 i w pierwszej połowie 2007, 
byłoby niebezpieczne dla stabilności 
systemu finansowego w okresie pogorszenia 
koniunktury. Biorąc pod uwagę fakt, że 
kredyty na nieruchomości stanowią ponad 
1/3 należności od sektora niefinansowego 
- tak wysoka aktywność rynku, po której 
potencjalnie mogłaby nastąpić seria spadków 
wartości nieruchomości - byłaby niebezpieczna 
dla stabilności sektora. Trzeba podkreślić, 
że kwestia ewentualnej korekty cenowej 

Źródło: Fundacja Hipoteczna.

Źródło: Fundacja Hipoteczna.
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Stabilizacja poziomu kredytowej 
dost�pno�ci mieszkania wynika g�ównie z 
faktu ni�szego ni� w poprzednich 
miesi�cach tempa wzrostu cen 
nieruchomo�ci mieszkaniowych, przy 
jednoczesnym wzro�cie �redniego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 
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nabiera szczególnie dużego znaczenia w kontekście nadal, niestety, 
powszechnej praktyki udzielania kredytów na kwotę przekraczającą 
poziom 100 proc. LTV.

Kolejną kwestią, która wymaga obserwacji pod kątem wpływu 
na stabilność rynku, jest fakt, że kredyty mieszkaniowe – które 
ze swej natury są produktem długoterminowym – w większości 
refinansowane są krótkoterminowymi depozytami. Powstające 
w ten sposób niedopasowanie zapadalności aktywów i pasywów 
może ostatecznie doprowadzić do kryzysu płynnościowego na 
rynku, co w szczególności w obliczu aktualnych problemów na 
rynkach światowych, powinno być należycie obserwowane.

W kontekście rynku polskiego nadal akcentowanym faktem jest 
wysoka walutowość portfela hipotecznego. Podkreśla się bowiem, 
że spośród produktów bankowych, walutowość najsilniej obciąża 
ryzykiem kredyty hipoteczne. W porównaniu np. z kredytami 
przeznaczonymi na cele konsumpcyjne, kredyt hipoteczny 
zaciągany jest na znacznie dłuższy okres, a ryzyko zmiany kursu 
w ciągu 20 czy 30 lat jest pewne. W zależności od kierunku zmian 
zachodzących na rynku, traci na nich albo bank, albo klient.

Ponadto, kredyt hipoteczny to zobowiązanie znacznie obciążające 
budżet przeciętnego konsumenta, zatem istotne znaczenie 
ma zdolność konsumenta do spłaty zadłużenia. Potencjalna 
niewypłacalność konsumenta, w warunkach drastycznej 
podwyżki rat kredytowych, nie tylko doprowadza w rezultacie do 
pogorszenia jakości portfela kredytowego banków, ale może mieć 
też negatywny wpływ na kształt popytu konsumpcyjnego, a to już 
negatywnie przekłada się na całą gospodarkę narodową. 

Zgodnie z dotychczasowymi szacunkami ryzyka walutowego, 
przeprowadzonego przez instytucje międzynarodowe czy 
agencje ratingowe (MFW, Standard & Poor’s), ryzyko związane 
z walutowością portfela w Polsce ocenione zostało na poziomie 
średnim (dla porównania – za wysokie uznano ryzyko na Węgrzech  
i w Rumunii). Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że oceny te 
dokonywane były jeszcze przed wydaniem Rekomendacji S, 
aktualnie natomiast udział kredytów walutowych w portfelu (mimo 
że nadal wysoki) obniża się.
W tym kontekście trzeba jednak zwrócić uwagę na potencjalnie 
ważny czynnik ryzyka – to jest kwestię stopy procentowej. Wydaje 
się bowiem, że w ostatnich latach główny punkt nacisku w ocenie 
ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę i kredytobiorcę był 
położony na problem kursu walutowego, zaś mniejszą uwagę 
przykładano do stopy procentowej. Zagadnienie stóp procentowych 
będzie miało coraz bardziej istotne znaczenie, ze względu na już 
dokonane i przewidywane na 2008 rok podwyżki referencyjnych 
stóp procentowych. Co istotne, wydaje się, że w najbliższym czasie 
kwestia ta będzie ważniejsza dla posiadaczy kredytów złotowych, 
a nie walutowych. Wynika to głównie z wyraźnie przyspieszającej 
w Polsce inflacji (będącej – oprócz innych czynników – także 
pochodną poprawiającej się sytuacji na rynku pracy i nacisku na 
wzrost płac). 

W najbliższym czasie stopy referencyjne dla złotego będą zapewne 
rosły szybciej niż stopy referencyjne dla CHF czy euro. Wynika to 
z niższego wzrostu gospodarczego, fali już dokonanych podwyżek 

w Szwajcarii czy też problemów płynności rynku 
kapitałowego, skłaniających raczej do obniżek stóp 
procentowych (zwłaszcza w „eurolandzie”).

Kryzys na amerykańskim rynku 
subprime a polski rynek kredytowy
Kwestią o niebagatelnym znaczeniu dla sytuacji na 
światowych rynkach hipotecznych był – obserwowany 
od połowy 2007 roku – kryzys na amerykańskim rynku 
kredytów o podwyższonym ryzyku. Początkowo 
u podstaw kryzysu leżała zła polityka banków, 
a w szczególności pośredników kredytowych, 
którzy koncentrowali się nie na sytuacji finansowej 
kredytobiorcy, ale na zabezpieczeniu kredytu. 
Powszechną praktyką stało się:

  udzielanie kredytów klientom o słabej zdolności 
kredytowej/złej historii kredytowej

  opcje spłaty, takie jak: odroczenie spłaty części 
kapitałowej raty, bądź promocyjne oprocentowanie 
przez pierwsze 2-3 lata

  brak obowiązku ubezpieczenia kredytu

  wymagane tylko zaświadczenie o dochodach, bez 
weryfikacji

  kredyty udzielano na podstawie wysokości raty 
w promocyjnych okresach spłaty – wg różnych 
szacunków udział kredytobiorców subprime, których 
dochód nie pozwalał na spłatę rat na normalnych 
warunkach, sięgał 25-35 proc., a w przypadku 
niektórych instytucji – nawet 40-60!

  subprime udzielane były w oparciu o płynne 
oprocentowanie (w przeciwieństwie do 
standardowych kredytów) – konsumenci szczególnie 
silnie odczuli podwyżki stóp w latach 2004-2006.

 
Sytuacja była pod kontrolą tak długo, jak rosły ceny na 
rynku nieruchomości. 
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Jednak gdy ceny mieszkań w USA zaczęły spadać, 
kredytowane nieruchomości przestały stanowić 
zabezpieczenie dla zaciągniętego zobowiązania, co 
w rezultacie doprowadziło do powstania kryzysu na 
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rynku kredytowym i nieruchomości. Był to jednak tylko 
początek problemów.

Ze względu na oparcie o niewypłacalne kredyty części 
wyemitowanych instrumentów sekurytyzacyjnych, 
kryzys szybko przestał być sprawą jedynie 
amerykańskiego sektora bankowego. Ucierpiało 
na nim nie tylko wiele instytucji finansowych, które 
zainwestowały środki w  instrumenty tego typu. 
Konsekwencją o szerszym zasięgu była pogarszająca się 
sytuacja na rynku międzybankowym, doprowadzająca 
w efekcie do kryzysu płynności na rynku. Rezultatem 
był wzrost międzybankowych stóp procentowych 
– także w Polsce. 

że przyrost bazy depozytowej wyraźnie zwolnił dynamikę, zaś 
kredyty – znacząco przyrosły.

Warto zauważyć, że już w czerwcu 2007 roku wartość kredytów 
ogółem udzielonych sektorowi sektorowi niefinansowemu 
przekroczyła wartość depozytów. Z tego powodu możliwe jest 
zaostrzenie polityki kredytowej przez banki poprzez podniesienie 
wymogów badania zdolności kredytowej. Postępowanie takie 
byłoby uzasadnione także w kontekście potencjalnych podwyżek 
referencyjnych stóp procentowych. 

Co dalej?
Dotychczasowe obserwacje wskazują na znaczne uspokojenie 
rynku w II połowie 2007 roku i kontynuację trendu w 2008 roku. 
Wydaje się, że banki będą prowadzić ostrożniejszą politykę 
kredytową, można się liczyć także ze wzrostami marż (zwłaszcza 
dla kredytów złotowych, przy których marże są aktualnie na 
bardzo niskim poziomie). Mimo wprowadzonych obostrzeń, 
można się spodziewać dalszej – umiarkowanej – popularności 
kredytów walutowych, wynikającej głównie z różnicy stóp 
procentowych między kredytami walutowymi i frankowymi. 
Zasadniczo jednak należy liczyć się ze wzrostem ceny pieniądza. 
Kredyty będą drożały, ceny mieszkań stabilizują się – o ile więc 
nadal wynagrodzenia i bezrobocie utrzymają swój pozytywny 
trend w 2008 roku – kredytowa dostępność mieszkania powinna 
utrzymać się przeciętnie na poziomie z 2007 roku. Możliwość 
zakupu jedynie około 4-5 metrów kwadratowych mieszkania na rok 
(zakładając standardowe warunki kredytowe) – to, niestety, ciągle 
osiągnięcie nie na miarę ambicji polityki społeczno-gospodarczej 
kraju, który odnotowuje jeden z wyższych w Europie przyrostów 
gospodarczych, zaś potencjału dalszego wzrostu upatruje w młodej 
i wykwalifikowanej kadrze, która powinna pozostać w kraju, 
znajdując w nim odpowiednie warunki mieszkaniowe.  . . .

 
Polskie instytucje finansowe nie były 
zaangażowane w znacznym stopniu w inwestycje 
w amerykańskie instrumenty sekurytyzacyjne i nie 
odnotowały większych strat z tego tytułu. Można 
zatem stwierdzić, że głównym skutkiem kryzysu 
na polskim rynku był drożejący pieniądz – czego 
odzwierciedleniem jest wzrost 3-miesięcznego 
WIBOR – od początku roku o około 35 proc. 
Z jednej strony przekłada się to na cenę kredytu 
płaconą przez konsumenta, z drugiej jednak 
– znacząco podnosi koszt refinansowania kredytu 
przez banki. 

Dotychczas głównym źródłem kapitału 
refinansowego był dopływ depozytów. Jak już 
wskazano, finansowanie długoterminowych kredytów 
krótkoterminowymi depozytami jest samo w sobie 
ryzykowne. Aktualna sytuacja jest o tyle poważniejsza, 
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PRZYPISY

1.   Wskaźnik dla 7 największych miast Polski.
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Relacja kredyty / depozyty sektora niefinansowego
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Warto zauwa�y�, �e ju� w czerwcu 2007 
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Główne zagadnienia Kongresu:

� Zmiany w przepisach prawnych – przyspieszanie procesu
inwestycyjnego, likwidacja pozwoleń na budowę i decyzji
o warunkach zabudowy, rola świadectw energetycznych

Wybór strategii obowiązujących w erze stabilizacji rynku
– rola marketingu deweloperskiego, konsolidacja branży

Nowe pola ekspansji – rynek polski i rynki zagraniczne,
relatywizacja gruntów, szybkie pozyskiwanie gruntów

EURO 2012 – wpływ na rynek nieruchomości
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POLSKI RYNEK
NIERUCHOMOŚCI

Co robić w erze stabilizacji rynku?
D u ż e m i a s t a v s . M i a s t a r o z w i j a j ą c e s i ę

24 – 25 czerwca 2008, Hotel Sofitel Victoria*****, Warszawa
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