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Recenzja książki: Stefan Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, t. II: Gospodarka 
i Finanse. Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecz-
nym i gospodarczym społeczeństwa, przekład Ryszard Juchniewicz, Księgarnia Akademicka 
i Veda, Kraków i Bratysława 2013, s. 588. 

Książka jest trafnym przykładem przełożenia teoretycznej wiedzy na praktykę. Jej autor, 
Stefan Kassay, to znany naukowiec słowacki a  jednocześnie przedsiębiorca, który niezwykle 
umiejętnie łączy teorię z praktyką. Mottem życiowym autora jest „symbioza nauki z praktyką”. 

Warto wskazać, iż w swoim pięciotomowym dziele (pentologii) autor „w sposób przejrzysty 
i zrozumiały dokonał uporządkowania wielu wspólnych obszarów zarządzania i działalności gospo-
darczej. Wiedza zawarta w książce ma charakter instrumentarium zarządzania przedsiębiorstwem”1. 

Recenzowany tom charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do 
tematu. W podtytule autor napisał, że chodzi o „wzajemną zależność procesów makro- i mi-
kroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa”. I pewnie dlatego 
książka o gospodarce przedsiębiorstwa zaczyna się od makroekonomii. O ile wiem, bardzo 
niewielu autorów zastosowało takie podejście. 

1  J. Dzieńdziora, M. Smolarek, Recenzja książki: S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I: Środowisko 
biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w  okresie transformacji ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas, Zarządzanie” 2012, nr 2, s. 180-181.
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Podjęte w tym kontekście refleksje o globalizacji stanowią również istotne novum. Obecnie 
dominującą rolę odgrywa jej (globalizacji) aspekt ekonomiczny, cechujący się wzrostem wo-
lumenu produkcji międzynarodowej, integracją na międzynarodowych rynkach finansowych 
i rosnącą rolą spółek ponadnarodowych. Wyrazem procesów związanych z globalizacją jest po-
wstanie nowej gospodarki, w której nacisk kładzie się przede wszystkim na wyższą konkuren-
cyjność, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, na trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zapewniony przez zbliżanie celów ekonomicznych i ekologicznych. Ale globalizacja i powiąza-
nie gospodarek ma także negatywne konsekwencje. Przykładem jest przedłużający się kryzys 
finansowy, rozpoczęty w USA, ale którego skutki są widoczne w Europie i świecie.

Jedynie zbieg okoliczności sprawił, że książka ukazuje się w okresie kryzysu finansowego, 
który w różnym stopniu objął cały świat. Nawiasem mówiąc, kryzys finansowy tylko zwiększył 
jej aktualność. Także dlatego, że jeden cały rozdział jest poświęcony łagodzeniu ryzyka finan-
sowego. Bardzo szczegółowo są opisane rodzaje ryzyka i ich eliminowanie, zarządzanie kryzy-
sowe i zarządzanie po likwidacji przedsiębiorstwa. Rozdział kończy się studiami przypadków 
metod ograniczania ryzyka finansowego na przykładzie słowackiej firmy I.D.C. Holding.

Jeden z rozdziałów został poświęcony kwestii przejścia Słowacji na euro. Dobrze się sta-
ło, że ukazuje się on teraz w języku polskim. Słowackie doświadczenia są dla Polski bardzo 
ważne, bowiem nasz kraj znajduje się w drodze do „euro landu”. Zajmując się tą tematyką, 
doszedłem do wniosku, że skuteczne i stosunkowo najmniej bolesne przejście na euro wyma-
ga politycznej woli, reformy finansów publicznych, dobrego przygotowania organizacyjnego, 
doskonałej współpracy rządu z bankiem centralnym i doskonałej komunikacji społecznej. 
I  tego właśnie możemy się nauczyć od naszych południowych sąsiadów. Pomocna w  tym 
może okazać się książka prof. S. Kassaya.

Zupełnie nowym podejściem w publikacji o gospodarce i finansach jest podjęcie pro-
blemu środowiska naturalnego. W tym kontekście także „trwały, zrównoważony rozwój” ro-
zumie się jako wykorzystywanie do rozwoju ekonomicznego zasobów naturalnych tak, aby 
nie doszło do trwałej degradacji warunków życia lub do wyczerpania istniejących zasobów 
naturalnych. Innymi słowy, abyśmy następnym pokoleniom pozostawili te same zasoby, któ-
rymi dysponujemy dzisiaj. Również z tego powodu kluczowym wskaźnikiem trwałego roz-
woju jest „energochłonność gospodarki”, który w Polsce i na Słowacji należy do najwyższych 
w Europie. W książce została szczegółowo przedstawiona postulowana polityka ekologiczna 
rządu, metody zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju, zarządzanie środowisko-
we i wskazanie możliwości źródeł finansowania ochrony środowiska przez przedsiębiorstwo. 
W innej części recenzowanej książki prof. Kassay słusznie zauważa, że zdobywanie doświadczeń 
przez kadrę zarządzającą stanowi punkt krytyczny w  rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala to 
zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu długoterminowego we wciąż zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej i otoczeniu biznesowym. Stąd słusznie stawia postulat współpracy 
przedsiębiorstw słowackich i środkowoeuropejskich, co pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną 
i będzie odbiciem światowych trendów zarządzania przedsiębiorstwami.

Studia przypadków są najcenniejszymi fragmentami książki. W niewielu publikacjach znaj-
duje się tyle studiów z praktyki, aneksów i dygresji. Zawierają one doświadczenia z procesu kształ-
towania finansów i zarządzania nimi. Bardzo cenne jest to, że większość studiów przypadków 
odnosi się do słowackiej firmy I.D.C. Holding, której założycielem i wieloletnim menedżerem 
był prof. S. Kassay. Będzie to bardzo przydatne w kształceniu menedżerów, nie tylko na Słowacji.
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„Gospodarka i  finanse” zawiera bogate instrumentarium analityczne. Moim zdaniem 
może być ono wykorzystywane w badaniu perspektyw rozwojowych każdej poważnej firmy, 
która zamierza konkurować na rynkach międzynarodowych. W książce są wszystkie dane, 
aby ustalić, a nawet zlokalizować walory i zagrożenia oraz szanse rozwojowe, jakie niesie glo-
balizacja. Na tej podstawie firma będzie mogła przeprowadzić analizę SWOT i poznać swoje 
mocne strony (konkurencyjność) i słabe (niesprawne zarządzanie ryzykiem), a także własne 
szanse (nowe rynki) i zagrożenia (przenoszenie rynków). Właściwe wnioski z tej analizy pły-
nące to już połowa sukcesu. Druga połowa to konsekwentne działanie. 

Ta znakomita książka reprezentuje nie tylko wiedzę i  kompetencje autora. Przykłady 
czerpane z działalności holdingu w bardzo dobrym świetle przedstawiają całe przedsiębior-
stwo. Mówią o elementach zarządzania naukowego, co buduje jego przewagę konkurencyjną. 
Fakt ten wpływa korzystnie na wizerunek spółki nie tylko u partnerów handlowych, dostaw-
ców i banków, ale także wśród konkurencji. 

Na zakończenie trzeba podkreślić bardzo dobry przekład dokonany przez Ryszarda 
Juchniewicza. Wiem, że tłumaczowi nie było łatwo oddać niuanse językowe i jednocześnie 
w sposób prosty przedstawić skomplikowane problemy ekonomii i zarządzania.

Wszystkie tomy pentologii są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, w  tym 
menedżerów oraz studentów i  nauczycieli akademickich. Dla tych ostatnich mogą posłu-
żyć jako podręcznik lub materiał pomocniczy. Jedynie co może przeszkadzać w użytkowaniu 
poszczególnych książek to ich znaczny ciężar i duży format. Jednakże zawarta w nich treść 
w pełni rekompensuje wymienione niewygody.
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