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Prezentowana pozycja zajmuje si´ problemami zwiàzanymi z bie˝àcymi decy-
zjami przedsi´biorstwa w zakresie rozporzàdzania jego kapita∏em. Sà to decyzje co-
dziennie podejmowane przez przedsi´biorstwa. Wp∏ywajà one na poziom ryzyka
upad∏oÊci przedsi´biorstwa wynikajàcej z braku p∏ynnoÊci finansowej. Równocze-
Ênie, jest to sfera decyzyjna zarzàdów doÊç cz´sto niedostatecznie doceniana z po-
wodu relatywnie ma∏ych jednostkowych kosztów, zwiàzanych z b∏´dami w obszarze
krótkoterminowego zarzàdzania kapita∏em. 

Publikacja, licznie ilustrowana przejrzystymi przyk∏adami, powinna byç cennym
êród∏em informacji zarówno dla teoretyków, jak te˝ praktyków ̋ ycia gospodarczego,
a w szczególnoÊci – zainteresowaç prezesów przedsi´biorstw, dyrektorów finanso-
wych, g∏ównych ksi´gowych, specjalistów w zakresie zarzàdzania finansami przed-
si´biorstw, a tak˝e studentów kierunków ekonomicznych. 

Krótkoterminowe decyzje finansowe, w wielu aspektach ró˝nià si´ od tych,
które odnoszà si´ do d∏ugiego okresu. Obejmujà decyzje zwiàzane z pieni´˝nymi
wp∏ywami, wyp∏ywami, poziomem p∏ynnoÊci we wszystkich jej aspektach, warto-
Êcià p∏ynnoÊci oraz wewn´trznymi przep∏ywami pieni´˝nymi. Dzia∏ania krótko-
okresowe i d∏ugookresowe sà jednak ze sobà bardzo mocno powiàzane. Cz´sto
dzia∏ania o charakterze krótkoterminowym majà, poza dzia∏aniem operacyjnym,
tak˝e wp∏yw d∏ugoterminowy. 

W prezentowanej pozycji zwrócono na ten fakt szczególnà uwag .́ Proponowa-
ne rozwiàzania w zakresie krótkoterminowego zarzàdzania kapita∏em uwzgl´dnia-
jà równie˝ ich wp∏yw na realizacj´ d∏ugookresowego finansowego celu zarzàdzania
przedsi´biorstwem, jakim jest maksymalizacja jego wartoÊci rynkowej. 

Praca sk∏ada si´ z oÊmiu rozdzia∏ów. Pierwszy z nich zawiera wprowadzenie do
krótkoterminowych decyzji w zakresie zarzàdzania kapita∏em. Zdefiniowano
w nim poj´cie p∏ynnoÊci finansowej oraz omówiono charakter krótkotermino-
wych decyzji finansowych i ich wp∏yw na wartoÊç rynkowà przedsi´biorstwa. 

Rozdzia∏ drugi zajmuje si´ monitorowaniem poziomu p∏ynnoÊci finansowej.
W pierwszej kolejnoÊci omawiane sà skutki zbyt niskiego jej poziomu, relacja mi´-
dzy niewyp∏acalnoÊcià i upad∏oÊcià. Nast´pnie przedstawiane sà sprawozdania fi-
nansowe b´dàce êród∏em informacji o poziomie p∏ynnoÊci w przedsi´biorstwie.
Kolejnym elementem rozdzia∏u drugiego jest omówienie zwiàzku mi´dzy pozio-
mem p∏ynnoÊci a jej wartoÊcià. Wy˝szemu poziomowi p∏ynnoÊci finansowej
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w przedsi´biorstwie towarzyszy relatywny spadek wartoÊci p∏ynnosci dla tego
przedsi´biorstwa. Istnieje te˝ powiàzanie odwrotne. Spadek poziomu p∏ynnoÊci
w przedsi´biorstwie wywo∏uje wzrost ceny jakà przedsi´biorstwo jest gotowe za-
p∏aciç za jej pozyskanie. Zbyt niski poziom p∏ynnoÊci wywo∏ujàcy nadmierny
wzrost jej wewn´trznej wartoÊci zagra˝a tym, ˝e przedsi´biorstwo nie jest w stanie
pokryç owego kosztu i koƒczy swojà dzia∏alnoÊç w wyniku niewyp∏acalnoÊci pro-
wadzàcej do upad∏oÊci. Rozdzia∏ drugi koƒczy si´ omówieniem miar poziomu
p∏ynnoÊci dost´pnych dla dzia∏ajàcych w Polsce przedsi´biorstw. 

W rozdziale trzecim przedstawiono dost´pne dla przedsi´biorstw strategie
w zakresie zarzàdzania kapita∏em pracujàcym netto. Na poczàtku zosta∏a omó-
wiona relacja mi´dzy aktywami bie˝àcymi a pasywami bie˝àcymi. Nast´pnie
przedmiotem rozwa˝aƒ jest cykl konwersji Êrodków pieni´˝nych oraz zarzàdzanie
aktywami i pasywami bie˝àcymi oraz relacja mi´dzy ryzykiem a korzyÊciami wy-
nikajàcymi z takiego a nie innego podejÊcia do zarzàdzania nimi. 

Kolejne rozdzia∏y od czwartego do siódmego, zajmujà si´ technikami stosowa-
nymi w trakcie zarzàdzania zapasami, nale˝noÊciami, Êrodkami pieni´˝nymi oraz
krótkoterminowymi êród∏ami finansowania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. 

Ostatni rozdzia∏ omawia wybrane aspekty planowania finansowego i jego rela-
cji z decyzjami krótkoterminowymi. W rozdziale tym tak˝e nacisk po∏o˝ono na
model stabilnego rozwoju przedsi´biorstwa. 

Finansowym celem zarzàdzania przedsi´biorstwem, jest budowanie jego war-
toÊci dla w∏aÊcicieli. Niniejsza publikacja przyjmuje, ̋ e ten cel tak˝e powinien mieç
swoje odzwierciedlenie w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià finansowà. W polskiej literatu-
rze istnieje bardzo niewiele pozycji omawiajàcych krótkoterminowe zarzàdzanie
kapita∏em przedsi´biorstwa, z tej perspektywy. 

* * * 

Autorzy serdecznie dzi´kujà Kole˝ankom i Kolegom z Katedry Finansów
Przedsi´biorstwa i Zarzàdzania WartoÊcià Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc∏awiu za okazanà pomoc i dyskusje, które by∏y cennym materia∏em do opra-
cowania niniejszej publikacji. 
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