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Recenzje
Jan Szambelañczyk

Andrzej Sïawiñski, Anna Chmielewska,
ZrozumieÊ rynki finansowe
PWE S.A., Warszawa 2017, s. 219, ISBN 978-83-208-2291-5

Przeïom wieków XX i XXI przejdzie do historii gospodarczej, a zwïaszcza historii finansów, jako cechujÈcy siÚ nie notowanym uprzednio, i to na niewiarygodnie duĝÈ skalÚ, rozwojem wartoĂci aktywów instytucji finansowych. Dotyczy to
równieĝ nie stosowanych wczeĂniej innowacji finansowych. Odnotowany bÚdzie
takĝe proces ogromnego wzrostu tzw. niewidzialnych transakcji finansowych, czyli
transakcji nie zwiÈzanych z nastÚpczÈ funkcjÈ pieniÈdza w obrocie towarami lub
usïugami, których istotÈ jest obrót ryzykiem bez granic; i to zarówno w dosïownym
znaczeniu, jak ibsymbolicznym.
Praktyka pokazuje, ĝe eksplozjÚ innowacyjnych usïug finansowych i jej szybkie
upowszechnianie w ofertach instytucji finansowych cechowaïa i cechuje asymetria
kompetencyjna w przekroju podaĝy i popytu. Mamy takĝe na rynku nowe – nieznane dotÈd – procesy swoistej „reprywatyzacji” pieniÈdza w systemie bitcoin’a
ibpodobnych mu innowacji na rynku pieniÚĝnym. Bywaïo nawet gorzej. Niekiedy
przedstawiciele instytucji finansowych oferujÈcy klientom instrumenty finansowe
nie byli w peïni Ăwiadomi ani ich specyfiki, ani wszystkich konsekwencji dla obu
stron kontraktu. W koñcu lat 90. Joseph E. Stigliz ostrzegaï instytucje finansowe,
aby nie byïy nieroztropne i chciwe. Globalny kryzys finansowy dowodnie wykazaï,
ĝe przestrogi te nie odniosïy skutku, a wiele dziaïañ w ramach rynku finansowego
zaczÚïo przypominaÊ kasyno.
PomijajÈc aksjologiczne przesïanki zachowañ banków i klientów w Polsce,
sztandarowym przykïadem spekulacji w segmencie klientów indywidualnych – za
przyzwoleniem banków jako instytucji zaufania publicznego – byïy kredyty frankowe, w pewnym stopniu takĝe lokaty strukturyzowane, a w grupie klientów instytu172

Recenzje

cjonalnych opcje walutowe. Nie sposób pominÈÊ piramid finansowych obiecujÈcych
znacznie odbiegajÈce od standardu rynkowego korzyĂci. W przypadku opcji walutowych za kuriozalne moĝna uznaÊ przypadki skarg na banki i nadzorcÚ – zgïaszane
przez profesjonalistów odpowiedzialnych za finanse wielkich przedsiÚbiorstw – za
poniesione straty i domaganie siÚ interwencji pañstwa. Ludowe przysïowie „gïupich nie siejÈ, sami siÚ rodzÈ” szczególnie dobrze pasuje do popularnoĂci inwestycji
w piramidy finansowe, zresztÈ nie tylko w Polsce, ale ib zagranicÈ. A co gorsza,
wyglÈda na to, ĝe sïynne strofy Jana Kochanowskiego „… NowÈ przypowieĂÊ Polak
sobie kupi, ĝe i przed szkodÈ, i po szkodzie …” zachowujÈ aktualnoĂÊ. Pomimo ĝe
w mediach gïoĂno o Komisji ¥ledczej ds Amber Gold, na rynku rozwija dziaïalnoĂÊ
kolejna instytucja noszÈca znamiona piramidy finansowej.
Na tle powyĝszych uwag, a zwïaszcza wobec stanu edukacji finansowej ludnoĂci, w tym nawet osób, które trudniÈ siÚ zawodowo inwestycjami finansowymi,
sÈ inwestorami swych zasobów finansowych lub odpowiadajÈ za powierzone im
fundusze w podmiotach niefinansowych, studiujÈ na kierunkach ekonomicznych
czy finansowych, wreszcie sÈ hobbystycznie zainteresowane rynkami finansowymi, ksiÈĝka autorstwa Andrzeja Sïawiñskiego i Ewy Chmielewskiej powinna byÊ
lekturÈ obowiÈzkowÈ. Przemawia za tym po pierwsze, zakres merytoryczny tej
publikacji, po drugie, kompetencje autorów, a po trzecie, konstrukcja ksiÈĝki, pozwalajÈca na zrozumienie jej treĂci, niemal bez koniecznoĂci zrozumienia i analizy
zïoĝonych matematycznych wzorów.
Zamysï autorski jest jasno przedstawiony we wstÚpie publikacji. Autorzy piszÈ
m.in. „Celem naszej ksiÈĝki jest wprowadzenie czytelników w Ăwiat rynków finansowych. Tytuï ZrozumieÊ rynki finansowe odzwierciedla nasz pomysï na sposób jej
napisania […] gdy wszyscy chcÈ poznaÊ i zrozumieÊ jakieĂ zagadnienie tak szybko
jak to tylko moĝliwe”. Zgodnie z tym zaïoĝeniem, ksiÈĝkÚ podzielono na dwie czÚĂci. Pierwsza traktuje o systemie róĝnorodnych rynków i instytucji finansowych
oraz stosowanych przez nie instrumentach finansowych. Druga natomiast pozwala
czytelnikowi ĂledziÊ rozwiÈzywanie problemów, przed jakimi stanÚli „bohaterowie
zamieszczonych w niej przykïadów”, z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów finansowych. Autorzy starajÈ siÚ udowodniÊ, „ĝe wiedza o rynkach finansowych nie jest czarnÈ magiÈ dostÚpnÈ tylko dla wtajemniczonych”. PodkreĂlajÈ jednak, ĝe rynki te cechuje ĝywioïowoĂÊ, z której moĝna skorzystaÊ. Pod warunkiem
jednak, ĝe rozumie siÚ i umie zarzÈdzaÊ ryzykiem oraz kompetentnie posïuguje siÚ
dostÚpnymi instrumentami finansowymi.
Poza wstÚpem i zakoñczeniem ksiÈĝka skïada siÚ z siedmiu rozdziaïów wbczÚĂcibI i równieĝ siedmiu w czÚĂci II. Dla czytelnika waĝne jest, ĝe w odróĝnieniu od
specjalistycznych monografii, a nawet podrÚczników akademickich, rozdziaïy nie
sÈ zbyt dïugie. Rozdziaïy 1–7 majÈ od 8 do 24 stron. Natomiast rozdziaïy od 8–14,
w których przedstawiono przykïady rozwiÈzañ problemów z wykorzystaniem instrumentów finansowych, obejmujÈ od 8 do 12 stron.
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KsiÈĝka jest przejrzyĂcie ustrukturyzowana. CzÚĂÊ I, poĂwiÚcona instytucjom,
rynkom i instrumentom finansowym, traktuje sukcesywnie o konsekwencjach informacyjnej efektywnoĂci rynków finansowych. Po kolei kaĝdej z czterech kategorii
z tytuïu tej czÚĂci, tj. zarzÈdzaniu portfelem aktywów, roli pochodnych w zarzÈdzaniu ryzykiem, ěródïach kryzysów finansowych, wreszcie zrzÈdzaniu na szczeblu
mikro i makro. Autorem czÚĂci I jest Andrzej Sïawiñski. CzÚĂÊ II autorstwa Anny
Chmielewskiej nosi tytuï „Przykïady praktycznego zastosowania instrumentów
finansowych” i dotyczy kolejno:
1) transakcji terminowych na waluty, akcje i surowce;
2) zarzÈdzania portfelem akcji w formie funduszu inwestycyjnego i funduszu arbitraĝowego (hedge fund);
3) transakcji zabezpieczajÈcych przed ryzykiem zmian krótkoterminowych (FRA
– forward rate agreement) i dïugoterminowych (IRS – interest rate swap) stóp
procentowych;
4) transakcji zabezpieczajÈcych przed ryzykiem walutowym na rynku dïugoterminowych instrumentów dïuĝnych (np. kredyty, obligacje) przez dwuwalutowe
swapy procentowe (CIRS – cross currency interest swap);
5) transakcji na rynku zabezpieczonych depozytów repo (repurchase agreement)
ibfx swap (foreign exchage swap),
6) opcji – jako polis ubezpieczeniowych na rynkach finansowych, wreszcie
7) kontraktów – futures (sprzedaĝy/kupna okreĂlonego binstrumentu bazowegobza
ĂciĂle okreĂlonÈbcenÚ wbĂciĂle okreĂlonym terminie) na indeks gieïdowy.
Znany ekonomista brytyjski Mark Blaug we wstÚpie do swej ksiÈĝki „Economics
of education” napisaï: „Jak ktoĂ coĂ umie robiÊ to to robi, a jak nie umie robiÊ
to uczy; jeĝeli nie umie ani robiÊ, ani uczyÊ to prowadzi badania, a najgorsi sÈ ci
co piszÈ ksiÈĝki”. JednoczeĂnie wyraziï nadziejÚ, ĝe jego ksiÈĝka moĝe byÊ wyjÈtkiem od przywoïanej reguïy. CytujÈc Blauga, mam na celu wskazanie, ĝe PTbAutorzy recenzowanej ksiÈĝki dowiedli, ĝe potrafiÈ wykorzystywaÊ swe kwalifikacje
w praktyce, majÈ sukcesy w dziaïalnoĂci dydaktycznej oraz w prowadzeniu badañ
naukowych, wreszcie piszÈ ksiÈĝki cieszÈce siÚ uznaniem nie tylko recenzentów,
ale i czytelników. Dr Anna Czerwiñska ma bogate doĂwiadczenia jako analityk
finansowy w banku inwestycyjnym – EBOR, specjalizujÈcy siÚ projektach finansowych w sektorze energii i surowców naturalnych, a takĝe jako specjalista zarzÈdzania ryzykiem finansowym, wyceny instrumentów pochodnych oraz fuzji ibprzejÚÊ wb Barclays Capital. Od 2014 r. jest doktorem nauk ekonomicznych i pracuje
jako nauczyciel akademicki wb SGH w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze
obejmujÈ problematykÚ rynków finansowych, ze szczególnym uwzglÚdnieniem
rynków instrumentów pochodnych oraz finansowanie przedsiÚbiorstw i projektów.
Prof. dr hab. Andrzej Sïawiñski jest profesorem zwyczajnym SGH. W latach
1990–1992 byï stypendystÈb London School of Economicsb ib Carleton University,
czïonkiembRady Polityki PieniÚĝnej II kadencji (2004–2010). W 2010 r. zostaï dy174
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rektorem Instytutu EkonomicznegobNarodowego Banku Polskiego, a od 2017 r. jest
dyrektorem Departamentu Badañ Ekonomicznych NBP. Zajmowaï siÚ problematykÈ wdraĝania programów stabilizacyjnychbMFW, bankami centralnymi, funkcjonowaniem, a takĝe rynkamib instrumentów pochodnychb i kryzysami walutowymi
wbkrajach wschodzÈcych. A. Sïawiñski jest autorem licznych zagranicznych i krajowych publikacji, ponadto szeroko znany jest jako aktywny uczestnik prestiĝowych
konferencji finansowych.
Autorzy w recenzowanej ksiÈĝce „ZrozumieÊ rynki finansowe” wykorzystali swe
bardzo bogate doĂwiadczenie zawodowe, w tym praktykÚ na rynkach finansowych,
a takĝe doĂwiadczenia dydaktyczne zebrane w ciÈgu wielu lat prowadzenia wykïadów i Êwiczeñ z przedmiotu „Rynki finansowe”. ZresztÈ moĝna to ïatwo rozpoznaÊ
studiujÈc poszczególne partie ksiÈĝki. Warte podkreĂlenia sÈ nie tylko wÈtki dydaktyczne, w ujÚciu wykïadu kursowego i przystÚpnie napisane, ale takĝe nawiÈzania
do najnowszej praktyki i trendów na rynkach finansowych. Nie brakuje takĝe syntetyzujÈcych ocen i wniosków albo porad praktycznych. Przykïadowo A. Sïawiñski
stwierdza, ĝe duĝo mówi siÚ o hipotezie informacyjnej efektywnoĂci rynków finansowych, jednak zbyt maïo miejsca poĂwiÚca siÚ jej zasadniczym konsekwencjom,
zwïaszcza zaĂ temu, iĝ w dïugim okresie optymalne jest inwestowanie w pasywnie
zarzÈdzane fundusze indeksowe, czego zwolennikami byli i sÈ wszyscy ekonomiĂci,
którzy dostali NagrodÚ Nobla w ekonomii za ich wkïad w teoriÚ portfela (s. 23).
Autor ostrzega ponadto przed nadmiernie optymistycznymi oczekiwaniami studentów na kariery zawodowe w funduszach inwestycyjnych, kierujÈc siÚ ekstrapolacjÈ
praktyki kilku dekad w XX i poczÈtku XXI w.
Podtrzymaniu uwagi czytelnika sïuĝy takĝe sposób autorskiej narracji, ïÈczÈcy
wiedzÚ o charakteryzowanych instrumentach z praktykÈ ich wykorzystania na rynku finansowym (np. „To, ĝe dilerzy zdajÈ sobie sprawÚ, iĝ kursy walut zmieniajÈ
siÚ losowo, widaÊ po tym, ĝe na ogóï sprzedajÈ kupione wczeĂniej waluty od razu,
gdy tylko ich kurs siÚ wzmocni w relacji do waluty krajowej.”). Zrozumieniu charakteryzowanych zjawisk czy procesów sïuĝÈ proste odniesienia do praktyki. Na
przykïad zamiast napisaÊ encyklopedycznie: bank jako caïoĂÊ ma dïugÈ (krótkÈ)
pozycjÚ walutowÈ, gdy aktywa denominowane w okreĂlonej walucie sÈ wiÚksze
(mniejsze) od nominowanych w niej pasywów, Sïawiñski wyjaĂnia: „JeĂli polski
bank wykorzysta zïote (np. poĝyczone na rynku miÚdzybankowym) na zakup amerykañskich dolarów, to otworzy dïugÈ pozycjÚ walutowÈ, która przyniesie mu zysk
jeĂli dolar umocni siÚ do zïotego. JeĂli diler sprzeda amerykañskÈ walutÚ za zïote,
to otworzy krótkÈ pozycjÚ walutowÈ, która przyniesie mu zysk jeĂli dolar osïabi
siÚ do zïotego”. W odróĝnieniu od przytoczonego przykïadu mniej zrozumiaïe dla
nieprzygotowanego w zakresie rachunkowoĂci bankowej czytelnika sÈ rysunki 2.3
i 2.4 ilustrujÈce dïugÈ otwartÈ i krótkÈ otwartÈ pozycjÚ banku na rynku obligacji.
Dodam, ĝe wymóg znajomoĂci zasad rachunkowoĂci jest warunkiem sine qua non
zrozumienia wielu zagadnieñ poruszanych w ksiÈĝce.
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Warto takĝe podkreĂliÊ, ĝe pewne fragmenty czÚĂci I wymagajÈ doĂÊ solidnych
podstaw ekonomii i finansów do ich zrozumienia. Przykïadem moĝe byÊ rozdziaï 4.
Do niebanalnych zalet analiz A. Sïawiñskiego zaliczyÊ trzeba krytyczne uwagi
na temat pewnych praktyk stosowanych na rynku finansowym. Autor wskazuje m.in. na marnotrawstwo kapitaïu ludzkiego, gdy wysokie kwalifikacje finansistów wykorzystuje siÚ do arbitraĝu cenowego zamiast spoĝytkowaÊ je w innych
rodzajach aktywnoĂci gospodarczej (s. 64). Twierdzi teĝ, ĝe z ogólnogospodarczego punktu widzenia tradingu na rynkach finansowych jest zbyt duĝo algorithmic
tradingu, polegajÈcego na zawieraniu transakcji w interwaïach milisekundowych
zbwykorzystaniem wysoce zaawansowanych aplikacji komputerowych. A idzie nawet dalej twierdzÈc, ĝe w gruncie rzeczy takie dziaïania sÈ w istocie niepotrzebne.
Przy czym waĝkie pytanie Autora w tym wzglÚdzie dotyczy tego, jakie to nowe
ibistotne informacje o danym instrumencie finansowym sÈ uwzglÚdniane w kaĝdej
milisekundzie? A ponadto pyta o to, czy opïaty pobierane przez instytucje finansowe nie sÈ zbyt wysokie, skoro staÊ je na ponoszenie kosztów na arbitraĝ cenowy,
który nie jest konieczny dla podtrzymania pïynnoĂci rynku? Takie pytania rzadko
padajÈ w Ărodowisku finansistów.
Przy charakterystyce zarzÈdzania instrumentami finansowymi A. Sïawiñski
wyraěnie przejawia preferencje dla pasywnego zarzÈdzania inwestycjami na rynku finansowym, co szczególnie uwypukla siÚ w odniesieniu do funduszy emerytalnych. Autor przywoïuje tutaj poradÚ Warrena Buffeta okreĂlanÈ przez niego
jako najprostszÈ z moĝliwych, a sformuïowanÈ w liĂcie do udziaïowców Berkshire
Hatthaway. Polega ona na tym, aby fundusze emerytalne tylko 10% posiadanych
Ărodków inwestowaïy w krótkoterminowe bony skarbowe, a pozostaïe 90% w fundusz indeksowy replikujÈcy S&P 500. Uzupeïnia tÚ poradÚ projekcjÈ tego znanego
inwestora, ĝe „… dïugoterminowy rezultat takiej decyzji bÚdzie lepszy od lokowania pieniÚdzy w aktywnie zarzÈdzanych funduszach emerytalnych zatrudniajÈcych
wysoko opïacanych specjalistów” (s. 74).
OmawiajÈc poszczególne instrumenty, zjawiska czy procesy, A. Sïawiñski nie
ogranicza siÚ do dydaktycznego ich zreferowania, ale odnosi siÚ do praktyki ich stosowania prezentujÈc informacje i dane pozwalajÈce czytelnikowi ïatwo dokonaÊ ich
wartoĂciowania. Nie sposób pominÈÊ teĝ uzupeïniania charakterystyki instrumentów i rynków zarysami odpowiedzi na pytania rozstrzygniÚcia (np. „Czy fundusze
zarzÈdzane aktywnie zniknÈ?”) z uwzglÚdnieniem najnowszych trendów. W tym
aspekcie moĝna przywoïaÊ akapit ze s. 78 o tym, ĝe: „Symptomem przewagi zarzÈdzania pasywnego jest rozpowszechnianie siÚ zwïaszcza w Europie kontynentalnej
zjawiska okreĂlanego jako ukryte zarzÈdzanie pasywne (ang: closet indexing)” wraz
z ujawnieniem nagannych praktyk z tym zwiÈzanych (np. pobierania wyĝszych
opïat i prowizji). Dodam, ĝe elementy aktualnej diagnozy sÈ dobrze dokumentowane odwoïaniami do najnowszych publikacji krajowych i zagranicznych, których
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liczba dla tego typu publikacji jest znaczÈca i obejmuje aĝ 175 pozycji, w zdecydowanej wiÚkszoĂci anglojÚzycznych (przy czym ca 90% jest przywoïanych w czÚĂci I).
Konwencja struktury recenzowanej ksiÈĝki jest na wskroĂ oryginalna. Moĝna
nawet zaryzykowaÊ poglÈd, ĝe w swoisty sposób odpowiada popularnej recepcie na
skuteczne przemówienie polityka (amerykañskiego), który dla uzyskania zrozumienia u sïuchaczy najpierw mówi co powie, potem im to mówi, a nastÚpnie mówi co
im powiedziaï. Autorzy ksiÈĝki „ZrozumieÊ rynki finansowe” inteligentnie stosujÈ
tÚ receptÚ. Najpierw czytelnik dowiaduje siÚ z dobrze ustrukturyzowanego spisu
treĂci o czym bÚdzie mowa, potem czyta rozwiniÚcie tytuïów rozdziaïów ibpodrozdziaïów w ujÚciu modelowym i z syntetycznymi ocenami praktycznymi A.bSïawiñskiego, wreszcie w czÚĂci II autorstwa Anny Chmielewskiej zostaje skonfrontowany
zbbardzo dobrze dydaktycznie, a nawet z dreszczykiem emocji opracowanymi przykïadami zastosowañ instrumentów finansowych. Anna Chmielewska w niezwykle
komunikatywny, zoperacjonalizowany do codziennej praktyki ibjednoczeĂnie spersonalizowany sposób wyjaĂnia przypadki wykorzystania poszczególnych instrumentów finansowych do rozwiÈzania problemów przed jakimi stajÈ bohaterowie jej
scenariuszowych przypadków.
Chwaliïem uprzednio A. Sïawiñskiego za zwiÚzïoĂÊ narracji rozpatrywanych
instrumentów i procesów w rozdziaïach 1–7, ale A. Chmielewska jako Autorka
czÚĂci II w kolejnych rozdziaïach niemal nie daje uwaĝnemu czytelnikowi szans na
niezrozumienie przekazu. Prawie wszystkie rozdziaïy rozpoczynajÈ siÚ od kilkuzdaniowej charakterystyki rozwaĝanego instrumentu, niemal w konwencji abstraktu.
NastÚpnie przechodzi do osadzenia problemu, z jakim ma zmierzyÊ siÚ osoba lub
osoby bÚdÈce realizatorem analizowanego scenariusza. Godzi siÚ podkreĂliÊ, ĝe Autorka stosuje sugestywnÈ narracjÚ sytuacyjnÈ, prowadzÈc czytelnika przez kolejne
etapy procedury doboru instrumentu finansowego i jego analizy, a takĝe – co bardzo
istotne – formuïuje szczegóïowe wskazówki lub rady praktyczne.
Rozdziaï 14 – ostatni, w porównaniu do wczeĂniejszych szeĂciu, ma nieco inny
charakter. Stanowi bowiem celowy eksperyment Autorki. W rozdziaïach od 8 do 13
czytelnik, obeznany z problematykÈ poruszanÈ w danym fragmencie, nie musiaï
wychodziÊ poza informacje zawarte w tekĂcie ksiÈĝki, aby zrozumieÊ sens przekazu. Natomiast w rozdziale 14 A. Chmielewska skïania czytelnika do zajrzenia
na stronÚ www.gpw.pl (strona Gieïdy Papierów WartoĂciowych w Warszawie), aby
zapoznaï siÚ z tabelami kwotowañ indeksu i kontraktów futures na WIG20 po to,
aby miaï podobnÈ bazÚ informacyjnÈ, z której korzystali dwaj bohaterowie tego
przypadku: Kacper i Witek. ZresztÈ Autorka obiecuje, ĝe w przypadku powodzenia tego eksperymentu w kolejnym wydaniu ksiÈĝki zwiÚkszy liczbÚ przykïadów
wymagajÈcych od czytelnika aktywnoĂci wïasnej. OsobiĂcie bardzo bym zachÚcaï
zarówno do kolejnego wydania, jak i speïnienia tej obietnicy. Tym bardziej, ĝe warto
na osnowie tej publikacji przygotowaÊ nowoczesny podrÚcznik do studiowania ryn-
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ków finansowych, zawierajÈcy nie tylko ciekawe treĂci, ale takĝe wykorzystujÈcy
nowoczesne technologie w przyswajaniu tych treĂci przez czytelników.
W zakoñczeniu Autorzy – moim zdaniem doĂÊ optymistycznie – zakïadajÈ, ĝe
przeczytanie ksiÈĝki bÚdzie dla czytelników – zgodnie z ich zamiarem pisarskim
– bezbolesnym sposobem szybkiego dowiedzenia siÚ o tym, do czego moĝna wykorzystaÊ instrumenty finansowe. Ta wÈtpliwoĂÊ wywodzi siÚ z przekonania, ĝe
istotnym warunkiem speïnienia oczekiwañ Anny Chmielewskiej i Andrzeja Sïawiñskiego jest odpowiedni stopieñ wiedzy z ekonomii i finansów czytelników. Dla
nieprzygotowanego czytelnika wspomniane wyĝej zaïoĝenie pary autorskiej moĝe
byÊ trudne do speïnienia. Natomiast dla czytelników przygotowanych merytorycznie (chociaĝby po studiach licencjackich i wykïadzie na temat rynków finansowych
albo praktyków znajÈcych specyfikacjÚ oferowanych instrumentów finansowych)
recenzowana ksiÈĝka bÚdzie nie tylko uĝyteczna, ale i ciekawa. DziÚki lekturze
czÚĂci I jedni przypomnÈ sobie lub lepiej zrozumiejÈ kategorie, zjawiska lub procesy znane z innych ěródeï. Inni bÚdÈ mieli sposobnoĂÊ zapoznania siÚ z istotÈ
ibzróĝnicowanym charakterem instrumentów finansowych wykorzystywanych we
wspóïczesnych finansach dla zaspokajania potrzeb na usïugi finansowe albo zabezpieczenia interesów stron transakcji.
Autorzy, liczÈc siÚ z ewentualnymi problemami niektórych czytelników, przygotowali dodatek poĂwiÚcony „Elementom matematyki finansowej”, który – przynajmniej we fragmencie dotyczÈcym wyceny opcji (s. 207–210) – moĝe wymagaÊ
dodatkowych konsultacji.
KsiÈĝka jest starannie zredagowana. Jednak z obowiÈzku recenzenta nie mogÚ nie
wspomnieÊ, ĝe nie udaïo siÚ uniknÈÊ w korekcie kilku chochlików edycyjnych. Najpowaĝniejszy znalazïem na s. 67 przy omawianiu rysunku 4.1 poĂwiÚconego zaleĝnoĂci
ryzyka i stopy zwrotu (chodzi o zwrot: „… caïy czas mamy do czynieniab…”). Nadto
– jak juĝ wspomniaïem – w kolejnych wydaniach ksiÈĝki warto siÚ pokusiÊ o wprowadzenie do tekstu technologii samouczenia siÚ czytelnika zwanego dawniej nauczaniem
programowanym. Mam tu na uwadze m.in. wyróĝnienia na marginesie lub w tekĂcie
nowych pojÚÊ i ich definicji, niezaleĝnie od ïatwo identyfikowalnych fragmentów, wydzielonych nawet dla niewielkich objÚtoĂciowo partii teksu. Bardzo przydatne byïyby
takĝe pytania kontrolne pozwalajÈce czytelnikowi sprawdziÊ, czy zrozumiaï czytany
tekst i, czy potrafi samodzielnie odtworzyÊ przeczytane pojÚcia, sens omawianych
procesów, bÈdě moĝliwe zastosowanie instrumentów i ich wady oraz zalety. Warto to
uczyniÊ choÊby po to, aby operacyjnie przyswoiÊ przykïady z czÚĂci II i to nie tylko
wbujÚciu liczbowym, ale takĝe wbaspekcie ich sensu finansowego.
Z opracowaniem A. Sïawiñskiego i A. Chmielewskiej zapoznaïem siÚ z przyjemnoĂciÈ, a takĝe zapamiÚtaïem, ĝe moĝna po niÈ siÚgnÈÊ ponownie, aby szybko odĂwieĝyÊ sobie pamiÚÊ na temat instrumentów finansowych stosowanych
na wspóïczesnym rynku. Mam równieĝ przekonanie, ĝe taki bÚdzie jej odbiór
ubPTbCzytelników.
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