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Credit rating jest systemem szacowania ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, co 

często decyduje o bezpieczeństwie operacji finansowych. Autorka przedstawiła 

w prezentowanej książce: 

 współczesny rynek finansowy,  

 ryzyko w działalności gospodarczej,   

 charakterystykę credit ratingu,   

 agencje credit ratingu,   

 credit rating w Polsce,   

 niedoskonałości credit ratingu.  

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów banków 

i firm, emitentów papierów wartościowych, podmiotów zarządzających aktywami 

finansowymi i osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych.  
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