
artykuł

ChCesz działać 
na rynku 
nieruChomośCi? 
obierz właśCiwą strategię! 

nie ma jednej właściwej drogi dla aktywności na rynku 
nieruchomości. można na nim funkcjonować aktywnie, ale 
również pasywnie. 

Firmy prowadzone przez przed-
siębiorców wymagają z ich strony 
zaangażowania i opieki. Pienią-
dze zarobione przez biznesmenów 
w swoich branżach są bardzo czę-
sto niewłaściwie inwestowane, żeby 
nie powiedzieć dosadnie- marno-
wane. Co zrobić aby pieniądze te 
nie traciły na wartości, żeby dalej 
pracowały, żeby stały się n-tym źró-
dłem dochodu? Jedną z możliwości 
jest rynek nieruchomości.

Na tym rynku, jak na każdym in-
nym, trzeba umieć właściwie pra-
cować, nieustannie pozyskiwać 
wiedzę, być na bieżąco oraz się 
dostosowywać. Ten rynek posiada 
niesamowite możliwości. Nieustan-
nie się zmienia, posiada lokalne 
niuanse i kierunki, w których rozwija 
się bardziej.

Pamiętajmy: nie jesteśmy spe-
cjalistami w każdej dziedzinie i w 
większości nigdy nie będziemy. To 
że znamy się na swojej pracy, nie 
oznacza, że od razu sami poradzimy 
sobie w innej  branży czyli na przy-
kład na rynku nieruchomości. Swoje 
działania powinniśmy wtedy powie-
rzać ludziom czy instytucjom, którzy 
na tym rynku nieustannie pracują 
i mają określoną i aktualną wiedzę. 
A wtedy i tylko wtedy nasza działa-
nia przybierają charakter pasywny.

Drogi przedsiębiorco, odpowiedz 
sobie na 3 pytania: ile dziś dają 
zarobić obligacje? Ile daje zaro-
bić lokata bankowa? Teoretycznie 
„bezpieczne” produkty. Ile dają za-
robić fundusze i akcje? Te rozwiąza-
nia cechują się wyższym ryzykiem. 
Aby dobrze na tych instrumentach 

zarobić powinniśmy dysponować 
również specjalistyczną wiedzą. 
W przeciwnym razie stracimy pie-
niądze. Na akcjach można zaro-
bić stabilne pieniądze, ale tylko 
gdy działamy długoterminowo, 
gdy bezwzględnie mamy wiedzę 
i praktykę i również średniorocznie 
nie przekroczymy zysków na pozio-
mie 8,50%. Zaznaczam, że mówimy 
o inwestycjach, a nie spekulacjach.

rynek 
nieruChomośCi 
a rynek akCJi 
i obLigaCJi

A teraz trochę liczb: na lokatach 
można zarobić od 2,45% do 4,00%. 
Na obligacjach Skarbu Państwa 
oprocentowanie wynosi do 3,20%. 
To są wartości procentowe w skali 
roku, jakie inwestor może zarobić 
kupując tego typu aktywa.

Na rynku nieruchomości można 
zarobić do 8-12% w skali roku i bar-
dzo często jest to zabezpieczone 
w inwestycji, czyli w nieruchomo-
ści. Czas trwania inwestycji wynosi 
średnio ok. 2 lat.

Czym jeszcze różni się rynek akcji 
i obligacji od rynku nieruchomości? 
KAPITAŁEM. Czy to akcje, czy obli-
gacje- tam wymagany jest kapitał. 
Przykładowo: musimy zarobić 100 
tysięcy złotych w swoim biznesie, 
żeby móc odłożyć na inny rachu-
nek tę kwotę i za to kupić obligacje. 

Na rynku nieruchomości jest ina-
czej: - można oczywiście także 
zarobić 100 tysięcy złotych, zain-
westować je i zarobić na tym od 
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8% do 12% -druga opcja polega na 
tym, że mając te 100 tysięcy złotych 
można wziąć kredyt hipoteczny 
i zainwestować nawet 400 tysięcy 
złotych kupując nieruchomości. 

Mając 100 tysięcy złotych można 
dokonać inwestycji w kwocie ok. 
400 tysięcy złotych. Można wtedy 
zarobić na zmianie ceny warto-
ści nieruchomości w czasie, które 
w dłuższym terminie rosną lub szyb-
ko obrócić (tzw. „fl ip”) lub w ten 
sposób kupić więcej nieruchomości 
na wynajem. Ale uwaga, tu znów 
kluczowa i wymagana jest wiedza!

Jak to 
łatwieJ zrozumieć?

Mamy 100 tysięcy złotych. Jeżeli 
te pieniądze włożymy na lokatę, 
na przykład 2% rocznie, to po 10 
latach z procentu składanego 
będziemy mieli kwotę rzędu 122 
tysięcy złotych. 

Natomiast jeśli te same pieniądze 
inwestor powierzy ludziom z bran-
ży nieruchomości na 10% rocznie, 
to z procentu składanego będzie 
miał znacznie więcej, bo około 259 
tysięcy złotych. 

Z kolei jeśli te 100 tysięcy złotych 
inwestor przeznaczy na zakup nie-
ruchomość wartej 400 tysięcy zło-
tych, „zlewarowaruje” to kredytem 
hipotecznym na 300 tysięcy i  przez 
10 lat nieruchomość dobrze będzie 

wynajmował, tak aby raty kredy-
tu były obsługiwane, to po tym 
okresie, część kredytu została by 
spłacona, a sama nieruchomość 
może zyskać na wartości, np. do 
500 tysięcy złotych.

warto Pamiętać
Nie mając wystarczająco dużo 

czasu i chęci do uczenia się spe-
cyfi ki rynku nieruchomości można 
inwestować pasywnie w tą branżę. 
To lepsze ulokowanie pieniędzy 
niż lokata, gdzie infl acja na obec-
nym poziomie 1,70% bardzo mocno 
uszczupla zyski.

Ten artykuł nie ma za zadanie 
sprawić, żebyś zrezygnował z cze-
goś co zdobywałeś latami: swo-
je wykształcenie, pracę, pozycję 
w fi rmie, umiejętności, wiedzę spe-
cjalistyczną. Dalej pracuj w swoim 
zawodzie i spełniaj się w nim. Dora-
dzamy, aby nadwyżki z dochodów, 
zamiast trzymać w banku czy na 
lokacie inwestuj w takie fi rmy jak 
Grupa Orzeł Nenckarski. Nie musisz 
się znać na branży nieruchomości, 
aby pomnażać swoje pieniądze 
skutecznie i bezpiecznie.

Jeżeli natomiast masz chęci 
i czas aby rozwijać się w branży 
nieruchomości, to „nie czekaj 
z zakupem nieruchomości, tylko 
kup nieruchomość i czekaj”.

aktywo od do stopień ryzyka
Lokata bankowa 2,45% 4,00% niski
Obligacje skarbu państwa 1,50% 3,20% niski
Fundusze inwestycyjne *
> gotówkowe i pieniężne  4,30% niski
> dłużne polskich papierów 
skarbowych

5,30% 5,60% niski

> mieszane 5,30% 5,50% średni
> akcji 7,50% 8,20% wysoki
Nieruchomości 8,00% 12% niskie/średnie
Akcje … 8,50% średnie/wysokie

* w ostatnich latach fundusze w większości przynoszą straty
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