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Klasyfi kacja kryteriów

Obecnie na polskim rynku w wielu dziedzinach działalności gospodarczej na-

stępuje szybki rozwój, w tym również rozwój rynku nieruchomości. Pociąga to za 

sobą wzrost zainteresowania inwestorów inwestowaniem w tym segmencie rynku. 

Na gruncie nauk zajmujących się fi nansami i problemem inwestowania inwestycje 

defi niuje się jako rezygnację z bieżącej konsumpcji posiadanych środków, w celu 

osiągnięcia korzyści w przyszłości. Można to ująć również jako angażowanie tego, 

co w danej chwili jest pewne, dla uzyskania niepewnej korzyści w przyszłości1. 

Dlatego też wszelkie decyzje dotyczące inwestowania, a zwłaszcza inwestowania 

w nieruchomości, muszą być poprzedzone wnikliwą analizą warunków ryn-

kowych, możliwości inwestowania, uwarunkowań prawnych i podatkowych. 

Celem analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości, które ze swej natury 

wymagają zaangażowania znacznych nakładów kapitałowych, jest identyfi kacja 

sytuacji, w której rynkowy poziom czynszów uzasadni poniesione wydatki kapita-

łowe, wyrażone poprzez cenę zakupu. Do głównych sześciu zmiennych2 mających 

1  T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997, 
s. 85.

2  A. Jaff e, Property Management in Real Estate Investment Decision Making, D.C. Heath, 
1979; D. Walters, Just how Important is Property Management. Opracowanie cytowane za 
Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak Instytut Nieruchomości VALOR 
1999.
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największy wpływ na sukces inwestycyjny należą: cena zakupu, wzrost wartości 

rynkowej nieruchomości, koszty eksploatacyjne, efektywny dochód brutto, opro-

centowanie kredytu, czasookres udzielonego kredytu. Zmienne te pozwalają na 

skonstruowanie szeregu wskaźników, które tworzą kryteria wyboru. Kryteria te 

można podzielić na trzy grupy:

kryteria statyczne, nazywane również tradycyjnymi, –

kryteria obejmujące metody wyceny nieruchomości, –

kryteria dynamiczne. –

1. Kryteria statyczne

Kryteria te przez szereg lat dominowały wśród inwestorów podejmujących 

decyzje na rynku nieruchomości i obejmują następujące wielkości:

Tabela 1. Tradycyjne kryteria oceny efektywności nakładów inwestycyjnych 
w nieruchomości 

Nazwa kryterium Sposób obliczania

I. Metody szacowania zwrotu

A. Mnożniki (okres zwrotu) 

1. Mnożnik dochodu brutto 
Całkowite nakłady inwestycyjne

Dochód brutto (potencjalny lub efektywny)

2. Mnożnik dochodu netto 
Całkowite nakłady inwestycyjne

Dochód operacyjny netto 
3.  Mnożnik przepływów pieniężnych 

przed opodatkowaniem 
Kapitał własny

Przepływy pieniężne przed opodatkowaniem 
4.  Mnożnik przepływów pieniężnych 

po opodatkowaniu 
Kapitał własny

Przepływy pieniężne po opodatkowaniu 

B. Stopy zwrotu 

1. Stopa kapitalizacji 

2.  Stopa zwrotu z kapitału własnego 
przed opodatkowaniem 

 x 100
 

3. Stopa zwrotu po opodatkowaniu

Dochód operacyjny netto

Całkowite nakłady inwestycyjne

Przepływy pieniężne przed opodatkowaniem

Kapitał własny

Kapitał własny

Przepływy pieniężne po opodatkowaniu
 x 100

 x 100
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II. Średnie stopy dochodu 

1.  Średnia stopa dochodu operacyjnego 
netto 

 

2.  Średnia stopa przepływów pieniężnych 
przed opodatkowaniem 

 x 100
 

3.  Średnia stopa przepływów pieniężnych 
po opodatkowaniu 

 x 100

Źródło: A.J. Jaff e, C.F. Sirmans, Fundamentals of Real Estate Investment, 
2nd. ed., Prentice Hall, Englewood Cliff s, New Jersey 1989; 

za Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak 
Instytut Nieruchomości VALOR 1999, s. 144.

Interpretacja wskaźników:

Mnożniki (okres zwrotu) – wyrażają liczbę lat konieczną do odzyskania za-

inwestowanego kapitału w postaci dochodów z inwestycji:

Mnożnik dochodu brutto – informuje, po ilu latach zwrócą się całkowite 1. 

nakłady inwestycyjne, jeżeli dochód brutto w całości przeznaczony zosta-

nie na zwrot wyłożonego kapitału.

Mnożnik dochodu netto – informuje, po ilu latach nastąpi zwrot nakła-2. 

dów inwestycyjnych, przy założeniu, że cały dochód netto wykorzystany 

zostanie na zwrot zainwestowanego kapitału.

Mnożnik przepływów pieniężnych przed opodatkowaniem i po opodat-3. 

kowaniu – mnożniki te wyrażają liczbę lat, po jakich zwróci się wydat-

kowany kapitał własny w postaci nadwyżki pieniężnej, jeżeli zostanie ona 

w ten sposób wykorzystana.

Wszystkie wskaźniki oparte na szacowaniu stopy zwrotu informują, jaki jest 

zwrot (stopa zysku) z inwestycji w postaci dochodu z jednostki zaangażowanego 

kapitału.

Średnie stopy zwrotu – ich interpretacja jest w zasadzie taka sama jak wyżej 

wymienionych wskaźników, jedyną różnicą jest to, że dochody uwzględniane we 

wskaźnikach są przeciętnymi wielkościami z określonego okresu czasu (najczęściej 

około 5 lat).

Stosując powyższe wskaźniki do oceny projektów inwestycyjnych, wybiera 

się te, które charakteryzują się najkrótszym okresem zwrotu z nakładów lub 

najwyższą stopą zwrotu.

Całkowite nakłady inwestycyjne

Średnie przepływy pieniężne po opodatkowaniu

 x 100

Średnie przepływy pieniężne przed opodatkowaniem

Średni dochód operacyjny netto

Kapitał własny

Kapitał własny
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Wszystkie te wskaźniki można wyznaczyć na podstawie danych dotyczących 

prognozy przepływów pieniężnych dla danej inwestycji, co wymaga obliczenia 

kolejno:

Potencjalnego dochodu brutto (1. gross possible income), który obejmuje 

wszystkie możliwe dochody z nieruchomości, określone przy założeniu 

wynajęcia powierzchni w całości (co w praktyce zdarza się rzadko, zazwy-

czaj pozostaje pewien odsetek pustostanów wynoszący w sytuacji dużego 

popytu na powierzchnię ok. 2% – 3%, nie wynajęta powierzchnia to często 

lokale w trakcie zmiany najemcy).

Efektywnego dochodu brutto (2. eff ective gross income) – jest to dochód po-

tencjalny pomniejszony o straty wynikające z pustostanów i zaległości 

czynszowych, oraz ewentualne zmniejszenie czynszu o okresowe obniżki 

czy zwolnienia. Na poziom dochodu efektywnego wpływa sytuacja na 

rynku nieruchomości (szczególnie nieruchomości określonego rodzaju) 

oraz sytuacja samej nieruchomości (np. odpowiedni dla danego typu nie-

ruchomości standard budynku).

Dochodu operacyjnego netto (3. net operating income) – jest on wynikiem 

pomniejszenia efektywnego dochodu brutto o całość wydatków operacyj-

nych. Na jego poziom nie wpływają wydatki na remonty kapitalne, moder-

nizacje i obsługę zadłużenia.

W praktyce spotyka się często zamiennie stosowanie terminów „potencjalny do-

chód brutto” i „potencjalny wpływ brutto”, podobnie jak „efektywny dochód brutto” 

i „efektywny wpływ brutto”. Wynika to stąd, że występujące w tym rachunku przy-

chody są w ujęciu kasowym, aczkolwiek w rzeczoznawstwie majątkowym nazywa 

się jej również dochodami odpowiednio potencjalnymi lub efektywnymi3.

Problemy wiążące się z zastosowaniem powyższych wskaźników to kwestia 

sposobu określenia maksymalnego, akceptowalnego okresu zwrotu, dopuszczalnej 

stopy zwrotu, sposobu jej określania, pomiaru ryzyka. Wszystkie te wskaźniki 

charakteryzują się następującymi cechami wspólnymi: nie uwzględniają zmiennej 

wartości pieniądza w czasie oraz oparte są przede wszystkim na jednorocznych wiel-

kościach dochodów czy przepływów pieniężnych. Dlatego też wskaźniki te mają 

wady, które ograniczają w sposób istotny ich wiarygodność. Polegają one na4:

3  Vademecum zarządcy nieruchomości, praca zbiorowa pod redakcją W. Brzeskiego, Krakowski 
Instytut Nieruchomości, Kraków 2003, s. 280.

4  Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady, praca zbiorowa pod 
red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa–Kraków 
1995, s. 43.
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p – omijaniu dochodów otrzymywanych po upływie obliczonego okresu 
zwrotu nakładów inwestycyjnych, co jest szczególnie poważną wadą przy 
inwestycjach o długich okresach eksploatacji lub przy wyborze wariantów 
różniących się czasem eksploatacji,
pomijaniu zmiennej wartości pieniądza w czasie, –
braku obiektywnych, ekonomicznie uzasadnionych kryteriów określania  –
punktu krytycznego, czyli granicznego okresu zwrotu,
pomijaniu elementu ryzyka związanego z projektem. –

2. Kryteria obejmujące metody wyceny nieruchomości

Jednym z istotnych elementów branych pod uwagę przez inwestora działającego 
na rynku nieruchomości jest wartość nieruchomości. Dla podjęcia prawidłowej 
decyzji inwestycyjnej konieczne jest przeprowadzenie wyceny wartości. Porów-
nanie ceny, jaką inwestor skłonny jest zapłacić za nieruchomość, z jej wartością 
rynkową, odtworzeniową5 czy indywidualną jest jednym z ważnych kryteriów, 
jakie inwestorzy stosują, podejmując decyzje6. Żaden inwestor nie zechce zapłacić 
więcej za nieruchomość niż wynosi jej wartość rynkowa, zaś wartość indywidualna, 
jaką nieruchomość przedstawia dla inwestora, musi przewyższać jej cenę. Podobnie 
poziom wartości odtworzeniowej jest ważną informacją na etapie podejmowania 
decyzji inwestycyjnej. Decyzja, czy kupić nieruchomość, czy ją wybudować, będzie 
zależna od tego, czy wydatki poniesione na budowę będą niższe lub zbliżone do 
ceny rynkowej, jaką musiałby zapłacić w przypadku zakupu tej nieruchomości.

Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości wymaga odwzorowania działań 
rynkowych dotyczących popytu i podaży i cen. W celu wyznaczenia wartości 
rynkowej nieruchomości stosuje się dwa podejścia:

podejście porównawcze, –
podejście dochodowe. –

Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nierucho-
mości podobnych do nieruchomości wycenianej. Polega ono na określaniu 
wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, 
jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu 
rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości 

podobne od nieruchomości wycenianej.

5  Por. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity 
z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami, art. 150.

6  Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, op. cit.
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W podejściu dochodowym wartość wyrażona jest jako bieżąca wartość przy-
szłych dochodów generowanych przez nieruchomość. Polega ono na określaniu 
wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której 
wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. 
Podejście to stosuje się przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących 
przynosić dochód. Dochodem z nieruchomości jest czynsz i dochody pozaczyn-
szowe, jak np. opłaty za parkingi, garaże, reklamę na terenie nieruchomości.

WRN = D ·  

gdzie:

WRN – wartość rynkowa nieruchomości,

D –  strumień rocznego dochodu, wyrażony jako efektywny dochód 

brutto (EDB) bądź jako dochód operacyjny netto (DON),

R – stopa kapitalizacji.

Oprócz niewątpliwych zalet wynikających z faktu, że uwzględnia zmiany 
czynników rynkowych, podejście to ma istotne ograniczenie polegające na tym, 
że nie ma idealnej metody na wyprowadzenie stopy kapitalizacji, a każda z zasto-
sowanych metod zawiera pewne elementy subiektywne. Podejście to umożliwia 
również określenie wartości indywidualnej nieruchomości. Wartość indywidualna 
wyznaczana jest przy założeniu oczekiwanej (a nie rynkowej) stopy zwrotu, ocze-
kiwanych (a nie rynkowych) stawek czynszów i dochodów pozaczynszowych.

Wartość nieruchomości może być również wyrażona według kosztów jej odtwo-
rzenia i polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta 
odpowiada kosztom jej odtworzenia pomniejszonym o wartość zużycia nierucho-
mości. Oddzielnie określa się koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części 
składowych. Tak ustalona wartość będzie szczególnie istotna dla inwestora, który 
rozważa zasadność podjęcia nowego przedsięwzięcia. Jeżeli wartość ta wskazuje 
na poziom niższy od wartości rynkowej, to podjęcie inwestycji jest zasadne. Jeżeli 
poziomy obu wartości będą podobne lub wartość rynkowa będzie niższa od wartości 
odtworzeniowej, to realizacja nowego obiektu nie będzie zasadna, chyba że inwestor 
nie znajdzie na rynku nieruchomości, która spełniałaby jego oczekiwania.

Mimo że wycena wartości rynkowej próbuje obiektywizować rynek, nie po-
winna być stosowana jako samodzielne kryterium, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
poziom wartości jest inny od założeń przyjętych przez inwestora. Wynika to 
z niedoskonałości polskiego rynku nieruchomości w obecnej jego fazie rozwoju.

R
1
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3. Kryteria bazujące na wartości bieżącej netto

Inwestycje w nieruchomości są procesem co najmniej kilkuletnim, przyno-

szącym dochód w przyszłości, ale decyzja o inwestycji musi być podjęta na dzień 

dokonywania analizy, co oznacza, że wartość każdej pozycji fi nansowej zarówno 

po stronie nakładów, jak i dochodów generowanych przez tę nieruchomość na-

leży przedstawić w pieniądzu dzisiejszym. Przepływ pieniądza wyraża zarówno 

wpływy, jak i wypływy (wydatki) powstające w związku z inwestycją. W analizie 

inwestycji korzyści ujmowane są w formie strumienia gotówki, a nie zysku. Ozna-

cza to, że rozważana jest wartość przepływów pieniężnych, a nie wygenerowany 

zysk lub strata. Cechą wspólną zasad dynamicznych jest sprowadzenie wartości 

pieniądza uzyskiwanego w różnych okresach do porównywalności do dnia dzi-

siejszego, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do inwestycji w nieruchomości, 

które przynoszą dochód w długim okresie czasu, a strumień dochodów jest na ogół 

zmienny w czasie. Krokiem do kompleksowej i szczegółowej analizy fi nansowej 

jest budowa modelu przepływów pieniężnych dla danych historycznych, a na ich 

podstawie do wyznaczenia prognozy przepływów i wykorzystanie go do obliczenia 

opłacalności inwestycji. Model zdyskontowanych strumieni pieniężnych pozwala 

wyznaczyć NPV i IRR.

Wartość bieżąca netto (NPV) to różnica pomiędzy wartością inwestycyjną 

kapitału a wydatkami kapitałowymi poniesionymi w związku z jej realizacją7. 

Dodatnia wartość NPV informuje, że inwestycja wygeneruje dodatnie strumie-

nie gotówki w wysokości pozwalającej nie tylko spłacić kapitał zaangażowany 

w fazie początkowej, ale zapewni inwestorowi dodatkowe wpływy gotówkowe 

równe wartości NPV:

gdzie:

CF
0

– nakład początkowy,

CI
i

–  nakłady inwestycyjne podnoszące wartość nieruchomości 

w i-tym okresie analizy,

7  A. Sobczak, Plany zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000, 
s. 31.
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CO
k

– wartość kapitału obcego użytego do realizacji inwestycji,

t = 1, 2........., i........, k....., n – lata analizy,

r –  wymagana (założona) przez inwestora stopa zwrotu 

(stopa dyskontowa).

Wartość bieżąca netto jest wielkością powszechnie stosowaną do oceny projek-

tów inwestycyjnych, gdyż: bierze pod uwagę naczelną zasadę fi nansów, że dzisiejsza 

złotówka jest warta więcej niż jutrzejsza, opiera się wyłącznie na prognozowanych 

przepływach pieniężnych z danego przedsięwzięcia oraz na alternatywnym koszcie 

kapitału, i wreszcie wartości zaktualizowane netto można sumować NPV(A+B) 

= NPV(A) + NPV(B), gdyż zawsze mierzone są w złotych dzisiejszych.

Jednym z najtrudniejszych etapów oceny projektu inwestycyjnego jest wy-

znaczenie stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa może być wyznaczana na różne 

sposoby; dosyć powszechnie stosowany jest rynkowy model stopy dyskontowej8. 

W tym modelu stopa dyskontowa jest sumą dwóch wielkości: stawki bazowej, 

wyznaczonej na podstawie realnej zyskowności inwestycji wolnych od ryzyka 

(depozytów bankowych, obligacji skarbowych) i premii z tytułu ryzyka związa-

nego z inwestowaniem w określone przedsięwzięcie. W amerykańskiej literaturze 

przedmiotu9, jak i krajowej10 można spotkać opinię, że stopa dyskontowa oprócz 

stopy bazowej i premii z tytułu ryzyka powinna uwzględniać również premię 

za infl ację w rozważanym okresie czasu. Wybór odpowiedniego poziomu stopy 

dyskontowej (r) wpływa w istotny sposób na ocenę zarówno wielkości zwrotu 

w wartościach bieżących netto, jak i porównanie jej wielkości z wewnętrzną stopą 

zwrotu IRR. Powszechnie uważa się, że im większa jest wartość NPV i IRR, 

tym inwestycja jest lepsza i bardziej opłacalna, a zwłaszcza sądzi się, że inwesty-

cja dająca wyższą wewnętrzną stopę zwrotu jest bardziej opłacalna od tej, która 

zwraca niższą wewnętrzną stopę zwrotu11. Jakkolwiek nie zawsze tak się dzieje. 

W niektórych sytuacjach inwestycja z niższą wewnętrzną stopą zwrotu może być 

lepsza od tej dającej stopę wyższą.

8  A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze 2000, s. 102.
9  W.B. Brueggeman, L.D. Stone, R.D. Irwin, Real Estate Finance, INC. Homewood, Illinois 

60430, Seventh Edition 1981, s. 273.
10  A. Chyliński, M. Prystupa, Określenie stopy bazowej na podstawie rynku obligacji, „Rzeczo-

znawca Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 1 z 2003 r. 
11  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, praca zbiorowa pod red. I. Foryś, Wydawnic-

two Poltext, Warszawa 2006, s. 27.



347
KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

MAREK KUBIK

Zastosowanie metod zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF (Discount 

Cash Flows) pozwala określić, jak zachowuje się przebieg strumieni pieniężnych, 

w sposób niemożliwy przy użyciu innych metod. Wartość bieżąca netto (NPV) jest 

najlepszą z dotychczas znanych metod, która może być stosowana samodzielnie 

do oceny efektywności inwestycji. NPV jest w pełni akceptowana jako metoda 

oceny efektywności inwestycji. Jednakże jej stosowanie ma pewne ograniczenia. 

Po pierwsze aby w ogóle zastosować NPV, najpierw należy skalkulować „alterna-

tywny koszt kapitału” zwany także „stopą dyskontową” (r). Ustalenie tej wielkości 

jest konieczne do rozwiązania równania NPV. Jak wyżej wspomniano, stopa ta 

musi uwzględniać szereg czynników, co może być obarczone ryzykiem popełnie-

nia błędu, zwłaszcza w dużych, rozciągniętych w czasie inwestycjach. Zarówno 

wielkość, jak i sposób ustalenia stopy dyskontowej jest przedmiotem ciągłych 

rozważań i sporów przedstawicieli nauki zajmujących się tą dziedziną12. Drugą 

trudnością w zastosowaniu NPV samodzielnie jest założenie, że ryzyko jest rów-

norzędne w porównywanych projektach inwestycyjnych. W praktyce ryzyko jest 

bardzo rzadko na tym samym poziomie, co potwierdza technika dywersyfi kacji. 

Kilka mniejszych projektów inwestycyjnych niesie ze sobą mniejsze ryzyko niż 

jeden duży projekt. NPV faworyzuje większe projekty, podczas gdy mniejsze mają 

niższe ryzyko. Wreszcie główną trudnością w zastosowaniu NPV jest to, że jej 

zastosowanie jest znacznie ograniczone w możliwości porównywania projektów 

inwestycyjnych w różnych organizacjach, szczególnie różniących się rozmiarami, 

gdzie możemy mieć do czynienia z różnymi alternatywnymi kosztami kapitału. 

Mimo tych wszystkich uwarunkowań NPV jest najlepszą miarą absolutną służącą 

do pomiaru strumieni pieniężnych.

12  S. Kokot, Problem kalkulacji stopy dyskontowej – matematyka a rynek, „Rzeczoznawca Mająt-
kowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 4 z 2002 r.; Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby 
wyceny i gospodarowania nieruchomościami, pod red. S. Źróbek. Materiały XI Konferencji 
Naukowej, 21-22 maja 2003 r. Mikorzyn; M. Trojanek, Propozycje określania stopy kapitali-
zacji i stopy dyskontowej w przypadku braku danych na rynku nieruchomości, „Rzeczoznawca 
Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 2 z 2003 r.; K. Jajuga, P. Cegielski, Wyznaczanie stopy 
dyskontowej i stopy kapitalizacji, „Rzeczoznawca Majątkowy”, Kwartalnik PFSRM, nr 3 
z 2003 r.
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ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

REAL ESTATES’ – INVESTMENT CRITERIA

Summary

Development of the real estates’ market causes an intensifi ed interest in invest-
ing into this type of business. Due to the high capital demand, investment in 
real estates may cause the need to abandon alternative types of asset allocation 
or require an introduction of a limit on consumption expenses with the aim of 
obtaining future profi ts. Th erefore it is imperative that all decisions related to 
investments into the real estates market should be preceded with an in-depth 
analysis of market conditions, investment feasibility, as well as potential legal 
and fi scal consequences. Profi tability analysis is aimed at identifi cation of such 
level of rent that would compensate incurred capital expenses, measured by the 
real estate’s purchase price. Key factors that have the most signifi cant impact 
on the potential success of real estate investments are the purchase price, 
market value growth, exploitation costs, eff ective gross yield, credit interest 
rate and repayment period. Before mentioned factors allow to design a series 
of indicators which constitute the criteria for choosing the most profi table 
investment. Th ree diff erent groups of criteria may be observed: static criteria, 
referred to as the „simple” of „typical”, criteria related to real estate valuation 
and fi nally criteria based on the net present value of the real estate.

Translated by Marek Kubik


