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Szanowni Państwo!
Tradycyjnie już pierwszy w roku numer naszego kwartalnika uka-
zuje się tuż przed Walnym Zgromadzeniem Związku Banków Pol-
skich, które zawsze jest okazją do wnikliwej merytorycznej analizy 
stanu sektora bankowego oraz sformułowania wniosków wynikają-
cych z minionych zdarzeń. A działo się, jak wiadomo, wiele i nie 
zawsze były to zjawiska pozwalające na optymistyczne prognozy na 
przyszłość.
Rok 2007 potwierdził dużą dynamikę rozwoju finansowania nie-
ruchomości w Polsce, w tym wzrost liczby i wartości udzielanych 
kredytów hipotecznych. Jednocześnie uwrażliwił środowisko ban-
kowe na zagrożenia, konieczność analizowania ryzyka i stosowania 
procedur ostrożnościowych, bo trudno było i jest nie uwzględniać 
skutków kryzysu subprime w Stanach Zjednoczonych oraz na euro-
pejskich rozwiniętych rynkach finansowych. Wprawdzie, jak twier-
dzą eksperci, na szczęście dla Polski, nie ma on prostego przełoże-
nia na naszą sytuację, ale może wywołać niezbyt pozytywne efekty 
także u nas. 
Oczywista jest zatem potrzeba sięgania po nowe instrumenty, 
w tym wykorzystanie możliwości rynku kapitałowego w zakresie  

finansowania nieruchomości. Inną formą, niestosowaną dotych-
czas w naszym kraju, jest reverse mortgage dla osób w wieku emery-
talnym. Tzw. hipoteka odwrócona to niewątpliwie szansa na popra-
wę sytuacji finansowej starszych ludzi. 
Amerykański kryzys ujawnił potrzebę większej dyscypliny i dale-
kowzrocznego spojrzenia na kwestie finansowania nieruchomości. 
Banki, zobowiązane do wdrażania dyscypliny i metod służących 
budowaniu portfeli o dobrej jakości, z coraz większą uwagą śledzą 
wydarzenia na świecie i rozwój sytuacji w Polsce. Mamy nadzieję, 
że refleksje, wnioski i rozważania autorów artykułów, które publi-
kujemy w tym numerze kwartalnika, nie tylko Państwa zainteresu-
ją, ale skłonią także do własnych refleksji. 
Nie pomijamy spraw trudnych i niepokojących. Na każdy problem 
staramy się spojrzeć z różnych punktów widzenia. Każde wydanie 
kwartalnika „Finansowania Nieruchomości” przygotowujemy tak, 
by był on źródłem wszechstronnej wiedzy i inspiracji. Mamy na-
dzieję, że także tym razem uznają Państwo, iż zajęliśmy się tym, co 
najważniejsze.

Bożenna Chlabicz
Redaktor Naczelna
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Kryzys na amerykańskim rynku subprime 
miał negatywne skutki dla płynności na 

rynku finansowym i przeniósł się na rynki 
innych krajów. Przede wszystkim był 

on spowodowany nadmierną ekspansją 
kredytów hipotecznych oraz niskimi ocenami 

ryzyka kredytowego. Jednoczesny brak 
pewnych regulacji na rynku mieszkaniowym, 

standardów ochrony konsumenta oraz brak 
przejrzystości i regulacji niebankowych 

instytucji finansowych, spowodował 
załamanie rynku amerykańskiego. 

AMRON 
SZYTY NA MIARĘ 

Wymagania i oczekiwania banków, 
zwłaszcza te dotyczące jakości i struktury 

zasobów baz danych, jak również form 
automatycznego zasilania AMRON oraz 

jego komunikowania się z systemami 
operacyjnymi banków, definiowane były 

i są w różnorodnej formie. Od listopada 
2006 roku platformą do wymiany poglądów 

w tym zakresie i omawiania wnioskowanych 
przez banki zmian w Systemie jest Komitet 

Uczestników Systemu AMRON. 

WYBRANE 
ASPEKTY RATINGU 
NIERUCHOMOŚCI

Dylematem banku chcącego zrealizować 
oszczędności w kapitale ekonomicznym nie 
jest kwestia, czy w ogóle budować w banku 
system ratingowy. Kwestią zasadniczą staje 

się jego ostateczny kształt, dostosowany 
do specyfiki konkretnego kraju, konkretnej 

transakcji i specyfiki konkretnej 
nieruchomości. W obszarze finansowania 

nieruchomości można wyróżnić szereg 
rodzajów różnorodnych transakcji. 4
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