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W 2013 r. na rynku wydawniczym ukazało się wiele nowych pozycji książkowych
poświęconych tematyce finansów.
Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013.

Artur Paździor, Wycena wartości
przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin,
Warszawa 2013.

Jedną z nowości wydawniczych jest Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami
handlowymi a struktura kapitału autorstwa Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol.
Wymieniona publikacja jest poświęcona
trzem ważnym procesom finansowym
– zarządzania, zarządzania zobowiązaniami i kształtowania struktury kapitału
w przedsiębiorstwie. Wymienione procesy łączy faktoring jako instrument, który
może być w wykorzystywany w trakcie
ich realizacji. W książce po raz pierwszy
w Polce zostały opisane etapy i narzędzia
zarządzania zobowiązaniami.

Druga publikacja dotyczy jednego z ważniejszych i trudniejszych kwestii w dziedzinie ekonomii, mianowicie kwestii
wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych
Artura Paździora, zawiera kompleksową
prezentację wyników studiów literaturowych, autorskich badań teoretycznych
i empirycznych, a także studia przypadków oraz przedstawia symulacyjne szacunki wyceny przedsiębiorstw. Autor
sformułował oceny i rekomendacje dotyczące wyceny przedsiębiorstw i kierunków niezbędnych zmian w tym zakresie,
z uwzględnieniem wymogów dynamicznie zmieniającego się rynkowego otoczenia przedsiębiorstw, przede wszystkim
z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

[99]

100 • Nowości wydawnicze

Kamila Stańczak-Strumiłło, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Marian Gorynia, Barbara Jankowska,
The influence of Polands accession to
the euro zone on the international
competitiveness and internationalisation of Polish companies, Difin, Warszawa 2013.

Nowością na rynku wydawniczym jest
również książka pt. Uwarunkowania
rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, której autorką jest Kamila Stańczak-Strumiłło. Wymieniona pozycja oparta
jest na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących
rozwój tego rodzaju funduszy. Z książki
tej Czytelnik dowie się przede wszystkim
co jest istotą funduszy inwestycyjnych
oraz jakie uwarunkowania stymulowały
lub ograniczały rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011.

Wśród książek anglojęzycznych na uwagę
zasługuje: The influence of Polands accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies autorstwa
Mariana Gorynia oraz Barbary Jankowskiej. Publikacja ta została w całości poświęcona kwestiom przystąpienia Polski
do Strefy Euro, a w szczególności koncentruje się na wpływie przystąpienia do
strefy euro na konkurencyjność przedsiębiorstw.

