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Dorota Wawrzyniak, Wpływ opodatkowania przedsię
biorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagra
nicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpo
średnich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej 
Doroty Wawrzyniak to pozycja książkowa, która prezentuje 
zagadnienia niewystarczająco rozpoznane w literaturze przed
miotu. Opracowanie poświęcone jest zależności pomiędzy opo

datkowaniem przedsiębiorstw a lokalizacją bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajach Unii 
Europejskiej. Publikacja obejmuje swym zakresem zarówno zagadnienia teoretyczne, odnoszące 
się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz obciążenia podatkowego przedsiębiorstw, jak 
i badanie empiryczne. Sprawia to, że praca ma walor poznawczy i aplikacyjny. Nie tylko dostarcza 
wiedzy na podjęty temat, ale wyniki przeprowadzonych analiz mogą mieć zastosowanie przy 
formułowaniu rekomendacji dotyczących kształtowania polityki wobec inwestorów.

Douglass C. North, Zrozum ieć przem iany gospodarcze, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Interesująca nowością książkową jest pozycja Douglass C. North, 
laureata Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii 
w 1993 r. za wkład w odnowę badań historii gospodarczej przez 
zastosowanie teorii ekonomicznych i metod ilościowych do 
objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych.
W książce Zrozumieć przemiany gospodarcze zaprezentowano 
nowe podejście do zrozumienia procesu zmian zachodzących 
w gospodarkach. Przedstawiono czynniki, które pomagają wyjaśnić istotne zmiany rzeczywistości 
gospodarczej. Wskazano na zasadnicze zależności pomiędzy nimi, by odpowiedzieć na pytania 
dotyczące różnic we wzroście gospodarczym krajów na przestrzeni dziejów. Noblista wyjaśnia, 
jak infrastruktura instytucjonalna determinuje ścieżki rozwoju gospodarczego rożnych społe
czeństw. Dowodzi, że zmiana gospodarcza zależy w dużym stopniu od efektywności adaptacyjnej, 
czyli zdolności społeczeństwa do tworzenia instytucji, które są produktywne, stabilne, sprawiedli
we i dostatecznie elastyczne, żeby się zmieniać lub ustępować miejsca nowym w reakcji na wyniki 
polityczne i gospodarcze.

124
www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

