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Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, która 

omawia obrót gospodarczy w kategoriach bezpieczeństwa w kontekście ekonomii, prawa 

oraz zarządzania. Pozwala zrozumieć, czym są zagrożenia systemu gospodarczego, jak 

się przed nimi zabezpieczać, prawidłowo oceniać, a w konsekwencji stabilizować obrót 

gospodarczy.  
 

Adresaci:  
Publikacja będzie znakomitym źródłem wiedzy przede wszystkim dla przedsiębiorców i 

organów władzy. Zainteresuje również studentów wydziałów ekonomii.  

 

"Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w warunkach niestabilnego, turbulentnego otoczenia 

jest niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia poszczególnych podmiotów gospodarczych 

(wymiar mikroekonomiczny), ale również w wymiarze mezoekonomicznym (perspektywa 

branż i regionów) i makroekonomicznym (interes gospodarki narodowej jako całości), czy 

wreszcie w perspektywie globalnej (bezpieczeństwo wymiany międzynarodowej). W tym 

kontekście należy powitać z uznaniem jako cenną inicjatywę wydawniczą zwartą, 

jednotomową publikację pod redakcją prof. Konrada Raczkowskiego pt. Bezpieczeństwo 

ekonomiczne obrotu gospodarczego. Jest to pionierska próba przerzucenia pomostów między 

różnymi dyscyplinami i poszukiwania nowych ujęć metodologicznych w analizie złożonej i 

wielowątkowej problematyki bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Już z tego powodu 

książka powinna zainteresować czytelników interesujących się tą problematyką".  
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