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RADA PROGRAMOWA

Zgodnie z oczekiwaniem specjalistów, rynek fi-
nansowania nieruchomości nadal rozwija się dy-
namicznie, a momentami w zaskakującym wręcz
tempie. Kolejne miesiące przynoszą wzrost liczby
i wartości kredytów hipotecznych. Dzieje się tak na-
wet obecnie, gdy zaczęła już obowiązywać Re-
komendacja S, wprowadzająca m.in. znane ogra-
niczenia związane z kredytami denominowanymi
w walutach obcych.

Problemami związanymi z ryzykiem kredyto-
wym, koniecznością rozwoju i stosowania przez
polskie instytucje finansowe instrumentów je ograni-
czających, zajmujemy się na łamach „Finansowa-
nia Nieruchomości” od pierwszego numeru kwar-
talnika. W bieżącym wydaniu także polecamy Pań-
stwu artykuły  prezentujące metody wykorzystywa-
ne przez banki zachodnie oraz stan zainteresowa-
nia nimi w Polsce. 

Finansowanie nieruchomości to dla banków
i wszystkich instytucji, które uczestniczą w tym pro-
cesie, dziedzina trudna, wymagająca naprawdę
dobrego przygotowania i „oprzyrządowania”.

Dlatego współpracujący z nami Autorzy zajęli się
tym razem m.in. instrumentami pochodnymi na tym
rynku, wykorzystaniem modeli oceny niewypłacal-
ności przedsiębiorstw przy pomiarze ryzyka indy-
widualnego kredytobiorcy, zastosowaniem ratin-
gów przy finansowaniu nieruchomości komercyj-
nych, szacowaniem rynkowej wartości nierucho-
mości metodami dochodowymi czy rolą funduszy
gwarancyjnych w ograniczaniu ryzyka. Nie pomi-
jają też tak istotnych zagadnień, jak budowa
i wdrażanie Systemu AMRON oraz innych metod
wspomagających banki w określaniu i monitoro-
waniu ryzyka. Sekurytyzacja, tym razem warunki
prawno-organizacyjne dotyczące przyszłych na-
leżności czynszowych, ponownie pojawia się
na naszych łamach.

Interesujące, mamy nadzieję, będą dla Państwa
prezentowane raporty oraz relacje z badań i kon-
ferencji. Nie pomijamy również nowych możliwości
docierania do potencjalnych klientów, jakie daje
np. internet. Ta forma sprzedaży usług bankowych
interesuje przede wszystkim ludzi młodych, którzy
jednocześnie stanowią najbardziej perspektywicz-
ną grupę dla instytucji finansujących nieruchomości.

Jak ważna jest funkcja nadzoru bankowego,
nie musimy przekonywać. Mamy więc nadzieję,
że rozmowa z Wojciechem Kwaśniakiem, Gene-
ralnym Inspektorem Nadzoru Bankowego, stanie
się przyczynkiem do rozważań nie tylko nad rolą
tej instytucji, ale przede wszystkim poszukiwania
sposobów zapobiegania ryzyku.

Z niekłamaną satysfakcją zachęcamy także
do zapoznania się z drugim wywiadem zamiesz-
czonym w tym numerze „FN” – z prof. Dariuszem
Zarzeckim. Ważne, jak sądzimy, są kolejne mię-
dzynarodowe konferencje organizowane z jego
udziałem przez Uniwersytet Szczeciński. My zaś
dodatkowo postanowiliśmy podkreślić, że wrę-
czaną podczas tych spotkań prestiżową nagrodę
ßeta otrzymał w tym roku współpracujący z nami
od początku prof. Stanisław Kasiewicz, członek
Rady Programowej „FN”. Jedną z czterech zaś
nominowanych do niej osób był Przewodniczący
naszej Rady, dr Zbigniew Krysiak. Serdecznie gra-
tulujemy. 

Bożenna Chlabicz
Redaktor Naczelna

Szanowni Czytelnicy!
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komercyjnych – próba analizy (cz. II)
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Jan Robert Nowak
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str.14
Instrumenty pochodne na rynku
nieruchomości
W artykule wyodrębnione zyskały cztery
podstawowe rodzaje ryzyka: stopy
procentowej, kursu walutowego, kredytowe
oraz cen nieruchomości. Następnie wskazane
są możliwości wykorzystania instrumentów
pochodnych w zakresie zarządzania rodzajami
ryzyka. Szczególna uwaga poświęcona jest
propozycji wprowadzenia instrumentów
pochodnych na indeksy cen nieruchomości.

str.24
Wykorzystanie modeli oceny
niewypłacalności przedsiębiorstw 
przy pomiarze ryzyka 
indywidualnego kredytobiorcy
Celem publikacji jest: przedstawienie skali
upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle
tendencji światowych, z uwzględnieniem
czynników determinujących liczbę upadłości,
zaprezentowanie istoty i niezbędnych
warunków budowy skutecznych systemów
wczesnego ostrzegania oraz określenie
możliwości wykorzystania niektórych
istniejących systemów wczesnego ostrzegania
przy pomiarze ryzyka kredytowania
przedsiębiorstw z branży budowlanej.

str.36
Zastosowanie ratingów w finansowaniu
nieruchomości komercyjnych – próba
analizy
W artykule tym  autorzy zdecydowali się
przybliżyć procedurę ratingu wewnętrznego
opracowywaną obecnie w BRE Banku
Hipotecznym S.A. Omawiany przez nich
system  przeznaczony jest dla projektów 
z obszaru nieruchomości realizowanych 
w formule spółek celowych. 
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7755 System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu
Nieruchomościami
Jacek Furga 
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7788 Kłopoty klienta są kłopotami banku 
Rozmowa z Wojciechem  Kwaśniakiem, Generalnym
Inspektorem Nadzoru Bankowego

8833 Międzynarodowa współpraca,  prestiżowa nagroda
Rozmowa z prof. dr. hab. Dariuszem Zarzeckim
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8877 Kredyty mieszkaniowe – wyniki sektora bankowego 
za I kwartał 2006 r.
Michał Wydra 

9944 Wrocławski rynek mieszkaniowy – anatomia wzrostu 
Iwona Witek

■ PRZEGLĄD

9977 Mieszkanie Dla Studenta i Absolwenta – tezy i wnioski 
z pierwszej konferencji
Iwona Witek

110000 Działalność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości 
w I połowie 2006 r. 
Michał Wydra

110066 Zadania konsultanta w ocenie ryzyka projektu
deweloperskiego 
Artur Pietraszewski 

110088 ARTYKUŁY SPONSOROWANE

■ ABC FINANSOWANIA
NIERUCHOMOŚCI

111111 Kredyty refinansowe nową bronią na rynku
mieszkaniowym
Karolina Duda
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111166 IBREF 2006 w Gdańsku
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112200 Kalendarium konferencji 
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