
EURO-SCORE KOŃCZY 2019 ROK POZYTYWNYM WYNIKIEM

Ocena roku 2019 pokazuje, że europejski rynek nieruchomości był w   
stanie nieco się ożywić wykazując wzrost o 0,9%. Po znacznym spadku 
odnotowanym w 2018 roku, Euro-Score nieznacznie poprawił się w 
pierwszym kwartale 2019 roku. W połowie roku rozwój sytuacji na          
poziomie europejskim był uwarunkowany przede wszystkim przez 
wywołaną przez brexit negatywną koniunkturę na rynku nieruchomości 
w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnienie kwestii brexitu w czwartym kwartale nie 
tylko pozytywnie wpłynęło na REECOX UK, ale również zapewniło ogólne       
poprawienie nastroju. Tak więc Euro-Score na koniec roku był wyższy o 
2,7% w stosunku do trzeciego kwartału i wynosi 235,2 punktów.

Poszczególne parametry wyraźnie wskazują, że w czwartym kwartale        
indeks REECOX rozwijał się pozytywnie lub przynajmniej stabilnie we      

wszystkich badanych krajach. Podobnie jak w poprzednich kwartałach w 
Polsce (+0,1% do 185,1 punktów) i Hiszpanii (±0%, 199 punktów) nie      
odnotowano prawie żadnych zmian, co należy uznać za pozytywne w    
kontekście międzynarodowej niepewności politycznej. Dynamika rynku 
nieruchomości w Holandii była nieznacznie dodatnia i wzrosła o 1,0% do 
190,4 punktów. Znaczący wzrost odnotowano natomiast w Niemczech 
(+3,4% do 305,6 punktów), Wielkiej Brytanii (+3,0% do 195,2 punktów) 
oraz we Francji (+2,3% do 239,7 punktów). Ogólnie rzecz biorąc, REECOX 
w ubiegłym roku był zdecydowanie najbardziej pozytywny we Francji,      
gdzie wzrost odnotowano w każdym kwartale. W porównaniu z tym           
samym miesiącem ubiegłego roku wskaźnik ten był wyższy o 8,4%.

po spadku Euro- 
Score w drugim i   
trzecim kwartale 
pojawiło się pyta-
nie: czy to już        

koniec szczytu? Ale czwarty kwartał pokazał, 
że byliśmy w błędzie. Wszystkie kraje odnoto-
wały stabilny, a nawet pozytywny rozwój. Być 
może nie są to tak duże wzrosty jak te, które 
obserwowaliśmy w poprzednich latach, tym 
niemniej nadal znajdujemy się na bardzo    
wysokim poziomie. Musimy jednak mieć   
świadomość, że znajdujemy się na cyklicznym 
rynku, a napięta sytuacja międzynarodowa 
wzbudza niepewność. Nawet jeśli brexitowy 
proces decyzyjny się skonkretyzuje, to jego 
rzeczywisty wymiar będzie widoczny dopiero 
w przyszłym roku. Także istniejące ryzyka      
geopolityczne, zwłaszcza konflikt między   
Iranem a USA, powodują pewne niepokoje na 
rynku. Czas dopiero pokaże, jak te aspekty 
wpłyną na Euro-Score. 

Drodzy Czytelnicy,

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Sabine Barthauer
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REAL ESTATE ECONOMY INDEX

Oko nieruchomości REECOX pokazuje aktualną wartość 
koniunktury na poszczególnych rynkach nieruchomości we 
wzajemnym porównaniu (długość tęczówki) oraz wielkość 
danych rynków inwestycyjnych (szerokość tęczówki).
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Rynek nieruchomości do grudnia 2019
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KOMENTUJ RYNEKPOLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI ZE       
ZRÓWNOWAŻONYM BILANSEM W 2019 ROKU

„Nieruchomości biurowe w Warszawie dominują 
na rynku.”

„Za nami rekordowy rok! Z wolumenem transakcji na rynku nieruchomości w 
wysokości 7,8 mld EUR osiągnięto nowy rekord. Największy udział w tej    
kwocie, na poziomie 3,9 mld EUR, zgodnie z oczekiwaniami miały nierucho-
mości biurowe. Stopy zwrotu z kapitału osiągnęły w Warszawie nowy niski 
poziom 4,3%, a ogólne warunki na rok 2020 pozostają bez zmian. Apetyt      
inwestorów jest niezaspokojony. Na każdy dobry projekt przypada nawet 10 
poważnych potencjalnych nabywców. Dlatego trend ten przesuwa się          
obecnie w kierunku innych regionów, takich jak Kraków, Wrocław czy                
Trójmiasto. Jednak pod uwagę brane są również inne klasy aktywów. Na 
pierwszym miejscu plasowały się nieruchomości biurowe, a zaraz za nimi  
nieruchomości logistyczne. Hotele, projekty o charakterze socjalnym,        
mieszkaniowym na wynajem czy też nieruchomości przeznaczone dla opieki 
medycznej znalazły się również w centrum uwagi inwestorów. Dla gwarancji 
stabilności zysków w dłuższej perspektywie inwestorzy są w stanie                        
zaakceptować niższe zyski w stosunku do lat poprzednich.“

W przeciwieństwie do innych rynków uwzględnionych w ramach REECOX, polski rynek              
nieruchomości wykazał w 2018 roku niezwykłą stabilność. Rozwój ten był kontynuowany w 
2019 roku. Po minimalnym spadku o 0,8% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego 
roku, wskaźnik ten wynosi 185,1 punktów. Równocześnie wszystkie inne rynki - z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii i Holandii - mogły w ubiegłym roku skorzystać z pozytywnej koniunktury 
sektora nieruchomości. W tym kontekście REECOX Polska rozwijał się nieco poniżej średniej w 
ciągu ostatniego roku.

Podczas gdy kurs REECOX Polska ogólnie był jednolicie stabilny, to na poziomie zmiennych 
wejściowych występowały całkiem przeciwstawne tendencje. Pozytywna dynamika indeksu 
nieruchomości WIG Developers utrzymała się również w ostatnim kwartale. W porównaniu do 
poprzedniego kwartału wzrósł on o około 6,9% do 2.460 punktów, osiągając najwyższy           
poziom od maja 2011 roku. Z drugiej strony, wiodący polski indeks akcji WIG 20 nie był w      
stanie otrząsnąć się ze znacznego spadku w trzecim kwartale, spadając o kolejne 1,1% do 
2.150 punktów. Rozwój na poziomie miesięcznym był zupełnie zróżnicowany: podczas gdy               
październik był nadal pozytywny (+1,0%), to listopad (-1,6%) i grudzień (-0,4%) znacząco 
przyczyniły się do pogorszenia nastrojów.
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