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Zamówienia

„Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie
związane z problematyką efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych
w Polsce i na świecie. Wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane (…) jako niezwykle intere-
sujące źródło informacji dla osób wykluczonych społecznie i/lub finansowo, tradycyjnych instytucji
bankowych oraz innych uczestników rynku finansowego (…). 

(…) może być wykorzystywana nie tylko jako podręcznik akademicki dla studentów nauk ekonomicznych
i prawniczych, ale stanowić również praktyczny poradnik i cenne źródło informacji dla praktyków zatrud-
nionych w coraz liczniejszej grupie podmiotów mikrofinansowych. Poza tym może stanowić interesującą
lekturę dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem tej formy instytucji finansowych na rynku.”  

Z recenzji dr hab. Agnieszki Alińskiej prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

„Należy wskazać, iż jest to pozycja bardzo interesująca, wartościowa i posiadająca duże walory poznaw-
cze. Charakteryzując jej najważniejsze cechy pragnę zwrócić uwagę na: 

• praktyczny wymiar zaprezentowanej w niej treści, przyczyniający się do lepszego poznania istoty
mikrofinansów i zrozumienia ich problemów oraz formułowanych przed nimi wyzwań,

• aktualność jej tematyki oraz zawartych w niej analiz, rozpatrywaną szczególnie w świetle bieżącej 
dyskusji nad przyszłością mikrofinansów,

• przedstawienie autorskich punktów widzenia poruszanych w książce problemów, opartych nie tylko 
na dogłębnych studiach literaturowych, ale głównie na własnych rozważaniach i spostrzeżeniach. 

Jestem przekonany, iż ta ciekawa i potrzebna na polskim rynku wydawniczym książka zainteresuje środo-
wisko naukowe oraz praktyków zajmujących się problematyką działania instytucji mikrofinansowych,
czy też szerzej problemami współczesnych finansów”.

Z recenzji dr. hab. Jacka Adamka prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano istotę mikrofinansów oraz współczesne problemy
stojące przed instytucjami mikrofinansowymi na świecie, w Europie oraz w Polsce. Pokazano ewolucję
tego segmentu, również w kontekście kryzysu finansowego, a także przyczyny i zasadność funkcjono-
wania tego typu instytucji na całym świecie. Książka charakteryzuje się obszerną analizą danych doty-
czących współczesnych instytucji mikrofinansowych oraz wskazaniem dróg ich rozwoju, z uwzględnie-
niem najważniejszych celów działalności.
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