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Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność były i są najważniejszymi wyzwaniami, 

jakie pojawiły się przed polskimi przedsiębiorstwami w okresie transformacji. Dlatego 

właśnie tym zagadnieniom Autor poświęcił kolejne części książki. Każdą z nich 

charakteryzuje kompleksowość analizy, prezentowanie problemów zarówno w skali mikro-, 

jak i makroekonomicznej oraz interdyscyplinarność ujęcia.  

 

Główne wątki rozważań dotyczą m.in.:  

 przyczyn i przebiegu prywatyzacji w Polsce i na świecie,  

 ocen dotyczących przebiegu prywatyzacji w Polsce,  

 klasyfikacji restrukturyzacji oraz jej przebiegu i efektów,  

 determinant konkurencyjności,  

 instytucjonalnych, społecznych i etycznych aspektów konkurencyjności.  

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni, a 

także menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców.  
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