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Książka „Ekonomika przedsiębiorstw” została poświęcona zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie gospodarczym. Jest
to opracowanie kompleksowo traktujące o wpływie otoczenia na przedsiębiorstwa,
a także czynnikach konkurencyjności.
W publikacji ukazano zasady gospodarowania składnikami majątkowymi oraz
źródła ich finansowania. Zaprezentowano również jak ważną rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych odgrywają procesy inwestycyjne, konsolidacyjne i restrukturyzacyjne.
Ponadto, w książce poruszono zagadnienia wartości przedsiębiorstwa, a także
współdziałania gospodarczego podmiotów zarówno w ramach form kooperacji,
jak i koncentracji.
Opracowanie to doskonały podręcznik – przewodnik dla studentów różnych kierunków i specjalności ekonomicznych, jak i osób zainteresowanych zdobywaniem
aktualnej wiedzy na prezentowany temat.
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