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Porównanie rynku nieruchomości miasta Wrocławia  
oraz Monachium na tle wybranych miast europejskich 
w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej Polski  
oraz Niemiec 

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych 
we Wrocławiu oraz w Monachium. W artykule scharakteryzowano sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną Polski i Niemiec. Przedstawiono dane dotyczące liczby lud-
ności, struktury demograficznej, gospodarstw domowych oraz uzyskiwanych za-
robków. Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące rynku nieruchomości Polski 
i Niemiec na tle innych państw europejskich. Przedstawiono nowe inwestycje, 
opisano luksusowe apartamentowce. Ceny nieruchomości odniesiono do uzyski-
wanych zarobków. 

Badania przeprowadzono dokonując analizy danych urzędów statystycznych: 
polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, niemieckiego Destatis oraz euro-
pejskiego Eurostatu. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, 
że jakość życia w Polsce, mimo znacznej poprawy, odbiega od sytuacji w Niem-
czech. Nieruchomości w Niemczech są bardziej dostępne cenowo niż nieruchomo-
ści w Polsce, z uwzględnieniem dochodów pieniężnych społeczeństw obu krajów. 
Cena metra kwadratowego mieszkania we Wrocławiu jest zbliżona do średniej 
krajowej w Polsce, natomiast w Monachium przekracza ponad dwukrotnie średnią 
krajową w Niemczech. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: nieruchomości, ceny, jakość życia, średnia płaca, Monachium, 
Wrocław.

Kody JEL: F50

Uzasadnienie wyboru tematu

Celem rozważań jest przedstawienie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce 
i w Niemczech na przykładzie miast Monachium i Wrocławia. Bliska współpraca Polski 
i Niemiec jest niezbędna dla dalszego rozwoju gospodarczego. Obydwa państwa liczą łącz-
nie prawie 120 milionów mieszkańców, czyli jedną piątą całej Unii Europejskiej. Stanowią 
razem siłę polityczną i gospodarczą. Z racji położenia geograficznego i ścisłych związ-
ków kulturowych Polacy są najczęściej emigrującym do Niemiec narodem (Statistisches 
Bundesamt 2012). Z kolei mniejszość niemiecka jest jedną z najbardziej aktywnych mniej-
szości na terytorium Polski. Liczy ona 144 236 mieszkańców (Narodowy Spis Powszechny 
Ludności 2011).
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Monachium i Wrocław zostały wybrane z powodu ich wyjątkowości. Monachium jest 
najbardziej modnym i zagęszczonym miastem Niemiec (4355 os/km²). Ceny nieruchomo-
ści w centrum Monachium przekraczają wielokrotnie niemieckie średnie. Występują w nim 
napięcia społeczne między rdzennymi mieszkańcami i bogatymi biznesmenami, którzy zdo-
minowali w ostatnich latach monachijski rynek nieruchomości.

Wrocław jest również modnym i ważnym ośrodkiem kulturowym i gospodarczym za-
chodniej Polski. Znajduje się w nim konsulat generalny Niemiec. Postawiono tam słyn-
ny apartamentowiec – 212-metrowy SkyTower (dla porównania Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie ma 237 metrów wysokości wraz z iglicą). Wrocław jest dynamicznym, wielo-
narodowym miastem pełnym możliwości.

Gospodarki Polski i Niemiec na arenie międzynarodowej

Polska i Niemcy posiadają duży potencjał gospodarczy i społeczny. Niemcy są naj-
ważniejszym partnerem handlowym Polski. PKB Polski wynosi 513 miliardów dolarów, 
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 13 333 dolarów. PKB Niemiec natomiast 
wynosi 3 875 miliardów dolarów, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca aż 47 892 
USD (International Monetary Fund 2014). Sytuacja ekonomiczna Polski jest złożona. 
Wraz ze wzrostem gospodarczym Polski następuje coraz większe uzależnienie od ob-
cego kapitału, który ma na celu maksymalizację zysków dla akcjonariuszy za granicą 
(Jasiecki 2013). 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono porównanie wartości PKB per capita wyrażonego 
w standardzie siły nabywczej oraz poziomu cen i kosztów utrzymania Polski i Niemiec na 
tle Unii Europejskiej oraz wybranych państw europejskich.

Tabela 1
Odniesienie wartości PKB per capita wybranych krajów wyrażonego w standardzie 
siły nabywczej (PPS), do wartości wypracowany przez gospodarkę Unii Europejskiej 
jako całości – w wybranych latach 2002-2013  

Lp. Państwo 2002 2004 2006 2010 2013

1. Unia Europejska 28 100 100 100 100 100

2. Strefa euro 18 111 109 109 108 108

3. Luksemburg 240 253 270 262 264

4. Dania 129 126 124 128 125

5. Niemcy 115 116 115 120 124

6. Polska 48 51 52 63 68

7. Rumunia 30 35 39 51 54

Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en& 
pcode=tec00114 [dostęp: 24.07.2014].
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Z tabeli 1 wynika, że najwyższe wartości PKB per capita wyrażonego w standardzie 
siły nabywczej PPS odnotowano w Luksemburgu (264). Wynik osiągnięty przez gospo-
darkę Polski jest znacznie niższy niż wartość wypracowywana przez gospodarkę Unii 
Europejskiej jako całości. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo szybki wzrost wskaźni-
ka – ponad 40% w ciągu 11 lat, to wynik wskazujący na zmniejszanie się dystansu między 
Polską a Zachodem. Wynik osiągany przez gospodarkę Niemiec od lat przewyższa wartości 
osiągane przez gospodarkę całej Unii Europejskiej. Wynik ten jest jeszcze bardziej imponu-
jący, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę mieszkańców tego kraju. 

Tabela 2
Poziom cen i kosztów utrzymania (wyższy = droższy) wybranych państw 
w wybranych latach 2003-2013  

Lp. Państwo 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2013

1. Unia Europejska 28 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. Strefa euro 18 103.0 103.1 101.9 103.2 103.1 102.0 102.6 
3. Luksemburg 103.5 103.2 111.5 117.3 122.3 122.1 123.2 
4. Dania 141.4 139.8 138.6 139.9 140.4 140.6 139.6 
5. Niemcy 106.4 105.0 102.7 103.7 103.5 101.1 101.5 
6. Polska 54.5 53.3 62.5 69.3 60.4 56.7 56.5 
7. Rumunia 43.5 43.4 57.7 63.2 57.4 55.4 57.5 

Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en& 
pcode=tec00120 [dostęp: 24.07.2014].

Z tabeli 2 wynika, że najwyższy poziom cen w 2013 roku odnotowano w Danii (139,6). 
Ceny w krajach o stosunkowo niskim PKB per capita w PPS (tutaj: Polska, Rumunia) odno-
towały gwałtowny wzrost w latach 2006-2008. Jednak Polsce udało się wrócić do poziomu 
sprzed dekady (54,5 do 56,5) odnotowując jednocześnie wzrost PKB. W 2013 roku życie 
w Polsce jest, w wartościach relatywnych, tańsze niż w Rumunii. Niemcy, które zanotowały 
w 2013 roku PKB per capita w PPS na poziomie równym Danii, są krajem relatywnie tanim, 
ledwo przekraczając średnią unijną.

Ważnym wskaźnikiem opisującym stan rozwoju społeczno-gospodarczego gospodarki 
jest wskaźnik Human Development Index (HDI). Niemcy zaliczane są do grupy państw 
charakteryzujących się bardzo wysokim HDI. W roku 2013 zajęły szóste miejsce w ran-
kingu państw o najwyższym indeksie HDI uzyskując wynik 0,911. Przeciętna spodzie-
wana długość życia w Niemczech wynosi 80,7 lat (Human Development Reports 2015).

Społeczeństwo Niemiec

Teren Niemiec zamieszkuje 81,8 miliona ludzi. Landy o największej liczbie ludności to: 
Nadrenia Północna-Westfalia (17,8 miliona) oraz Bawaria (12,5 miliona).
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W Niemczech jest 40,4 milionów gospodarstw domowych, z tego 40% stanowią go-
spodarstwa jednoosobowe. Statystycznie Niemki pierwsze dziecko rodzą w wieku 29 lat. 
Społeczeństwo Niemiec opiera się w znacznej części na obcokrajowcach, których na terenie 
Niemiec 7,2 miliona (Statistisches Bundesamt 2010).

Problemem Niemiec jest pogarszająca się struktura demograficzna. Społeczeństwo się 
starzeje. 

Czynnikiem, który spowalnia efekt starzenia się społeczeństwa niemieckiego jest imigra-
cja. Jedna piąta niemieckich obywateli jest pochodzenia zagranicznego.W roku 2010 oby-
watelstwo niemieckie przyznano 104 600 osobom (Statistisches Bundesamt 2010).

Społeczeństwo w Polsce

Liczba mieszkańców Polski wynosi 38,5 miliona (GUS 2012). W Polsce jest 13,1 milio-
nów gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe składa się średnio z 2,83 osoby (GUS 
2012). 

Wskaźnik Human Development Index (HDI) wyliczony dla Polski w 2013 roku wynosił 
0,834. W roku 2013 Polska zajęła 35. miejsce w rankingu państw o najwyższym indeksie 
HDI, w porównaniu z rokiem 2012 nastąpił spadek w rankingu o jedno miejsce. Przeciętna 
spodziewana długość życia w Polsce wynosi 76,4 lat (Human Development Reports 2015).

W 2013 roku odnotowano w Polsce roczny ubytek liczby ludności, najwyższy w woje-
wództwie opolskim (-0,45%) oraz świętokrzyskim (- 0,41%).

Stopa bezrobocia wynosiła w Polsce w pierwszym kwartale 2014 roku 13,5% (GUS 2014). 
Współczynnik Giniego wynosi 31, a tym samym zbliżył się do średniej europejskiej (GUS 
2012). Jednak w Polsce mamy do czynienia z dużym rozwarstwieniem ekonomicznym oraz 
kulturowym między dużymi miastami oraz obszarami wiejskimi.

W polskim społeczeństwie zmiany demograficzne spowodowane emigracją zarobkową 
ludzi w wieku produkcyjnym mogą spowodować w długim okresie trudne problemy dla 
gospodarki.

Dochody pieniężne ludności w Polsce i w Niemczech w latach 2005-2012

W tabeli 3 przedstawiono medianę ekwiwalentnego dochodu netto w euro w latach 2005-
2012 wybranych krajów europejskich oraz Unii Europejskiej. 

W 2012 roku mediana ekwiwalentnego dochodu netto osiąganego w Niemczech (19 595 euro) 
była wyższa od wskaźnika liczonego dla Unii Europejskiej jako całości (15 325 euro).

Wartość mediany ekwiwalentnego dochodu netto uzyskiwanego w Polsce (5060 euro) 
jest znacznie niższa niż poziom osiągany w Unii Europejskiej (15 325 euro). Wysokość 
średniego wynagrodzenia w ostatnich latach wzrastała. Jeszcze w 2005 roku mediana ekwi-
walentnego dochodu netto wynosiła w Polsce jedynie 2533 euro. Mimo wzrostu średniego 
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poziomu wynagrodzenia oraz względnie niskich kosztów utrzymania, nominalne płace osią-
gane w Polsce są o wiele niższe niż w krajach zachodnich.

Tabela 3
Mediana ekwiwalentnego dochodu netto wyrażonego w EUR: w Polsce, Niemczech 
oraz Unii Europejskiej jako całości (dane z lat 2005-2012) 

Rok Unia Europejska Polska Niemcy

2005 12 657 2 533 16 393
2006 12 950 3 111 15 663
2007 13 895 3 502 17 777
2008 14 480 4 155 18 309
2009 14 585 5 097 18 586
2010 14 715 4 405 18 797
2011 14 854 5 025 19 043
2012 15 325 5 060 19 595

Źródło: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=ilc_di03 [dostęp: 01.08.2014].

Europejski rynek nieruchomości

W tabeli 4 przedstawiono średnie ceny w euro za metr kwadratowy 120-metrowego 
mieszkania na rynku wtórnym, znajdującego się w prestiżowym centrum stolicy bądź waż-
nego miasta wybranych państw. Ponadto zawarto stosunek ceny domu do PKB per capita 
(House Price to Income Ratio - HPIR), zwrot inwestycji z wynajmu (procent wartości nie-
ruchomości mieszkaniowej, który można zarobić rocznie przez wynajem), oraz procentową 
zmianę wysokości cen nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007-2012.

Z tabeli 4 wynika, że wysokie ceny nominalne 120-metrowych mieszkań na rynku wtór-
nym są najczęściej powiązane z poziomem PKB per capita danego państwa. W grupie naj-
droższych europejskich stolic znajduje się również Moskwa, w której średnia cena za metr 
kwadratowy wynosi aż 12 227 euro, mimo niskiego poziomu PKB per capita Rosji.

Na niemieckim rynku nieruchomości ceny są zróżnicowane. Poziom cen w stolicy 
Berlinie jest niższy niż we Frankfurcie nad Menem (3603 euro/m²) czy Monachium (5697 
euro/m²). Natomiast na polskim rynku nieruchomości ceny w mieście stołecznym Warszawie 
znacząco przekraczają polską średnią. Ceny w Warszawie są zbliżone do cen w Berlinie, 
natomiast w skali całego kraju średnie ceny w Polsce są znacznie niższe niż w Niemczech.

Relatywnie wysoki koszt 120-metrowego mieszkania na rynku wtórnym może mieć 
różne przyczyny: wysokie ceny (np. Londyn 80,05x), duże zróżnicowanie ekonomicz-
ne (np. Moskwa 120,20x), niski poziom dobrobytu społeczeństwa (np. Kijów 102,13x, 
Kiszyniów 64,95x). Zakup mieszkania na wynajem jest najbardziej opłacalny w Mołdawii 
(10%) i na Ukrainie (9,09%).
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Tabela 4
Średnia cena metra kwadratowego 120 metrowego mieszkania – rynek wtórny 
w wybranych stolicach europejskich 

Lp. Miasto Państwo Cena w EUR 
za m2 

Cena/PKB
(HPIR)

Stopa zwrotu 
inwestycji 
z wynajmu

Procentowa 
zmiana cen

1. Londyn Wielka Brytania 24 252 80,05x 2,09% -7,77%
2. Moskwa Rosja 12 227 120,20x 3,80% 29,71%
3. Genewa Szwajcaria 11 306 17,64x 3,10% 18,35%
4. Paryż Francja 11 229 32,97x 3,63% 3,79%
5. Wiedeń Austria 5 009 13,02x 3,54% 43,26%
6. Amsterdam Holandia 4 234 10,60x 5,68% -6,88%
7. Kopenhaga Dania 3 933 8,13x 5,18% -15,15%
8. Praga Czechy 3 758 23,55x 3,38% 31,10%
9. Berlin Niemcy 3 306 9,64x 4,42% 6,42%

10. Warszawa Polska 3 108 29,15x 5,51% -5,87%
11. Ankara Turcja 2 905 35,75x 5,05% brak danych
12. Kijów Ukraina 2 807 102,13x 9,09% -31,74%
13. Bukareszt Rumunia 2 371 35,60x 6,09% brak danych
14. Belgrad Serbia 2 239 45,78x 4,44% 68,49%
15. Kiszyniów Mołdawia 965 64,95x 10,00% brak danych

Źródło: Global Property Guide,
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/square-meter-prices[dostęp: 31.07.2014],
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-gdp-per-cap[dostęp: 31.07.2014],
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/rent-yields[dostęp: 31.07.2014],
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-change-5-years[dostęp: 31.07.2014].

Europejski rynek nieruchomości jest zróżnicowany. Inwestycje w nieruchomości 
mogą przynosić ogromne zyski lub ogromne straty. Dynamikę zmian cen na rynku nie-
ruchomości należy analizować indywidualnie w stosunku do każdej inwestycji, nie jest 
ona bowiem wprost powiązana ze stopniem rozwoju gospodarczego, ani poziomem 
cen. Z tabeli 8 wynika, że najwyższy wzrost cen odnotowano między innymi w Serbii 
(68,49%), Austrii (43,26%), Czechach (31,10%) oraz Rosji (29,71%). Spadki cen od-
notowano między innymi na Ukrainie (-31,74%), w Danii (-15,15%) oraz Wielkiej 
Brytanii (-7,77%).

Liczba osób w gospodarstwach domowych a liczba izb

Niecałe 75% niemieckich gospodarstw domowych stanowią gospodarstwa jedno- lub 
dwuosobowe. Duże rodziny występują rzadko. Niemcy lubią mieszkać sami.
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W Polsce gospodarstwa jedno- i dwuosobowe stanowią 50% ogółu. Najistotniejszą różnicę 
widać w liczbie gospodarstw domowych liczących pięć i więcej osób. Udział procentowy 
tych gospodarstw w Polsce wynosi aż 14% , czyli prawie pięć razy więcej niż w Niemczech. 
Trzypokoleniowa rodzina mieszkająca w jednym domu to w Polsce nadal zjawisko po-
wszechne, szczególnie poza wielkimi miastami.

Tabela 5
Struktura gospodarstw domowych pod względem liczby osób w zestawieniu 
z podziałem mieszkań pod względem liczby izb – w Polsce i w Niemczech (w %)      

Lp. Liczba osób Polska Niemcy Liczba izb Polska Niemcy

1. Jedna 24 40 Jedna 3 3

2. Dwie 26 34 Dwie 13 9

3. Trzy 20 13 Trzy 32 22

4. Cztery 16 9 Cztery 27 26

5. Pięć i więcej 14 3 Pięć i więcej 23 40

Źródła: Statistisches Bundesamt, 
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/IncomeConsumptionLivingConditions/_Graphic/
DwellingStock.png;jsessionid=BAC48487C873669C574C9FA40F0D3779.cae1?__blob=poster [dostęp: 31.07.2014];
https://www.destatis.de/EN/Publications/Specialized/Population/StatYearbook_Chapter2_5011001129004.pdf?__
blob=publicationFile [dostęp: 31.07.2014];
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013);
Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2012). 

Z tabeli 5 wynika, że mieszkania w Niemczech mają znacznie więcej izb niż w Polsce. 
Aż 40% mieszkań w Niemczech ma pięć lub więcej izb. W Polsce dominują trzyizbowe 
mieszkania, które stanowią 32% ogółu. Małe, jednoizbowe mieszkania w obu krajach sta-
nowią niewielki odsetek.

Dobra luksusowe

W ostatnich latach w centrach największych miast Polski rozwinął się rynek bardzo 
drogich, luksusowych apartamentowców. Są to drogie inwestycje (koszt wybudowania Sky 
Tower we Wrocławiu to ponad miliard złotych), a mieszkania w nich są bardzo prestiżowe. 
Wymienić tu można: Sky Tower we Wrocławiu, Złota 44 i Cosmopolitan w Warszawie oraz 
Sea Towers w Gdyni. Wszystkie te budynki mają ponad 140 metrów wysokości i zapewniają 
lokatorom udogodnienia zgodne ze standardami zachodnimi.

Z tabeli 6 wynika, że najdroższy apartament we Wrocławiu (9692 euro) jest znacznie 
tańszy niż najdroższy apartament w Monachium (20 000 euro) i Warszawie (15 859 euro). 
W przypadku prestiżowych inwestycji cena metra kwadratowego luksusowych apartamen-
tów rośnie wraz z metrażem. 
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Tabela 6
Najdroższe apartamenty w wybranych miastach Polski oraz Niemiec – powierzchnia 

Lp. Miasto Budynek Powierzchnia Cena za m² (w EUR) Cena (w EUR)

1. Wrocław Sky Tower 227 m² 9692 2,2 mln

2. Warszawa Złota 44 454 m² 15859 7,2 mln

3. Warszawa Cosmopolitan 195 m² 6154 1,2 ml

4. Gdynia Sea Towers 111 m² 5135 570 tys.

6. Monachium The Seven 700 m² 20000 14 mln

Źródło: “The Wall Street Journal” (2014); TuWroclaw.com (2014); Prnews.pl (2014).

Liczba wybudowanych mieszkań w Polsce i w Niemczech w 2013 roku 

W 2013 roku na terytorium Polski oddano do użytku 146 122 nowych mieszkań, co daje 
proporcję jednego nowego mieszkania na 263 osoby. Na terytorium Niemiec oddano do 
użytku 242 149 nowych mieszkań, co daje proporcję jednego nowego mieszkania na 338 
osób. 

Wykres 1
Liczba wybudowanych mieszkań w Polsce i w Niemczech w 2013 roku
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Zródła: Statistisches Bundesamt, 
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/Construction/BuildingActivity/Tables/Permits.html 
[dostęp: 31.07.2014]; GUS,
http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_budown_mieszkan_1-12m_2013.zip [dostęp: 10.08.2014].
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Monachium

Monachium jest najdroższym dużym miastem Niemiec, jeśli chodzi o wysokość cen 
mieszkań. Monachium ustępuje pod tym względem jedynie niewielkiemu miasteczku 
Kampen, położonemu w pobliżu duńskiej granicy − tam ceny za metr kwadratowy po-
wierzchni mieszkaniowej dochodzą do 35 tysięcy euro.

Jedną z najbardziej interesujących inwestycji ostatniej dekady w Niemczech był mo-
nachijski The Seven. Kompleks ten powstał w budynku byłej elektrowni i dla wielu 
Monachijczyków stał się symbolem postępującej gentryfikacji. Cena metra kwadratowego 
apartamentu przy Müllerstraße dochodzi do 20 tysięcy euro. The Seven składa się z trzech 
segmentów: Tower, Atrium oraz części biurowej.

Znaczący wzrost cen mieszkań w Monachium oraz w niektórych innych dużych niemiec-
kich miastach spowodował niezadowolenie klasy robotniczej i średniej (Neumenn, Winter 
2011). Rodowici mieszkańcy zmuszeni są do zmiany miejsca zamieszkania, ponieważ nie 
są w stanie ponosić wzrastających kosztów (miesięczna opłata za wynajęcie mieszkania wy-
nosi 12,5 euro i ponad dwukrotnie przekracza średnią krajową). Nastawieni na szybki zysk 
właściciele budynków tworzą duże mieszkania przeznaczone dla bogatych biznesmanów.

Monachium jest najgęściej zaludnionym miastem Niemiec, co dodatkowo potęguje na-
piętą sytuację społeczną na tle zróżnicowania ekonomicznego. W tabeli 7 przedstawiono 
Monachium na tle sześciu największych miast Polski i Niemiec.

Tabela 7
Największe miasta Polski (rok 2013) i Niemiec (rok 2012) pod względem liczby ludności  

Lp. Miasto Populacja Mężczyzni 
(w %)

Kobiety 
(w %) Zagęszczenie Powierzchnia

1. Berlin 3 460 725 49,0 51,0 3899/km² 887 km²
2. Hamburg 1 786 448 48,9 51,1 2366/km² 755 km²
3. Warszawa 1 715 517 45,9 54,1 3318/km² 517 km²
4. Monachium 1 353 186 48,5 51,5 4355/km² 310 km²
5. Kolonia 1 007 119 48,4 51,6 2486/km² 405 km²
6. Kraków 758 334 46,6 53,4 2326/km² 326 km²
7. Łódź 718 960 45,5 54,5 2453/km² 293 km²
8. Frankfurt nad Menem 679 664 49,0 51,0 2737/km² 248 km²
9. Wrocław 631 188 46,6 53,4 2154/km² 293 km²

10. Stuttgart 606 588 49,6 50,4 2925/km² 207 km²
11. Poznań 550 742 46,6 53,4 2102/km² 262 km²
12. Gdańsk 460 427 47,4 52,6 1757/km² 262 km²

Źródła: Statistisches Bundesamt (2012); 
GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/najwieksze-miasta-pod-wzgledem-powierzchni- 
1101/ [dostęp: 09.08.2014];
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-o-najwiekszej-liczbie-ludnosci-3018/ [dostęp: 
09.08.2014].
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Z tabeli 7 wynika, że Berlin jest największym pod względem liczby ludności miastem. 
Monachium zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu, jest jednak miastem najgęściej zalud-
nionym, ponieważ zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, w porównaniu z innymi, 
ponadmilionowymi miastami. Liczba ludności miasta Wrocławia jest niższa niż Warszawy, 
Krakowa oraz Łodzi. Struktura demograficzna ludności polskich miast charakteryzuje się 
większą przewagą liczebną kobiet. W Berlinie kobiety stanowią 51% populacji, natomiast 
w Łodzi − 54,5%.

W tabeli 8 przedstawiono koszty zamieszkania w prestiżowej dzielnicy w centrum 
Monachium.

Tabela 8
Wartość, koszt wynajmu i ceny za metr kwadratowy apartamentów w centrum 
Monachium z 2013 roku (w EUR)  

Powierzchnia Wartość Wynajem Cenam²

60 m² 297 900 976 4 965
120 m² 683 640 2 016 5 697
200 m² 1 571 200 3 372 7 856

Źródło: Global Property Guide (2014). 

Z tabeli 8 wynika, że ceny za metr kwadratowy w Monachium są wysokie, a co więcej 
wzrastają wraz z metrażem mieszkania. Średnia cena za metr kwadratowy 200-metrowego 
mieszkania wynosi 7856 euro, a cena za metr kwadratowy 60-metrowego mieszkania w tej 
samej okolicy wynosi 4965 euro, aż 2891 euro mniej. Powoduje to chęć wysiedlania lokato-
rów z małych mieszkań i tworzenia dużych apartamentów przez przedsiębiorców. 

Trudną sytuację stara się rozwiązać rząd, ustanawiając inicjatywy społeczne, takie jak 
SoBoN, Munich Prospects czy Living in Munich, które nie przynoszą jednak wystarcza-
jących efektów. Mimo działań klasy średniej i robotniczej oraz znanych mieszkańców, ta-
kich jak Uli Hoeness czy były burmistrz Monachium Hans Johen-Vogel, modne i drogie 
Monachium wypiera historyczne miasto z jego tradycjami.

Wrocław

Pod względem liczby ludności Wrocław zajmuje czwarte miejsce w Polsce. Powierzchnia 
Wrocławia jest zbliżona do powierzchni Monachium. Gęstość zaludnienia w mieście 
Wrocławiu jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w Monachium. Ważnym wyróżnikiem lokal-
nego rynku nieruchomości miasta Wrocławia jest istotność dokładnego sprawdzenia lokali-
zacji nieruchomości względem terenów zalewowych.

Wrocław rozwija się w szybkim tempie. Zwiększa swoją atrakcyjność dla bogatych 
mieszkańców. Oprócz wspomnianego Sky Tower, przy ulicy Podwale powstaje kolejny luk-
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susowy kompleks apartamentowy – Ovo Wrocław. W liczącym 9 kondygnacji budynku bę-
dzie mieścić się pięciogwiazdkowy hotel Hilton Wrocław.

Grażyna Musiał zwraca uwagę na potencjał intelektualny szkolnictwa wyższego roz-
winiętego we Wrocławiu. Cytowana autorka, powołując się na opinię Stevena Pearlsteina, 
podkreśla, że „ten potencjał intelektualny jest ważny dla koncernów międzynarodowych, 
które lokują swoje filie tam, gdzie znajdują się skupiska wyższych uczelni, gdyż stanowią 
one dla nich istotny element infrastruktury” (Musiał 2011, s. 152).

W tabeli 9 przedstawiono liczbę mieszkań, liczbę izb i wielkość powierzchni mieszka-
niowej w mieście Wrocławiu w latach 2000, 2005, 2009 oraz 2010.

Tabela 9
Bilans zasobów mieszkaniowych miasta Wrocławia w wybranych latach  
w okresie 2000-2010 

Lp. Zasób 2000 2005 2009 2010

1. Mieszkania 220 908 246 323 264 610 269 188
2. Izby 739 740 828 047 881 108 893 423
3. Średnia 3,35 3,36 3,33 3,32
4. Powierzchnia 12 450 000 m² 14 740 900 m² 15 918 700 m² 16 201 200 m²
5. Średnia 56,4 m² 59,8 m² 60,2 m² 60,2 m²

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu (2012). 

Z tabeli 9 wynika, że liczba mieszkań systematycznie zwiększa się. W 2000 roku wy-
nosiła 220 908, a w 2010 roku o 48 280 więcej. Liczba izb i powierzchnia ogółu zasobów 
mieszkaniowych również zwiększyła się. Średnia powierzchnia mieszkania z w ciągu deka-
dy powiększyła się o 3,8 m2. Liczba izb nieznacznie spadla (z 3,35 do 3,32), co przy jedno-
czesnym zwiększeniu się powierzchni mieszkań sugeruje powiększenie pokoi.

Porównanie proporcji dochód/cena dla Monachium i Wrocławia

W tabeli 10 przedstawiono średni miesięczny dochód do dyspozycji oraz cenę za metr 
kwadratowy mieszkań w danym mieście z 2014 roku. Konwersji jednostek na euro dokona-
no zgodnie z kursem na dzień 7.08.2014.

Z tabeli 10 wynika, że podstawową różnicę między Monachium i Wrocławiem stanowi 
fakt, że niemieckie miasto jest zdecydowanie droższe niż stolica tego kraju. Miesięczny do-
chód do dyspozycji pozwala tam na zakup 0,35 m² w centrum i 0,55 m² mieszkania na przed-
mieściach, prawie dwa razy mniej niż w bardzo przystępnym cenowo Berlinie. Zważywszy 
na obecną sytuację mniej zamożnych mieszkańców, zachodzi podobieństwo tych proporcji 
do Warszawy. Stolica Polski jednak jest miastem o większej powierzchni, co przynajmniej 
w najbliższej przyszłości pozwoli uniknąć poważnych napięć społecznych na tle zróżnico-
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wania ekonomicznego. Ceny we Wrocławiu są na umiarkowanie niskim poziomie, jednak 
wraz z nowymi luksusowymi apartamentami i postępującym rozwojem miasto Wrocław 
stanie przed dylematem zwiększania prestiżu kosztem jego najuboższych mieszkańców.

Tabela 10
Stosunek dochodu do dyspozycji do ceny wybranych miast Polski i Niemiec w 2014 roku

Lp. Miasto
Średni miesięczny 

dochód do 
dyspozycji (w EUR)

Cena m² Średni miesięczny dochód 
do dyspozycji /cena m²

Centrum 
(w EUR)

Przedmieścia 
(w EUR) Centrum Przedmieścia

1. Monachium 2 329,80 6 687,50 4 211,11 0,35 0,55
2. Berlin 1 790,59 3 201,67 1 919,09 0,56 0,93
3. Wrocław 683,86 1 689,38 1 180,30 0,40 0,58
4. Warszawa 872,61 2 481,68 1 645,55 0,35 0,53
5. Niemcy 2 072,32 3 129,77 2 067,36 0,66 1,00
6. Polska 675,57 1 757,41 1 235,54 0,38 0,55

Źródło: NUMBEO (2014).

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę dochód, relatywne ceny mieszkań są w Polsce prawie dwukrotnie 
wyższe niż w Niemczech. Co zaskakujące, relatywny koszt mieszkań w Monachium jest 
niewiele wyższy niż we Wrocławiu. Cena metra kwadratowego w centrum Wrocławia 
wynosi 68% ceny metra kwadratowego w centrum Warszawy. Cena metra kwadratowego 
w centrum Monachium wynosi 209% ceny metra kwadratowego w centrum Berlina.

Gospodarstwa jednoosobowe stanowią 40% niemieckich i 24% polskich gospodarstw 
domowych. Młodzi Niemcy szybko wyprowadzają się z rodzinnych domów i długo miesz-
kają sami, natomiast w Polsce większość mieszkających samotnie to osoby starsze. Osoby 
młode z racji wieku i niskiego stażu pracy nie dysponują dużymi zasobami finansowymi, 
trudno im także uzyskać kredyt. 

Dla młodej, pracującej osoby Wrocław stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Dochody 
są wyższe, a ceny nieruchomości niższe niż polskie średnie. Miasto jest ważnym centrum 
finansowym, politycznym i kulturowym zachodniej polski. Znajdują się w nim renomowane 
uczelnie oraz konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec.

Monachium jest bardzo kosztownym rozwiązaniem dla młodych Niemców. Mimo wy-
sokich dochodów, ceny mieszkań ponad dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa i bardzo 
duże zagęszczenie powodują trudność w samodzielnym zamieszkaniu w mieście. Nowi 
mieszkańcy Monachium to głównie bogaci biznesmani. Dla młodego człowieka lepszym 
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rozwiązaniem będzie skorzystanie z bardzo atrakcyjnych ofert mieszkaniowych w innych 
rejonach Niemiec.
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Comparison of the Market for Real Estate of the City of Wroclaw  
and Munich against the Background of the Selected European Towns 
in the Context of Socio-Economic Situation of Poland and Germany 

Summary

An aim of considerations is to present the market for housing real estate in 
Wroclaw and in Munich. In his article, the author described the socio-economic 
situation of Poland and Germany. He presented the data concerning the number 
of population, demographic structure, households, and received earnings. He ana-
lysed the statistical data related to the market for real estate of Poland and Germany 
against the background of other European states, presenting new investment pro-
jects, describing luxury apartment houses. Prices for real estate were referred to the 
earnings received. 

The research was carried out performing an analysis of the data of the statistical 
offices: the Polish Central Statistical Office (GUS), the German Destatis, and the 
European Eurostat. In result of the carried out studies and analyses it was stated that 
the quality of life in Poland, despite a considerable improvement, differs from the 
situation in Germany. Real estate in Germany is more accessible in terms of prices 
than immovable in Poland, taking into account money incomes of the societies of 
both countries. The price of one square meter of flat in Wroclaw is approximate to 
the national average in Poland, whereas in Munich it exceeds more than twice the 
national average in Germany. The article is of the research nature.

Key words: real estate, prices, quality of life, average wage, Munich, Wroclaw.
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Сравнение рынка недвижимости г. Вроцлава и Мюнхена  
на фоне избранных европейских городов в контексте  
социально-экономического положения Польши и Германии 

Резюме

Цель рассуждений – представить рынок жилищной недвижимости во 
Вроцлаве и Мюнхене. В статье дана характеристика социально-экономиче-
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ского положения Польши и Германии. Представили данные, касающиеся чи-
сленности населения, демографической структуры, домохозяйств и получае-
мых трудовых доходов. Провели анализ статистических данных, касающихся 
рынка недвижимости Польши и Германии на фоне других европейских госу-
дарств. Представили новые инвестиции, описали роскошные дома с апарта-
ментами. Цены недвижимости соотнесли с получаемыми заработками. 

Обследования провели, осуществляя анализ данных статистических 
управлений: польского Центрального статистического управления, немецко-
го Destatis и европейского Eurostat. В результате проведенных исследований 
и анализов констатировали, что качество жизни в Польше, несмотря на зна-
чительное улучшение, отличается от ситуации в Германии. Недвижимость  
в Германии более доступна по цене, нежели недвижимость в Польше, с уче-
том денежных доходов населения обеих стран. Цена одного квадратного ме-
тра квартиры во Вроцлаве близка национальной средней в Польше, тогда 
как в Мюнхене она более чем в два раза превышает национальную среднюю  
в Германии. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: недвижимость, цены, качество жизни, средняя заработная 
плата, Мюнхен, Вроцлав.
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