
I N W E S T O WA N I E  W  N I E R U C H O M O Ś C I

Czy ozna cza to, że nie ru cho mo ści są z te go po wo du złą in -

we sty cją – oczy wi ście, że nie. Po pierw sze, pro ces ten moż na

przy go to wać i prze pro wa dzić al bo w bar dzo bo le sny, al bo bar -

dzo spraw ny spo sób. Po dru gie – w każ dym z biz ne sów są ta -

kie ele men ty, któ re są pod sta wą osią ga nia suk ce su. Je śli ro bisz

je do brze – roz wi jasz się i za ra biasz, je śli za nie dbu jesz je –

wcze śniej, czy póź niej twój biz nes tra ci dy na mi kę, zy skow ność

i osta tecz nie upa da. Ku po wa nie jest ta kim ele men tem przy in -

we sto wa niu w nie ru cho mo ści. Z te go tez po wo du po świę ci li -

śmy mu Roz dział 4., gdzie prze ka że my ci na sze do świad cze nia

w tym za kre sie. 

2.4. Mi ty i prze są dy 

Nie ru cho mo ści są jed ną z tych dzie dzin ży cia, gdzie na gro ma -

dzi ło się wie le „mą dro ści lu do wych”. Wy ni ka to z te go, że każ -

dy z nas miał lub ma swo je wła sne do świad cze nia przy naj mniej

z dwie ma nie ru cho mo ścia mi – do mem/miesz ka niem ro dzi -

ców i swo im. Pa mię tasz za pew ne te czę ste roz mo wy i dys ku sje

przy sto le w cza sie świąt, gdy każ dy za kup miesz ka nia, lub

prze pro wadz ka któ re goś z człon ków ro dzi ny, pro wa dzi ły do

opo wia da nia wie lu mniej lub bar dziej praw dzi wych hi sto rii

i uogól nień. 

Po nie waż ry nek nie ru cho mo ści w Pol sce jest jesz cze bar -

dzo nie doj rza ły i w znacz nym stop niu cha otycz ny, po my śle li -

śmy, że war to ścio we dla cie bie bę dzie na sze spoj rze nie na naj -

czę ściej spo ty ka ne mi ty. Spo śród wie lu mi tów wy bra li śmy 10

tych, któ re uzna je my za naj częst sze i naj cie kaw sze. W opar ciu

o wła sne do świad cze nie i wie dzę, po sta ra my się od po wie dzieć,

któ re z nich są bliż sze praw dzie, a któ re bliż sze fał szo wi. 

Mit #1: Trze ba mieć du żo pie nię dzy, że by du żo za ro bić na

nie ru cho mo ściach 

Czę ścio wa praw da – oczy wi ście bu do wa nie port fe la nie ru cho -

mo ści jest du żo ła twiej sze je śli po sia dasz du żo pie nię dzy – mo -
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żesz wów czas szyb ciej i ła twiej po dej mo wać de cy zje i re ali zo -

wać trans ak cje, któ re bę dą nie osią gal ne dla ma łe go in we sto ra.

Z dru giej stro ny, sta ran ne przy go to wa nie, roz po zna nie i pla no -

wa nie po mo gą ci od no sić suk ce sy i in ka so wać zy ski – naj pierw

na mniej szych nie ru cho mo ściach, a dzię ki te mu gro ma dzić

środ ki nie zbęd ne do an ga żo wa nia się w co raz więk sze trans ak -

cje. 

Mit #2: Trze ba mieć du żo pie nię dzy, że by za cząć in we sto wać 

Fałsz – Bar dzo czę sto mit ten jest mie sza ny z po przed nim. Aby

za cząć in we sto wać wca le nie jest po trzeb na for tu na. Po mi mo,

że jed nost ko wo nie ru cho mo ści są do bra mi o wy so kiej war to -

ści, ze wzglę du na swo ją trwa łą na tu rę i dłu go ter mi no wy

wzrost war to ści – przy od po wied nim za bez pie cze niu – chęt nie

są fi nan so wa ne przez in nych, jak np. ban ki, pry wat nych in we -

sto rów. Ale tu po trzeb ny jest wkład wła sny (ok. 20–30 pro cent

war to ści miesz ka nia), do bry plan i po zy tyw na oce na two jej

zdol no ści kre dy to wej przez bank. Aby za cząć in we sto wać np.

w ka wa ler ki pod wy na jem wy star czy kwo ta rzę du 25 000 zł.

Nie jest to ma ło, ale z dru giej stro ny ta kwo ta to rów no war tość

po ło wy do brej kla sy sa mo cho du. 

Więk szość dzi siej szych po ten ta tów w bran ży nie ru cho mo -

ści za czy na ło prak tycz nie od ni cze go. 

Mit#3: Za cznij od ma łych trans ak cji, po nie waż du że 

są zbyt ry zy kow ne.

Praw da –za sad ni czo. Więk szość z nas w na tu ral ny spo sób wo -

li za cząć od mniej szych i prost szych trans ak cji, ty pu za kup

miesz ka nia, któ re w ja kimś sen sie zna i jest w sta nie zro zu mieć

szyb ko no we ele men ty wy ni ka ją ce z no wej per spek ty wy in we -

sto ra. Tym nie mniej zna ne są też przy pad ki (za sad ni czo za gra -

ni cą), gdzie „no wi cju sze” z dużym po wo dze niem za czy na li od

więk szych trans ak cji. Ale uwa ga – tu taj jesz cze bar dziej istot -

ne by ło wła ści we i sta ran ne przy go to wa nie i pla no wa nie!

W O L N O Ś Ć  F I N A N S O WA
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