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Dorota Wawrzyniak, Wpływ opodatkowania przedsi biorstw na lokalizacj bezpo rednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej
Europejskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2014.
Wpływ opodatkowania przedsi biorstw na lokalizacj bezporednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Eur
Europejskiej
Doroty Wawrzyniak to pozycja ksi kowa, która prezentuje
zagadnienia niewystarczaj co rozpoznane w literaturze przedmiotu. Opracowanie po wi cone jest zale no ci pomi dzy opodatkowaniem przedsi biorstw a lokalizacj
bezpo
rednich
inwestycji
zagranicznych
datkowaniem
przedsi
biorstw
a lokalizacj
bezpoz krajach
rednich Unii
inEuropejskiej. Publikacja obejmuje swym zakresem zarówno zagadnien
zagadnienia teoretyczne, odnosz ce
si do bezpo rednich inwestycji zagranicznych oraz obci enia podatkowego przedsi biorstw, jak
i badanie empiryczne. Sprawia to, e praca ma walor poznawczy i aplikacyjny. Nie tylko dostarcza
wiedzy na podj ty temat, ale wyniki przeprowadzonych
owadzonych analiz mog mie zastosowanie przy
formułowaniu rekomendacji dotycz cych kształtowania polityki wobec inwestorów
inwestorów.

Douglass C. North, Zrozumie przemiany gospodarcze
gospodarcze,
Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Interesuj ca nowo ci ksi kow jest pozycja Douglass C. North,
laureata Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie eko
ekonomii
w 1993 r. za wkład w odnow bada historii gospodarczej przez
zastosowanie teorii ekonomicznych i metod ilo ciowych do
obja niania przemian gospodarczych i instytucjonalnych.
W ksi ce Zrozumie przemiany gospodarcze zaprezentowano
nowe podej cie do zrozumienia procesu zmian zachodz cych
w gospodarkach. Przedstawiono czynniki,, które
pomag
pomagaj
wyja ni istotne zmiany rzeczywisto ci
które
pomagaj
gospodarczej. Wskazano na zasadnicze zale no ci pomi dzy nimi, by odpowiedzie na pytania
dotycz ce ró nic we wzro cie gospodarczym krajów na przestrzeni dziejów. Noblista wyja nia,
jak infrastruktura instytucjonalna determinuje cie ki rozwoju gospodarczego ro nych społecze stw. Dowodzi, e zmiana gospodarcza zale y w du ym stopniu od efektywno ci adaptacyjnej,
czyli zdolno ci społecze stwa do tworzenia instytucji, które s produktywne, stabilne, sprawiedliwe i dostatecznie elastyczne, eby si zmienia lub ust powa miejsca nowym w reakcji na wyniki
polityczne i gospodarcze.
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Mirosława Capiga, Witold Grado , Gra yna Szustak,
Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze
bankowym,, CeDeWu, Warszawa 2014
2014.
Luk w literaturze przedmiotu z zakresu restrukturyzacji i działa naprawczych w sektorze bankowym wypełnia ksi ka Mirosławy Capiga, Witolda Gradonia i Gra yny Szustak. Autorzy
podejmuj prób odpo
odpowiedzi na szereg pyta w tym:
– Jakie procesy i działania wykorzystywane s w ramach działa
naprawczych i restrukturyzacyjnych?
– Jakie s rodzaje i procedury szeroko rozumianej restruktury
restrukturyzacji w uj ciu teoretycznym
i praktycznym?
– Jaka jest specyfika restrukturyzacji poprzez fuzje i poł czenia?
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Korenik czytelnik
ytelnik dowiaduje si i : „Przedstawiona pozycja
stanowi kompendium wiedzy na temat dotychczasowych przedsi wzi i rozwi za zwi zanych
z przeciwdziałaniem (przez instytucje reguluj ce działanie sektora bankowego) zagro eniu utraty
stabilno ci finansowej oraz przywracaniem bezpiecze stwa ekonomicznego banków w Polsce przy
wsparciu lub bez wsparcia instytucji publicznych”.
”.
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