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Światowa gospodarka w popandemicznym okresie

• Wyjście Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit).

• Wybory w USA.

• Pandemia i szczepionka na Covid-1.

• Różne litery powrotu do normalności: U, W, V, K. 

• Rynki finansowe preferują V.

• Dyskusja na temat inflacji – Larry Summers kontra Paul 
Krugman (w Polsce podobnie).



Co grozi rynkom grozi i gospodarkom 



Ożywienie typu U



Ożywienie typu K



Prognozy MFW



Gospodarka polska

• Gospodarka polska zachowywała się bardzo dobrze. PKB w 2020 roku spadł o 2,8%. 
W całej Unii Europejskiej średni spadek PKB wyniósł 7,4%. 

• Przedsiębiorcy wspomagani przez rządowe tarcze antykryzysowe (około 200 mld 
złotych) nie zwalniali masowo pracowników. Eurostat podaje, że bezrobocie wynosi 
w Polsce 3,1%, a GUS mówi o bezrobociu rejestrowanym na poziomie 6,4%. 

• Polska jest w doskonałej pozycji startowej do skokowego wzrostu aktywności 
gospodarczej w drugiej połowie 2021 roku, kiedy większośd Polaków będzie już 
zaszczepiona. 

• Z Funduszu Odbudowy Polska może otrzymad nawet 250 mld złotych (w dotacjach i 
tanich pożyczkach) oraz o perspektywie budżetowej Unii na lata 2021 – 2027, z 
którego może do nas trafid 500 mld złotych.

• Dla nabywców nieruchomości spoza Polski bardzo ważne są prognozy dotyczące 
rynku walutowego (RPP, opinia IIF). 





Rynek nieruchomości w Polsce

• Pod względem dynamiki wzrostu cen domów od 2007 roku Polska 
była w 2019 roku na 20. miejscu w Unii Europejskiej w 2021 na 
17.

• W czołowej dziesiątce paostw (z Wlk. Brytanią włącznie) ceny od 
szczytu z 2007 roku wzrosły o 30-90%. 

• Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost liczby kredytów 
hipotecznych, bo Polacy korzystają z ultra-niskich stóp 
procentowych (0,1%). 

• Ponad siedemdziesiąci procent nieruchomości kupowanych jest za 
gotówkę. 

• Zwraca uwagę to, że sporo kapitału przyciąga tak zwany rynek 
drugich domów. 



Od 2007- dołek w 2010



Dane obecne (Eurostat)





Cena ziemi rolnej rośnie



Uwagi koocowe

• Klasy aktywów konkurencją dla nieruchomości: kryptowaluty i 
inne wynalazki rynków finansowych

• Czy nieruchomości uznawane za bezpieczną przystao dla 
kapitału?

• Przykład kryzysu 2007-2009.

• Hossa i bessa zawsze prowadzą do przesady. 



Dziękuję Paostwu za uwagę

Pytania pod:  piotr.w.kuczynski@gmail.com
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