dr hab. Piotr Wiśniewski
habilitacja w dyscyplinie ekonomia i finanse (sovereign wealth funds), doktorat (private equity)
i magisterium (polityka kursu walutowego) w dyscyplinie ekonomia. Wizytujący profesor
uczelni zagranicznych. Obecnie adiunkt w Zakładzie Spekulacji i Inwestycji na Rynkach
Finansowych, Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych SGH. Jego wieloletnia kariera
zawodowa sektorze finansowym Europy Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii obejmuje
kierownicze stanowiska m.in. w Credit Lyonnais Securities, Erste Securities, Wood &
Company, TFI PZU i PKO Banku Polskim. W działalności praktycznej, jak i akademickiej
interesuje się szeroko pojętymi finansami przedsiębiorstwa, globalnymi rynkami kapitałowymi
oraz czynnikami sukcesu międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. w kontekście
aspektów kapitału intelektualnego oraz zarządzania aktywami). Jest licencjonowanym
członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment (CISI),
legitymuje się certyfikatami inwestycyjnymi brytyjskich instytucji nadzoru nad sektorem usług
finansowych oraz licencją polskiego doradcy podatkowego. Jest członkiem Professional Risk
Managers’ International Association (PRMIA) - globalnej organizacji specjalistów zarządzania
ryzykiem. Swoje artykuły zamieścił m.in. w oksfordzkich periodykach: "EC Tax Journal", „The
Offshore & International Taxation Review”, „Electronic Journal of Knowledge Management”
czy w pierwszym numerze „Review of Business & Economic Studies (ROBES)” Uniwersytetu
Finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej. Jest także autorem licznych recenzowanych
publikacji polskojęzycznych. Recenzent, członek rad naukowych i wydawniczych wielu
światowych wydawnictw i periodyków, m.in. Handbook of Technology Management (Wiley),
Swiss Journal of Research in Business and Social Sciences, Journal of Management and
Sustainability
oraz
Studiów
BAS.
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Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=phXTprAAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Specjalizacja badawcza:
•
•
•
•
•
•
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zarządzanie aktywami (asset management)
państwowe fundusze majątkowe (sovereign wealth funds)
teoria portfelowa
finanse przedsiębiorstwa
kapitał intelektualny/kapitał ludzki
ekonomika mediów społecznościowych
systemowa ewolucja światowego sektora finansowego
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Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, 2014
The Oxford Handbook of Sovereign Wealth Funds, Oxford University Press, 2017
Nowe miary finansjalizacji, Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki
jej ewolucji, 2014
Intellectual Capital (IC) in Social Media Companies: Its Positive and Negative Outcomes,
Leading Issues in Social Media, 2015
Intellectual Capital (IC) in Financial Services Organizations: Is It Possible to Make It
Socially Responsible?, The Electronic Journal of Knowledge Management 10 (3), 2012
Rating suwerena–istota i znaczenie, Studia BAS, 2011

•
•

Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe: Scope and Methods of Financial
Penetration, e-Finanse 11 (1), 2015
Charakterystyka centrów finansowych offshore–tzw. rajów podatkowych, Studia BAS,
2012

