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V KONGRES
FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI 
MIESZKANIOWYCH W KRAJACH 

EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

www.zbp.pl

4-5 grudnia 2008 r.
Centrum Konferencyjne Windsor ParkHotel,

Jachranka 75, Serock k. Warszawy.

Globalne determinanty rozwoju finansowania nieruchomości
w krajach Europy Środkowowschodniej.

Turbulencje na rynkach międzynarodowych wnioski i doświadczenia dla sektora
bankowego w krajach Europy Środkowowschodniej.

Polityka mieszkaniowa i jej wpływ na stabilizację rynku nieruchomości.

Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym w warunkach destabilizacji 
rynku nieruchomości.

Więcej informacji: www.housingfinancecongress.eu
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Szanowni Państwo!
Sytuacja w sektorze bankowym nie jest łatwa. Na bieżąco śledzimy 
zmiany, doniesienia z giełd, reakcje klientów. Nastąpił moment, 
który – wydaje się – łatwo było przewidzieć, a jednak przez ostatnie 
półtora roku nikt nie potrafił, bądź nie chciał go opisać.
O kryzysie w USA informowaliśmy przez kilkanaście miesięcy. 
Fakt, że tak długo jego efekty „szły” do Europy, być może 
uśpił naszą czujność. Niezbyt dobrze wpłynęły na nią także 
uspokajające, może nawet lekceważące problem, wypowiedzi 
części ekspertów. Powtarzano, że Europa jest zagrożona, ale ma 
na tyle silną pozycję, że poradzi sobie ze skutkami kryzysu, 
a Polsce nie grożą szczególne zawirowania, bo nasz rynek 
bankowy znajduje się na początkowym etapie rozwoju.
Tymczasem stało się. Spadki na giełdach, brak środków na rynkach 
międzybankowych, rosnące marże i oprocentowanie kredytów, 
rygorystyczne badanie zdolności kredytowej klientów i wiele innych, 
ostrożnościowych posunięć banków. Oczywiście, koniecznych, 
choć niewątpliwie obciążających przede wszystkim klientów. 

Prof. Leszek Dziawgo pisze w tym numerze kwartalnika, że 
w zasadzie na światowym rynku finansowym wystąpił nie kryzys, 
ale powrót finansowego biznesu na właściwe miejsce w gospodarce. 
Z kolei prof. Jacek Łaszek analizuje kwestię baniek spekulacyjnych 
na rynku mieszkaniowym. Inni Autorzy też nie pomijają 
trudnych, czasem niezbyt przyjemnych dla sektora zjawisk.
Sytuacja kryzysowa zmusza do walki o minimalizowanie 
negatywnych skutków, ale powinna także skłaniać do refleksji nad 
jej przyczynami. Coraz więcej pojawia się dziś głosów o bezkarności 
prezesów amerykańskich banków, którzy zarabiali miliony 
dolarów, ale nie grzeszyli kompetencją. Żadnych konsekwencji 
raczej nie poniosą. Za ich błędy zapłacą, podwójnie lub potrójnie, 
klienci. W tym kontekście źle brzmią apele do nich o lojalność czy 
przypominanie, że banki są instytucjami zaufania społecznego. 
Warto, jak się wydaje, zastanowić się nad tym nie tylko 
ogólnie, ale także w momencie, gdy zapada decyzja o kolejnej 
podwyżce marży czy oprocentowania kredytu.

Bożenna Chlabicz
Redaktor Naczelna

RADA 
PROGRAMOWA
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SPIS TREŚCI
WYZWANIA  

DLA POLITYKI  
STABILNOŚCI...

Obecny kryzys na międzynarodowych 
rynkach finansowych charakteryzuje 

się pewnymi cechami i mechanizmami 
wynikającymi z trendów rozwojowych 
globalnych rynków finansowych, które 

wcześniej nie miały miejsca lub ich 
zasięg oddziaływania nie był istotny.4

KILKA  
REFLEKSJI 

„KRYZYSOWYCH”
Finansowanie produkcji, handlu 

i inwestycji – takie były pierwotne 
zadania finansistów. Transakcje 

finansowe miały ułatwiać 
funkcjonowanie gospodarki. Jednak 
w ostatnich dziesięcioleciach rynek 

finansowy znacznie się usamodzielnił 
i zaczął żyć własnym życiem, pozostając 
w coraz luźniejszych związkach z realną 

gospodarką. 48

  1 Od redakcji

  2 Spis treści

RYNEK  
FINANSOWANIA  
NIERUCHOMOŚCI

Instrumenty  
finansowania  
nieruchomości
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Leszek Pawłowicz

15   Pierwszy w Polsce fundusz mezzanine 
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hipotecznych 
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finansowania nieruchomości
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48   Kilka refleksji „kryzysowych” 
Leszek Dziawgo

BAŃKI  
CENOWE NA 

RYNKACH... 
Należy zwrócić uwagę, że nie 

wszystkie bąble spekulacyjne muszą 
prowadzić do silnego spadku cen 

aktywów i związanych z tym zaburzeń. 
Mniejsze bąble są często stopniowo 

wchłaniane poprzez realny spadek cen 
nieruchomości na skutek inflacji cen 

konsumpcyjnych i wzrostu dochodów.26
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