
[opis] 

Publikacja jest poświęcona bezpieczeństwu ekonomiczno-finansowemu przedsiębiorstw 

sektora TSL (transport – spedycja – logistyka). Podjęte w niej rozważania są znaczące i 

aktualne z punktu widzenia finansów oraz logistyki. Prezentowana książka jest wycinkiem 

szerokiej, złożonej i ważnej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego, którego istotą jest 

utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności, rentowności, sprawności działania, 

zadłużenia i racjonalnej polityki kształtowania rezerw finansowych. 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawiono w niej podstawowe 

zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem ekonomiczno-finansowym oraz 

wyszczególniono aspekty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw. W 

części empirycznej omówiono wyniki badań nad bezpieczeństwem finansowym 

przedsiębiorstw transportowych. 

Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem 

ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw, a także do studentów i wszystkich 

zainteresowanych, dla których prezentowana tematyka stanowi fascynujący przedmiot badań, 

decyzji i dyskursów naukowych. 
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