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Szanowni Państwo!

Nie możemy, niestety, triumfalnie ogłosić 
zakończenia kryzysu w finansowaniu 
nieruchomości i w żadnej z branż z nim 
związanych, choć uczynilibyśmy to z ogromną 
satysfakcją. Wciąż występuje wiele ograniczeń, 
pojawiają się negatywne zjawiska i nowe 
zagrożenia. Nieustannie trzeba monitorować 
ryzyko i zastanawiać się, jak mu zapobiegać, 
a przynajmniej zmniejszać.

Kryzys nie oznacza, na szczęście, ani 
zatrzymania akcji kredytowej, ani całkowitego 
zamknięcia placów budów, ani masowych 
upadłości firm związanych z finansowaniem 
czy ubezpieczaniem kredytów. Jednak wszyscy 
narzekają, a niektórzy wręcz biją na alarm. 
Czy jest zatem źle, bardzo źle, a może grozi nam 
katastrofa?

Nie da się odpowiedzieć wprost na to pytanie, 
ale możemy analizować zjawiska i trendy oraz 
wnikliwie obserwować wydarzenia. Tak też 
czynią nasi Autorzy, grono ekspertów, teoretyków 
i praktyków związanych z rynkiem finansowania 
nieruchomości oraz dziedzinami, które umownie 
nazwijmy, „pokrewnymi”.

Oceniając z różnych punktów widzenia to, co 
działo się w ciągu kilku ostatnich miesięcy, warto 
podkreślić, że kryzys stał się okazją do głębokiej 
refleksji nad istotą wcześniejszych sukcesów na tym 
polu. Rosła liczba i wartość udzielanych kredytów, 
łagodzono kryteria ich przyznawania, zwiększała 
się cena mieszkań i innych nowo budowanych 
obiektów, wszyscy zarabiali, licząc na nieustanny 
wzrost. W atmosferze sukcesu niewiele osób miało 
odwagę przypominać, że należy nie tylko omawiać, 
ale wprowadzać instrumenty zwiększające 
bezpieczeństwo tego rynku, myśleć o możliwościach 
finansowych obywateli o przeciętnych i niskich 

dochodach, planować dalszy rozwój uwzględniając 
nieuchronność cykli koniunkturalnych. Itd., itp.

W artykułach publikowanych na łamach 
tego numeru kwartalnika znajdą Państwo 
wiele cennych i trafnych spostrzeżeń, wniosków 
i informacji. Polecamy Państwu ich lekturę 
i zapraszamy do dyskusji o kwestiach, które 
Państwa szczególnie interesują. Chętnie 
opublikujemy wypowiedzi polemiczne, zachęcamy 
też do dzielenia się własnymi doświadczeniami 
i opiniami. Nasze łamy są do Waszej dyspozycji. 

Kwartalny cykl ukazywania się „Finansowania 
Nieruchomości” nie pozwala wprawdzie reagować 
na bieżące wydarzenia, ale daje szansę spojrzenia 
na nie z pewnego dystansu, tak potrzebnego 
w sytuacji ogólnego zagrożenia. Wnioski z tych 
obserwacji budzą, na szczęście, nadzieję.
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