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Celem pracy jest prezentacja w kompleksowym ujęciu zakresu i narzędzi 

analiz ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do nieruchomości 

inwestycyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania 

wartością. 

W ujęciu teoretycznym w pracy omówione zostały zagadnienia związane 

z zarządzaniem wartością oraz wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej 

oraz techniczno-ekonomicznej w tym procesie. Analiza  rozbudowanego 

studium przypadku stanowi prezentację praktycznego wykorzystania narzędzi 

analiz ekonomiczno-finansowych w odniesieniu do nieruchomości 

inwestycyjnej. 

Podręcznik zawiera jedenaście rozdziałów, które obejmują treści 

teoretyczne, metodyczne studium oraz rozdział empiryczny. W rozważaniach 

teoretycznych przedstawiono przesłanki wykorzystania, zakres i narzędzia 

analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych. Przeanalizowano 

kategorie wartości w analizie ekonomicznej, czynniki jej kształtowania oraz 

obszary zarządzania wartością. Wyróżniono standard, w tym rynkowy, 

użytkowy i środowiskowy jako istotny współcześnie element zarządzania 

wartością. Przedstawiono koncepcję optymalnego sposobu użytkowania, 

narzędzia analizy finansowej, inwestycyjnej i techniczno-ekonomicznej, metody 

wyceny oraz analizę due diligence dla nieruchomości inwestycyjnych. Ostatni 

rozdział o charakterze empirycznym zawiera prezentację rozbudowanego studium 

przypadku – kompleksową analizę inwestycyjną z wyceną niezbędną w celu ujęcia 

wartości w analizie. 
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