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Lektura recenzowanej książki w kontekście 
informacji zawartych w przedmowie skłania 
do zasadniczej refl eksji. Dylematem, z któ-
rym czytelnik mierzy się na początku, jest roz-
strzygnięcie kwestii, czy mamy do czynienia 
z monografi ą naukową, czy z podręcznikiem. 
Pragnę jednak zaznaczyć, że rozstrzygnięcie 
tego dylematu ma jedynie porządkowe zna-
czenie. 

W  trakcie czytania książki odnosi się 
nieodparte wrażenie, że autor nie może się 
zdecydować, czy prezentować omawiane 
treści w stylu podręcznikowym, czy też pro-
wadzić wywód naukowy. W przedmowie za-
powiada, że „naukowym celem monografi i 
jest przedstawienie istoty zarządzania płyn-
nością fi nansową w  specyfi cznych warun-
kach, z jakimi mają do czynienia podmioty 
zaliczane do grupy mikro, małych i  śred-
nich przedsiębiorstw”. Stawia też hipotezę 
badawczą, którą „jest twierdzenie, że małe 
i średnie przedsiębiorstwa na tyle różnią się 
od dużych przedsiębiorstw, że uzasadnione 
jest odmienne podejście do zarządzania ich 
płynnością fi nansową”. Stosowanymi meto-
dami badawczymi według autora są „metoda 
matematyczna” (proponowanie modyfi kacji 
modeli zarządzania składnikami tworzącymi 
płynność fi nansową przedsiębiorstwa) oraz 

„metody badań społecznych” (rozumiane 
jako obserwacje zachowań małych i  śred-
nich przedsiębiorstw). Przy tym za chwilę 
sam umniejsza rolę wykorzystanych w pracy 
metod, gdyż stwierdza, że „główny nacisk 
rozważań w pracy jest jednak położony na 

problematykę podejmowania decyzji związa-
nych z alokacją, pozyskaniem lub transferem 
pieniądza w trakcie zarządzania płynnością 
fi nansową w małych i średnich przedsiębior-
stwach […]”.

Szczegółowa analiza książki skłania do 
stwierdzenia, że bliżej jej jednak do pod-
ręcznika niż rozprawy naukowej. Dominuje 
w niej podejście dydaktyczne. W poszczegól-
nych rozdziałach autor na podstawie teorii 
wskazuje na pewne prawidłowości i  poka-
zuje metody, którymi należy się posługiwać 
w analizie danego wycinkowego zagadnienia. 
Prezentacja metod i narzędzi dokonywana jest 
na podstawie wielu zamieszczonych w książ-
ce przykładów, bazujących na wielkościach 
hipotetycznych. Takie przykłady znajdują się 
w rozdziałach od 3 do 8. Odnosi się wrażenie, 
że struktura każdego rozdziału również jest 
budowana przede wszystkim ze względów dy-
daktycznych. Każdy rozdział jest poprzedzo-
ny krótkim streszczeniem treści, wskazaniem 
kluczowych pojęć oraz znaczenia omawianych 
w nim terminów, a kończy się podsumowa-
niem. Z punktu widzenia wykorzystania książ-
ki jako podręcznika, idealnym dopełnieniem 
byłoby sformułowanie jeszcze pytań kontrol-
nych. Niezrozumiałym zabiegiem jest pre-
zentowanie w każdym rozdziale, na drugiej 
stronie rozpoczynającej rozdział, tego same-
go schematu prezentującego wpływ różnych 
czynników na wartość małego lub średniego 
przedsiębiorstwa. W  ten sposób czytelnik 
ma okazję ośmiokrotnie zapoznać się z tym 
samym przesłaniem (schematem). Jedynym 
wytłumaczeniem przychodzącym na myśl jest 
wypełnienie pozostającej pustej strony.

Cechy naukowe książki można odnaleźć 
w treści rozdziału drugiego, a także w poja-
wiających się w poszczególnych rozdziałach 
krótkich odwołaniach do sformułowanej 
w przedmowie hipotezy badawczej. W tym 
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kontekście należy wyróżnić rozdział drugi 
jako fragment książki z dobrze udokumento-
wanymi danymi empirycznymi (wskazanymi 
źródłami). Jest to zresztą jedyny rozdział, na 
zakończenie którego autor formułuje jedno-
znaczne wnioski mające odniesienie do em-
pirycznie przeprowadzonej analizy.

W mojej opinii, w pozostałych rozdziałach 
brakuje, niestety, ciągłości wywodu nauko-
wego i wyraźnego zakotwiczenia w analizie – 
brakuje danych empirycznych. Autor opiera 
swój proces wnioskowania przede wszystkim 
na logice reguł teoretycznych. Sam zresztą 
twierdzi na s. 24, że w pracy korzysta z „me-
tody logicznego rozumowania”. 

Jak wspomniałem wcześniej, wykorzy-
stane w  pracy (poza rozdziałem drugim) 
dane liczbowe są przede wszystkim danymi 
hipotetycznymi przygotowanymi przez auto-
ra, nawet bez podania ich źródła. W książce 
o charakterze dydaktycznym jest to dopusz-
czalne, natomiast w pracy naukowej, w której 
prowadzony proces dowodowy ma na celu 
weryfi kację przyjętej hipotezy, jest nie do za-
akceptowania. 

Przechodząc do oceny merytorycznej, 
bez wątpliwości można stwierdzić, że Grze-
gorz Michalski w  książce Płynność w  ma-
łych i  średnich przedsiębiorstwach dokonał 
gruntownego przeglądu literatury z zakresu 
problematyki płynności fi nansowej zarówno 
dorobku krajowego piśmiennictwa, jak i dzieł 
zagranicznych. Przegląd literatury dokonany 
został w trakcie prezentacji istotnych z punk-
tu widzenia podjętej problematyki zagadnień 
odnoszących się do defi nicji płynności fi nan-
sowej, jej pomiaru, a także pojęć związanych 
z zarządzaniem składowymi aktywów bieżą-
cych oraz kapitału obrotowego netto. Grze-
gorz Michalski wykazał się tu umiejętnością 
uporządkowanego podejścia i  przejrzystej 
prezentacji omawianych zagadnień. Dużą 
zaletą recenzowanej książki jest podjęta pró-
ba adaptacji teorii fi nansów przedsiębiorstwa 
w omawianym zakresie do swoistości przed-
siębiorstw z sektora MŚP. Jednym z wartych 

wyróżnienia przykładów jest dostosowanie 
przez autora modeli MOQ i POQ, czyli mo-
deli zarządzania zapasami, do warunków 
działania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zresztą to zagadnienie, a mianowicie dążenie 
do dostosowania prawidłowości sformułowa-
nych teoretycznie w nauce o fi nansach przed-
siębiorstwa do swoistości małych i średnich 
przedsiębiorstw, należy wskazać jako jedno 
z bardziej wartościowych osiągnięć tej książ-
ki. Mało jest na rynku opracowań, w których 
autorzy w ten sposób podchodzą do sprawy, 
omawiając narzędzia czy metody analizy 
w sposób ogólny, tym samym niedostosowa-
ny do różnych przedsiębiorstw występujących 
na rynku.

Recenzowana książka składa się z ośmiu 
rozdziałów. Całość zawarta jest na 225 stro-
nach. W pierwszym rozdziale (strony 25–40) 
omówione zostały cele i charakter działalno-
ści małych i średnich przedsiębiorstw. Autor 
skoncentrował swoją uwagę na odmienności 
tej grupy przedsiębiorstw, co rzutuje na nieco 
inny dobór narzędzi pozwalających ocenić 
efektywność zarządzania, w tym zarządzania 
płynnością.

W  rozdziale drugim (strony 41–86) za-
prezentowane zostały defi nicje płynności 
fi nansowej oraz narzędzia jej pomiaru dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. W tym 
rozdziale można odnaleźć autorskie propo-
zycje konstrukcji mierników wypłacalności, 
elastyczności i płynności fi nansowej. Jest to 
jedyny rozdział, co pragnę raz jeszcze podkre-
ślić, w którym autor nie dość, że wykorzystał 
liczne dane, to jednocześnie podał ich źródła. 
Zaprezentowane zestawienia liczbowe stały 
się podstawą analizy kształtowania się płyn-
ności fi nansowej w różnych grupach przed-
siębiorstw i między innymi do sformułowania 
wniosku, że „wraz ze wzrostem rozmiarów 
przedsiębiorstwa wskaźniki statystyczne ob-
serwowane empirycznie w warunkach pol-
skich dla lat 2008–2010 się obniżają”.

W rozdziale trzecim (strony 87–106) za-
prezentowano problem wartości płynności 
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