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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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Streszczenie: W artykule pokazano, że stawiana bardzo często w dotychczasowych badaniach, w tym polskich spółek, hipoteza o liniowej, ujemnej zależności między rentownością
a statycznymi wskaźnikami płynności nie w pełni odzwierciedla istotę zjawiska. Zarówno
bardzo wysoka, jak i niska płynność nie sprzyjają rentowności. Stąd też właściwsza jest hipoteza o zależności między rentownością a płynnością w kształcie odwróconego U. Hipotezę tę
pozytywnie zweryfikowano za pomocą kwadratowych modeli panelowych z losowymi efektami indywidualnymi rentowności względem płynności dla spółek budowlanych notowanych
na GPW w Warszawie w latach 2000-2013.
Słowa kluczowe: rentowność, płynność, kwadratowe modele panelowe z losowymi efektami
indywidualnymi, spółki budowlane na GPW w Warszawie.
Summary: In the article, it is noted that a very common in previous studies, including
Polish companies, hypothesis on linear, negative relationship between profitability and static
indicators of liquidity, does not fully reflect the essence of the phenomenon. Both very high and
very low liquidity does not foster profitability. Therefore, more appropriate is the hypothesis
about the relationship between profitability and liquidity in the shape of an inverted U. The
relationship between profitability measured by gross and net profit margin and the return on
assets in relation to the current and quick ratios of companies listed on the Warsaw Stock
Exchange in the years 2000-2013 was positively verified in the article.
Keywords: profitability, liquidity, square panel models with specific random effects,
construction companies quoted on the WSE.
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1. Wstęp
Początkowo zakładano, że relacja między wskaźnikami statycznymi oraz dynamicznymi płynności a rentownością jest liniowa i, poza wskaźnikiem rotacji zobowiązań, ujemna; większa płynność to mniejsza rentowność. I chociaż część badań
empirycznych firm w różnych państwach, w tym w Polsce, potwierdzała tę hipotezę, to jednak nie uwzględniała ona faktu, że niska płynność też nie sprzyja rentowności. Na ten fakt w badaniach zwrócono uwagę dopiero na początku drugiej dekady XXI w., kiedy sformułowano hipotezę o zależności między rentownością
a płynnością w kształcie odwróconego U. Z kolei rozwój ekonometrii dał możliwość
zastosowania do weryfikacji tej hipotezy kwadratowych modeli panelowych ze stałymi bądź losowymi efektami indywidulanymi. Zastosowanie tego podejścia pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezę w wielu państwach. Autor nie słyszał
jednak, aby takie badania podjęto w Polsce.
Dlatego w pracy zaprezentowano metodologię weryfikacji hipotezy o kształcie odwróconego U zależności między rentownością a płynnością i zilustrowano ją
wynikami badań spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2000-2013.

2. Badania relacji między płynnością a rentownością
Badania zależności między płynnością a rentownością mają już długą historię. Badano relacje zarówno między statycznymi, jak i dynamicznymi miernikami płynności a rentownością. Uznano [Lyroudi, McCarty 1993, s. 139], że to wskaźniki
dynamiczne lepiej opisują rentowność firm i dlatego dużo częściej badania dotyczyły relacji między cyklem konwersji gotówki (CCC) lub jego składnikami: wskaźnikami rotacji zapasów (ICP), rotacji należności (RCP) i rotacji zobowiązań (PCP)
a rentownością. Znacznie rzadziej badano relacje między rentownością a wskaźnikami płynności bieżącej (CR), szybkiej (QR) oraz gotówkowej (AT).
Początkowo zakładano, że relacja między cyklem konwersji gotówki i jego
składnikami a rentownością ma charakter liniowy i poza wskaźnikiem rotacji zobowiązań jest ujemna. Zależność tę uzasadniano faktem, iż firma uzyskuje większą rentowność, gdy szybciej odzyskuje wierzytelności, szybciej obraca zapasami i
wolniej spłaca swoje zobowiązania, a w konsekwencji charakteryzuje się krótszym
cyklem konwersji gotówki. Również w przypadku wskaźników statycznych zakładano liniową i ujemną zależność. Zakup zapasów przekraczających bieżące potrzeby, a więc nieuczestniczących w bieżącej działalności, kreuje dodatkowe koszty,
które nie przynoszą dodatkowych przychodów – jest to tylko zabezpieczenie na
wypadek nagłego wzrostu popytu lub przed przyszłymi potencjalnymi kłopotami
zaopatrzeniowymi; rosną aktywa bieżące i płynność, a rentowność nie wzrasta.
Rentowność aktywów może wręcz spaść, bo wzrasta ich wartość, a zyski mogą
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maleć, gdyż nadmierne zapasy kreują dodatkowe koszty związane np. z przechowywaniem, uszkodzeniami czy starzeniem się. Z kolei należności to tylko potencjalna
gotówka, której wykorzystanie do kreowania bieżących przychodów jest ograniczone. Zarówno nadmierne w stosunku do bieżących potrzeb zapasy, jak i należności generują koszty utraconych możliwości, zmniejszające potencjalny zysk, który można byłoby osiągnąć, gdyby zainwestować te zamrożone środki w rentowne
przedsięwzięcia (np. powiększenie mocy produkcyjnych czy inwestycje kapitałowe)
[Bolek, Wiliński 2012, s. 42]. W konsekwencji wzrost płynności powinien wpływać
na obniżenie rentowności.
Rentowność mierzono najczęściej za pomocą stopy zwrotu z aktywów ogółem
(ROA) oraz stopy zwrotu z kapitałów własnych (ROE), rzadziej innych wskaźników.
Weryfikacji hipotez o zależności płynności i rentowności dokonywano, stosując
regresję liniową. Prowadzano ją na zbilansowanych lub niezbilansowanych panelach danych pochodzących najczęściej od spółek notowanych na giełdach. Początkowo budowano modele przekrojowo-czasowe (dane pochodzące od tej samej spółki
z różnych lat traktowane są jako oddzielne obserwacje), których parametry szacowano za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Z czasem coraz częściej zaczęto budować modele panelowe ze stałymi bądź losowymi efektami indywidualnymi,
które umożliwiały również uwzględnianie wpływu na rentowność czynników właściwych tylko dla danej spółki lub wybranej grupy spółek (branża, sektor).
Ujemną liniową zależność rentowności od CCC potwierdziły badania spółek
belgijskich w latach 1992-1996 [Deloof 2003], spółek saudyjskich w latach 1996-2000 [Eljelly 2004], greckich w latach 2001-2004 [Lazaridis, Tryfonidien 2006],
tureckich w latach 1993-2007 [Sen, Oruc 2009], pakistańskich w latach 2001-2010
[Azam, Haidar 2011], jordańskich latach 2005-2009 [Kaddumi, Ramadan 2012]
i holenderskich w latach 2004-2012 [Linderhof 2015]. Ale na przykład z badań spółek notowanych na NYSE w latach 2005-2007 [Gill, Biger, Mathur 2010] wynika, że
zależność między operacyjną stopą rentowności (GOP) a CCC jest dodatnia. Ujemną zależność między rentownością a ICP potwierdziły cytowane badania spółek
belgijskich, greckich, tureckich, pakistańskich jordańskich, holenderskich. Te same
badania potwierdziły ujemną zależność rentowności i RCP w spółkach belgijskich,
greckich, tureckich, amerykańskich i holenderskich. W większości przeanalizowanych badań zależność rentowności z PCP była ujemna, a więc niezgodna z przyjmowaną hipotezą. Tylko badania spółek greckich i pakistańskich potwierdziły dodatnią zależność.
Badania zależności między rentownością a wskaźnikami statycznymi prowadzono dużo rzadziej. Badania spółek saudyjskich i tureckich pokazały ujemną zależność rentowności od CR. Badania spółek holenderskich pokazały ujemną zależność między GOP i CR i dodatnią między ROA i CR.
W badaniach polskich spółek również zakładano liniową zależność między
rentownością a płynnością. Bolek i Wiliński [2012] przeprowadzili badania spółek
budowlanych notowanych na GPW w latach 2000-2010. Zbudowali liniowy model
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ROA względem QR, ICP, RCP, a także CCC oraz zmiennych kontrolnych. Oszacowane parametry przy QR i RCP były ujemne i istotne statystycznie, parametr przy
CCC był też ujemny, ale nieistotny, a przy ICP dodatni i nieistotny.
Bolek [2013] oszacowała też modele zależności rentowności mierzonej za pomocą 5 wskaźników od CR oraz CCC dla spółek NewConnect w latach 2007-2012.
Tylko w modelu objaśniającym marżę zysku brutto parametr przy CR okazał się
istotny, ale dodatni, natomiast parametr przy CCC był tylko istotny (ujemny) w modelu marży zysku netto. W modelu opisującym ROA parametry przy obu zmiennych opisujących płynność były ujemne, ale nieistotne statystycznie.
Zygmunt [2013] przeanalizowała zależności trzech wskaźników rentowności
i 6 wskaźników płynności w 10 spółkach IT notowanych ciągle na GPW w latach
2003-2011 i otrzymała ujemną zależność między ROA a CR oraz ICP i RCP opóźnionymi o 2 lata, a także dodatnią zależność między PCP i ROE i ujemne zależności
między OPM a ICP oraz RCP.
Niejednoznaczne wyniki badań liniowych zależności między rentownością
a płynnością sprawiły, że na początku drugiej dekady XXI wieku w analizach empirycznych zaczęto uwzględniać fakt, iż nie tylko bardzo wysoka płynność, ale także
bardzo niska płynność nie sprzyja rentowności. Bardzo niska płynność grozi nie
tylko niską rentownością, ale też niewypłacalnością i bankructwem.
Firmy winny więc zwiększać płynność przez zwiększenie zapasów, co powinno
przeciwdziałać przestojom w produkcji i stratom związanym z brakiem możliwości
zaspokojenia popytu, a w konsekwencji utracie klientów, zmniejszać koszty związane z doraźnymi zakupami i fluktuacją cen. Ale powinny też zwiększać swoje
wierzytelności, udzielając m.in. kredytu kupieckiego, co winno zwiększyć sprzedaż i umacniać długoterminowe relacje z klientami. Działania te powinny sprzyjać
wzrostowi rentowności [Baños-Caballero i in. 2010b, s. 513-514]. Wzrost płynności będzie sprzyjał wzrostowi rentowności tylko do pewnego momentu; zbyt duży
wzrost płynności będzie miał negatywny, wcześniej opisany wpływ na rentowność.
Stąd wniosek, że istnieje pewien poziom płynności, dla którego rentowność jest
maksymalna. Dlatego też przyjęto założenie, że zależność między rentownością
a płynnością jest wklęsła – przyjmuje kształt odwróconego U i do estymacji tej zależności zaczęto stosować modele nieliniowe (najczęściej kwadratowe). Dodatkowo
zwrócono uwagę, że oprócz czynników właściwych dla wszystkich analizowanych
firm na rentowność konkretnej firmy wpływ mogą mieć czynniki właściwe tylko
dla niej (indywidualne), a to prowadzi do coraz częstszego stosowania kwadratowych modeli panelowych ze stałymi bądź losowymi efektami indywidualnymi.
Baños-Caballero i in. [2010a] na podstawie niezbilansowanego panelu
1008 hiszpańskich małych i średnich firm (SME) w latach 2002-2007 (5862 obserwacje) oszacowali kwadratowe modele panelowe z losowymi efektami indywidualnymi rentowności względem CCC, CCC2 oraz zmiennych kontrolnych. Oszacowane
wartości parametrów przy zmiennej CCC2 były ujemne i istotne statystycznie, co
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potwierdziło hipotezę, że w analizowanym okresie zależność między rentownością
a cyklem konwersji gotówki hiszpańskich SME miała kształt odwróconego U.
Fahim i in. [2015], stosując kwadratowe modele panelowe dla 90 spółek przemysłowych notowanych na giełdzie w Teheranie w latach 2008-2012, pokazali istotną
zależność w kształcie odwróconego U między ROA a CR i QR.
Garanina i Petrova [2015] zbadały 720 rosyjskich spółek z 8 sektorów w latach
2001-2012, szacując kwadratowe modele panelowe z losowymi efektami indywidualnymi między rentownością a CR w całym panelu, jak też w poszczególnych sektorach. We wszystkich modelach oszacowane parametry przy zmiennej CR 2 przyjęły
ujemne wartości.
Darshini i Thapa [2013] pokazali, że zależność między rentownością a CCC
30 spółek amerykańskich i kanadyjskich z branży spożywczej w latach 2000-2009
ma kształt odwróconego U, który można opisać za pomocą modelu kwadratowego.
Podilchuk [2013] na podstawie danych z ponad 18 tys. ukraińskich firm w latach
2001-2010 (47 353 obserwacje) oszacowała kwadratowe modele panelowe ze stałymi
efektami ROA względem CR oraz ROA względem QR, które potwierdziły zależność między rentownością a płynnością w kształcie odwróconego U.

3. Hipoteza badawcza
Przedstawiony przebieg badań nad zależnością między rentownością a płynnością
w różnych państwach skłania do następujących wniosków:
•• zależność ta ma kształt odwróconego U, a więc firmy notują najniższe rentowności przy bardzo niskich i wysokich poziomach płynności,
•• oprócz czynników (zmiennych) charakterystycznych dla wszystkich firm o poziomie osiąganej rentowności decydują też czynniki indywidualne właściwe dla
każdej z badanych spółek.
Dlatego też do analizy zależności między rentownością a płynnością najwłaściwsze są kwadratowe modele panelowe ze stałymi lub losowymi efektami indywidualnymi o postaci:

gdzie: PROFit – rentowność i-tej spółki w roku t; LIit – płynność i-tej spółki w roku t;
X1it, X2it,…, Xkit – wartości zmiennych kontrolnych dla i-tej spółki w roku t; α0, α1, α2
– parametry modelu związane z płynnością; β0, β1, β2 – parametry modelu związane
ze zmiennymi kontrolnymi; γi – przekrojowy efekt indywidualny dla i-tej spółki;
δt – czasowy efekt indywidualny dla i-tego roku; εit – składnik losowy; t = 1, 2, …,
n – liczba lat; i = 1, 2, …, m – liczba spółek.
W modelach z efektami losowymi zakłada się, że suma przekrojowych i czasowych efektów indywidualnych: γi + δt ma charakter losowy [Maddala 2006, s. 645].
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Główną zaletą modeli panelowych jest możliwość weryfikacji oraz złagodzenia
założeń, które są domyślnie przyjmowane w analizie danych przekrojowych (Maddala 2006, s. 643]. Aby zostało spełnione założenie o zależności między rentownością a płynnością w kształcie odwróconego U, parametr α2 powinien być ujemny
i istotny statystycznie. Wtedy:

Do stwierdzenia, który z modeli panelowych: o stałych (FE) czy losowych efektach (RE) jest właściwszy, stosuje się oparty na statystyce χ2 test Hausmana zgodności estymatora ogólnionej metody momentów [Arellano, Bond 1991], w którym
odrzucenie hipotezy o zgodności oznacza, że właściwszy jest model FE, natomiast
brak podstaw do odrzucenia wskazuje na model RE.
Hipotezę o występowaniu efektów indywidualnych w przypadku modelu FE
weryfikuje się za pomocą opartego na statystyce F testu na zróżnicowanie wyrazu
wolnego w grupach (spółkach), w którym odrzucenie hipotezy zerowej, iż spółki
posiadają wspólny wyraz wolny, oznacza występowanie stałych efektów indywidualnych. Z kolei hipotezę o występowaniu efektów indywidualnych w przypadku
modelu FE weryfikuje się za pomocą opartego na statystyce χ2 testu Breuscha-Pagana, w którym odrzucenie hipotezy zerowej, iż wariancja składnika losowego jest
stała, oznacza występowanie losowych efektów indywidualnych.
Do oceny stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych w modelu FE
stosuje się współczynnik determinacji R 2, natomiast w przypadku modelu RE kwadrat współczynnika korelacji między wartościami empirycznymi a teoretycznymi
obliczonymi na podstawie modelu.

4. Metodologia badania
Prowadzone rozważania zostaną zilustrowane badaniem zależności między rentownością a płynnością spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie.
Wybór spółek budowlanych do analizy wynikał z bardzo dużego znaczenia sektora budowlanego dla zmian koniunktury w całej gospodarce. Co prawda budownictwo nie odgrywa decydującej roli w tworzeniu produktu krajowego (wytwarza
ok. 8% PKB Polski), ale ma znaczny wpływ na kształtowanie jego zmian. W cyklu
koniunkturalnym to sektor budowlany zazwyczaj najwcześniej wchodzi w recesję,
ale również najwcześniej z niej wychodzi [Klimkowska, Stolorz 2008, s. 222].
Badaniami objęto spółki budowlane notowane na GPW w końcu 2013 roku.
Spółek takich było 341. Wyboru spółek do badania dokonano, stosując kryterium
maksymalnej liczby obserwacji w panelu zbilansowanym. Największej liczby obW związku z tym, że na początku 2014 r. ENERGOPLD ogłosił upadłość, wykluczono go z
dalszych rozważań.
1
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serwacji (224) „dostarcza” panel 16 spółek, które były systematycznie notowane
od 2000 roku. Jednak wśród tych obserwacji znalazło się 17 z ujemnymi kapitałami własnymi – obserwacje te usunięto (np. ze względu na mylne wskazania ROE),
otrzymując niezbilansowany panel 207 obserwacji (stopień niezbilansowania 7,6%),
które były podstawą obliczeń.
Jako zmienne objaśniane przyjęto:
GPM – marża zysku brutto (%)
NPM – marża zysku netto (%)
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego (%)
ROA – stopa zwrotu z aktywów ogółem (%)
Jako zmienne objaśniające przyjęto:
statyczne miary płynności:
CR – wskaźnik bieżącej płynności
QR – wskaźnik szybkiej płynności
oraz zmienne kontrolne:
lnAconst – logarytm naturalny aktywów ogółem w cenach stałych z 2013 r.
PKB – tempo wzrostu PKB (%)
Do obliczeń wykorzystano program GRETL [Kufel 2011, s. 173-180].

5. Wyniki
Rozkłady wskaźników rentowności są lewostronnie skośne, znacznie bardziej wysmukłe niż rozkład normalny i charakteryzują się bardzo dużą zmiennością.
Rozkłady wskaźników płynności są prawostronnie skośne (rys. 1) i charakteryzują się ponad czterokrotnie mniejszą zmiennością niż rentowności. To oznacza,
że płynność nie może być jedynym czynnikiem, który wyjaśniania zmienność rentowności.
Nie udało się znaleźć satysfakcjonujących modeli wyjaśniających zmienność
ROE. Natomiast, ze względu na bardzo wysoką korelację NPM i GPM (r = 0,995),
modele GPM oraz NPM są bardzo podobne. Dlatego dalsze rozważania prowadzone
będą na podstawie oszacowanych modeli NPM i ROA.
We wszystkich przypadkach test Hausmana wskazał na modele z losowymi
efektami indywidualnymi jako lepsze niż modele z efektami stałymi. We wszystkich przypadkach test Breuscha-Pagana wskazał na występowanie efektów indywidualnych.
Wszystkie parametry w prezentowanych modelach są istotne statystycznie. We
wszystkich modelach parametry przy kwadratach wskaźników płynności są ujemne, co potwierdza prawdziwość hipotezy o kształcie odwróconego U zależności
między rentownością a płynnością spółek budowlanych w analizowanym okresie
(tab. 1). Warto zwrócić uwagę, że w oszacowanym metodą najmniejszych kwadratów liniowym modelu przekrojowo-czasowym GPM parametr przy QR był ujemny
i istotny statystycznie (choć model charakteryzował się niskim R 2), co mniej docie-
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kliwych badaczy mogłoby doprowadzić do wniosku, że zależność między rentownością a płynnością jest liniowa i ujemna.
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Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Wyniki estymacji kwadratowych modeli panelowych z losowymi efektami indywidualnymi
rentowności względem płynności
Modele NPM
1

ocena
ocena
p
Stała
−80,55 <0,00001 −66,99
CR
46,30 <0,00001
CR2
−8,53 <0,00001
QR
38,43
QR2
−7,47
LnAconst
4,82 0,00665
4,21
PKB
1,93 0,00419
2,12
Kwadrat wsp.
0,28780
korelacji
Maksimum
2,72000

Modele ROA
2

p
<0,00001

3

ocena
p
−36,08 <0,00001
16,34 <0,00001
−2,28 <0,00001

4
ocena
p
−30,67 <0,00001

<0,00001
<0,00001
0,01960
0,00228
0,26760

2,32 0,00618
1,69 <0,00001
0,21710

13,17 <0,00001
−1,80 0,00029
2,11 0,01528
1,79 <0,00001
0,17820

2,57000

3,59000

3,66000

Źródło: obliczenia własne.

NPM rośnie w miarę wzrostu QR do 2,57, by następnie się zmniejszać, przy
czym w przypadku 7,3% obserwacji wartości QR były wyższe od tej, która maksymalizuje NPM. NPM rośnie wraz ze wzrostem CR do 2,72. Wartość większą niż
2,72 odnotowano w 9,7% obserwacji.
ROA rośnie w miarę wzrostu QR do 3,66, by następnie się zmniejszać, przy
czym tylko w przypadku 2,4% obserwacji wartości QR były wyższe od tej, która
maksymalizuje ROA. ROA rośnie wraz ze wzrostem CR do 3,59. Wartość większą
niż 3,59 odnotowano w 2,9% obserwacji. Tak więc zdecydowana większość obserwacji wartości zmiennych QR i CR znalazła się poniżej maksimum, gdzie zależność
między rentownością a płynnością jest dodatnia. Bardzo wysoki poziom płynności,
który zaczyna ograniczać rentowność z powodów wcześniej opisanych jest osiągalny tylko dla nielicznych spółek w niektórych latach. W zdecydowanej większości
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przypadków wzrost wartości aktywów obrotowych i(lub) spadek zobowiązań krótkoterminowych sprzyjał poprawie rentowności spółek budowlanych notowanych na
GPW w latach 2000-2013.
Rentowność zależy nie tylko od płynności, ale również od dwóch wyspecyfikowanych zmiennych kontrolnych. Przy tym samym poziomie płynności wyższą
rentowność osiągają spółki większe; wyższa jest rentowność w okresach dobrej koniunktury (rys. 2, 3). Wyższe o jeden punkt procentowy tempo wzrostu PKB to
wyższy od 1,9 do 2,1 punktu procentowego NPM i od 1,7 do 1,8 punktu procentowego ROA, przy założeniu niezmienności pozostałych zmiennych objaśniających.
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Jeżeli założymy, że losowe efekty indywidualne są równe 0, to przy maksymalnym QR (2,57) bardzo małe spółki (lnAconst na poziomie 5% percentyla) w okresach złej koniunktury (PKB=0) notują ujemne NPM, podczas gdy w tych samych
warunkach bardzo duże spółki (lnAconst na poziomie 95% percentyla) notują NPM
przekraczający 20%. Wartość ROA w okresach złej koniunktury waha się od 0,6%
dla bardzo małych spółek do 10,1% dla bardzo dużych spółek.

6. Zakończenie
Jeżeli mówimy o optymalnym poziomie płynności, to najczęściej mamy na myśli
taką wielkość aktywów obrotowych, która zapewnia terminową spłatę bieżących
zobowiązań. W literaturze zazwyczaj podaje się, że aby firmy terminowo – bez zakłóceń spłacały swoje bieżące zobowiązania, wartość wskaźnika CR powinna zawierać się w przedziale od 1,2 do 2,0, natomiast za krytyczny poziom wskaźnika
QR uznaje się 1,0. Spadek poniżej tego poziomu sygnalizuje trudności firm w wywiązywaniu się ze zobowiązań krótkoterminowych [Tarczyński, Łuniewska 2004,
s. 62]. Przestrzega się też przed arbitralnym ustalaniem normatywów, gdyż każdy
sektor, a nawet każda firma, ma swoją specyfikę w zakresie majątku obrotowego
[Dudycz 2011, s. 62]. Zwraca się też uwagę na negatywne aspekty nadpłynności finansowej [Nowak 2008, s. 205]. Ale zbyt wysokie wartości wskaźników płynności
z punktu widzenia terminowych spłat bieżących zobowiązań nie muszą być niekorzystne dla rentowności firmy. Przeprowadzone badania spółek budowlanych potwierdziły, że zależność między rentownością i płynnością ma kształt odwróconego
U, przy czym spółka osiąga maksymalną rentowność dla wskaźników płynności
przekraczających przyjmowane w literaturze za optymalne z punktu widzenia terminowej spłaty bieżących zobowiązań wartości. Dlatego też, chcąc maksymalizować rentowność, spółki powinny utrzymywać wyższe poziomy płynności niż te,
której zapewniają terminową spłatę zobowiązań.
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