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Wprowadzenie 

Płynność finansowa oraz rentowność stanowią ważne obszary oceny 

działalności przedsiębiorstwa. Zachowanie płynności finansowej przez pod-

miot gospodarczy warunkuje ciągłość jego działania oraz rozwoju. Z kolei 

efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga, aby wynik jego działalno-

ści miał charakter zysku, który stanowi zasadnicze źródło przyrostu majątku  

i kapitału w jednostce gospodarczej. 

W warunkach gospodarki rynkowej trudno jest zagwarantować przed-

siębiorstwu opłacalność jego funkcjonowania, choć tworzone jest ono z zało-

żeniem, że prowadzona działalność gospodarcza będzie przynosiła pozytywne 

rezultaty ekonomiczne, tj. zysk. Zapewnienie przedsiębiorstwu zyskowności 

prowadzonej działalności stanowi o jego połowicznym sukcesie, albowiem 

wysiłki zarządzających powinny koncentrować się nie tylko na zapewnieniu 

odpowiedniej rentowności działania, ale i utrzymaniu optymalnej płynności 

finansowej, która warunkuje istnienie przedsiębiorstwa oraz determinuje moż-

liwość wypracowywania dodatnich wyników finansowych. Płynność finansowa 

i zyskowność to ważne zagadnienia, które powinny mieć właściwe miejsce 

wśród hierarchii celów w ramach zarządzania finansami przedsiębiorstwa,  

ale również stanowią przykład złożoności problemu, który wymaga umiejętnego 

rozwiązania, aby pogodzić dwa przeciwstawne cele, które stoją przed każdym 

przedsiębiorstwem, tj. minimalizację ryzyka utraty płynności finansowej oraz 

maksymalizację wartości dla właścicieli. 

Za cel niniejszego opracowania przyjęto weryfikację istnienia związku 

pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa oraz próbę 

określenia kierunku zależności w przypadku jej istnienia. W artykule przyjęto 

                                                 
 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny. 
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hipotezę badawczą, mówiącą o braku zależności między płynnością finansową 

a rentownością finansową na rzecz hipotezy alternatywnej, że taka korelacja 

istnieje. Badaniem objęto spółki kapitałowe z sektora odzież i obuwie, notowane 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule wykorzystano 

jako metody badawcze: krytyczną analizę literatury, analizę danych finanso-

wych pochodzących ze sprawozdawczości finansowej spółek za lata 2015-

2017 oraz metody statystyczne. 
 

Płynność finansowa a rentowność w przedsiębiorstwie  

– przegląd literatury 

Z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego wiąże się nieustanny pro-

ces podejmowania decyzji, a jego skutki znajdują swe odbicie w płaszczyźnie 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Głównym nośnikiem informacji  

o dokonaniach i kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest wskaźnik finansowy1.  

Rezultaty prowadzonej działalności w jednostkach gospodarczych są 

określane przez trzy podstawowe kategorie ekonomiczne: przychody, koszty 

oraz wynik finansowy. Wynik finansowy, będąc syntetyczną miarą dokonań 

finansowych przedsiębiorstwa, może być stratą bądź zyskiem. Tym samym 

charakter wyniku finansowego odzwierciedla poziom rentowności prowadzo-

nej przez przedsiębiorstwo działalności. To czy jednostka gospodarcza wyka-

zuje zysk lub stratę, ma istotne znaczenie, chociażby w kontekście oceny sytu-

acji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ale i kontynuacji jego działal-

ności w przyszłości2.  

Duże znaczenie zysku w ocenie efektywności działania podmiotu gospo-

darczego wynika przede wszystkim z tego, że dodatni wynik finansowy jest 

źródłem powiększania kapitału własnego w przedsiębiorstwie, podstawą samo-

finansowania rozwoju jednostki gospodarczej czy też warunkiem wypłaty dywi-

dendy dla właścicieli3. W dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie wielkość 

wypracowanego zysku powinna pozwolić na uzupełnienie własnych kapitałów, 

wzmocnienie jego obecnej i przyszłej działalności oraz na opłacenie kosztów 

pozyskania kapitału obcego4. 

                                                 
1 R. Pitera, Financial Ratios as a Source of Information About the Company's Financial Condition, 

 WebScieConf, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2015, s. 37. 
2 K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsię-

biorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 181-184. 
3 W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, War-

szawa 2014, s. 271-272. 
4 M. Zuba, Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich  

w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2010,  

t. 44, nr 1, s. 263. 
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Kategoria zysku jest tak samo ważna jak kategoria płynności finanso-

wej, przez którą najczęściej w literaturze rozumie się zdolność przedsiębior-

stwa do regulowania bieżących zobowiązań w terminie5. Problemy związane 

ze spłatą zobowiązań bezpośrednio przekładają się na gorszą kondycję finanso-

wą przedsiębiorstwa oraz zwiększone ryzyko jego niewypłacalności. Niewątpli-

wie zysk należy do tych czynników, które wpływają na płynność finansową. 

Zysk i płynność finansowa stanowią kategorie ekonomiczne, które są wzajem-

nie ze sobą powiązane, lecz nie zawsze występują równolegle6. Oznacza to  

w praktyce gospodarczej sytuację występowania przedsiębiorstw, których dzia-

łalność przynosząca zyski nie rozwiązuje problemu braku płynności finanso-

wej, oraz przedsiębiorstw nierentownych, które nie wykazują problemu płyn-

ności finansowej, zachowując zdolność do spłaty zobowiązań w terminie. 

Zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie wpływa na jego 

rentowność i jest warunkiem jego dalszego istnienia, z drugiej strony sama 

rentowność  nie prowadzi automatycznie do zapewnienia płynności finansowej 

w przedsiębiorstwie7.  
 

Rys. 1. Relacja pomiędzy zyskownością a płynnością finansową przedsię-

biorstwa 
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Źródło: J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju 

Rachunkowości w Polsce, Tom 2,Warszawa 1998, s. 467. 

                                                 
5 Różne ujęcia płynności finansowej omówiono w pracy A. Kucińskiego pt. Statyczna ocena 

płynności finansowej przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne, („Research on Enterprise in 

Modern Economy – Theory and Practice” 2018, No. 2(25), s. 94-97). 
6 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 

2003, s. 335. 
7 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 333. 
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W literaturze wskazuje się na istnienie związku między płynnością finan-

sową a rentownością, przy czym kierunek tej zależności nie jest oczywisty. 

Jedną z takich zależności przedstawia rysunek 1, z którego wynika, że im 

większą płynność finansową wykazuje przedsiębiorstwo, tym zyskowność 

prowadzonej działalności jest niższa, i odwrotnie im niższy poziom płynności 

finansowej, tym większa zdolność do wypracowywania zysków. W tym miej-

scu należy zaznaczyć, że znaczne obniżenie poziomu płynności, poniżej mini-

malnej dopuszczalnej granicy, determinuje wyższe ryzyko utraty płynności 

finansowej. Problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań przekładają 

się na niższą rentowność przedsiębiorstwa, a także nawet na możliwość jego 

upadłości. Zaprezentowana na rysunku 1 zależność wskazuje na negatywny 

związek między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstwa.  

Charakter zależności pomiędzy płynnością finansową i rentownością 

można rozpatrywać z punktu widzenia kryterium czasu, którą przedstawiono 

na rysunku 2. W krótkim okresie można zauważyć negatywną relację między 

płynnością finansową a rentownością. Osiągany zysk krótkookresowo wyko-

rzystywany jest do finansowania aktywów, np. należności lub zapasów,  

w związku z tym zysk nie stanowi źródła dopływu środków pieniężnych  

w przedsiębiorstwie, z kolei to przekłada się na trudności z zachowaniem płyn-

ności finansowej. Ponadto należy zauważyć, że dążeniu do zwiększenia zyskow-

ności towarzyszy wyższe ryzyko utraty płynności finansowej, które wynika  

z tego, że zarządzający próbują utrzymywać niski poziom aktywów obroto-

wych, zwiększając jednocześnie udział kapitałów obcych w finansowaniu dzia-

łalności. Chcąc ograniczyć wzrost ryzyka operacyjnego i finansowego, utrzy-

muje się wysoki poziom płynności finansowej poprzez wzrost zaangażowania 

kapitałów własnych w finansowaniu aktywów, co negatywnie przekłada się  

na poziom wypracowywanego zysku. W długim okresie zysk pozytywnie 

wpływa na płynność finansową. Dzieje się tak dlatego, że w dłuższym okresie 

środki zamrożone w należnościach przekształcane są w strumienie pieniężne, 

które poprawiają zdolność płatniczą przedsiębiorstwa8. Tym samym wzrost 

zyskowności pozytywnie wpływa na poprawę płynności finansowej w przed-

siębiorstwie. W związku z powyższym można uznać, że zarządzający w krót-

kim okresie koncentrują się na zapewnieniu przedsiębiorstwu płynności finan-

sowej, z kolei w długim okresie większe znaczenie przypisuje się zyskowności 

prowadzonej działalności, która staje się podstawowym źródłem dopływu 

                                                 
8 J. Jaworski, L. Czerwonka, M. Mądra-Sawicka, Zależność między rentownością a płynnością 

finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzy-

szenia Ekonomistów  Rolnictwa i Agrobiznesu” 2018, t. XX, nr 1, s. 58-59. 
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środków pieniężnych, zapewniając przez to przedsiębiorstwu właściwą płyn-

ność finansową9. 
 

Rys. 2. Zależność między płynnością finansową a rentownością przedsię-

biorstwa 
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Źródło: G. Mensch, Finanz-Controlling. Finanzplanung und -kontrolle. Controlling zur finanziellen 

Unternehmensführung, Oldenbourg Verlag, München Wien 2008 za: W. Skoczylas, Stero-

wanie płynnością …, op. cit., s. 31. 

 

Rys. 3. Zależność między płynnością finansową a rentownością 
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Źródło: J.E. Gentry, Management Perceptions …, op. cit., s. 7. 

 

Inne spojrzenie na zależność między płynnością finansową a rentowno-

ścią ma James A. Gentry. Zauważa on istnienie związku pomiędzy płynnością 

finansową a rentownością, który nie przebiega liniowo. Według niego ma on 

kształt „odwróconej filiżanki”. Z rysunku 3 wynika, iż pomiędzy punktami A i B 

istnieje pozytywna zależność między płynnością finansową a rentownością,  

to znaczy wzrostowi płynności finansowej towarzyszy wzrost rentowności. 

Przedsiębiorstwo, osiągając pewien pułap płynności (punkty B i C), nadal jest 

w stanie uzyskiwać pozytywne efekty związane ze wzrostem opłacalności 

działalności. Z kolei pomiędzy punktami C i D – spadkowi płynności finanso-

wej towarzyszy wzrost rentowności, wskazując na istnienie, tzw. negatywnego 

związku między płynnością finansową a rentownością. Taką sytuację można 

                                                 
9 W. Skoczylas, Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controllingu 

finansowego, „Rachunkowość” 2013, nr 1, s. 31. 
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zaobserwować w przypadku wzrostu przyszłych przepływów pieniężnych lub 

zwiększenia zdolności przedsiębiorstwa do zaciągania krótkoterminowych 

zobowiązań, w tym pożyczek, co pozwala zarządzającym utrzymywać mniej-

szą płynność dla każdego przyrostu rentowności10. 

Zaprezentowane zależności między płynnością finansową a rentowno-

ścią wskazują na ich niejednoznaczny charakter oraz ich trudny do określenia 

kierunek. Niemniej jednak wysiłki zarządzających powinny koncentrować się 

na zapewnieniu przedsiębiorstwu zarówno maksymalnej rentowności, jak i opty-

malnej płynności finansowej.  

 

Metodyka badań 

Badanie dotyczące zależności między płynnością finansową a rentowno-

ścią przeprowadzono na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw repre-

zentujących jeden z sektorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie – sektor odzież i kosmetyki. W ramach sektora odzież i kosmetyki  

na koniec 2017 r. notowanych było 25 spółek, z czego 22 spółki reprezentowa-

ły odzież i obuwie, zaś 3 spółki – kosmetyki i chemię gospodarczą. W badaniu 

uwzględniono spółki kapitałowe, których działalność związana była z odzieżą  

i obuwiem, tj.: As Silvano Fashion, Bytom, CCC, CDRL, Esotiq & Henderson, 

Gino Rossi, Interma Trade, Intersport, LPP, Lubawa, Monnari Trade, Prima 

Moda, Protector, Próchnik, Redan, Sanwil, Solar Company, TXM, Vistula, 

Wistil, Wittchen oraz Wojas.  

W początkowej fazie badania wyznaczono wskaźniki finansowe obrazu-

jące płynność finansową (wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik podwyższo-

nej płynności) oraz rentowność (rentowność sprzedaży, rentowność aktywów, 

rentowność kapitałów własnych) dla przedsiębiorstw z sektora odzież i obuwie 

za lata 2015-2017. Ze względu na niekompletność danych lub też niemożli-

wość wyznaczenia wskaźników finansowych (np. wskaźnika ROE w przypadku 

ujemnych kapitałów własnych) w dalszej części odrzucono spółkę Prima Moda 

oraz Próchnik. Tym samym, ostatecznie, analizą objęto 20 przedsiębiorstw. 

Analizę zależności między płynnością finansową a rentownością prze-

prowadzono, wykorzystując metody statystyczne. Dla badanych przedsiębiorstw 

wyznaczono podstawowe charakterystyki statystyki opisowej (średnią arytme-

tyczną, medianę, kwartyl 1 oraz kwartyl 3) obrazujące kształtowanie się płyn-

ności finansowej oraz rentowności w latach 2015-2017. W celu zbadania 

                                                 
10 J.E. Gentry, Management Perceptions of the Working Capital Process, Faculty Working 

Paper, College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-

Champaign, 1976, s. 6-8. 
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związku wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona pozwalający określić 

siłę oraz kierunek współzależności. Próba badawcza obejmowała 60 obserwacji. 

Sformułowano hipotezę badawczą mówiącą o braku korelacji między badanymi 

zmiennymi H0:  = 0, przyjmując jednocześnie hipotezę alternatywną, że kore-

lacja taka istnieje H1:  ≠  0. Następnie na podstawie wartości statystyki t,  

badającej istotność współczynnika korelacji , dokonano 

weryfikacji prawdziwości hipotezy zerowej, wyznaczając wartość prawdopo-

dobieństwa dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05. 

  

Wyniki badań 

Działalność przedsiębiorstw w ramach sektora odzież i obuwie najczę-

ściej zorganizowana jest w ten sposób, że łączy ona w sobie takie procesy jak 

pozyskanie surowców, produkcję, dystrybucję i handel. Cechą charaktery-

styczną tego sektora jest konieczność zaprojektowania przyszłej produkcji, 

utrzymywanie wysokiego stanu zapasu w związku z sezonowością produkcji  

i sprzedaży, a także silne uzależnienie wyników od pogody, zamożności społe-

czeństwa oraz zmian w modzie. Produkty typu odzież i obuwie najczęściej kupo-

wane są w centrach handlowych. Obok tradycyjnego modelu sprzedaży silnie 

rozwija się dystrybucja produktów za pomocą kanału sprzedaży e-commerce.  

Na podstawie wartości wskaźnika bieżącej płynności oraz wskaźnika 

płynności szybkiej, przedstawionych w tabeli 1, można stwierdzić, iż badane 

przedsiębiorstwa wykazywały wysoką płynność finansową. Średnia wartość 

wskaźnika bieżącej płynności finansowej dla analizowanych przedsiębiorstw 

kształtowała się w latach 2015-2017 w przedziale 2,47-2,96. Z kolei z mediany 

wskaźnika bieżącej płynności wynika, iż przedsiębiorstwa utrzymywały niższy 

poziom aktywów obrotowych pozwalających na bezproblemowe regulowanie 

zobowiązań bieżących, niż wskazuje to średnia wartość wskaźnika bieżącej 

płynności. Z obserwacji zmian mediany wskaźnika bieżącej płynności w czasie 

wynika, że przedsiębiorstwa utrzymywały coraz to wyższy poziom aktywów 

bieżących gwarantujących spłatę bieżących zobowiązań. Ponadto o dobrej sytua-

cji płynnościowej przedsiębiorstw z sektora może świadczyć wysoki poziom 

kwartyla 1 wskaźnika bieżącej płynności. Oprócz tego należy odnotować,  

iż w całym analizowanym okresie były jedynie trzy przypadki wartości wskaź-

nika bieżącej płynności, kształtujące się poniżej 1. Była to spółka Intersport, 

dla której wskaźnik kształtował się poniżej 1 w całym badanym okresie, oraz 

spółka Redan i TXM, dla których to wskaźnik bieżącej płynności był poniżej 1 

tylko w jednym z badanych okresów, tj. w 2017 r. Tym samym zwraca uwagę 

to, iż w większości analizowanych przypadków utrzymywany był dodatni kapi-
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tał obrotowy netto. Taką sytuację – z punktu widzenia oceny płynności finan-

sowej – należy ocenić pozytywnie, gdyż oznacza ona, iż ryzyko utraty płynno-

ści finansowej było na niskim poziomie. Utrzymywanie wysokiej płynności 

finansowej przez badane przedsiębiorstwa podyktowane jest specyfiką sektora, 

a przede wszystkim koniecznością utrzymywania wysokiego stanu zapasów. 

Znajduje to swoje potwierdzenie w znacznych różnicach między wskaźnikiem 

bieżącej płynności a wskaźnikiem płynności szybkiej.  
 

Tabela 1. Wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej dla badanych spółek  

w latach 2015-2017 

 
Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik płynności szybkiej 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

średnia 2,80 2,96 2,47 1,46 1,48 1,16 

mediana 1,89 2,01 2,22 0,56 0,57 0,54 

kwartyl 1 1,33 1,29 1,40 0,30 0,33 0,37 

kwartyl 3 3,53 3,12 2,77 1,35 1,60 1,16 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zaprezentowane wartości wskaźników rentowności dla badanych spółek 

w latach 2015-2017 wskazują, iż prowadzona działalność w sektorze odzież  

i obuwie, dla większości analizowanych przypadków, była rentowna, albowiem 

wynik ich działalności często kończył się zyskiem. Jednakże analizując wskaź-

nik rentowności sprzedaży w latach 2015-2017, można stwierdzić, iż rentow-

ność sprzedaży uległa pogorszeniu. Przedsiębiorstwa uzyskiwały na przestrzeni 

badanego okresu z jednej jednostki sprzedaży coraz to niższą marżę. Spadek 

opłacalności sprzedaży wyraźnie zaznaczył się w roku 2017. Należy zazna-

czyć, że przedsiębiorstwa dla badanego okresu w tym samym czasie wykazy-

wały wysoką płynność finansową. Podobne spostrzeżenia wynikają z analizy 

wskaźnika rentowności aktywów oraz kapitałów własnych. Zmiany wskaźni-

ków w czasie wskazują na pogorszenie zyskowności majątku oraz kapitałów 

własnych w stosunku do 2015 r.  

Na podstawie dokonanych obserwacji trudno jest potwierdzić istnienie 

związku między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw lub 

zaprzeczyć jego istnieniu, a tym bardziej określić jego kierunek. Pozostaje  

do tego celu wykorzystać analizę korelacji Pearsona, pozwalającą zbadać siłę  

i kierunek związku między badanymi zmiennymi. 

Związek korelacyjny między płynnością bieżącą a wskaźnikiem ROS 

oraz wskaźnikiem szybkiej płynności a ROS był ujemny. Oznacza to, że wraz 

ze wzrostem/spadkiem płynności finansowej spadała/rosła rentowność sprze-
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daży, jednakże siła tego związku była niewielka oraz nieistotna statystycznie. 

Zależność między wskaźnikiem płynności bieżącej a ROA była dodatnia,  

zaś między wskaźnikiem płynności szybkiej a ROA – ujemna. Podobnie jak  

w przypadku poprzedniej badanej zależności okazało się, że siła tego związku 

była niska, nieistotna statystycznie. Z kolei zależność między płynnością finan-

sową mierzoną wskaźnikiem płynności bieżącej a rentownością wyrażoną 

wskaźnikiem ROE oraz między wskaźnikiem płynności szybkiej a ROE była 

dodatnia. Siła tego związku była słaba i nieistotna statystycznie. 
 

Tabela 2. Wskaźniki rentowności dla badanych spółek w latach 2015-2017 

 ROS ROA ROE 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

średnia 0,044 0,040 0,006 0,070 0,059 0,011 0,122 0,079 -0,021 

mediana 0,047 0,034 0,043 0,067 0,046 0,056 0,109 0,074 0,088 

kwartyl 1 0,005 0,008 -0,051 -0,001 0,015 -0,074 0,003 0,036 -0,167 

kwartyl 3 0,079 0,061 0,063 0,156 0,109 0,096 0,269 0,193 0,189 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie wartości współczynników korelacji zaprezentowanych  

w tabeli 3, uzyskanych z próby, należy stwierdzić, że zależność między wskaź-

nikami płynności finansowej i rentowności jest słaba. Tym samym wyniki testu 

istotności współczynnika korelacji liniowej Persona nie dają podstaw do odrzu-

cenia hipotezy zerowej, mówiącej o braku zależności między płynnością finan-

sową a rentownością przedsiębiorstw. 
 

Tabela 3. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona 

Zmienna 
Płynność 

bieżąca 

Płynność 

szybka 
ROS ROA ROE 

Płynność 

bieżąca 
1 0,9563 -0,0349 0,0239 0,1029 

Płynność 

szybka 
0,9563 1 -0,0918 -0,0763 0,0110 

ROS -0,0349 -0,0918 1 0,9215 0,7566 

ROA 0,0239 -0,0763 0,9215 1 0,8843 

ROE 0,1029 0,0110 0,7566 0,8843 1 

* wartość krytyczna t studenta dla n-2 stopni swobody oraz poziomu istotności α = 0,05 (2,002);  

próba n=60; pogrubionym drukiem zaznaczono współczynniki korelacji statystycznie istotne 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie  

Wyniki przeprowadzonych badań nie dały podstaw do odrzucenia przy-

jętej w artykule hipotezy mówiącej o braku istnienia zależności pomiędzy płyn-

nością finansową a rentownością przedsiębiorstw z sektora odzież i obuwie. 

Wyznaczone współczynniki korelacji między wskaźnikami płynności finanso-

wej a rentownością dla przedsiębiorstw, reprezentujących sektor odzież i obu-

wie, były nieistotne statystycznie, w związku z czym nie można było stwier-

dzić, że taka zależność istnieje. Tym samym eksponowany w literaturze pogląd 

o istnieniu zależności między płynnością finansową a rentownością nie znalazł 

swego potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach empirycznych. 

Ponadto w literaturze często wskazuje się na występowanie ujemnej kore-

lacji między płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa. Wyniki 

badań nie pozwoliły określić kierunku związku między płynnością finansową  

a rentownością. Wartości wyznaczonych wskaźników korelacji z próby pomię-

dzy płynnością finansową a rentownością okazały się być nieistotne statystycz-

nie. Tym samym ze względu na brak podstaw do odrzucenia przyjętej hipotezy 

o braku związku między płynnością finansową a rentownością przedsiębior-

stwa, nie udało się określić ani potwierdzić kierunku badanej zależności. 

W opinii autora również warte podkreślenia jest to, że zależność między 

płynnością finansową a rentownością znajduje swój wyraz w realizowanych 

przez przedsiębiorstwa strategiach zarządzania kapitałem obrotowym netto. 

Realizacja strategii konserwatywnej przez podmiot gospodarczy oznacza zacho-

wanie wysokiej płynności finansowej, która przekłada się na niższą rentow-

ność. Z kolei strategia agresywna zakłada możliwość osiągnięcia wysokiej 

rentowności przy niskim poziomie płynności finansowej, co w praktyce ozna-

cza utrzymywanie ujemnego kapitału pracującego w przedsiębiorstwie. Tym 

samym należy uznać, iż wybór strategii oraz charakter kapitału obrotowego 

netto w rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstw determinuje poziom płyn-

ności finansowej oraz skalę uzyskiwanej rentowności. 
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Streszczenie 

W literaturze przedmiotu przedstawiany jest powszechny pogląd na temat istnienia zależno-

ści pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa. W związku z powyższym 

za cel opracowania przyjęto weryfikację istnienia związku między płynnością finansową a ren-

townością przedsiębiorstwa oraz próbę określenia jego kierunku. Badanie przeprowadzono na grupie 

przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których dzia-

łalność obejmowała sektor odzież i obuwie. Wyniki przeprowadzonych badań nie dały podstaw 

do odrzucenia przyjętej w artykule hipotezy mówiącej o braku istnienia  zależności pomiędzy 

płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstw z sektora odzież i obuwie, a co za tym 

idzie niemożliwe było zweryfikowanie kierunku zależności, jaki reprezentują badane zmienne. 

 

 

ANALYSIS OF CONNECTIONS BETWEEN THE INANCIAL LIQUIDITY 

 AND THE PROFITABILITY OF THE COMPANY 

Summary  

The literature on the subject presents a common view on the existence of dependence between 

financial liquidity and the profitability of the company. In connection with the above, the purpose 

of the study was to verify the relation between financial liquidity and the profitability of the 

company and an attempt to determine its direction. The survey was conducted on a group of 

companies listed on the Warsaw Stock Exchange, whose activities included the clothing and 

footwear sector. The results of the conducted research did not give grounds for rejecting the 

hypothesis adopted in the article that there is no dependence between financial liquidity and 

profitability of enterprises from the clothing and footwear sector, and hence it was impossible to 

verify the direction of the dependence represented by the variables studied. 

 

 

 




