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– profesor Leszek Balcerowicz, prezes NBP  
na XII Forum Bankowym ZBP

Jak reformowano  
polski system bankowy?
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RADA PROGRAMOWA

W 2005 roku sektor bankowy odniósł nie-
kwestionowany sukces zarówno pod wzglę-
dem liczby, jak i wartości udzielonych kredy-
tów hipotecznych. Ich łączna wartość wynio-
sła 22 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że
w bieżącym roku nie będzie gorzej. 

Na łamach naszego kwartalnika od po-
nad półtora roku pilnie śledzimy i analizuje-
my zjawiska oraz tendencje występujące
na rynku finansowania nieruchomości. Na-
szym małym sukcesem jest to, że udaje się
nam w miarę regularnie publikować kolejne
numery „FN” i prezentować materiały, któ-
re są pomocne w codziennej pracy ban-
kowców, deweloperów i specjalistów
od ubezpieczeń. Z przekazywanych nam
przez Czytelników opinii wynika, że jakość
ich pracy w znacznej mierze zależy od po-
szerzania wiedzy i dostępu do aktualnych
analiz. Czynimy wszystko, by niezbędne

do tego narzędzia znajdowali w naszym
kwartalniku.

Przekazujemy Państwu kolejny, szósty już
numer naszego pisma. Zawiera on liczne,
ważne, jak sądzimy i aktualne artykuły przy-
gotowane przez wybitnych znawców po-
dejmowanych tematów, zarówno teorety-
ków, jak i praktyków. 

W zakresie finansowania nieruchomości
dzieje się wiele w ostatnim okresie. Uwagę
specjalistów oraz klientów przyciągała dys-
kusja na temat ryzyka związanego z kredy-
tami hipotecznymi ze względu na ich bar-
dzo długi okres oraz specyfikę profilu ryzyka
determinowanego zachowaniem się cen
nieruchomości na rynku jako zabezpiecze-
nie kredytu. Efektem tej debaty jest Rekomen-
dacja S, do sformułowania której istotnie
przyczynił się Związek Banków Polskich. Pi-
szemy o tym w kilku artykułach, mając świa-
domość, jak ważne skutki przyniosą zawarte
w niej rozstrzygnięcia.

Kolejnym tematem nurtującym nie tylko śro-
dowisko, ale przede wszystkim społeczeń-
stwo, są rządowe koncepcje pomocy pol-
skim rodzinom w uzyskaniu pierwszego
mieszkania. W tym numerze „FN” zamiesz-
czamy informacje z „pierwszej ręki” na ten te-
mat. Szczegółowo omawiamy konkretne pro-
jekty ustaw i innych planowanych posunięć.
W chwili, gdy zostaną one przyjęte w posta-
ci obowiązujących aktów prawnych, w oczy-
wisty sposób wpłyną na dalszy rozwój rynku
nieruchomości, a co za tym idzie – także for-
my jego finansowania.

Oddając zatem Państwu najnowsze wy-
danie kwartalnika, spodziewamy się, że jesz-
cze lepiej niż dotychczas spełni on swoje
zadanie. Czekamy też na opinie i sugestie
dotyczące tematyki następnych numerów.
Zapraszamy również do współredagowa-
nia naszego pisma.

Przewodniczący Rady Programowej
dr Zbigniew Krysiak

Szanowni Czytelnicy!
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str.37
Stan bieżący i perspektywy 
rozwoju funduszy nieruchomości 
w Polsce
Jedną z form inwestowania na rynku 
nieruchomości są fundusze inwestycyjne 
nieruchomości. W sposób naturalny rodzi się
pytanie, czy fundusze nieruchomości odniosą
w naszym kraju sukces podobnie, jak 
w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech?
Czy jest szansa na to, że w przyszłości znacz-
na część naszych oszczędności zostanie 
ulokowana w tych produktach?

str.56
Wymogi dla transakcji 
sekurytyzacyjnych 
W artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na te aspekty transakcji sekurytyzacyjnych, 
które naszym zdaniem będą przedmiotem prac
Komisji Europejskiej nad Koncepcją integracji
rynku kredytów hipotecznych oraz na potrzebę 
poszukiwania rozwiązań, które będą 
wykorzystywały możliwości i dobre 
rozwiązania w Unii Europejskiej. Takie 
podejście powinno ułatwić stworzenie lepszych
niż dotychczas warunków do transakcji 
sekurytyzacyjnych w Polsce i wykorzystanie 
faktu integracji z UE do pozyskania kapitału. 

str.90
Rząd nie jest fundatorem mieszkań
Istotą funkcji państwa w zakresie regulacji 
rynku mieszkaniowego jest tworzenie spójnego, 
stanowiącego integralną całość, prawnego
i decyzyjnego oprzyrządowania tego rynku.
W budżecie powinny znaleźć się środki 
na sfinansowanie lub istotne wzmocnienie 
wybranych rodzajów budownictwa, 
w szczególności o charakterze socjalnym. 
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