KONFERENCJE I SZKOLENIA
Centrum Prawa Bankowego i Informacji dzia∏a na rynku us∏ug szkoleniowych
od 1999 r. Adresatami organizowanych przez Centrum szkoleƒ, konferencji i seminariów sà banki, firmy mi´dzybankowe oraz inne instytucje finansowe. Oferowane
szkolenia dotyczà najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej bankowoÊci i zwiàzane
sà mi´dzy innymi z: prawnà obs∏ugà banku, dzia∏alnoÊcià kredytowà, Nowà Umowà Kapita∏owà, tzw. ustawà antylichwiarskà zarzàdzaniem ryzykiem bankowym,
outsourcingiem, operacjami bankowymi, przeciwdzia∏aniem praniu pieni´dzy.
CPBiI wspó∏pracuje z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, majàcymi specjalistyczne przygotowanie merytoryczne, a tak˝e z przedstawicielami najwa˝niejszych instytucji ˝ycia publicznego.
CPBiI organizuje szkolenia w trybie otwartym i na zamówienie. Ka˝de z oferowanych
przez CPBiI szkoleƒ mo˝e zostaç specjalnie dostosowane do indywidualnych
potrzeb, zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Zapraszamy do wspó∏pracy
kontakt:

Joanna Ko∏odyƒska
tel. 022 48 68 414, faks 022 48 68 403
e-mail: Joanna.Kolodynska@cpb.pl
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
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Szanowni Państwo!
Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych
o podwyższonym ryzyku wciąż jest w centrum uwagi. Dziś
już nie tylko specjaliści i eksperci analizują jego przyczyny
oraz skutki. Przeciętny klient banku zazwyczaj jest na tyle
zorientowany, że potrafi – ubiegając się np. o kredyt hipoteczny
– pytać o to, jaki ów kryzys może mieć wpływ na wysokość rat,
które będzie spłacał.
Autorzy wielu artykułów, które publikujemy w tym numerze
„Finansowania Nieruchomości”, także wracają do problemów
związanych z kryzysem subprime. Ich spostrzeżenia, refleksje,
oceny i analizy poddajemy Państwu pod uwagę, licząc na to,
że pomogąprzy analizie zjawisk zachodzących na rynkach
finansowych świata. Jednym z coraz częściej pojawiających się
wniosków jest stwierdzenie, że o ile globalizacja jest faktem,
o tyle skutki dla Polski są i będą niewielkie. Przede wszystkim
dlatego, że nasz rynek dopiero się rozwija i wiele instrumentów,
powszechnych np. na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych,
u nas wciąż jeszcze nie jest stosowanych.

Równie chętnie podejmowanym ostatnio tematem jest reverse
mortgage. O odwróconej hipotece pisaliśmy już na naszych
łamach wielokrotnie, ale bodaj nigdy dotąd tak często nie
zajmowali się nią publicyści i nie było tak wielu przyszłych
emerytów zainteresowanych tym – w Polsce wciąż jeszcze tylko
rozważanym – produktem. Jest on zatem bardzo oczekiwany,
ale jednocześnie już na obecnym etapie prac, rodzi wiele
pytań i niebezpieczeństw. W prezentowanych artykułach
przedstawiamy niektóre z nich, sugerując szczególną uwagę przy
wdrażaniu konkretnych rozwiązań.
Tym, co wymaga nieustannej analizy i oceny, jest ryzyko.
Występuje ono w każdym z przejawów działalności finansowej
i szerzej, gospodarczej. Polecamy lekturę materiałów temu
poświęconych, podobnie, jak kolejne artykuły poświęcone
budownictwu mieszkaniowemu. Mamy nadzieję, że staną się one
dla Państwa źródłem inspiracji do dalszych rozważań.
Bożenna Chlabicz
Redaktor Naczelna
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Ważnym źródłem pozyskania kapitału są
inwestorzy niepubliczni – private equity.
Kiedy w Polsce rodziła się gospodarka
rynkowa, private equity miało na świecie
już ponad 20 lat doświadczeń. Mimo
to rola private equity w polskiej
gospodarce jest niewielka. Według
danych EVCA inwestycje dokonane przez
inwestorów PE w Polsce stanowią mniej
niż 0,12 proc. PKB.
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Ważnym wymiarem kryzysu subprime jest
to, że rozpoczęła się w Polsce ożywiona
dyskusja na temat roli bezpieczeństwa
i udziału w jego zapewnieniu takich
instytucji, jak m.in.: Narodowy Bank Polski,
Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego i Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.
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Okres transformacji ekonomicznej na
rynkach wschodzących Europy Środkowej
sprzyjał więc, jeśli wręcz nie wymuszał,
poszukiwanie nowych instrumentów
i systemów finansowania budownictwa
mieszkaniowego. Słowacy jako pierwsi
zdecydowali się na zaimplementowanie
niemieckiego systemu kas budowlanych.
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