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OPTYMALNY POZIOM PL YNNOŒCI FINANSOWEJ

W MAL YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTWACH

Wstêp

Tematem artyku³u jest optymalny poziom p³ynnoœci finansowej w ma³ym

lub œrednim przedsiêbiorstwie wyznaczanym na podstawie informacj i o warto-

'- œci p³ynnoœci finansowej. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa tworz¹ specyficzn¹

. I grupê. Najkrótsza defi~icja ma³ego i ~r~~niego pr~e~~iêb~orstwa. mówi o ~m,

¿e s¹ one "przed³u¿ernem" osobOWOSCI Jego w³asclclela . Wynika st¹d klIka
.-,.- ! wa¿nych konsekwencji, które powoduj¹, ¿e zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ fmansow¹

w takich przedsiêbiorstwach jest na tyle odmienne od specyfiki du¿ych firm, ¿e

trzeba oddzielnie potraktowaæ zwi¹zane z nimi zagadnienia. Zapewnienie od-

powiedniego poziomu p³ynnoœci finansowej w ma³ym lub œrednim przedsiê-

biorstwie odbywa siê na zupe³nie innych warunkach ni¿ w du¿ych przedsiêbior-

: stwach. Wynika to miêdzy innymi z faktu, ¿e zupe³nie odmienne jest wyposa-
.

¿enie ma³ego i œredniego przedsiêbiorstwa w kapita³ w³asny, a tak¿e mo¿liwoœci

jego powiêkszania. Ma³e lub œrednie przedsiêbiorstwo ma ograniczony dostêp
do rynku kapita³owego. Bardzo utrudnione jest tak¿e zaci¹ganie kapita³u obce-

go niezale¿nie od tego, czy jest on pochodzenia bankowego, czy pozabankowe-

go. Z ograniczonego wp³ywu na cenê w³asnych towarów i us³ug dla wiêkszoœci

~ "
! I Szersza dyskusja na temat definicji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw znajduje siê

i w G. Michalski: P³ynnoœæ finansowa w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. WN PWN, War-

~ t szawa2005,s.9-l5.
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T
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wynika brak mo¿liwoœci przerzucania wy¿- , "
szych kosztów tego finansowania na nabywcó~ . ...

Przedmiotem zainteresowania artyku³u jest wartoœæ p³ynnoœci, dlatego ¿e I

odpowiedŸ na pytanie, jak¹ ma ona wartoœæ, to obecnie jeden z 10 problemów ~

badawczych w dziedzinie finansów oczekuj¹cych na rozwi¹zanie3. Okreœlenie,

jak¹ wartoœæ ma p³ynnoœæ finansowa, pozwala³oby na wyznaczenie optymalne- I ..

go poziomu p³ynnoœci w przedsiêbiorstwie, a przez to przyczynia³o siê do
rozwi¹zania problemu optymalnego zarz¹dzania kapita³em obrotowym; a w szcze- I

gólnoœci zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹.
Problemy, które trzeba rozwi¹zaæ w trakcie zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finan-

sow¹, mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje pytañ: jaki poziom i jaka struktura. Oba

rodzaje pytañ, o strukturê i o poziom aktywów bie¿¹cych, dotycz¹ wszystkich

aktywów maj¹cych istotny wp³yw na kszta³towanie siê poziomu p³ynnoœci :
w przedsiêbiorstwie. Celem rozwa¿añ zawartych w artykule jest zdefiniowanie ³
i przedstawienie poziomu p³ynnoœci, wartoœci p³ynnoœci i jej znaczenia

w wyznaczaniu optymalnego poziomu p³ynnoœci z uwzglêdnieniem specyfiki

tego procesu w ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwie. ;;.-"

""'

1. Definicje ~'

..

W literaturze finansowej mo¿na spotkaæ bardzo wiele ró¿nych definicji

p³ynnoœci finansowej, dlatego zostanie przedstawiona najlepiej oddaj¹ca p³yn-
noœæ, której wartoœæ jest przedmiotem rozwa¿añ artyku³u. P³ynnoœæ finansowa ,to "zdolnoœæ rozpatrywanej jednostki gospodarczej (przedsiêbiorstwa) do do-

konywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i us³ug wtedy, gdy s¹ one
potrzebne do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych tej jednostki, jak te¿ zdol-

!

I

2 D. van der Wijst: Financial Structure in Smali Business: Theory. Tests and Applications.
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems vol. 320. Springer-Verlag, Berlin- r
Heidelberg 1989, s. 16-26. II

3 R.A. Brealey, S.C. Myers: Podstawy finansów przedsiêbiorstw. WN PWN, Warszawa

1999, s. 1381-1390. ,..
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Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), 
[in:] „Rozprawy i studia”, A. Bielawska (ed.), US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194



Optymalny poziom plynnoœcifinansowe... 187

1 " d I ... lk ' d . b . ' fi h ³nosc o regu owama Jej wsze lego ro zaJu zo owl¹zan rnansowyc w pe -

~ nej wysokoœci i w obowi¹zuj¹cych terminach',4.
Dla ma³ego lub œredniego przedsiêbiorstwa p³ynnoœæ ma tym wiêksz¹ war-

toœæ, im jej poziom w przedsiêbiorstwie jest ni¿szy, i odwrotnie - tym mniejsz¹

wartoœæ, im jej poziom w przedsiêbiorstwie jest wy¿szy, przy czym poziom
p³ynnoœci to potencjalnie mo¿liwa do uzyskania w krótkim okresie si³a nabyw-
cza. S¹ to zasoby takich aktywów znajduj¹cych siê do dyspozycji przedsiêbior-

cy, które bez wiêkszych strat czasowych, jak i finansowych mo¿na uruchomiæ
w celu dokonania transakcji.

Wartoœæ p³ynnoœci mo¿e byæ oceniana z punktu widzenia przedsiêbiorcy

jako wewnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci (i jako taka jest zale¿na od jego dzia³añ) lub
jako rynkowa wartoœæ p³ynnoœci (zasadniczo niezale¿na od dzia³añ przedsiê-

biorcy, wyznaczana przez mechanizm rynkowy).
Rynkowa wartoœæ p³ynnoœci (v m) to cena, za jak¹ przedsiêbiorca mo¿e

nabyæ bral\uj¹c¹ p³ynnoœæ na rynku (na przyk³ad poprzez zaci¹gniêcie kredytu)
lub po jakiej mo¿e zbyæ ow¹ p³ynnoœæ na tym rynku (na przyk³ad poprzez do-

~, konanie lokaty bankowej).
... f Wewnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci (Vi) to cena, jak¹ przedsiêbiorca, bio.r¹-

cy pod uwagê indywidualne potrzeby i warunki swojego przedsiêbiorstwa, jest
-.,.-

gotów zap³aciæ za p³ynnoœæ.

Przebieg wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci w zale¿noœci od poziomu p³yn-
noœci finansowej w przedsiêbiorstwie ilustrowany jest przez krzyw¹ wewnêtrz:

nej wartoœci p³ynnoœci.

3. Krzywa wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci

Dla przedsiêbiorcy, która ma okreœlony poziom p³ynnoœci, wewnêtrzna
wartoœæ p³ynnoœci zmienia siê wraz ze zmian¹ poziomu p³ynnoœci. Na rysun-
ku 1 przedstawiono przyk³adow¹ krzyw¹ wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci. Jej

. ,
l

4 Zob. U. Wojciechowska: P³ynnoœæ finansowa polskich przedsiêbiorstw w okresie trans-

formacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne. SGH, Warszawa 2001,
s.14.
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kszta³t wynika z prawa malej¹cej u¿ytecznoœci marginalnej. Mówi ono, ¿e ze I
wzrostem iloœci posiadanego dobra X u¿ytecznoœæ osi¹gana z ka¿dej kolejnej jednostki dobra X jest coraz mniejsza. Jak widaæ na rysunku l, wraz ze wzro-

stem poziomu p³ynnoœci finansowej w przedsiêbiorstwie ceteris paribus we- ~

wnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci jest coraz mniejsza.

..

wartoœæ . ~

p³ynnoœci ; c ,.
(z³) lub (pkt) .

~~'"",~,,'1';'(~: ;.""i;j

! ;.!" 'i;:';'~

J.,

,
.~"

,.
O .

l
(z³) lub (pkt) ~

~

Rys. l. Krzywa wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci .
•ród³o: opracowanie w³asne.

Poziom p³ynnoœci finansowej w ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwie jest

czynnikiem naj mocniej wp³ywaj¹cym na wewnêtrzn¹ wartoœæ p³ynnoœci

i kszta³t krzywej. Nie jest to jedyny czynnik - mo¿na wyodrêbniæ osiem innych

czynników, z których piêæ podnosi wartoœæ p³ynnoœci, a trzy obni¿a. Do czyn-

ników dodatnio wp³ywaj¹cych na wewnêtrzn¹ wartoœæ p³ynnoœci mo¿na zali-

CZYÆ5 stosunek wartoœci rynkowej aktywów przedsiêbiorstwa do jej wartoœci

5 C.S. Kim, D.C. Mauer, A.E. Sherman: The determinants oj corporate liquidity: theory and ,.

evidence. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998, vol. 33, nr 3; T. Opler, ~

R. Stulz, R. Williamson: The determinants and implications oj corporate cash holdings. "Jurnal

ofFinancial Economisc" 1999, s. 3-46. r

~
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ksiêgowej (w tym mo¿liwoœæ podjêcia korzystnych inwestycji)6, niepewnoœæ
-;-- dop³ywu œrodków pieniê¿nych (w tym zmiennoœæ cyklu konwersji œrodków

pieniê¿nych), nieprzewidywalnoœæ przysz³ych warunków ekonomicznych,
prawdopodobieñstwo bankructwa, koszty transakcyjne zwi¹zane z pozyskaniem

Ÿróde³ zewnêtrznych. Wœród czynników ujemnie wp³ywaj¹cych na wewnêtrzn¹

wartoœæ p³ynnoœci mo¿na wymieniæ rozmiar przedsiêbiorstwa, atrakcyjnoœæ
inwestycji w maj¹tek trwa³y, wielkoœæ przep³ywów œrodków pieniê¿nych. Spo-

œród tych czynników ze specyficzn¹ sytuacj¹ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

ma zwi¹zek jeden z czynników, negatywnie wp³ywaj¹cych na wartoœæ p³ynno-
œci - rozmiar przedsiêbiorstwa. lm przedsiêbiorstwo jest wiêksze, tym jego

zarz¹d ni¿ej ceni sobie p³ynnoœæ7. Relacje œrodków pieniê¿nych do aktywów
ogó³em oraz œrodków pieniê¿nych do przychodów ze sprzeda¿y w du¿ych
przedsiêbiorstwach kszta³tuj¹ siê na relatywnie ni¿szym poziomie ni¿ w ma³ych

i œrednich przedsiêbiorstwach8. Po pierwsze, jest to zwi¹zane z tym, ¿e du¿e

przedsiêbiorstwa zazwyczaj maj¹ ³atwiejszy dostêp do rynku kapita³owego
i pieniê¿nego. Po drugie, w du¿ych przedsiêbiorstwach wystêpuj¹ tak zwane

~ efekty skali. W wyniku ³atwiejszego dostêpu do rynku kapita³owego i pieniê¿-
.,. I nego du¿e przedsiêbiorstwa w odró¿nieniu od ma³ych mog¹ dokonywaæ trans-

akcji bezpoœrednio, co redukuje poziom kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem
.~ w obrocie instrumentami finansowymi. Efekty skali w du¿ych przedsiêbior-

stwach wynikaj¹ st¹d, ¯e po¿yczkodawcy udzielaj¹ du¿ych po¿yczek po
wzglêdnie ni¿szym koszcie. Zaobserwowano równie¿ zjawisko, ¿e w wielko-

œciach wzglêdnych ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa dla uzyskania takich samych

efektów potrzebuj¹ wiêksz¹ nadwy¿kê œrodków pieniê¿nych nad potrzebami

6 c. W. Smith, R.L. Watts: The investment opportunity set and corporate financing. dividend
and compensation po/icies. "Joumal of Financial Economics" 1992, No 32, s. 263-292; K. Jung,

i Y. Kim, R. Stulz: Timing, investment opportunities, manageria/ discretion, and the security issue
decision. "Joumal ofFinancial Economics" 1996, No 42, s. 159-185; M.J. Barclay, C.W. Smith

. Jr.: The maturity strncture of corporate debl. "Joumal of Finance" 1995, No 50, s. 609---631. Por.

C.B. Mulligan: Sca/e economies. the va/ue oftime. and demandfor money: /ongitudina/ evidence
fromjirms. "Joumal ofPolitical Economy" 1997, No 105, s. 1061-1079.

7 A.H. Meltzer: The demandfor money: a cross-section study of business jirms. "Quarterly
-. Joumal ofEconomics" 1963, s. 405-422. Por. te¿ W.J. Frazer: Financia/ structure ofmanufactu-

ring corporations and the demandfor money: same empirica/findings. "Joumal ofPolitical Eco-
nomy" 1964, s. 176-183.

~ 8 C.-S. Kim, D.C. Mauer, A.E. Sherman: op.cit.; T. Opler, R. Stulz, R. Williamson: op.cit.

~
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wynikaj¹cymi z normalnych transakcji ni¿ w du¯ych przedsiêbiorstwach. Du¿e I

przedsiêbiorstwa maj¹jeszc~e jedn¹ przewagê nad ma³ymi. Ze wzglêdu na po- ~
tencja³ i najczêœciej du¿e rozmiary realizowanych transakcji, po¯yczkodawcy s¹
sk³onni na wiêksze ustêpstwa, gdy¿ du¿o bardziej obawiaj¹ siê utraty wielkiego ) ~

kontrahenta ni¿ ma³ego. Œwiadomoœæ tego znajduje swoje odzwierciedlenie
w tym, ¿e zarz¹dy du¿ych przedsiêbiorstw wyceniaj¹ p³ynnoœæ ni¿ej ni¿ zarz¹dy ..
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Im mniejsze przedsiêbiorstwo, tym krzywa

wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci jest po³o¿ona wy¿ej, a co za tym idzie, we-

wnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci tak¿e jest wy¿sza, a optymalny poziom p³ynnoœci

(rysunek 2) wyznaczany na wy¿szym poziomie.

Dodatkowym elementem wp³ywaj¹cym na wzrost wartoœci p³ynnoœci
w ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwie w porównaniu z du¯ymi podmiotami

jest asymetria informacji. W³aœciciele ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w celu
zmniejszenia i/lub unikniêcia negatywnych skutków asymetrii informacji, ta-

kichjak9:
- ci¹g³y monitoring i nieufnoœæ kapita³odawców,

- ryzyko i koszty renegocjacji warunków udzielonego finansowania, ~

- ryzyko przedwczesnej likwidacji przedsiêbiorstwa na ¿¹danie po¿ycz- ..

kodawców w Przypadku pojawienia siê przejœciowych trudnoœci finan-
rsowych,

sk³onni s¹ mieæ wy¿sze zasoby rezerwowych œrodków finansowych. Dotyczy to ~

zarówno ich osobistego maj¹tku jak i maj¹tku przedsiêbiorstwa. Dodatkow¹

rolê mo¿e odgrywaæ brak skutecznej, ograniczonej odpowiedzialnoœci za zobo-

wi¹zania przedsiêbiorstwa. Zarz¹dy du¯ych firm nie znaj¹ takich zagro¿eñ, jak
utrata ca³ego osobistego maj¹tku w wyniku bankructwa kierowanego przez nie

przedsiêbiorstwa. Z tego powodu decyzje w³aœcicieli ma³ych i œrednich przed-

siêbiorstw s¹ du¿o ostro¿niejsze, a jeœli podejmuj¹ ryzyko, to s¹ œwiadomi tego,
¿e ewentualne negatywne skutki odczuj¹ przede wszystkim osobiœcie l°. ,

t

9 I.S. Ang: The corporate slack controversy. "Advances in Working Capital Management" r
1991, vol. 2 (1), s. 3-14. r-

IO I.S. Ang: Smali business uniqueness and the theory offinancial management. "loumai of
Smali Business Finance" 1991, nr I (1), s. 2-4. ,..

~
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4. Optymalny poziom p³ynnoœci

~
Wraz ze wzrostem poziomu p³ynnoœci w przedsiêbiorstwie maleje we-

~ wnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci finansowej, i odwrotnie - wraz ze spadkiem po-

ziomu p³ynnoœci w przedsiêbiorstwie roœnie jej wartoœæ. Ponadto rynek wyzna-
cza stopê oprocentowania depozytów i kredytów, która jest rynkow¹ wartoœci¹. \'10

p³ynnoœci.

Je¿eli (znaj¹cy j¹) przedsiêbiorca porówna wewnêtrzn¹ wartoœæ p³ynnoœci
z rynkow¹ wartoœci¹ p³ynnoœci, to zauwa¿y, ¿e op³aca siê ustaliæ poziom p³yn-

noœci finansowej znajduj¹cej siê do dyspozycji przedsiêbiorstwa na poziomie

wynikaj¹cym ze zrównania rynkowej wartoœci p³ynnoœci finansowej i we-

wnêtrznej wartoœci p³ynnoœci finansowej. Istnieje zatem optymalny poziom
p³ynnoœci. Na rysunku 2 przedstawiono krzyw¹ wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci

finansowej Vi i odpowiadaj¹cy rynkowej stopie procentowej poziom rynkowej
wartoœci p³ynnoœci vm. Poziom p³ynnoœci C' odpowiada punktowi przeciêcia

krzywej wewnêtrznej wartoœci p³ynnoœci z pó³prost¹ odpowiadaj¹c¹ rynkowej
~ wartoœci p³ynnoœci, czyli punktowi, w którym wewnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci
.. I ' r~wn,a jest, :nkowej wartoœci p³ynnoœci, albo innymi s³owy - jest to rozwi¹za-

me rownOSCl:'-,
.

~ V:(C ) = vm' (1)

gdzie v: (C') - wewnêtrzna wartoœæ p³ynnoœci odpowiadaj¹ca optymalnemu.
poziomowi p³ynnoœci C .

l'
'\

T
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wartoœæ I
p³ynnoœci

(%) ~~, .,

f.~~
~*, N

IVm ':

r
;

l

I

O . ³y Œ.C poziom p nno CI

(z³) lub (pkt)

Rys. 2. Optymalny poziom p³ynnoœci C' wynikaj¹cy z porównania poziomu rynkowej

wartoœci p³ynnoœci Vm dostêpnej przedsiêbiorcy i wewnêtrznej wartoœci p³ynno-
œci Vi

•ród³o: opracowanie w³asne.

7",
Na rysunku 2 widaæ, ¿e istnieje optymalny poziom p³ynnoœci. Jeœli

przedsiêbiorca zwiêksza swój poziom p³ynnoœci, to po przekroczeniu tego opty- 7'

mainego poziomu p³ynnoœci zaniechanie deponowania œrodków (i/lub likwida- '.

cja istniej¹cych depozytów) lub zaci¹ganie krótkotern1inowego d³ugu jest dla

przedsiêbiorcy nieop³acalne. Innymi s³owy, marginalna korzyœæ z wiêkszego

poziomu p³ynnoœci aktywów jest ni¿sza od kosztu utraconych korzyœci z tytu³u

odsetek. Optymalny poziom p³ynnoœci C', wynika z porównania stopy procen-
towej dostêpnej danemu przedsiêbiorstwu, czyli rynkowej wartoœci p³ynnoœci -

Vm, z wewnêtrzn¹ wartoœci¹ p³ynnoœci - Vi. Z tego podejœcia wynikaj¹ dla przed-

siêbiorstwa trzy warunki: dokonania inwestycji (2), zaci¹gania finansowania (3)

i równowagi (4):

warunek dokonania inwestycji: Vi < vm' (2)

r
warunek zaci¹gniêcia po¿yczki: Vi > vm' (3) ~

,..
,.

I

Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP (Optimal Level of Financial Liquidity in SME, in Polish), 
[in:] „Rozprawy i studia”, A. Bielawska (ed.), US, Szczecin 2005, t. 571, ISSN: 0860-2751, p. 185-194



~

Optymalny poziom piynnoœcifinansowe... 193
-Ê

warunek równowagi (optymalny poziom p³ynnoœci): Vi = vm' (4)

"V'

gdzie:
';'» J V j - we~nêtrzna wartoœæ p³ynnoœci finansowej w danym przedsiêbior-

r stwIe,
,~ v m - rynkowa wartoœæ p³ynnoœci (dostêpna danemu przedsiêbiorstwu).

,

Podsumowanie

Zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ finansow¹ ma dla w³aœcicieli ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw du¿o wiêksze znaczenie ni¿ dla du¯ych firm. Wynika to z pro-
blemów, które w trakcie pogejmowania bie¿¹cych decyzji ujawniaj¹ swój
wp³yw w sposób charakterystyczny dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwl!.

Podstaw¹ do takich decyzji powinno byæ posiadanie informacji o optymalnym

poziomie p³ynnoœci i znajomoœæ optymalnej struktury aktywów bie¿¹cych, co
-. f umo¿liwia okreœlenie, czy poziom p³ynnoœci w ma³ym lub œrednim przedsiê-
-. I, biorstwie jest wystarczaj¹cy i czy nie jest niepotrzebnym Ÿród³em obni¿ania

~ ~ jeg~ ,rentownoœci.. Klucz~~ do zna~e~ienia optymalne~o po~iomu jest .zn~jo-
~ mosc wewnêtrznej wartOSCI p³ynnoscI dla ma³ego lub sredmego przedsIêbior-

stwa. Jak pokaza³y rozwa¿ania zawarte w artykule, jest ona relatywnie wy¿sza

dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ni¿ dla du¯ych flflll.
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'~I II Szerzej na ten temat zob. G. Michalski: op.cit., s. 28-34.
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THE OPTIMUM LEVEL OF THE FINANCIAL LIQUIDITY

IN THE SMALL AND MIDDLE ENTERPRISES ~

~
Summary

t ,

Actually determining the value of liquidity is one of the unsolved problems in

finance. Having information about value of liquidity in smali and middle enterprises we

can better tackle the problems of financialliquidity management can be resolved.
i,

Translated by Grzegorz Michalski
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