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dr Grzegorz Michalski*

WARTOSC pt, YNNOSCI PRZEDSI~BIORSTWA-

ZARYS ZAGADNIENIA

Streszczenie

k, Wyznaczenie wartosci plynnosci jest jednym z nierozwi~anych
11; problem6w w finansach. Finny angaZuja.. znaczne kwoty w got6wk~, bliskie

got6wce aktywa, oraz winne bardzo plynne srodki finansowe. Plynnosc ma

wartosc, i chociaz prawdopodobnie jest ana niska w n°.rmalnych warunkach,

"}\ maze okazac si~ wystarczaja..co wysoka, aby wyjasnic utrzymywanie przez

; finny got6wki i bliskich got6wce aktyw6w. Posiadaja..c infonnacj~ 0 wartosci

plynnosci mozna poprawniej rozwia..zac problem zarza..dzania kapitalem

obrotowym.

1. Wst~p

J aka.. wartosc mozemy przypisac plynnosci finansowej

przedsi~biorstwa? Czym wyjasnic to, ze w praktyce przedsi~biorstwa !

inwestuja.. znaczne slimy w bardzo plynne aktywa? Na przyklad Ford posiada

blisko 12 miliard6w dolar6w w srodkach pieni~znych i innych aktywach

b~da..cych ekwiwalentami srodk6w pieni~znych przez wi~kszosc czasul.

Bardzo plynne aktywa2 stanowily 8,6% calego maja..tku przedsi~biorstw

amerykanskich w 1983 roku3. Natomiast w okresie od 1975 roku do 1994

roku udzial ten ksztaltowal si~ na poziomie 8,1 %4.

Zarza..dy maja.. wiele waznych powod6w, dla kt6rych kierowane przez

nie przedsi~biorstwa powinny dysponowac zapasem srodk6w pieni~znych

przy dodatniej stopie procentowej. Moga.. one wszystkie byc sprowadzone do

trzech grup powod6w:

- koniecznosc finansowania bieza..cych wydatk6w (pow6d transakcyjny),

I * Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu.

1 Business Week (1995), A Bittersweet Year for Corporate America, 27 Marzec, 90-95.
I 2 Czyli srodki pieni~zne i ekwiwalenty srodkow pieni~znych. Bardzo piynne aktywa roZni~

si~ od plynnych aktywow tym, ze towarzyszy im mniejsze ryzyko zmiany wartosci.
!: 3 Badania przeprowadzono na 425 amerykanskich przedsi~~iorstwach produk~yjnych z 27

~ roZnych gal~zi przemysru. Por. C. W. Kester (1986), CapItal and OwnershIp Structure:

A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations, Financial
Management, 15, Wiosna, 5-16.

4 Badania przeprowadzone zostaly na 915 przedsi~biorstwach przemyslowych. Por. C.-S.

Kim, D.C. Mauer, A.E. Sherman (1998), The Determinants of Corporate Liquidity: Theory
and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, Wrzesien.~
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- obawa zwi~zana z niepewnosci~ co do przyszlych przepiywow

pieni~znych (powod "ostroznosciowy"), r
- niepewnosc co do przyszlej stopy procentowej (powod "spekulacyjny,,)5. i

2. Ekonomiczna istota zagadnienia
!

Gotowka, rozumiana jako srodki pieni~zne znajduj~ce si~ w kasie

przedsi~biorstwa6, Die jest zrodlem zadnych odsetek. Druga "cz~sc" srodkow

pieni~znych 7, to znaczy depozyty na z~danie, przynosi niewielki dochod.
Podobnie do depozytow zachowuj~ si~ takie bliskie gotowce aktywa8, jak np.

bony skarbowe. Przynosz~ one dochod, ale w zamian maj~ mniejsz~ od

gotowki plynnosc. Utrzymywanie rezerw gotowki w przedsi~biorstwie jest i

wynikiem przekonania, ze wartosc utraconych dochodow z tyturu ;

oprocentowania b~dzie zrekompensowana przez wartosc korzysci

, wynikaj~cych z posiadania plynnosci. Przedsi~biorstwa utrzymuj~ce takie

I.

! zapasy zakladaj~ zatem, ze w warunkach rownowagi, marginalna wartosc .

i, plynnosci9 jest rowna stopie procentowej z tyturu inwestycji w bony ,

~ skarbowe (lub stopie procentowej, b~d~cej kosztem kredytu

I krotkoterminowego jaki zaci~~lismy w celu uzyskania plynnosci)IO.

Z cal~ pewnosci~ mozna od razu odrzucic twierdzenie, ze plynnosc nie f

niesie zadnych korzysci. W takim uj~ciu plynnosc traktowaloby si~ jako "zlo :

S Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1996), WN PWN Warszawa, tom 4, s. 926.

Okreslenia: pow6d ,,0stroZnosciowy" i pow6d "spekulacyjny" sl!,. dosc cz~sto uZywane w

literaturze finansowej.

6 J. Bodziony, w: E. Nowak (1996), Leksykon rachunkowosci, WN PWN Warszawa, 1996, .

s.59. i

7 Wedlug Mi~dzynarodowych Standard6w Rachunkowosci, srodki pieni~zne skladajl!,. si~

z got6wki w kasie i depozyt6w na zl!,.danie. Mi~dzynarodowe Standardy Rachunkowosci

(1999), IASC, London, s. 1356.

8 Do bliskich got6wce aktyw6w zalicza si~ inne niz got6wka srodki pieni~Zne (depozyty na

zl!,.danie) i ekwiwalenty srodk6w pieni~znych, kt6rymi wedlug Mi~dzynarodowych r ..:

Standard6w Rachunkowosci sa.. "kr6tkoterminowe inwestycje 0 duZej piynnosci, kt6re moZna :

zamienic na znane kwoty srodk6w pieni~znych i kt6re Sl!,. narazone na nieznaczne ryzyko :
zmiany wartosci", por. Mi~dzynarodowe (1999), s. 154. !
9 Lub marginalna (krancowa) uzytecznosc piynnosci, b~da..ca "przyrostem uZytecznosci I

uzyskiwanym dzi~ki zwi~kszeniu ilosci piynnych aktyw6w 0 jednostk~ (np. 0 1%), przy ,

danych zasobach aktyw6w piynnych w przedsi~biorstwie i nie zmienionych pozostalych !

czynnikach", tak rozumiana marginalna wartosC piynnosci maleje wtedy, gdy kazda

dodatkowa ,jednostka" plynnosci dostarcza przedsi~biorstwu coraz mniejszych przyrost6w

korzysci wynikajl!,.cych z posiadania wi~kszej piynnosci, por. D. Begg, S. Fisher,

R. Dornbush, (1999), Ekonomia, PWE Warszawa 1999, 1 tom, s. 168.
10 R.A. Brealey, S.C. Myers (1999), Podstawy finans6w przedsi~biorstw, WN PWN I

Warszawa, s. 1388.
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konieczne" II, zwi~ane tylko z kosztami b~d~cymi skutkiem utraconych

odsetek. Wynikaloby st~d, ze NPV gotowki zawsze jest mniejsza od zera.

Innym niewlasciwym wnioskiem byloby zakladanie, ze wartosc obecna

netto gotowki jest zawsze rowna zero. Bylby to skutek twierdzenia, ze

poniewaz wartosc marginalna plynnosci zawsze rowna jest utraconym

odsetkom, to nie ma znaczenia wielkosc zapasow gotowki.

Rys. 1. Zwi~ek mi~dzy uzytecznosci~ marginaln~ piynnosci a ilosci~

gotowki w przedsi~biorstwieI2, (opracowanie wlasne).
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Dla przedsi~biorstwa b~d~cego w posiadaniu plynnych rezerw,

uzytecznosc marginalna plynnosci zmienia si~. Wraz ze wzrostem wielkosci

posiadanego zasobu gotowki, marginalna wartosc gotowki maleje. Mozna

wi~c zauwaZYc, ze dla istniej~cej na rynku stopy bonow skarbowych, tub

! c stopy kredytu krotkoterminowego, oplaca si~ utrzymywac zasob gotowki

tylko do pewnego poziomu. Istnieje punkt, odpowiadaj~cy opt~alnemu

(granicznemu) stopniowi plynnosci, do ktorego mozna korzysmie dla

przedsi~biorstwa zwi~kszac ilosc plynnych aktywow w przedsi~biorstwie.

Okreslenie: stopien (lub poziom) piynnosci jest zwi~ane ze znan~

z ekonomicznej literatury13 koncepcj~ "zbiomika plynnosci". 1m wi~cej

plynnych aktywow (czyli takich, ktore s~ latwo wymienialne na znane kwoty

II M. Piotrowska (1997), Finanse sp6lek. Kr6tkoterminowe decyzje finansowe,

Wydawnictwo AE, Wroclaw, s. 65.
12 Ksztah krzywej wynika z tego, ze wartosc plynnosci maleje szybko na pocz~tku - wraz ze

wzrostem stopnia plynnosci - ale tez nie moze sPaSc ponizej zeTa - gdyz minimalna wartosc

~ot6wki to jej wartosc nominalna.
3 K. Most, (1982), Accounting Theory, Columbus, s. 289, za: E. Sniezek, (2000), Plynnosc

finansowa - konsekwencja czy dylemat. Autorskie materialy konferencyjne, FRR,

Warszawa, s. 3.



~, -.." ~

88 ,

,

srodk6w pieni~znych oraz narazonymi na nieznaczne ryzyko zmiany

wartosci) I , tym stopien plynnosci w przedsi~biorstwiejest wyZszy.

t r

Rys. 2. Optymalny stopien plynnosci C* wynikaj~cy z poziomu rynkowej

: stopy procentowej, (opracowanie wlasne).
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C' stopieR plynnosci

Po przekroczeniu tego granicznego stopnia plynnosci, sprzedaz bon6w

skarbowych lub zaci!\ganie kr6tkoterminowego dlugu jest dla

przedsi~biorstwa nieoplacalne. Marginalna korzysc z wi~kszego zasobu

: got6wki jest nizsza od kosztu utraconych korzysci z odsetek.

j

3. Definicja piynnosci

Plynnosc jest definiowana w ekonomicznej literaturze w r6znr spos6b.

Rozumie si~ j~ jako wyplacalnosc przedsir;.biorstwa, czyli mozliwosc

i regulowania swoich zobowi~an, kt6re wynikaj~ ze zwykiych transakcji, !

,

, niespodziewanych zdarzen oraz zaistniaiych sytuacji, pozwalaj~cych na

k . "

ak d6b 15 ~

,,0 azYJny z up r. ...

Z drugiej strony, za plynnosc uwaZa si~ przestrzen dla transakcji na

rynku finansowym. Wyst~puje ana wtedy, gdy istnieje na danym rynku

,

,I
.

14 Mi~dzynarodowe (1999), s. 154.
15 W taki przedstawiaj~plynnosc: C.F. Lee, J.E. Finnerty (1990), Corporate finance. Theory,

method and applications. HBJ Publishers, San Diego, s. 540; G. Bannock, W. Manser
(1992), Mi~dzynarodowy slownik finans6w, Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa,

s. 158; Y. Bernard, J. Colli (1995), Slownik ekonomiczny i finansowy, Ksi!lZnica, Katowice,
s. 128 i wie1u innych.
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; "swoboda" dokonywania "wielkich" transakcji sprzedazy lub kupna, bez

obawy, ze nie znajdzie si~ odpowiedniego popytu tub podazyl6.

Nast~pn~ spotykan~ definicj~ plynnosci jest okreslenie jej jako:

wymienialnosc aktywow przedsi~biorstwa na inne aktywa. Czyli w tym

uj~ciu, plynnosc jest latwosci~ dokonywania transakcji wymiany, przy
towarzysz~cych jej niskich kosztach transakcyjnych 17 .

Rys. 3. Powi~zanie mi~dzy trzema przejawami plynnosci, (opracowanie

wlasne ).

"pojemnosc" zdolnosc Zdolnosc

f.}lT1kU aktyw6w zamiany ureguiowania

przedsi~biorstwa aktyw6w na inne zobowi4Z8i1

Pomi~dzy tymi trzema spojrzeniami na plynnosc istniej~ znacz~ce

powi~zania. Jezeli pojawia si~ koniecznosc uregulowania jakiegos

zobowi~zania przekraczaj~cego zasoby posiadanej gotowki, to mozliwosc

jego splaty jest uzalezniona od tego, czy istnieje mozliwosc zamienienia

posiadanych aktywow na gotowk~. Jezeli tak, to b~dzie ono splacone

terminowo. Rownoczesnie mozliwosc takiej zamiany zalezy od tego, jak~

pojemnosc ma rynek posiadanych przez przedsi~biorstwo aktywowl8. Czyli

zdolnosc uregulowania zobowi~zan przedsi~biorstwa (krotkoterminowa

wyplac~lnosc) jest uzale~niona. od pojemnosci rynk~ t~ch akt~ow, ktor:

stanowl~ zapasy (szerzej: maj~tek) danego przedsl~blorstwa . Plynnosc

t 16 Tego rodzaju podejscie widzimy u: J.W. H~nd.er.son, T.S. Maness (1~89), The financial
r ~ analyst's deskbook: A Cash flow approach to liquidity, Van Nostrand Remhold, New York,

i s. 95; R. Koch (1997), Slownik zarzll:.dzania i finans6w, Wydawnictwo PSB, Krak6w, s. 182;

'.0 .

Leksykon finansowo-bankowy (1991), PWE, Warszawa, s. 306 i w wlelu innych

opracowaniach. I Prynnosc jako "wymienialnosc aktyw6w" pojawia si~ u: B. Olzacka, R. PalczyDska-

Gosciniak (1998), Leksykon zarzll:.dzania finansami, OOOK Gdat'isk, ss. 207-208; R.E. Hall,

J.B. Taylor (1999), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, WN PWN,

Warszawa, s. 419; L.O. Schall, C.W. Halley (1983), Introduction to Financial Management,

, , McGraw Hill, New York, s. 572 i w wielu innych.
i 18 Rynkiem takim moze byc na przyklad rynek tarcicy, jezeli mamy do czynienia z tartakiem,

'~ kt6ry jest zmuszony do odsprzedania swoich zapas6w, po to aby uregulowac wymagalne

I

I~ zobowill:.Zania.

! " 19 Trzeci przejaw plynnosci finansowej przedsi~biorstwa moze wyst~powac takZe wtedy, gdy

: :~ zdolnosc zamiany aktyw6w przedsi~biorstwa na inne aktywa jest niska. Na przyklad jest to

! I! mozliwe w skutek posiadania przez przedsi~biorstwo niewykorzystanej linii kredytowej na
!. wystarczajll:.cll:. kwot~. Jednakze w pewnym sensie, srodki pozostawione w banku dla

i przedsi~biorstwa mozemy potraktowac jako aktywa b~dll:.ce juZ w jego dyspozycji w oparciu

i ' 0 finansowanie kredytem. Procent pobierany od tej kwoty przez bank bylby wtedy kosztem

: tych aktyw6w.

i

I

I
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finansowa jest zatem kategori8c. wewn~trzn8c. przedsi~biorstwa, na kt6r8c. ma

Wplyw zar6wno zarz8c.d przedsi~biorstwa, jak i czynniki wyst~puj8c.ce

wewn8c.trz przedsi~biorstwa i w jego otoczeniu. W og6le nie zajmujemy si~

tutaj piynnosci8c. w znaczeniu dlugoterminowym.

:: Piynnosc finansow8c. przedsi~biorstwa b~dziemy rozumiec jako zasob

,I

~ piynnych aktywow przedsi(O'biorstwa, ktore bez zadnych strut czasowych jak

:II i finansowych mozna uruchomic w celu dokonania transakcji, wynikaj8c.cej

!' z normalnej dzialalnosci operacyjnej (plynnosc transakcyjna20) lub tez

z powodu niespodziewanych potrzeb (plynnosc "ostroznosciowa"), czy tez

,

~ z powodu . o~~ekiwania atrakcyjnych mozliwosci dochodu (plynnosc

Ii "spekulacyjna ).

~ ad tego, czy przedsi~biorstwo posiada plynnosc transakcyjn8c.

!\ ,. i "ostroznosciow8c." na poziomie wystarczaj8c.cym, uzaleznione jest to, czy

II terminowo zostan8c. zaspokojeni wierzyciele wewn~trzni (wyplata

i' " wynagrodzen pracownikom itp.) i zewn~trzni (zaplata dostawcom itp.).

Piynnosc finansowa przedsi~biorstwa operacyjna i "ostroznosciowa"

zazwyczaj odnosi si~ do dzialalnosci operacyjnej i nie jest zwi8c.zana

z dzialalnosci8c. inwestycyjn8c.'

~ . Je~eli, .doj~ie do o~la~ienia. albo utraty p~rlosci operacyjnej

,I 1 "ostroznoSClOWej" w przedsl~blorstwle, to wtedy grOZl to :

- zmniejszaniem elastycznosci podejmowania decyzji,

- pogarszaniem rentownosci przedsi~biorstwa,

- wyzszym kosztem pozyskiwania kapitalu obcego,

- wycofaniem udzia16w kapitalodawc6w,

- pogarszaniem pozycji przedsi~biorstwa na rynku.

" Aby unikn8c.c takich zagrozen konieczny jest ci~ly monitoring

; piynnosci finansowej przedsi~biorstwa, a nast~pnie podejmowanie dzialan

gwarantuj8c.cych jego r6wnowag~ gospodarczo- finansow8c.' ...

'"

.,

~i. 4. Rodzaje ir6del piynnosci22

Ci

c
I

f Jezeli w wyniku analizy sprawozdania 0 przeplywach pieni~znych _.:'

zarz8c.d przedsi~biorstwa doszedl do wniosku, ze potrzebne b~d8c. .

w najblizszym czasie kolejne kr6tkoterminowe pozyczki. Pytania, kt6re

naleZy w takiej sytuacji postawic, to:

1. Jak znaczn8c.kwot~ nale.zy pozyczyc?

2. Najak dlugo b~dzie Dna potrzebna?

20 Okreslanej tez jako "plynnosc operacyjna".

21 J. Penc (1997), Leksykon Biznesu, AW PLACET, Warszawa, s. 316.
22 Zr6dlami plynnosci s~ dost~pne srodki finansowe zdolne do pokrycia istniej~cego lub

potencjalnego zapotrzebowania na got6wk~, par. Mi~dzynarodowe (1999), s. 1346.
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3. Kt6re ze zr6del ptynnosci powinny byc wykorzystane?
4. Jak wiele b~dzie kosztowac wykorzystanie tego zr6dla23?

Przypuscmy, ze zarz(ld juz podj(ll decyzj~ i zorganizowal srodki

potrzebne do tego aby "gladko" przejsc przez okres, w kt6rym b~d(l one

wymagane. Ale co stanie si~, gdy to wydarzenie wymagaj(lce finansowania

kr6tkoterminowego zajdzie z jakichs powod6w szybciej niz wynikalo

z wyliczen zarz(ldu? W6wczas zarz(ld dalej b~dzie wiedzialjak duzo (pytanie
1.) i na jak dlugi czas (pytanie 2.) nalezy zdobyc srodki. Problemem

natomiast maze si~ stat odpowiedZ na 3. i 4. pytanie, czyli co b~dzie zr6dlem

potrzebnej w przedsi~biorstwie plynnosci, oraz jakie b~d(l si~ z tym wiClZaly

koszty. Nieprzygotowane przedsi~biorstwo b~dzie mialo problem ze

zdobyciem potrzebnych srodk6w i maze to wiClZac si~ z. poniesieniem przez

nie dotkliwych koszt6w. Ch~c zapobiezenia takim "nieprzyjemnym"

zdarzeniom powoduje, ze zarz(ld przedsi~biorstwa decyduje si~ na

utrzymywanie plynnych rezerw nie tylko wynikaj(lcych z transakclJnego, ale
tez z ostroznosciowego zapotrzebowania na plynnosc. Takie

zapotrzebowanie na plynnosc pokazuje, ze ma ana wartosc, kt6r(l byc maze

uda si~ za jakis czas wyrazic w jednostkach pieni~znych25. Co prawda

wartosc ta jest niewielka w normalnych warunkach, ale maze byc

wystarczaj(lco wysoka na tyle, aby wyjasnic dlaczego zarz(ldy
przedsi~biorstw decyduj(l si~ na utrzymywanie tak znacznych kwot srodk6w

pieni~znych i ich ekwiwalent6w26.

Gama zr6del plynnosci dost~pnych dla przedsi~biorstw rozszerza si~

"z dnia na dzien". Wi~kszosc przedsi~biorstw stosuje jednak okreslon~

wClSk(l grup~ instrument6w27. Nalez(l do nich:
- kr6tkoterminowe inwestycje - srodki S(l tutaj dost~pne w wyniku

likwidacji cz~sci alba wszystkich, b~d(lcych w posiadaniu

przedsi~biorstwa, kr6tkoterminowych inwestycji28;

- dost~pne do realizacji linie kredytowe - mozliwosc wykorzystania

srodk6w z tego zr6dla jest uzalezniona od przeszlych doswiadczen banku

z przedsi~biorstwem staraj(lcym si~ 0 finansowanie, od og61nego stanu

23 J. Washam, D. Davis (1998), Evaluating Corporate Liquidity, TMA Journal, Marzec /

Kwiecien, vol. 18, nr 2, s. 28.
24 Por6wnaj: B. Rast (2000), Household Liquidity - Why You Need It, Business &

Economic Review, Styczen-Marzec, s. 22.

25 R.A. Brealey, (1999), s. 1388-1389.
26 S.E. Beck (1993), The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15, Listopad,

Department of Economics, University of Delaware.

27 M. Grudzinski, P. Pastusiak (2000), Zarzl\.dzanie got6wkl\. - cash management, Monitor

Rachunkowosci i Finans6w, nr 3 (16), FRR, ss. 8-11.

28 P. Zukowski (1995), Commercial papers - kr6tkoterminowe papiery dluZne, Bank.

Miesi~cznik Finansowo-Bankowy, nr 12, ss. 39-42.
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tego przedsi~biorstwa, jego branzy itp. (mamy tu takze do czynienia

z mozliwosciami odnawiania kredytu);

- mne.

Analizuj~c te zrodla plynnosci w przedsi~biorstwie mozna powiedziec,

ze po gotowce i zapadalnych plynnych aktywach, jako nast~pne

w zapewnieniu plynnosci s~:

- plynne aktywa, ktore natychmiast mozna zamienic na gotowk~;

- podpisane umowy kredytowe z mozliwosci~ natychmiastowego

uruchomienia srodkow; .

,

- mozliwosci skorzystania z kredytu wynikaj~ce z podpisanej umowy, lecz

cz~sto wyrnagaj~cymi czasu dla uruchomienia tych srodkow29.

KaZde zrodlo dodatkowej plynnosci wi~ze si~ z kosztami. Rozpoznanie

tych kosztow jest pierwszym krokiem do wycenienia opcji posiadania

dost~pu do tych roznych rodzajow plynnosci.

5. Plynnosc jako projekt inwestycyjny

,

Do oceniania inwestycji w rozne rodzaje aktywow, przedsi~biorstwa

rutynowo uzywaj~ technik budZetowania kapitalowego, takich jak: wartosc

obecna netto czy wewn~trzna stopa zwrotu30. W celu zastosowania

wi~kszosci z tych technik wymagane jest wyznaczenie kosztu rozwaZanego

i. projektu, obliczenie jego wartosci oraz porownanie kosztu z obliczon~

]. wartosci~31. Jezeli w przedsi~biorstwie mamy do czynienia z utrzymywaniem

ostroZnosciowych i/lub spekulacyjnych zasobow plynnosci, mog~ byc do

analizy wartosci plynnosci u:i;yte te same metody.

Spekulacyjne zasoby plynnosci daj~ przedsi~biorstwu mozliwosc

realizowania dochodowych projektow, ktorych normalnie nie mozna

przewidziec. Jezeli tego rodzaju korzystna mozliwosc inwestycji si~ pojawi,

moze okazac si~ ze jest wrazliwa na upiyw czasu. Dlatego moz~-nie byc

mozliwe zorganizowanie dlugookresowego finansowania w przeci~

posiadanego czasu. Gdyby przedsi~biorstwo nie posiadalo spekulacyjnych
zasobow plynnosci, to dochodowe i czule na upiyw czasu mozliwosci ~

podj~cia inwestycji, ktore si~ pojawiiy, mog~ zostac zmamowane. W takim -'.

przypadku wartosc plynnosci wynikaj~cej ze "spekulacyjnego" popytu na

pieni~dz jest odczytywana jako NPV danego korzystnego projektu, ktorego

realizacji mozna si~ podj~c dzi~ki jej posiadaniu.

29 F.C. Scherr (1989), Modem Working Capital Management. Text and Cases., Prentice Hall,

Englewood Cliffs, ss. 363-368.

30 N.C. Hill, W.L. Sartoris (1995), Short-Term Financial Management. Text and Cases.,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, s. 21.

31 A.G. Puxty, J.C. Dodds (1992), Financial Management Method and Meaning., Chapman

and Hall, London, ss. 104-105.
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Aby "spekulacyjna" pl~nnosc dostarczala wartosci w takiej sytuacji

musz~ zaistniec dwa warunki 2:
1. dost~pne projekty inwestycyjne musz~ byc dochodowe;

2. koszt rozwazanego projektu inwestycyjnego musi przekraczac dost~pne

w przedsi~biorstwie operacyjne przeplywy gotowki netto.

Innymi slowy, jezeli rozwaZany projekt inwestycyjny moglby byc
realizowany w o~arciu 0 nadwyzk~ z operacyjnych przeplywow pieni~znych

przedsi~biorstwa 3, to dodatkowa "spekulacyjna" plynnosc nie dostarczalaby

wartosci w tym przypadku. Podobnie ma si~ rzecz z nieprzynosz~cymi

dochodu projektami. Wtedy takZe dodatkowa spekulacyjna plynnosc nie

dostarcza wartosci, czyli jesli sarna w sobie jest rozwaZana jako swego

rodzaju projekt inwestycyjny, staje si~ projektem nieatrakcyjnym.

6. Opcyjna wartosc piynnosci

Plynne zasoby wynikaj~ce ze "spekulacyjnego" popytu na plynnosc

mog~ przyniesc dochod, ale nie musz~. Widzimy st~d, ze plynnosc

przekraczaj~ca zapotrzebowanie codziennych transakcji, daje

przedsi~biorstwu opcj~ na podj~cie niespodziewanych projektow wartych

realizacji34. Poprzez utrzymywanie dost~pu do plynnosci przewyzszaj~cej

transakcyjne potrzeby, przedsi~biorstwo jest w posiadaniu opcji kupna

(call)35.

'-

'"

,.,

32 J. Washam, D. Davis (1998), s. 29.
33 A wi~c z plynnosci wynikaj~cej z transakcyjnego popytu na got6wk~.
34 K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski (1997), Inwestycje Finansowe, Wydawnictwo AE,

Wroclaw, s. 34, chodzi tu 0 opcj~ amerykansk~ - czy1i taka.., kt6ra moze byc wykonana

w dowolnym terminie od momentu jej zakupu (tutaj: zgromadzenie plYfinosci powyzej
poziomu wynikaj~cego z potrzeb transakcyjnych), do terminu wygasni~cia (czyli czasu,

w kt6rym rezerwa plynnosci obnizy si~ do poziomu transakcyjnego),
35 Posiadanie plYfinosci spekulacyjnej daje przedsi~biorstwu prawo, ale nie obowillcZek, do

podj~cia si~ realizacji nieprzewidzianego projektu inwestycyjnego. POT. J. McMenamin
(1999), Financial Management - an introduction, Routledge, London, s. 99.
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Rys. 4. Wartosc plynnosci spekulacyjnej rozwazanej jako opcja typu call,
(opracowane na podstawie: S.A. Ross, R.W. Westerfield, J. Jaffe (1999),
Corporate Finance, Irvin / McGraw-Hill, Singapore, s. 548).
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Na przyklad, jezeli w okresie, w ktorym przedsi~biorstwo dysponuje

II! "spekulacyjnymi" zasobami plynnosci, pojawi si~ mozliwosc zakupu

aktywow, ktorych normalna wartosc w dlugim okresie wynosi 5 milionow

zlotych, a w danym momencie mozna je nabyc za 2 miliony zlotych, to NPV

.I takiego "projektu" wyniesie 3 miliony zlo%ch. Jesli przedsi~biorstwo

dysponuje wymaganymi srodkami pieni~znymi 6, zarobi 3 miliony zlotych.

Jezeli przedsi~biorstwo nie b~dzie mialo dost~pu do "dodatkowej" piynnosci

- straci mozliwosc realizacji projektu inwestycyjnego, a wraz z ni~ 3 miliony

zlotych. Typowe opcje maj~ wartosc rown~ wartosci aktywow pomniejszonej

0 cen~ realizacji i cen~ opcji37. Jezeli wartosc zakupionych aktywow

przekracza sum~ tych dwoch wielkosci, to spekulacyjne rezerwyplynnosci

generuj~ dochody rowne NPV podejmowanego projektu. Chodzi tu

0 sytuacj~, w ktorej wykorzystujemy te spekulacyjne rezerwy, a wi~c kiedy

operacyjnych przeplywow gotowki netto, nie wystarcza na pokrycie kosztow -
I I I; wynikaj~cych z podj~cia tej inwestycji. W innym przypadku nie ma dochodu '.,-1

Ijj z dodatkowych zasob~v: piynnos~i ~y?ikaj~cych.z ~opytu "spekulacyjn~g?".

IljJ. . OpcYJna. wa~osc plynnoscl jest uzalez~lona od 6 czynmkow;

Ii, Pler:vs~. z mch jest wartosc obecna netto projektu, ktorego sposobnosc 1

I ij realtzaCjl Sl~ nadarzyla.

I';

!' ;

i.,
)1

I Ii 36 A w szczeg61nych przypadkach: got6wk!!:..

I i 37 W rozwaZanym przez nas przypadku cen!!:. opcji jest koszt wynikaj!!:.cy z niezainwestowania

j danej kwoty w papiery kr6tkoterminowe pozbawione ryzyka.

1

!

!

,
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Rys. 5. Zaleznosc mi~dzy NPV projektu i opcyjna..wartoscia..plynnosci,

(opracowanie wlasne)38.

war1osc

plynnosci

NPV projektu

Jezeli potencjalna oplacalnosc projektu b~dzie wzrastala, to wartosc

opcji podj~cia projektu rowniez b~dzie rosla.

Kolejnym czynnikiem okreslaja..cym wartosc plynnosci sa.. przeplywy

pieni~zne przedsi~biorstwa.

Rys. 6. Zaleznosc mi~dzy przeplywami pieni~znymi operacyjnymi a opcyjna..

wartoscia.. plynnosci spekulacyjnej, (opracowanie wlasne).

war1osc

ptynnosci

...
'"

I

operacyjne CF

Jezeli pozostale czynniki sa.. stale, wartosc opcji b~dzie rosla wraz ze

spadkiem poziomu operacyjnych przeplywow pieni~znych oraz b~dzie

38 Brak wypuktosci (wkl~stosci) krzywej wynika z tego, ze jest tu bezposrednie przetozenie

NPV na wartosc ptynnosci.
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spadac wraz ze wzrostem poziomu tych przeplywow. Dzieje si~ tak dlatego,

ze wraz ze wzrostem poziomu operacyjnych przeplywOW pieni~znych

wzrasta prawdopodobienstwo tego, ze koszt nieprzewidzianego projektu
inwestycyjnego zostanie POkryty wlasnie z tych przeplywOw. Dlatego tez

spada prawdopodobienstwo uzycia dodatkowej plynnosci wynikajt\.cej
z popytu spekulacyjnego.

Trzecim i czwartym czynnikiem okreslajt\.cym opcyjnt\. wartosc

plynnosci jest zmiennosc przeplywow pieni~znych i zmiennosc kosztu
. k f

proJe ill.

Rys. 7. Relacja mi~dzy zmiennoscit\. operacyjnych przeplywow pieni~znych
a opcyjnt\. wartoscit\.plynnosci spekulacyjnej, (opracowanie wlasne).
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c
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i'
r
I
! Jezeli zmiennosc operacyjnych przeplywow pieni~znych rosnie, wtedy

mamy do czynienia z nizszym prawdopodobienstwem uZycia dodatkowej

plynnosci spekulacyjnej - i dlatego wartosc opcyjna plynnosci spada.
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Rys. 8. Relacje rni~dzy zrniennosci~ kosztu projektu a opcyjn~ wartosci~

plynnosci spekulacyjnej, (opracowanie wlasne).

wal1osc

piynnosci

zmiennosc kosztu projektu

Prawdopodobienstwo uZycia dodatkowej plynnosci obniza si~ wraz ze

wzrostern zrniennosci kosztu projektu. Takiernu wzrostowi zrniennosci
towarzyszy takze i to, ze prawdopodobienstwo dochodowosci projektu

rnaleje.
Pozostale czynniki wplywaj~ce na opcyjn~ wartosc plynnosci to: stopa

procentowa oraz korelacja rni~dzy operacyjnymi przeplywarni pieni~znymi
i kosztarni39. Jezeli stopa procentowa wzrasta, to b~dzie obnizac si~ wartosc

obecna projektu, a co za tym idzie - wartosc opcyjna plynnosci b~dzie

spadac. Inaczej jest z korelacj~ rni~dzy operacyjnymi przeplywarni

pieni~znymi a kosztami. Jezeli ta korelacja wzrasta, to opcyjna wartosc

plynnosci takze b~dzie wzrastac. Wynika to z tego, ze zrnniejszy si~ wtedy

prawdopodobienstwo wykorzystania do podj~cia inwestycji przeplywow

..,. operacyjnych z pornini~ciern plynnych rezerw spekulacyjnych. ";-
'""

7. ZakonczeDie

Mirno, ze gotowka utrzyrnywana w przedsi~biorstwie Die jest zrodlern

zadnych odsetek oraz ze bliskie gotowce aktywa wraz z dost~pnyrni
przedsi~biorstwu liniarni kredytowymi wi~~ si~ z zaniechaniern realizacji

cz~sci dochodow lub z kosztarni, firmy decyduj~ si~ na utrzymywanie rezerw

plynnosci. I to nie tylko tej, ktora wynika z potrzeb transakcyjnych, ale

rowniez z powodow ostroznosciowych i spekulacyjnych. Ostroznosciowa
plynnosc wynika z ch~ci zabezpieczenia si~ przed wyzszymi kosztami
zwi~zanymi z niernozliwyrni do przewidzenia negatywnymi zdarzeniarni

39 J. Washam, D. Davis (1998), s. 30.



98

gospodarczymi. Jej ocen~ nalezaloby przeprowadzic z punktu widzenia
asekuracji. Natomiast inwestycja w rezerwy plynne, wynikaj~ce ze

spekulacyjnego zapotrzebowania na pieni~dz, maze byc oceniana przy

zastosowaniu metod budZetowania kapitalowego, takich jak: NPV czy IRR,

alba jako opcja kupna. W artykule kaZdy z tych wybranych aspekt6w

patrzenia na plynnosc zostal przedstawiony. RozwaZaj~c opcyjn~ wartosc
plynnosci zwr6cona zostala uwaga na szesc najmocniej na ni~ wplywaj~cych

czynnik6w. Dalsza analiza problemu wartosci plynnosci mialaby na celu

znalezienie wiarygodnych metod jej wyznaczenia. Wyznaczenie wartosci

plynnosci przedsi~biorstwa maze znacz~co przyczynic si~ do rozwi~zania

problem6w zarz~dzania kapitalem obrotowym.

Bibliografia

1. Bannock G., Manser W. (1992), Mi~dzynarodowy slownik finans6w,

Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa.

2. Beck S.E. (1993), The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15,
Listopad, Department of Economics, University of Delaware.

".:' 3. Bernard Y., Colli J. (1995), Slownik ekonomiczny i finansowy,
~i!. Ksi~nica, Katowice.

4. Brealey R.A., Myers S.C. (1999), Podstawy finans6w przedsi~biorstw, r

WN PWN Warszawa.

5. Business Week (1995), A Bittersweet Year for Corporate America, 27

Marzec.

6. Begg D., Fisher S., Dornbush R., (1999), Ekonomia, PWE Warszawa

1999.

7. Grudzinski M., Pastusiak P. (2000), Zarz~dzanie got6wk~ - cash

management, Monitor Rachunkowosci i Finans6w, nr 3 (16), FRR.

8. Hall R.E., Taylor J.B. (1999), Makroekonomia. Teoria, funkcjohowanie

i polityka, WN PWN, Warszawa.
9. Henderson J.W., Maness T.S. (1989), The financial analyst's deskbook:

A Cash flow approach to liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York. -

10. Hill N.C., Sartoris W.L. (1995), Short-Term Financial Management. Text ..,"

and Cases., Prentice Hall, Englewood Cliffs.

11. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997), Inwestycje Finansowe, l

Wydawnictwo AE, Wroclaw. ~

12. Kester C.W. (1986), Capital and Ownership Structure: A Comparison of '

;; United States and Japanese Manufacturing Corporations, Financial
,I .

Iii Management, 15, Wlosna.
, 13. Kim C.-S., Mauer D.C., Sherman A. E. (1998), The Determinants of

Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and

Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, Wrzesien.



I

99

14. Koch R. (1997), Slownik zarz(tdzania i finansow, Wydawnictwo PSB,

Krakow.

15. Leksykon finansowo-bankowy (1991), PWE, Warszawa.

16. Lee C.F., Finnerty J.E. (1990), Corporate finance. Theory, method and

applications. HBJ Publishers, San Diego.

17. McMenamin J. (1999), Financial Management - an introduction,
Routledge, London.

18. Mi~dzynarodowe Standardy Rachunkowosci (1999), IASC, London.

19. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1996), WN PWN Warszawa.
20. Nowak E., (1996), Leksykon rachunkowosci, WN PWN Warszawa.

21. Olzacka B., Palczynska-Gosciniak R. (1998), Leksykon zarz(tdzania

finansami, ODDK Gdansk.

22. Penc J. (1997), Leksykon Biznesu, AW PLACET, Warszawa.

23. Piotrowska M. (1997), Finanse spolek. Krotkoterminowe decyzje

finansowe, Wydawnictwo AE, Wroclaw.

24. Puxty A.G., Dodds J.C. (1992), Financial Management Method and

Meaning., Chapman and Hall, London.

25. Rast B. (2000), Household Liquidity - Why You Need It, Business &

Economic Review, Styczen-Marzec.

26. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. (1999), Corporate Finance, Irvin /

McGraw-Hill, Singapore.

27. Schall L.D., Halley C.W. (1983), Introduction to Financial Management,

McGraw Hill, New York.

28. Scherr F.C. (1989), Modern Working Capital Management. Text and

Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

29. Washam J., Davis D. (1998), Evaluating Corporate Liquidity, TMA

Journal, Marzec / Kwiecien, vol. 18, nr 2.

30. Zukowski P. (1995), Commercial papers - krotkoterminowe papiery

dluzne", Bank. Miesi~cznik Finansowo-Bankowy, nr 12. ~_..

~ .,.

:j;

f ;

f ~

;

.



PRO BLEMY ZARZ4DZANIA

#

WE WSPOI..,CZESNYCH ORGANIZACJACH.

TEORIA I PRAKTYKA

Praca zbiorowa

Redakcja naukowa

Waldemar Polak

Tadeusz Noch

-"

~

,
;

t
I ;t#"w u d ~ ~ n i c t~ q
J "~- ,,~~) Gdariskle] WyzszeJ Szko!y AdmmisttaClI

Gdansk 2008

i
I



! r

Recenzja
prof. dr hab. Zdzistaw Kordel

~ prof. dr hab. Janusz Zurek

prof. GWSA dr hab. Ewa Polak " ,-,c,""""""

i '~c"""..l

",i ,j.,!' .,

. ,liic," - ;i1J,r~

Redaktor techniczny "i.'1:"'r,

Tomasz Mikotajczewski 1,7.$, #.

wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnosci za tresci poszczeg61nych artykut6w

wydanie pierwsze

obj~tosc 16,0 ark. wyd.

Gdansk, 2008

druk i oprawa:

Sowa-Druk na Zyczenie

www.sowadruk.pl, tel. 022431 81 40

@ copyright by Wydawnictwo

Gdanskiej Wyz:szej Szkoty Administracji, Gdansk 2008

'-,

~ SZk..,

D: ' " " ~ :1 ~ 0-

it ~

. "., -
" c ..

.. ~ ,.

,. ., -

.. :; ".

"~ ... ,\"

"

i WYDAWCA

Wydawnictwo
Gdanskiej Wyzszej Szkoty Administracji

80-656 Gdansk, ul. Wydmy 3

tel. 05830508 12,0583050889
mail: wydawnictwo@gwsa.pl

www.gwsa.pl/wydawnictwo

ISBN 978-83-89762-14-6
~


