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Agnieszka Czajkowska, Kredytowanie przedsiębiorców
biorców
indywidualnych – specyfika, procesy, polityka,, Wyda
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Kolejna publikacja książkowa bez wątpienia
tpienia porusza aktua
aktualną, ważną a przy tym interesującą zarówno z poznawczego,
jak i praktycznego punktu widzenia problematykę.
ę. Jest to
książka autorstwa Agnieszki Czajkowskiej pt. Kredytowanie
przedsiębiorców indywidualnych – specyfika, procesy, polit
polityka. Autorka próbuje przeanalizować z różnych
nych punktów w
widzenia problematykę kredytowania
biorców
w kontek
kontekście doświadkredytowania przedsiębiorców
przedsiębiorców
biorców indywidualnych
indyw
indywiczenia banków oraz przedsiębiorców.
biorców. W monografii zaprezentowano now
nową koncepcję podejścia do kwestii kredytowania przedsiębiorców
biorców indywidualnych przez banki. Jest to pierwsz
pierwsza
tego rodzaju zwarta, kompleksowa publikacja w polskim pi
piśmiennictwie naukowym.

Krzysztof Borowski, Sztuka inwestowania w sztukę,
Difin, Warszawa 2013
2013.
Ciekawą pozycjąą na rynku wydawniczym jest ksi
książka pt.
Sztuka inwestowania w sztukę autorstwa Krzysztofa Borowskiego, która stara się ukazać najważniejsze tendencje na
rynku sztuki, ale od strony inwestowania. Książka przybliża
Czytelnikowi czynniki maj
mające wpływ na cenę inwestycji
alternatywnych oraz uzmysławia, w którym segmencie rynku
sztuki można
na było dotychczas zarobi
zarobić najwięcej. Autor stara
się odpowiedzieć na pytanie, jakie
brać pod uwagę przy zakupie dziesię elementy powinniśmy bra
ła, aby inwestycja okazała się w przyszłości wyjątkowo
ątkowo zyskowna
zyskowna.

Joanna Stawska, Stopy procentowe a inwestycje w Polsce
i strefie euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2014.
Nowością na rynku wydawniczym jest równieżż książ
książka pt.
Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
euro, której
autorką jest Joanna Stawska. W niniejszej książce
ążce skupiono
uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce
i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co
staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia
ąpienia Polski
do struktur strefy
strefy euro.
euro. Zależność
Zależność między
między
dzystopami
stopamiprocent
procentowymi a inwestycjami stanowi
dzy
procentoprzedmiot licznych dociekań teoretycznych i analiz empirycznych. Mimo to dotychczas nie
udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu decyzje banku
centralnego dotyczące stopy referencyjnej oddziałują na inwestycje. Autorka wykazała, że
poziom stóp referencyjnych banku centralnego ma wpływ na poziom nakładów inwestycy
inwestycyjnych przedsiębiorstw.

