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STRONA 1Źródło: Badanie RE/MAX Europe
By dowiedzieć się więcej o Europejskim raporcie nieruchomości 2021 RE/MAX odwiedź www.REMAX.eu.

W miarę, jak Europa przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości wywołanej pandemią COVID-19, rynki nieruchomości 
na całym kontynencie okazują oznaki wzrostu. Znacząca podwyżka cen oscylująca pomiędzy średnimi  
a wysokimi cenami nieruchomości jest spodziewana w wielu regionach, zarówno wśród kupujących po raz 
pierwszy nieruchomości, jak i tych, którzy kontynuują działania na rynku. Spodziewane jest też utrzymanie 
trendu małej liczby ofert do sprzedaży dostępnych na rynku, zwłaszcza dla mieszkań w miastach oraz domów 
jednorodzinnych na obszarach miejskich i wiejskich.

Przeprowadzki do obszarów wiejskich w całej Europie były znaczącym trendem w czasie COVID-19, połowa 
regionów RE/MAX objętych ankietą sugerowała, że kupujący chcą się przenieść w 2021 roku, poszukując 
większych przestrzeni, które będą jednocześnie ich domowymi bwiurami.

Choć niektórzy sprzedający we Francji, w Niemczech, Grecji, Irlandii, Polsce, Rumuni, na Słowacji i w Szwajcarii 
wahali się przed wystawianiem nieruchomości na sprzedaż z powodu warunków zdrowotnych i ekonomicznych 
spowodowanych przez COVID-19, sytuacja na rynku nieruchomości w pozostałych krajach pozostała stała.  
Od marca 2020 r., 30% Europejczyków rozważała przeprowadzkę, a 40% Europejczyków zastanawiała się nad 
zakupem lub sprzedażą nieruchomości w 2021 roku.

Ogólna sytuacja na rynku nieruchomości jest stabilna i mocna, 62% Europejczyków nie obawia się zmian na ich 
lokalnym rynku nieruchomości w 2021 roku. Dane pochodzą z ankiety Maru/Blue przeprowadzonej na zlecenie 
RE/MAX Europe. 67% właścicieli biur nieruchomości RE/MAX spodziewa się, że kupujący po raz pierwszy 
nieruchomość i powiększający przestrzeń do życia będą główną siła napędową popytu na rynku nieruchomości  
w 2021 roku.

Europejski raport nieruchomości RE/MAX przedstawia skrócony przegląd europejskiego rynku nieruchomości 
oraz obecnego i przyszłego rozwoju cen sprzedaży i wynajmu domów i mieszkań. Wszystkie liczby są średnimi 
i przybliżonymi wartościami, zaczerpniętymi z danych RE/MAX oraz ogólnych danych rynkowych z każdego  
z badanych krajów.

Pomimo  
roku wielkiego 
kryzysu, rynek 
nieruchomości  
w Europie  
pozostał mocny.

Podsumowanie Europy



STRONA 2Źródło: Badanie RE/MAX Europe
By dowiedzieć się więcej o Europejskim raporcie nieruchomości 2021 RE/MAX odwiedź www.REMAX.eu.

Albania

Albania to obecnie zbalansowany rynek. W 2020 r. 
średnia cena sprzedaży wynosiła €291 747 dla domów 
w obszarach miejskich oraz €90 000 dla domów  
w obszarach wiejskich. Dla mieszkań, średnia cena 
sprzedaży wynosiła €79 970 w obszarach miejskich  
i €45 686 na obszarach wiejskich.

Kluczowe czynniki wpływające na rynek to przystęp-
ność cenowa i wskaźniki zatrudnienia, łącznie z efektami 

COVID-19, które wpłynęły w dużym stopniu na liczbę 
dni na rynku. Rynek jest postrzegany jako stabilny, spo-
dziewany jest też wzrost aktywności w nadchodzących 
miesiącach. Mieszkania cieszą się największym zainte-
resowaniem i aktywnością w Albanii, a kupujący po raz 
pierwszy nieruchomość napędzą rynek w 2021 roku. 
Średnie ceny lokali mieszkaniowych w Albanii powinny 
spaść o 0 – 2%. 

PROGNOZA 
NA ROK 2021 - 0-2%

DOMY

MIASTA

€291.747

MIESZKANIA €79.970

WIOSKI

€90.000

€45.686

€375.000
Tirana

DOMY €4,1

MIESZKANIA €5

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIASTA) 

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020



-2%

STRONA 3Źródło: Badanie RE/MAX Europe
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE

2020 €93.199

€91.372

WPŁYW COVID-19
COVID-19 wywarł silny wpływ na liczbę dni, jaką nieruchomość spędza na rynku.  
Nie zanotowano różnic w preferencjach kupujących z powodu COVID-19.

• Mieszkania

• Przystępność cenowa

• Dni na rynku

• Wskaźniki zatrudnienia

2021
(Szacunk.)

Albania

KTO NAPĘDZI POPYT?

• Kupujący  
po raz pierwszy

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)



STRONA 4Źródło: Badanie RE/MAX Europe
By dowiedzieć się więcej o Europejskim raporcie nieruchomości 2021 RE/MAX odwiedź www.REMAX.eu.

Austria

Austria obecnie doświadcza rynku sprzedającego  
z powodu małej liczby ofert dostępnych na rynku oraz 
dużego popytu. W 2020 r. średnia cena sprzedaży  
w Austrii wynosiła €277 271, 10,08% więcej od śred-
niej z 2019 roku wynoszącej €251 870. Dla mieszkań 
średnia cena wynosiła €220 930 w 2020 roku, to 4,30% 
wzrost  względem 2019 r., ze średniej ceny €211 826.

Choć średnia cena mieszkań wzrosła w 2020 r. względem 
2019 r., to ceny rosną wolniej niż w poprzednich latach.
Koszty wynajmu mieszkań w Austrii spadły, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich. Austria doświadczyła boomu  
w kwestii działek budowlanych i domów wolnostojących  
w 2020 roku. Mieszkańcy miast przeprowadzają się na 
wieś szybciej niż w poprzednich latach – ten trend zaczął 
się wraz z początkiem pandemii. Kupujący nieruchomość 
po raz pierwszy będą napędzać rynek w 2021 roku,  
a liczba ofert dostępna na rynku powinna zwiększyć się  
w drugiej połowie 2021 roku w miarę łagodzenia restrykcji.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 0-2%

DOMY

AUSTRIA

€277.271

MIESZKANIA €220.930

WIEDEŃ

€678.908

€247.253

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€3.000.000
Vorarlberg

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIESZKANIA)

MIASTA €11,50

WIOSKI €8,50



+2%
2020 €277.271

€282.8162021
(Szacunk.)
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• Kupujący  
po raz pierwszy

WPŁYW COVID-19 
Względem początku pandemii średnia liczba dni nieruchomości na rynku wzrosła, liczba ofert dostępnych do sprzedaży 
jest niewielka, a sprzedający wahają się przed wystawieniem swoich nieruchomości na sprzedaż. Preferencje kupujących 
również się zmieniają, a coraz więcej ludzi chce mieszkać na zielonych i wiejskich obszarach.

Austria

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE

• Mieszkania

• Domy jednorodzinne

• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnienia

• Stopy procentowe

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku

KTO NAPĘDZI POPYT?PROGNOZY RYNKOWE (DOMY)
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Belgia

W Belgii panuje obecnie rynek sprzedającego, co 
nie powinno zmienić się w ciągu kolejnych sześciu 
miesięcy. W 2020 r. średnia cena sprzedaży w Belgii 
wynosiła €277 500 dla domów na obszarach miejskich 
i €267 500 dla domów na obszarach wiejskich.

Dla mieszkań średnia cena sprzedaży wynosiła €230 000 
na obszarach miejskich oraz  €155.000 na obszarach 
wiejskich. Kluczowym czynnikiem rynkowym był spadek 
kwot prowizji.

Kupujący zmieniający nieruchomości na takie  
o większej powierzchni powinni napędzić rynek w 2021. 
W Belgii mieszkania i domy jednorodzinne cieszą się 
największym zainteresowaniem. Od początku pandemii 
kupujący często szukają większego dostępu do 
obszarów zielonych, widać również wyraźnie większe 
zainteresowanie domami na obszarach wiejskich. 
Średnia cena powierzchni mieszkaniowej w Belgii 
powinna wzrosnąć o 0 – 2%.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 0-2%

DOMY

MIASTA 

€277.500

MIESZKANIA €230.000

WIOSKI

€267.500

€155.000

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 R. NA M2

MIASTA €13

WIOSKI €10
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

WPŁYW COVID-19
COVID-19 silnie wpłynął na rynek, co widać po zmniejszeniu liczby ofert dostępnych na rynku, zwiększeniu liczby dni 
wystawionej nieruchomości na sprzedaż, silnym ruchu w kierunku zwiększenia powierzchni mieszkaniowej, wahaniom 
sprzedających przed wystawieniem domu na sprzedaż oraz zwiększonego zainteresowania nieruchomościami  
w obszarach wiejskich.

• Mieszkania

• Domy jednorodzinne
• Wysokość prowizji

Belgia

KTO NAPĘDZI POPYT?

• Kupujący 
zwiększający 
powierzchnię

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

2020 €232.500

2021
(Szacunk.)

€237.150
+2%
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Bułgaria

Bułgaria posiada obecnie zbalansowany rynek.  
W 2020 r. średnia cena sprzedaży domów wynosiła 
€107 933 na obszarach miejskich i €47 773 na 
obszarach wiejskich.

Średnie ceny sprzedaży domów na obu rodzajach 
obszarów wzrosły znacząco względem 2019 roku –  
w tym okresie domy sprzedawały się średnio za  
€52 808 na obszarach miejskich i €23 151 na obszarach 

wiejskich. Dla mieszkań średnia kwota sprzedaży  
w 2020 r. wynosiła €60 681, 1,4% więcej niż średnia  
w 2019 r. wynosząca €59 842. Kupujący powiększający 
powierzchnię mieszkalną powinni napędzać rynek 
w 2021 r., zarówno wśród mieszkań jak i domów 
jednorodzinnych. Ceny sprzedaży dla wszystkich 
rodzajów nieruchomości powinny pozostać relatywnie 
stałe, jako że sprzedającym nie spieszy się, by obniżyć 
swoje ceny początkowe.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 0-2%

DOMY

MIASTA

€107.933

MIESZKANIA €60.681

WIOSKI

€47.773

–

DOMY €4

MIESZKANIA €4,5

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIASTA)
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• Mieszkania

• Domy jednorodzinne
• Przystępność cenowa

• Stopy procentowe

WPŁYW COVID-19
COVID-19 nie wywarł raczej długotrwałego wpływu na rynek w Bułgarii, ale od marca 2020 r. liczba dni na rynku zwiększyła się, 
a wielu kupujących zwiększa swój metraż. Preferencje kupujących również się zmieniają – aktywność rynkowa zwiększa się na 
przedmieściach, a zmniejsza w miastach, w miarę jak kupujący poszukują bliskości terenów zielonych i decydują się na większe 
domy.

Bułgaria

KTO NAPĘDZI POPYT?

• Kupujący 
zwiększający 
powierzchnię

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

2020 €72.129

2021
(Szacunk.)

€73.572
+2%

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE



STRONA 10Źródło: Badanie RE/MAX Europe
By dowiedzieć się więcej o Europejskim raporcie nieruchomości 2021 RE/MAX odwiedź www.REMAX.eu.

Czechy

Czechy doświadczają obecnie rynku sprzedającego  
z powodu niewielkiej ilości nieruchomości dostępnych 
na rynku i dużego zapotrzebowania. Przystępność 
cenowa jest głównym czynnikiem napędzającym ak-
tywność rynkową. Mieszkania, domy jednorodzinne 
oraz wypoczynkowe cieszą się największym zainte-
resowaniem w Czechach.

Kupujący zwiększający powierzchnię powinni napędzać 
aktywność rynkową w 2021 r. W 2020 roku średnia cena 

domów w Czechach na obszarach miejskich wynosiła 
€163 503, 11,29% wzrost względem 2019 r., gdzie 
średnia cena sprzedaży wynosiła €146 904. W przypadku 
mieszkań na obszarach miejskich średnia cena wynosiła 
€111 739 w 2020 r., 7,84% więcej niż w 2019 r., kiedy 
wynosiła €103 607. Najprawdopodobniej kupujący po raz 
pierwszy napotkają trudności na rynku z powodu wzrostu 
prowizji. Średnia cena nieruchomości wypoczynkowych  
w Czechach wzrośnie najprawdopodobniej o 3-5%.
 

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

DOMY €6,07

MIESZKANIA €8,70
NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ

SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€1.286.846
Praga

DOMY €163.503

MIESZKANIA €111.739

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020 (MIASTA)

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIASTA)
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KTO NAPĘDZI POPYT?PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

CZECHY

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 wpłynęły na aktywność rynkową, na rynku jest dostępnych niewiele nieruchomości, 
a sprzedający niechętnie wystawiają swoje mieszkania czy domy. Jednocześnie większość kupujących zwiększa powierzchnie 
nieruchomości, z powodu spędzania w domu większej ilości czasu.

• Kupujący 
zwiększający 
powierzchnię

• Mieszkania

• Nieruchomości 
wypoczynkowe

• Domy jednorodzinne

• Przystępność cenowa

• Stopy procentowe

• Pandemia

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku

2020 €137.612

2021
(Szacunk.)

€144.502
+5%

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE
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Finlandia

Finlandia doświadcza obecnie rynku sprzedającego, 
z powodu małej ilości nieruchomości dostępnych do 
sprzedaży na rynku oraz wysokiego popytu. Kluczowe 
czynniki napędzające aktywność rynkową to niskie 
stopy procentowe, wskaźniki zatrudnienia, liczba 
nieruchomości na rynku i przystępność cenowa.

Domy jednorodzinne, bliźniaki, zabudowa szeregowa 
oraz nieruchomości rekreacyjne cieszą się największą 
aktywnością w Finlandii, a w 2021 rynek napędzą 
kupujący powiększający powierzchnię. Średnia cena 

sprzedaży w 2020 roku wynosiła €339 500, co oznacza 
2,26% wzrost względem    średniej    ceny    sprzedaży    
w    2019    roku wynoszącej €332 000. Średnia cena 
sprzedaży mieszkania w 2020 r. wynosiła €181 750, 
jest to 3,12% wzrost względem 2019 roku, kiedy 
średnia cena wynosiła €176 250. Pandemia miała 
nagły i gwałtowny wpływ na preferencje kupujących, 
a wielu zaczęło poszukiwać większych domów na 
przedmieściach w miarę kontynuowania pracy z domu. 
Średnie ceny nieruchomości mieszkalnych w Finlandii 
powinny wzrosnąć o 3-5%. 

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

DOMY

MIASTA

€409.000

MIESZKANIA €235.000

WIOSKI

€270.000

€128.500

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€3.350.000
Helsinki

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 R. NA M2 (MIESZKANIA)

MIASTA €17

WIOSKI €13
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• Nieruchomości rekreac.

• Zabudowa szeregowa

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?
PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 wpłynęły na aktywność rynkową, liczba dni nieruchomości wystawionej na 
rynku zmniejszyła się, nieruchomości dostępnych do sprzedaży jest niewiele, a sprzedający wahają się przed wystawieniem 
domu na sprzedaż. Jednocześnie kupujący zainteresowani są większymi domami oraz domami na obszarach wiejskich, 
bliżej obszarów zielonych.

• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnienia

• Stopy procentowe

• Liczba ofert  
dostępnych na rynku

Finlandia

• Kupujący 
zwiększający 
powierzchnię

2020 €260.625

2021
(Szacunk.)

€273.656
+5%
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Francja

We Francji panuje głównie rynek sprzedającego,  
a niektóre regiony wykazują zbalansowane warunki. 
Te zbalansowane regiony najpewniej wkroczą końcem 
2021 r. w rynek sprzedającego.

W 2020 roku, średnia cena sprzedaży domów jednoro-
dzinnych we Francji wynosiła €210.000, 4,2% więcej niż 
w 2019 r. Luksusowe nieruchomości we Francji pozostały 
stabilne. Kupujący zwiększający powierzchnię swoich nie-

ruchomości oraz przenoszący się najpewniej będą siłą 
napędową rynku w 2021 roku.
 
Kupującymi będą głównie rodziny oraz młode pary. Od 
2020 r. zmniejszyła się znacząco obecność kupujących 
zza granicy w całym kraju, lecz zwłaszcza w Paryżu. 
Choć całkowita liczba transakcji w 2020 roku spadła  
o 4% względem 2019 r., 2020 wciąż był drugim najleps-
zym rokiem w historii – po 2019 – z 1 000 000 transakcji.

PROGNOZA 
NA ROK 2021    + 2%

MIESZKANIA

FRANCJA

€15

PARYŻ

€29MIESZKANIA

FRANCJA

€2.750

PARYŻ

€10.200

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020 ZA M2 ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 ZA M2

DOMY

FRANCJA

€210.000

PARYŻ

€330.000

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020
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• Mieszkania

• Domy jednorodzinne

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

• Przystępność cenowa

• Dostępność

KTO NAPĘDZI POPYT?

Francja

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 wpłynęły na aktywność rynkową, średnia liczba dni na rynku zmniejszyła 
się, niewiele jest również nieruchomości dostępnych do sprzedaży. Dodatkowo, niektórzy sprzedający wahają się przed 
wystawieniem nieruchomości na rynek. Jednocześnie kupujący zainteresowani są większymi domami i domami na 
obszarach wiejskich, bliżej obszarów zielonych.

• Kupujący powiększający

• Kupujący przenoszący się
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Grecja

Rynek w Grecji jest obecnie zbalansowany. Śred-
nia cena sprzedaży za m2 dla domów na obszarach  
wiejskich zmniejszyła się o 6% z €850 w 2019 do €800 
w 2020 roku.

Średnia cena sprzedaży za m2 dla domów na obszarach 
miejskich pozostała taka sama: €1 100. Zarówno mieszka-
nia, jak nieruchomości rekreacyjne cieszą się największą 
aktywnością i tak będzie nadal aż do końca 2021 roku. 
Przeprowadzający się napędzają rynek w Grecji, a region 
spodziewa się więcej kupujących po raz pierwszy w 2021 
roku w miarę, jak strach związany z pandemią zmniejsza się.
 

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

DOMY

MIASTA

€1.100

MIESZKANIA €1.000

WIOSKI

€800

€800

DOMY

MIASTA

€5,5

MIESZKANIA €5,8

WIOSKI

€5,2

€5,5

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€830.000
Region Attyki

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020 ZA M2

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 ZA M2
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?

WPŁYW COVID-19
Od początku COVID-19 w Grecji liczba dni prezentacji nieruchomości na rynku zwiększyła się. Choć niektórzy właściciele 
nieruchomości w regionie są zainteresowani sprzedażą, wielu odkładało tę decyzję do czasu po pandemii, wierząc, że 
znajdą wtedy lepsze okazje. Preferencje kupujących pozostały takie same, a największym zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania i nieruchomości rekreacyjne.

Grecja

• Przystępność cenowa

• Mieszkania

• Nieruchomości 
rekreacyjne

• Kupujący 
przeprowadzający się
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Hiszpania

Hiszpania doświadcza rynku sprzedającego, który 
powinien zmienić się w rynek kupującego w ciągu 
kolejnych 6 miesięcy.

W 2020 roku, średnia cena sprzedaży domów 
jednorodzinnych wynosiła €244 028 na obszarach 
miejskich i €151 702 na obszarach wiejskich. Dla 
mieszkań miejskich, średnia cena sprzedaży wynosiła 

€151 070. Kluczowe czynniki rynkowe to przystępność 
cenowa, wskaźniki zatrudnienia, stopy procentowe 
oraz liczba nieruchomości do sprzedaży. Domy 
jednorodzinne, bliźniaki i nieruchomości luksusowe są 
najbardziej poszukiwane w regionie. W ciągu kolejnych 
6-12 miesięcy ceny domów powinny zmniejszyć się 
o 5% lub więcej, a większość aktywności na rynku  
w 2021 napędzą inwestorzy zza granicy.

DOMY

MIASTA

€244.028

MIESZKANIA €151.070

WIOSKI

€151.702

- 

DOMY

MIASTA

€30,52

MIESZKANIA €16,46

WIOSKI

€11,47

€11,30

PROGNOZA 
NA ROK 2021    - 5%

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€5.800.000
Vizcaya

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIA KWOTA WYNAJMU W 2020 R. NA M2
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?

Hiszpania

WPŁYW COVID-19
W Hiszpanii wpływ COVID-19 to między innymi zwiększona aktywność rynkowa na przedmieściach, zmniejszająca się 
aktywność na obszarach miejskich, a także zwiększona liczba kupujących poszukujących większych domów na obszarach 
zielonych i bliżej obszarów wiejskich.

• Nieruchomości 
luksusowe

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne

• Kupujący zagraniczni

• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnienia

• Stopy procentowe

• Liczba ofert dostępnych 
na rynku
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Holandia

Holandia doświadcza obecnie rynku sprzedającego 
z powodu małej liczby nieruchomości dostępnych na 
rynku oraz wysokiego popytu. Obecnie liczba sprze-
dawanych nieruchomości w regionie jest najniższa od 
20 lat, a ten trend utrzyma się najpewniej przez cały 
2021 rok.

Ceny rosną wolniej niż zazwyczaj w dużych miastach  
w kraju, ale głównie rosną ceny nieruchomości wiejskich.
Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych wynosiła 
€365 000 (całkowity rynek) w 2020 r., to o 11,6% więcej niż 
w roku 2019, kiedy wynosiła ona €326.800. Kupujący szu-
kający większych nieruchomości oraz kupujący je po raz 
pierwszy napędzają popyt dla nieruchomości wiejskich, 
co jest trendem bardziej wyraźnym w czasie COVID-19. 
Średnia liczba dni na rynku w Holandii wynosi 28.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

DOMY €13,56

MIESZKANIA €18,25

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€2.150.000
Utrecht

ŚREDNIA KWOTA SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 ZA M2

DOMY (MIASTA)/m2 €2.900

CAŁK. RYNEK/  
NIERUCHOMOŚĆ €365.000
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• Przystępność cenowa

• Liczba ofert  
dostępnych na rynku

• Stopy procentowe

• Prawa środowiskowe 
dotyczące nowych 
budów

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

WPŁYW COVID-19
Z powodu pandemii COVID-19, liczba dni na rynku się zmniejszyła, a niektórzy sprzedający niechętnie wystawiają swoje 
domy. Preferencje kupujących również się zmieniły, znaczna część osób szuka większych nieruchomości, by znajdowało 
się w nim również miejsce do pracy, a także poszukują bliskości obszarów zielonych.

Holandia

• Kupujący pierwszy raz

• Przeprowadzającysię

• Powiększający

• Duże działki

• Nieruchomości 
rekreacyjne

• Wiejskie domy 
jednorodzinne

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

2020 €365.000

2021
(Szacunk.)

€383.250
+5%
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Islandia

Na Islandii panuje obecnie rynek sprzedającego  
z uwagi na duży popyt i małą liczbe nieruchomości 
dostępnych na rynku, a sytuacja nie powinna zmienić 
się do końca 2021 roku.

Średnia cena sprzedaży domów na obszarach miejskich 
wynosiła €481 203 w 2020 r., co stanowi 7% wzrost 
względem roku 2019 i kwoty €449 302. Średnia cena 

mieszkania na obszarach miejskich wynosiła €255 926,  
to o 5% więcej niż średnia cena w 2019 r. wynosząca  
€243 107. Region stale doświadcza aktywności kupu-
jących zza granicy, ale główną siłą napędową rynku są 
kupujący po raz pierwszy. Średnia liczba dni na rynku na 
Islandii dla wszystkich rodzajów nieruchomości to dwa 
miesiące.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€3.606.431
Seltjarnarnes

€481.203DOMY

€255.926MIESZKANIA

€10,46DOMY

€19,33MIESZKANIA

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020 (MIASTA)

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIASTA)
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE

• Mieszkania • Przystępność cenowa

KTO NAPĘDZI POPYT?

• Kupujący  
po raz pierwszy

Islandia

WPŁYW COVID-19
Od początku pandemii COVID-19, liczba dni nieruchomości na rynku zmniejszyła się, a kupujący głównie chcą zmienić 
nieruchomości na większe. Liczba nieruchomości do sprzedaży dostępna na rynku w czasie pandemii była niska  
i prawdopodobnie pozostanie taka aż do końca roku.

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

2020 €368.564

2021
(Szacunk.)

€386.992
+5%
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Irlandia

Irlandia doświadcza obecnie rynku sprzedającego 
z powodu małej liczny nieruchomości dostępnych 
na rynku oraz dużego zapotrzebowania. Ceny 
nieruchomości rosną i najprawdopodobniej będą 
rosnąć do końca 2021 roku.

Kupujący po raz pierwszy napędzają obecnie rynek  
w Irlandii, a zainteresowanie oscyluje wokół miesz-
kań, bliźniaków i domów jednorodzinnych. Młode 
pary, które tradycyjnie kupowały mieszkania w cen-
tralnych obszarach, teraz szukają nieruchomości na 
obszarach wiejskich, z powodu pracy zdalnej i zmia-
ny stylu życia w 2020 roku.

PROGNOZA 
NA ROK 2021    +5%

KTO NAPĘDZI POPYT?NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

• Kupujący  
po raz pierwszy

WPŁYW COVID-19 
Od początku pandemii COVID-19, niektórzy sprzedający 
wahają się przed sprzedażą i zamiast tego czekają na 
ustąpienie obecnych restrykcji. Restrykcje nie pozwoliły ku-
pującym oglądać nieruchomości na żywo, przez co proces 
transakcyjny spowolnił. Preferencje kupujących również się 
zmieniły, wiele osób opuściło miasta i poszukuje większych 
nieruchomości na obszarach wiejskich.

• Przystępność cenowa

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku

• Mieszkania

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne
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Niemcy

W Niemczech panuje obecnie rynek sprzedającego  
z powodu małej liczby nieruchomości dostępnych do 
sprzedaży na rynku oraz wysokiego popytu. Ten trend 
powinien utrzymać się w 2021 roku.

W 2020 rok średnia cena sprzedaży wzrosła o 8,6% dla 
domów i 5,5% dla mieszkań. Wzrost był szczególnie silny 
w dużych miastach tj. Frankfurt, Stuttgart i Hamburg,  
gdzie ceny wzrosły o 9,7-11,3% dla domów i 7,9-10,5% dla 
mieszkań.  Średnia  cena  oferty  w  2020  roku  wynosiła

€506 424 dla domów i €255 899 dla mieszkań, jednakże 
średnie ceny sprzedaży były o 5-10% wyższe niż ceny 
ofertowe.

Wyzwania związane z liczbą nieruchomości do sprze-
daży dostępnych na rynku oraz stopami procentowymi 
stanowiły główne czynniki napędzające aktywność ryn-
kową. Kupujący nieruchomość po raz pierwszy napędza-
ją większość rynku w Niemczech. Ci kupujący – głównie 
rodziny – poszukują różnych rodzajów domów, a także 
mieszkań.

 

PROGNOZA 
NA ROK 2021    + 5%

2020

DOMY

€506.424

2019 €434.427

MIESZKANIA

€255.899

€232.008

ŚREDNIA CENA OFERTOWA

PROGNOZY RYNKOWE (DOMY)

2020 €506.424

2021
(Szacunk.)

€531.745
+5%

PROGNOZY RYNKOWE (MIESZKANIA)

2020 €255.899

2021
(Szacunk.)

€268.694
+5%
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Niemcy

WPŁYW COVID-19 
Od początku pandemii COVID-19, kupujący w Niemczech wyrażają większe zainteresowanie obszarami wiejskimi, decydując 
się na większe domy. Dodatkowo, średnia liczba dni na rynku zwiększyła się, a kupujący i sprzedający doświadczają 
dłuższych procesów transakcyjnych. Niektórzy sprzedający wahają się przed wystawieniem swoich nieruchomości, 
zamiast tego decydując się na podejście „poczekam i zobaczę”.

• Mieszkania

• Zabudowa szeregowa

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne

• Kupujący pierwszy raz

• Stopy procentowe

• Liczba ofert dostępnych 
na rynku

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE

KTO NAPĘDZI POPYT?NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ
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Norwegia

W Norwegii panuje obecnie rynek sprzedające-
go, co najpewniej nie zmieni się w ciągu kolejnych  
6 miesięcy. Kluczowym czynnikiem napędzającym 
aktywność rynkową w tym roku są niskie stopy pro-
centowe, co prowadzi do większej liczby zakupów 
mieszkań przez Norwegów.

W 2021 roku kupujący powiększający powierzchnię będą 
napędzać rynek. Mieszkania i domy jednorodzinne są 
najbardziej pożądane w regionie. Średnia cena sprzedaży 
domu wiejskiego wynosiła €265 424 w 2020, a średnia cena 
mieszkania  w  miastach  to  €250 341.  Dla  porównania, 

średnia cena sprzedaży w 2019 r. dla domów wiejskich 
wynosiła €256 337, dla mieszkań €237 134, dla obszarów 
miejskich oraz €216 624 dla obszarów wiejskich. To 3,5% 
wzrost dla domów oraz 5,5% dla mieszkań w miastach 
oraz 2,7% dla mieszkań wiejskich.

Średni czas, jaki nieruchomość spędza na rynku  
w Norwegii to 33 dni, a popyt na luksusowe domy  
w regionie zwiększył się od początku 2020 r. Średnia 
cena nieruchomości mieszkalnych w Norwegii powinna 
wzrosnąć o 5% lub więcej w 2021 roku.
 

DOMY

MIASTA

–

MIESZKANIA €250.341

WIOSKI

€265.424

€222.636

PROGNOZA 
NA ROK 2021    + 5%

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€2.146.551
Sarpsborg

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020
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• Mieszkania

• Domy jednorodzinne

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?

Norwegia

WPŁYW COVID-19
Tak jak w innych regionach, COVID-19 wpłynął na rynek nieruchomości w Norwegii na wiele sposobów. Liczba dni na 
rynku zmniejszyła się, dostępność również jest mniejsza, a więcej kupujących stara się zwiększyć powierzchnię. Ogólnie, 
preferencje kupujących na lokalnym rynku nieruchomości nie zmieniły się znacząco w rezultacie pandemii.

• Kupujący zwiększający 
powierzchnię

• Niskie stopy procentowe
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Polska

Polska doświadcza obecnie rynku kupującego,  
co nie zmieni się raczej w 2021 roku. Kluczowe czy-
nniki napędzające rynek to niskie stopy procentowe  
i mała liczba nieruchomości dostępna na rynku.

Domy jednorodzinne, bliźniaki, zabudowa szeregowa  
i nieruchomości luksusowe są najbardziej poszukiwane 
w regionie. Średnia cena sprzedaży w 2020 r. w miastach 

wynosiła €115 016,5 dla domów i €77 340 dla mieszkań. 
Dla  porównania  w  2019  roku  w  miastach średnia  cena 
wynosiła dla domów €104 441 oraz €70 500  dla miesz-
kań. W 2021 roku kupujący zmieniający okolicę napędzą 
większość aktywności rynkowej. Liczba sprzedaży pow-
inna zwiększyć się o 30% w tym regionie. Średnia cena 
sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej w Polsce pow-
inna wzrosnąć o  0-2% w roku 2021.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 0-2%

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€645.000
Kościelisko

DOMY €115.017

MIESZKANIA €77.340

DOMY €5

MIESZKANIA €8,65

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020 (MIASTA)

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 NA M2 (MIASTA)



• Nieruchomości 
luksusowe

• Zabudowa szeregowa

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ 

KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?

Polska

WPŁYW COVID-19
COVID-19 zmusił wielu ludzi do przemyślenia swojej sytuacji życiowej. W rezultacie kupujący próbują wyprowadzić się  
z miasta, a aktywność rynkowa skupia się na przedmieściach. Rezultatem jest zmniejszenie aktywności w wielu miastach 
w całym kraju. Co więcej, kupujący poszukują większych domów i bliskości obszarów zielonych. Coraz częściej interesują 
się też obszarami wiejskimi. 

• Kupujący 
przenoszący się

• Stopy procentowe

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku
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Rumunia

Rumunia doświadcza obecnie zbalansowanego ryn-
ku, a większość popytu napędzają kupujący nierucho-
mości po raz pierwszy. Ten trend powinien utrzymać 
się w roku 2021.

Mieszkania i bliźniaki to nieruchomości najbardziej poszu-
kiwane, a rynek luksusowy jest stabilny. Rodziny i młode 
pary to typowi kupujący w Rumunii. Średnia cena sprzedaży 
domów jednorodzinnych w 2020 r. na obszarach miejskich 
wynosiła €182 500, a na wsiach €116 250.

Dla porównania, średnia cena sprzedaży domów jednorod-
zinnych w miastach w 2019 r. wynosiła €175 000 i €90 000 
na wsiach. Dla mieszkań miejskich, średnia kwota sprzedaży  
w 2020 r. wynosiła €67 250 i €45 000 na obszarach wiejskich. 
W 2019 r. średnia cena sprzedaży mieszkań miejskich wyno-
siła €65 000 i €42 500 na obszarach wiejskich. Średnia cena 
sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w Rumunii zwiększy 
się najprawdopodobniej o 5% w 2021 r.

DOMY

MIASTA

€182.500

MIESZKANIA €67.250

WIOSKI

€116.250

€45.000

DOMY

MIASTA

€5,9

MIESZKANIA €6,5

WIOSKI

€4,6

€5,3

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€2.000.000
Bukareszt

PROGNOZA 
NA ROK 2021    + 5%

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

       ŚREDNIA KWOTA WYNAJMU W 2020 NA M2
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

WPŁYW COVID-19
Od początku pandemii COVID-19, sprzedający wahają się przed wystawieniem nieruchomości na rynek, przyjmując 
podejście „poczekamy, zobaczymy”. Najprawdopodobniej w roku 2021 nadal tak będzie. Większość kupujących poszukuje 
większych domów na obszarach wiejskich, by być bliżej obszarów zielonych.

Rumunia

• Kupujący  
po raz pierwszy

• Mieszkania

• Bliźniaki

• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnień

• Stopy procentowe

2020 €102.750

2021
(Szacunk.)

€107. 888
+5%

KTO NAPĘDZI POPYT?
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Słowacja

Słowacja doświadcza obecnie rynku sprzedającego 
za sprawą małej liczby nieruchomości dostępnych 
na rynku oraz wysokiego popytu. Kluczowe czynniki 
wpływające na aktywność rynkową to niskie stopy 
procentowe, przystępność cenowa i wskaźniki 
zatrudnienia.

Mieszkania, domy jednorodzinne i nieruchomości 
rekreacyjne są najczęściej poszukiwane na Słowacji, 
a kupujący nieruchomości po raz pierwszy napędzili 

aktywność rynkową w 2021 roku. Średnia cena domów 
w 2020 r. wynosiła €266 245, o 7,87% więcej niż w roku 
2019, kiedy cena wynosiła €249 825. W 2020 r. średnia 
cena mieszkań to €104 318, 10,8% więcej niż w 2019 r., 
kiedy cena wynosiła €94 150. Średnio, nieruchomości 
prezentowane sa na rynku 30 dni. Nadal przewidywane 
są wysokie ceny, niskie stopy procentowe, a średnia 
cena nieruchomości mieszkalnych na Słowacji powinna 
wzrosnąć o około 2%. 

DOMY

MIASTA

€328.200

MIESZKANIA €127.860

WIOSKI

€204.290

€80.775

DOMY

MIASTA

€8

MIESZKANIA €14

WIOSKI

€7,5

€9,5

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 0-2%

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIA KWOTA WYNAJMU W 2020 ZA M2
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• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnienia

• Stopy procentowe

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 wpłynęły na aktywność rynkową: liczba dni prezentacji oferty na rynku 
zwiększyła się, a sprzedający wahali się przed wystawieniem nieruchomości. Nie zaraportowano zmian ze strony 
kupujących.

Słowacja

• Kupujący  
po raz pierwszy

• Mieszkania

• Nieruchomości 
rekreacyjne

• Domy jednorodzinne

2020 €185.281

2021
(Szacunk.)

€188.987
+2%
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Szwajcaria

Szwajcaria doświadcza obecnie rynku sprzedające-
go, co będzie trwać do końca 2021 r. Kluczowym czy-
nnikiem napędzającym rynek są stopy procentowe, 
a domy jednorodzinne są najczęściej poszukiwanymi 
nieruchomościami w regionie.

Popyt na luksusowe domy pozostaje niezmienny  
od początku 2020 roku i pozostanie takim przez resztę 
roku 2021. Aktywność zagranicznych kupujących na 
rynku luksusowym w Szwajcarii pozostaje niezmienna 
od 2020 r. Kupujący nieruchomość po raz pierwszy po-
winni napędzać rynek w 2021 r. Średni czas nierucho-
mości na rynku w Szwajcarii w 2020 r. wynosił 98 dni,  
o 40% mniej względem 2019, kiedy średnia wynosiła 
164 dni. 
 

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

KTO NAPĘDZI POPYT?

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

• Stopy procentowe• Domy jednorodzinne

• Kupujący  
po raz pierwszy

NAJDROŻSZA NIERUCHOMOŚĆ
SPRZEDANA PRZEZ RE/MAX W 2020

€3.616.222
Brissago

WPŁYW COVID-19 
COVID-19 wywarł na rynek wpływ pod postacią zmniejs-
zenia liczby nieruchomości dostępnych na rynku, chęci 
posiadania nieruchomości o większej powierzchni oraz 
wahań sprzedających przed wystawieniem  nierucho-
mości.
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Turcja

W Turcji panuje obecnie rynek kupującego z powodu 
dużej liczby nieruchomości dostępnych na rynku. 
Kluczowe czynniki napędzające aktywność rynkową 
to stopy procentowe, przystępność cenowa, liczba 
nieruchomości do sprzedaży, kurs wymiany walut  
i niestabilna polityka.

Mieszkania, bliźniaki i zabudowa szeregowa są najbard-
ziej pożądane w Turcji, a przeprowadzający się powinni 
napędzać rynek w 2021 r. W 2020, średnia cena sprzedaży 
na obszarach miejskich wynosiła €154 500 dla domów 
jednorodzinnych i €42 000 dla mieszkań. Na obszarach 

wiejskich średnia cena sprzedaży wynosiła €49 000 dla 
domów jednorodzinnych i €27 000 dla mieszkań. W 2019 
r. średnia cena sprzedaży na obszarach miejskich wyno-
siła €173 750 dla domów jednorodzinnych i €47 000 dla 
mieszkań, a na obszarach wiejskich, €55 000 dla domów 
jednorodzinnych i €30 700 dla mieszkań. Oczekuje się, 
że kupujący nieruchomość po raz pierwszy w 2021 roku 
będą mieli większe trudności z uwagi na wysokie stopy 
procentowe kredytowe i niekorzystne kursy wymiany 
walut. Średnia cena sprzedaży nieruchomości mieszka-
niowej powinna spaść o co najmniej 5%.

PROGNOZA 
NA ROK 2021    - 5%

DOMY

MIASTA

€154.500

MIESZKANIA €42.000

WIOSKI

€49.000

€27.000

DOMY

MIASTA

€1,62

MIESZKANIA €1,23

WIOSKI

€0,87

€0,69

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIA KWOTA WYNAJMU W 2020 ZA M2

 (TRY 1.390.500)  (TRY 441.000)

 (TRY 378.000)  (TRY 243.000)

 (TRY 14,58)  (TRY 7,83)

 (TRY 11,07)  (TRY 6,21)
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NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE 

KTO NAPĘDZI POPYT?PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 wpłynęły na aktywność rynkową; nieruchomości dostępnych do sprzedaży 
jest niewiele, a liczba dni nieruchomości wystawionej na rynku zmniejszyła się. Jednocześnie kupujący zainteresowani są 
zakupem większych domów bliżej terenów zielonych, ponieważ więcej czasu spędzają w domach.

Turcja

• Mieszkania

• Zabudowa szeregowa

• Bliźniaki

• Kupujący zwiększający 
powierzchnię

• Przystępność cenowa

• Stopy procentowe

• Liczba ofert 
dostępnych na rynku

2020 €40.500  (TRY 364.500)

2021
(Szacunk.)

€38.475 (TRY 423.225)
-5%
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Włochy

We Włoszech panuje rynek kupującego. Kluczowe 
czynniki aktywności rynkowej to niskie stopy procen-
towe, wskaźniki zatrudnienia, liczba nieruchomości 
na rynku i przystępność cenowa.

Bliźniaki, domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa  
i nieruchomości rekreacyjne są najbardziej poszukiwane 
we Włoszech. Aktywność rynkową w 2021 r. napędzą 
prawdopodobnie kupujący powiększający powierzchnię. 
Średnia cena sprzedaży w 2020 r. wyniosła €226 177 dla 
domów i €125 572 dla mieszkań. Średnia cena sprzedaży 

w 2019 r. wynosiła dla domów €231 397 i €118 124 dla 
mieszkań. Różnica pomiędzy rokiem 2019 a 2020 po-
lega głównie na rodzaju nieruchomości. Większe domy 
wiejskie, mieszkania w miastach i małe domy miejskie 
doczekały się podwyżek cen, a małe domy wiejskie, 
duże domy miejskie i mieszkania wiejskie doczekały się 
spadków cen. Te zmiany odpowiadają zmianom prefe-
rencji kupujących spowodowanych pandemią, jako że 
wiele osób poszukuje większych domów na przedmieś-
ciach. Średnia cena nieruchomości mieszkaniowych we 
Włoszech powinna wzrosnąć o 3-5%.

PROGNOZA 
NA ROK 2021 + 3-5%

DOMY

MIASTA

€265.178

MIESZKANIA €153.186

WIOSKI

€188.176

€97.958

DOMY

MIASTA

€9,45

MIESZKANIA €11,9

WIOSKI

€6,75

€9,05

ŚREDNIE KWOTY SPRZEDAŻY W 2020

ŚREDNIE KWOTY WYNAJMU W 2020 ZA M2
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• Nieruchomości 
rekreacyjne

• Zabudowa szeregowa

• Bliźniaki

• Domy jednorodzinne

• Przystępność cenowa

• Wskaźniki zatrudnienia

• Stopy procentowe

• Liczba ofert  
dostępnych na rynku

KTO NAPĘDZI POPYT?

Włochy

WPŁYW COVID-19
Lockdowny i restrykcje związane z COVID-19 miały wpływ na aktywność rynkową. Liczba dni na rynku zmniejszyła się,  
a kupujacy poszukujący większych domów chcą być bliżej obszarów zielonych na obszarach wiejskich.

PROGNOZY RYNKOWE (CAŁK. RYNEK)

• Kupujący 
zwiększający 
powierzchnię

2020 €175.847

2021
(Szacunk.)

€184.668
+5%

NIERUCHOMOŚCI Z NAJWIĘKSZĄ AKTYWNOŚCIĄ KLUCZOWE CZYNNIKI RYNKOWE
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TWÓRCAMI RE/MAX SĄ
DAVE I GAIL LINIGER 
Koncepcja Linigera, by stworzyć sieć znakomicie zorgani-
zowanych i świadczących profesjonalne usługi biur pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami, powstała w 1973 r.  
w Denver, w stanie Kolorado i szybko zaowocowała rozwo-
jem sieci na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. 

RE/MAX
W EUROPIE
W 1994 roku współpracownicy Linigera, Walter J. Schneider 
i Frank J. Polzler, z sukcesem przenieśli model RE/MAX  
na rynek europejski, gdzie obecny jest już w 38 krajach. 

TERAZ BUDUJEMY SIEĆ BIUR NIERUCHOMOŚCI W POLSCE
POD NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNĄ NA ŚWIECIE MARKĄ W BRANŻY

DOŁĄCZ DO NAS!

www.remax-polska.pl
www.remax-franczyza.pl
www.remax-kariera.pl

info@remax-polska.pl
www.facebook.pl/remaxpolska 
www.remax-polska.tv

ROZBUDOWANY SYSTEM SZKOLEŃ
Wszyscy agenci i właściciele biur RE/MAX uczestniczą w nieustannym procesie szkoleniowym, rozwijając 
swoje kompetencje i doskonaląc umiejętności. Warsztaty i szkolenia, webinary tematyczne, programy men-
torskie, lokalne i międzynarodowe konferencje, uznani na świecie trenerzy oraz praktycy w branży. System 
edukacji idealnie dobrany do Twoich potrzeb.

Szkolenia podstawowe Szkolenia zaawansowane

1 dzień
RE/MAX Introduction  
– szkolenie wprowadzające 10 części

Business By Design – program opracowany  
przez Toma Ferry dla doświadczonych agentów

3 tygodnie
RE/MAX Accelerate  
– szkolenie wstępne dla agentów 8 modułów

RE/MAX Elevate – szkolenie dla agentów  
tworzących swoje zespoły

8 tygodni
RE/MAX Compass  
– program wdrożeniowy 14 części

Sales Power  
– program opracowany przez Toma Ferry

online
Porozmawiajmy o nieruchomościach – cykliczne 
spotkania tematyczne dla wdrażanych agentów online

Akademia RE/MAX  
– webinary, warsztaty, programy i szkolenia online

--- Secrets of success – filmy edukacyjne --- Konferencje RE/MAX International, Europe, Polska
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WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ I ROZPOZNAWALNOŚĆ
Dziesiątki tysięcy aktywnie działających agentów RE/MAX na świecie zbudowało wielką, rozpoznawal-
ną markę, nr 1 w branży. Wielopoziomowy marketing, widoczność, działania promocyjne, kampanie  
medialne, filmy, sponsoring, media społecznościowe, akcje charytatywne itp. Balon powietrzny  
RE/MAX jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych na świecie (wśród takich marek jak  
McDonald’s, Coca-Cola czy BMW). 

NAJWYŻSZE STANDARDY
Najwyższy poziom obsługi świadczony przez każde biuro RE/MAX na świecie. Aktywny marketing, obsługa 
i wsparcie klienta przez cały proces kupna, wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, regularne kontakty i sys-
tem raportów, profesjonalni i wyedukowani agenci, współpraca i system poleceń – to tylko niektóre elementy 
naszego serwisu.

LIDER W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI
“Nikt na świecie nie sprzedaje więcej nieruchomości niż RE/MAX” – ten slogan potwierdzają rokrocz-
nie rankingi publikowane przez niezależne instytucje. Wg raportów Annual Entrepreneur Franchise 500  
i Franchise Times Top 200 od wielu lat nieprzerwanie nr 1 franczyza w branży nieruchomości.

SPRAWDZONY MODEL WSPÓŁPRACY
RE/MAX zapewnia swoim partnerom szerokie wsparcie administracyjne, szkoleniowe, marketingowe 
i technologiczne, dostarcza sprawdzony know-how i umożliwia realizację transakcji międzynarodowych, 
pozwalając równocześnie na dużą swobodę i wykorzystanie własnego potencjału biznesowego.

3 / 18 TITLE OF P RESENTATION

MIĘDZYNARODOWOŚĆ
Dołączając do RE/MAX uczestniczysz w tworzeniu globalnej sieci 
sprzedaży liczącej ponad 130 000 agentów w ponad 110 krajach.  
RE/MAX to firma z niemal 50-letnią historią,  
która osiągnęła największy sukces  
w branży nieruchomości.

BUDOWANIE RELACJI  
W RE/MAX system współpracy  
z klientami opiera się na najwyższej jakości  
dostarczanych usług, aktywnym marketingu 
oraz budowaniu długotrwałych relacji.

Zapraszamy  
do współpracy!

RE/MAX TO PONAD
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Dawid Pajerski
+48 794 640 245

Jolanta Pyrtek-Horbińska

Artur Zając
+48 536 832 528 

+48 784 126 018

Paweł Zduniak
+48 609 881 668 

Maciej Kopeć
+48 502 449 415 

Dominika Dąbrowska
+48 510 146 918 

Jakub Zagórski
+48 605 306 325

Bartłomiej Kamysz

PODHALE - ZAKOPANE, NOWY TARG, RABKA ZDRÓJ, KROŚCIENKO N/D

+48 736 413 070 

Jadwiga Teodorczyk
+48 668 171 126 

Amelia Hełdak
+48 605 234 911 

Joanna Górecka
+48 697 815 798

Marzena Krupa
+48 691 947 193 

Alicja Topór
+48 733 760 004 

Jakub Dyrcz
+48 697 524 922 

Wojciech Słodyczka
+48 608 841 184 

Martin Skubisz Anna Woźniak
+48 797 689 042 +48 698 440 208

Sebastian Zając
+48 886 822 962 

Sławomir Krupa Alicja Gwiżdż
+48 601 875 710 +48 533 613 285

Sandra Stoch
+48 791 726 726

Konrad Pinscher
+48 732 044 842

Kinga Ponicka
+48 607 816 282

Krzysztof Wojtaszek
+48 601 875 710

Zofia Rabiańska
+48 509 353 184

DORADCY DS. NIERUCHOMOŚCI 
RE/MAX DUO

Dorota Tabor
+48 606 299 442

Katarzyna Walczak
+48 791 757 322

Maciej Tomalak
+48 605 959 600

Joanna Podgajska
+48 692 272 248

Konrad Wojtaszek
+48 793 746 005

Paulina Landowska
+48 510 923 250

Dołącz do nas
To miejsce czeka na Ciebie
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