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Czy najem mieszkania jest opłacalny dla najemcy?

Czy wynajmowanie mieszkań przez najemców w Polsce jest tylko koniecznością, czy może już 
wyborem – odpowiedzi na to pytanie udzielają autorzy tekstów wydawnictwa specjalnego 

„Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy”, dołączanego do dwutygodnika 
„Krakowski Rynek Nieruchomości”. 

Powszechna  opinia,  że  w  krajach  zachodnich  najem  stanowi  swobodną  alternatywę  dla  kupna 
mieszkania,  jest  w większości  krajów zgodna z prawdą.  Wiele  osób woli  mieszkać w wynajętych 
mieszkaniach niż we własnych. Składa się na to wiele przyczyn. Jedną z ważniejszych jest częsta 
zmiana miejsca zamieszkania, zwykle spowodowana zmianą miejsca pracy. To zjawisko, które staje 
się  coraz bardziej  powszechne również w Polsce,  więc  z  pewnością  będzie  wpływać na rodzime 
trendy mieszkaniowe.

Mieszkanie w lokalu wynajętym nakłada na właściciela obowiązki zapewnienia właściwego standardu 
mieszkania. A co za tym idzie – najemca nie musi się martwić o stan techniczny lokalu, bo wszelkich 
napraw i konserwacji dokonuje wynajmujący. Stosuje się tutaj prostą zasadę konsumencką – płacę i 
wymagam. Najemcy nie interesują też relacje z administracją, wspólnotą,  podatki  czy jakiekolwiek 
inne sprawy związane z własnością. Jeśli tylko nie dewastuje mieszkania i nie wchodzi w konflikt z 
sąsiadami, ma święty spokój. Poza tym taka osoba może zmienić mieszkanie bez istotnych powodów, 
np. tylko dlatego, że poprzednie jej się znudziło. Własność jej nie ogranicza. Tak więc wybór najmu w 
miejsce własności daje naprawdę dużą wolność.

Jakie  są  zatem  przyczyny,  dla  których  najem w Polsce  jest  w  większości  przypadków wyborem 
koniecznym? Odpowiedzi  należy upatrywać w kilku przyczynach, lecz absolutnie najważniejsze są 
względy  ekonomiczne.  Pierwsza  to  stosunek  wydatku  na  opłacenie  najmu  do  wysokości 
wynagrodzenia. Proporcje te w krajach Zachodu są kilkakrotnie korzystniejsze niż w Polsce. Na ten 
wskaźnik  nie  mamy  bezpośredniego  wpływu,  gdyż  wynika  to  z  tzw.  zamożności  społeczeństwa. 
Zamożność ta w Polsce wzrasta, „odrabiamy dystans do Zachodu”, a ten proces zapewne jeszcze 
trochę potrwa.

Druga  przyczyna  to  różnica  pomiędzy  ratą  kapitałowo-odsetkową  kredytu  mieszkaniowego  a 
czynszem najmu tego samego mieszkania. W większości przypadków czynsz najmu będzie wyższy, a 
więc najem ogólnie się w Polsce nie opłaca. Jednakże już pojawiają się sytuacje, kiedy te relacje są 
korzystniejsze  dla  najmu,  dzięki  czemu decyzja  o  wyborze  pomiędzy  najmem a kupnem nie  jest 
zdeterminowana przymusem ekonomicznym.

Chodzi  tu  o  nieruchomości  położone  w  najbardziej  atrakcyjnych  rejonach  miasta.  Koszt  zakupu 
apartamentu  w  centralnej  dzielnicy  Krakowa  jest  nieproporcjonalnie  wysoki  w  stosunku  do 
umiarkowanych cen najmu występujących na tym obszarze. Najem mieszkania położonego w takiej 
dzielnicy stanowi więc atrakcyjną alternatywą dla osób, które chcą mieszkać w centrum, lecz obawiają 
się  wysokich  bieżących  kosztów  związanych  ze  spłatą  kredytu.
Porównaliśmy  dwa  scenariusze:  kupno  i  najem  dwupokojowego  mieszkania  zlokalizowanego  w 
centrum Krakowa (Stare Miasto, Zwierzyniec).
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Na  potrzeby  porównania  przyjęto,  że  ewentualny  zakup  mieszkania  finansowany  byłby  kredytem 
hipotecznym  zaciągniętym  w  polskich  złotych  na  okres  25  lat.  W  naszej  analizie  kupujący 
dysponowałby wkładem własnym w wysokości 10 proc. ceny zakupu mieszkania. Przeciętna cena 
najmu  lokalu  dwupokojowego  w centrum miasta  wynosiła  w  poprzednim  roku  ok.  1,6  tys.  zł.  W 
przypadku podjęcia decyzji o zakupie podobnego mieszkania, miesięczna rata kredytu wyniosłaby ok. 
2,1  tys.  zł.  Miesięczna oszczędność osoby wynajmującej  mieszkanie  dwupokojowe może wynosić 
więc nawet 500 zł. 

Można założyć, że zaoszczędzone pieniądze najemca mógłby co miesiąc wpłacać na lokatę bankową. 
Dodatkowo konto lokaty zasiliłyby oszczędności,  które w przypadku zakupu mieszkania musiałyby 
zostać  przeznaczone  na  wkład  własny.  Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  po  25  latach 
systematycznego oszczędzania najemca byłby w stanie zgromadzić nawet ok. 240 tys. zł (przy inflacji 
na poziomie 1 proc.). Po tym okresie osoba spłacająca kredyt zostałaby pełnoprawnym właścicielem 
mieszkania, które w momencie zakupu kosztowało 430 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że przez cały 
ten  okres  najemca  będzie  mógł  oszczędzać  sporą  część  środków i  jednocześnie  realizować  cel 
mieszkaniowy  w  najbardziej  atrakcyjnej  dzielnicy  miasta.  Dla  wielu  osób  takie  rozwiązanie  jest 
zdecydowanie bardziej korzystne.
 
W  naszej  symulacji  wykorzystano  dane  dotyczące  mieszkań  dwupokojowych  ze  względu  na  ich 
największą podaż.  W analizie  przyjęto  założenie,  że koszty  związane z eksploatacją  (cena gazu, 
prądu itd.) mieszkania kupowanego i wynajmowanego są identyczne.

Najem  nieruchomości  w  Polsce  bardzo  często  utożsamiany  jest  z  przymusem  ekonomicznym, 
ponieważ wynika z braku możliwości  zakupu mieszkania. Tymczasem w Europie Zachodniej wiele 
osób wynajmuje lokale z własnego wyboru, ze względu na konkurencyjny poziom stawek za wynajem. 
W porównaniu  z  Polską najem w wielu  największych  europejskich miastach  jest  relatywnie  tani  i 
często  stanowi  niewielki  ułamek  miesięcznych  dochodów  najemcy.  Na  wzrost  zainteresowania 
„najmem z wyboru” powinien wpłynąć ustawiczny wzrost poziomu wynagrodzeń przy jednoczesnym 
utrzymaniu się stawek za wynajem. 
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Opłacalność najmu na przykładzie mieszkań w Krakowie
Średnia dla Krakowa Zwierzyniec, Stare Miasto

stawka za wynajem 1399 1607

rata kredytu 1537 2100

średnia cena mieszkania 310 000 430 000

wkład własny 10% 31 000 44 260

koszt najmu po 12 miesiącach 16 788 19 289

koszt kredytu po 12 miesiącach 18 444 25 200

kredyt – najem 1656 5911

miesięczna oszczędność na najmie 138,0 492,6

oszczędzanie po 25 latach

inflacja 1 proc. 95 948 238 707

inflacja 2,5 proc. 65 908 163 971

bez inflacji 123 213 306 539

Źródło: „Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy”, dodatek specjalny dwutygodnika 
„Krakowski Rynek Nieruchomości”

Dodatkowe informacje o publikacji:

„Najem 2014. Poradnik dla wynajmującego i najemcy” to kompleksowe źródło informacji na temat ekonomicznych, społecznych 
i prawnych aspektów najmu, przeznaczone zarówno dla osób dysponujących mieszkaniami do wynajęcia, jak i tych, którzy w 
ten sposób zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe. Do współpracy nad poradnikiem zaprosiliśmy ekspertów rynku 
nieruchomości, prawników, a także praktyków zajmujących się na co dzień najmem. Dzięki temu Poradnik zawiera nie tylko 
wszystkie niezbędne informacje teoretyczne, ale także propozycje rozwiązań problemów, z którymi spotkać może się każdy 
korzystający z formy najmu niezależnie od tego czy jest właścicielem wynajmowanego mieszkania czy jego lokatorem. Poradnik 
będzie wydawany w formie pięciu zeszytów, które będą dołączane do kolejnych numerów dwutygodnika, począwszy od numeru 
8, który ukaże się 2 maja br. Zeszyty podzielone zostały na trzy tematyczne części: Aspekty ekonomiczne i społeczne (dwa 
zeszyty), Aspekty prawne (dwa zeszyty) oraz Podatki w najmie nieruchomościami (jeden zeszyt). Każda z części została 
wyróżniona innym kolorem. Wszystkie będzie można kompletować w specjalnym segregatorze, który do nabycia będzie w 
siedzibie redakcji dwutygodnika (przy al. Słowackiego 39) przez cały okres ukazywania się publikacji, czyli od 2 maja do 27 
czerwca br. Ponadto będzie dystrybuowany na stoisku „Krakowskiego Rynku Nieruchomości” podczas krakowskich targów 
mieszkaniowych, które odbędą się w dniach 17-18 maja w hali EXPO Kraków oraz 31 maja i 1 czerwca w CT Chemobudowa. 
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