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Wstęp

Globalny kryzys finansowy stwarza specyficzne warunki do funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej, a także w wymiarze indywidualnych wyborów
uczestników rynków finansowych. W zmiennych warunkach gospodarczych identyfikacja czynników ryzyka finansowego staje się wyzwaniem nie tylko dla nieprofesjonalnych uczestników rynku. Firmy inwestycyjne, banki czy też towarzystwa
ubezpieczeniowe wykorzystujące skomplikowane instrumenty finansowe, często
niestety w sposób łamiący podstawowe zasad nauki o finansach, ukazały ograniczenia, jakimi obarczone są decyzje finansowe podejmowane bezrefleksyjnie na podstawie fałszywych przesłanek.
Rozwój rynków finansowych naznaczony jest wieloma bańkami spekulacyjnymi, hossami i bessami, których w większości, o ile nie w każdym wypadku, pierwotną przyczyną były błędne decyzje uczestników, podejmowane przy niewystarczających lub fałszywych danych. Skutki błędnych decyzji nie muszą jednak z góry
oznaczać negatywnych skutków finansowych w ujęciu stabilności systemu finansowego i bezpieczeństwa jego uczestników. Właściwe instytucje oraz wykorzystanie
zasad finansowych zgodnie ze stanem najlepszej wiedzy uczestników rynku może
w znacznej mierze minimalizować ryzyko, a przynajmniej pozwalać na jego kontrolowanie. Daleko idąca innowacyjność rynków finansowych, w tym rynków nieruchomości, wymaga w tak określonych ramach pogłębiania istniejącego stanu wiedzy, a przede wszystkim upowszechniania w ramach nie tylko badań naukowych,
ale co ważniejsze – poprzez ich absorpcję w warunkach rzeczywistości gospodarczej. Ze względu na specyfikę genezy pierwszego globalnego kryzysu finansowego
w XXI wieku, którego zarzewiem okazały się amerykańskie kredyty hipoteczne,
współcześnie rośnie znaczenie rynków nieruchomości. Rozwój długoterminowego
pierwotnego rynku kredytowego, który stał się podstawą zamożności społeczeństw
państw dobrobytu, uwolnił znaczny kapitał ekonomiczny zgromadzony w sektorze
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Zastosowanie w procesie uwalniania kapitału z nieruchomości sekurytyzacji właściwej i pochodnej wymaga jednak
szczególnej uwagi ze strony inwestorów i instytucji odpowiedzialnych za szeroko
pojętą równowagę systemu finansowego. Tradycyjne kredyty hipoteczne, różnego
rodzaju formy innowacyjnych instrumentów hipotecznych (m.in. green mortgage,
reverse mortgage), usługi bancassurance, derywaty kredytowe czy też opcje walutowe tworzą istotną część rynków finansowych. Wybór instrumentów finansowych
uwarunkowany jest natomiast specyficznymi czynnikami decyzyjnymi, w tym
o charakterze makroekonomicznym, wypłacalności, ryzyka kredytowego oraz zasad
planowania finansowego.
Publikacja przedstawiana przez autorów Czytelnikowi jest już kolejnym efektem zainteresowań młodych adeptów nauki finansów związanych z Międzywydzia-
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łowym Kołem Naukowym Bankowości Bankier. Doktoranci i studenci prowadzący
badania w ramach współpracy z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu cyklicznie analizują zjawiska związane z przemianą współczesnego
rynku usług finansowych. Uznanie sektora nieruchomości za istotny element rynku
kapitałowego stało się niezbędne ze względu na znaczenie w warunkach funkcjonowania współczesnych gospodarek. Finansowanie hipoteczne, o charakterze długoterminowym, z istotną rolą tezauryzacyjną nieruchomości, stało się podstawą do
finansowania rozwoju gospodarczego i wzrostu bogactwa społeczeństw. Przedstawiana książka adresowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych innowacjami finansowymi pojawiającymi się na styku finansów i sektora nieruchomości. Innowacyjność systemów finansowych staje się przy tym istotnym elementem
rozwoju współczesnych gospodarek, a przekaźnikiem staje się sektor nieruchomości
wykorzystujący hipoteczne instrumenty finansowe. Określenie właściwych warunków ich wykorzystania staje się natomiast elementem stabilnego rozwoju systemu
finansowego i inwestycyjnego. Redaktorzy naukowi żywią nadzieję, że przedstawione artykuły stanowią udaną próbę przybliżającą zawiłe zagadnienia styku rynku
finansowego i nieruchomości.
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