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I. Po co oceniamy ryzyko kredytowe?

II. Rola Credit Management w przedsiębiorstwie.

III. Klienci i biznes.

IV. Zarządzanie procesowe a departamenty.



PO CO SZACUJEMY RYZYKO KREDYTOWE?
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Po przeciwnych stronach barykady?

SILNA KONKURENCJA - BEZ SPRZEDAŻY
NIE MA FIRMY – ALE BEZ PŁYNNOŚCI TEŻ

…

ZROZUMIENIE ROLI W ORGANIZACJI
(dialog, spotkania, szkolenia)

SZACUNEK i WSPÓŁPRACA (kapitał 
społeczny w firmie = win-win)

SUKCES (dla firmy jako całości)
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Kredyt/Ryzyko Sprzedaż/Zysk

CREDIT MANAGEMENT W FIRMIE



ROLA CREDIT MANAGEMENT W FIRMIE
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BIZNES & KLIENCI

➢Jakie są linie produktowe w mojej firmie?

➢Jaki jest udział w rynku mojej firmy?

➢Które firmy są głównymi konkurentami i w 
jakiej linii produktowej?

➢Jakie firmy są głównymi klientami i dla jakiej 
linii produktowej?

➢Czy są regularne spotkania działów sprzedaży 
czy logistyki?
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BIZNES & KLIENCI

Know your business

Know your customers
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BIZNES & KLIENCI

Leki biologiczne to przyszłość medycyny i farmacji, a adalimumab (nazwa handlowa Humira) jest tego 
najlepszym przykładem. Humira ma wiele zastosowań, co tłumaczy fakt, że jest to jeden z  najlepiej 

sprzedających się leków na świecie.

http://biotechnologia.pl/farmacja/humira-jeden-lek-wiele-zastosowan-ogromne-pieniadze,15777

HUMIRA (…) accounted for approximately 61% of AbbVie’s total net revenues in 2018. (…) AbbVie believes that no 
single patent, license, trademark (…), except for those related to adalimumab (which is sold under the trademark 
HUMIRA), are material in relation to the company’s business as a whole. (…) and the equivalent European Union
patent expired in the majority of European Union countries in October 2018. In the United States, non-
composition of matter patents covering adalimumab expire no earlier than 2022.

2018 Annual Report on Form 10-K and 2017 Proxy Statement

Czy wygaśnięcie patentu na Humirę będzie miało wpływ na Credit Management w Abbvie?

To najważniejsze ryzyko wymieniane w raporcie rocznym.

2018 Annual Report on Form 10-K and 2017 Proxy Statement (p. 14)
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‘EKOSYSTEM’ FIRMY FARMACEUTYCZNEJ

Firmy 
farmaceutyczne

Pacjent

PAŃSTWO

AptekaLekarz

Hurtownia
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Dystrybucja na rynku farmaceutycznym:

 bezpośrednia sprzedaż leków przez  producenta 
ostatecznemu nabywcy – najkrótszy; występuje on bardzo 
rzadko i w praktyce dotyczy wyłącznie możliwości 
internetowej sprzedaży produktów leczniczych.

 jeden pośrednik - występuje w przypadku dostarczania 
przez producentów różnego rodzaju leków bezpośrednio do 
aptek szpitalnych, a za ich pomocą – konkretnym 
pacjentom.

 rozbudowane kanały dystrybucji - mogą zawierać ogniwa 
przed-hurtu (np. składy celne leków), hurtu 
instytucjonalnego (zarówno międzynarodowe, jak i lokalne 
hurtownie), pośredników sprzedaży leków (tzw. 
vansellerów), jak również placówki sprzedaży detalicznej 
(apteki, punkty apteczne, sklepy spożywcze, kioski, stacje 
benzynowe, itp.)

Warto zauważyć, iż w przypadku produktów leczniczych 
wydawanych na receptę, dodatkowym ogniwem kanału 
dystrybucji jest lekarz – decydent wyboru konkretnej marki 
medykamentu.



PACJENT
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Źródło: Raport DNB Bank Polska i Deloitte 

„Sektor farmaceutyczny i med-tech”, Warszawa, 

14 stycznia 2016 r.

➢ Wydatki Polaków na leki rosły w ostatnich 10 latach średnio o 4,4 

proc. rocznie, dziś na farmaceutyki wydajemy średnio 139 euro 

rocznie

➢ Choć w ujęciu nominalnym wydajemy znacznie mniej niż mieszkańcy 

większości krajów europejskich, to biorąc pod uwagę poziom 

zamożności polskiego społeczeństwa – wydajemy dużo

➢ Wydatki na leki stanowią w Polsce 21 proc. ogółu wydatków na 

ochronę zdrowia – więcej niż w rozwiniętych krajach europejskich



PACJENT
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Źródło: OECD



Wydatki na zdrowie - świat
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Źródło: WHO (https://www.who.int/gho/health_financing/public_exp_health/en/)



Wydatki na zdrowie – Europa
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Źródło: OECD (https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2018_health_glance_eur-2018-en#page137)



Wydatki na zdrowie – Polska
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Źródło: GUS, NFZ



HURT FARMACEUTYCZNY

Przed-hurt organizowany jest m. in. przez producentów leków w celu ominięcia hurtu  
instytucjonalnego – nowy ale stosuje około 1/3 firm

Półhurt jest pośrednikiem, który pojawia się często między tradycyjną hurtownią pełniącą 
wszystkie funkcje handlowe a apteką lub innymi odbiorcami detalicznymi

Istnieją dwa zasadnicze kryteria kwalifikacji hurtu farmaceutycznego:

1.ze względu na zakres przestrzenny działania: regionalny, krajowy, międzynarodowy

2.na podstawie zakresu asortymentu: pełno-asortymentowe, zajmujące się obrotem lekami 
konkretnych producentów,  posiadające jedynie wybrane formy medykamentów (maści czy 
tabletki), zajmujące się wyłącznie obrotem produktami leczniczymi dostępnymi bez 
recepty (OTC – over-the-counter), prowadzące wyłącznie sprzedaż materiałów 
medycznych, środków  opatrunkowych czy materiałów stomatologicznych
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APTEKA

Polski przykład:

• Wartość rynku sprzedaży aptecznej w 
Polsce jest szacowana na 31 mld zł. 58% to 
sprzedaż leków na receptę (w tym 
refundowanych – 36% i nierefundowanych -
22%); najszybciej rosnącą kategorię stanowią 
leki bez recepty (OTC).

• Na koniec stycznia 2017 r. liczba aptek 
wynosiła 14923 (przyrost o 259 aptek w ciągu 
roku). Wzrost liczby aptek jest związany m.in. z 
większą dbałością Polaków o zdrowie oraz ze 
starzeniem się społeczeństwa.

• Rynek aptek jest silnie rozdrobniony, apteki 
indywidualne stanowią 62% aptek ogółem, 
pozostałe należą do sieci (5 i więcej aptek).

• W Polsce działa ponad 390 sieci aptecznych. 
Większość należy do polskich przedsiębiorców, 
udział aptek z kapitałem zagranicznym jest 
szacowany przez IMS Health na 4%.
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Elementy otoczenia apteki

Źródło: PKO BP - Rynek Apteczny w Polsce



DYSTRYBUCJA POZA-APTECZNA

Poza-apteczny kanał dystrybucji produktów leczniczych obejmuje m.in.:

• sklepy wielkopowierzchniowe (hipermarkety, supermarkety),

• sklepy spożywcze,

• sklepy zielarskie,

• stacje benzynowe,

• kioski.

Największy udział w sprzedaży leków OTC poza aptekami mają małe (23,8%) i średnie (22,9%) 
sklepy spożywcze, w następnej kolejności hipermarkety (16,6%) i supermarkety (12,1%), a więc 
sklepy wielko powierzchniowe.
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RYZYKO W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

„Pharmaceuticals and life sciences companies have a 
somewhat narrow perspective of risk. Just over two-thirds of 
executives responding to our survey say that problems 
caused by new or existing regulations represent the biggest 
threat to their global business operations. This is true 
regardless of the size of the company, although those with 
annual revenue of less than US$500 million are slightly 
more inclined to this view — 70 percent of respondents 
from small companies identify regulatory risk as 
somewhat or very high, compared with 67 percent 
from larger companies. In comparison, executives from 
other industries are more worried these days about 
financing, foreign exchange, market, and credit risk. 
All of these are seen as lesser threats by the 
pharmaceuticals and life sciences industry as a whole. 
Nevertheless, smaller companies are as concerned about 
financing as they are about regulatory risk, and businesses 
with annual revenue of US$5 billion or more cite foreign
exchange risk as the second most important threat.”

Risk management in the pharmaceuticals and life sciences industry, 2009 KPMG International
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BIZNES & KLIENCI
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BIZNES & KLIENCI



BIZNES & KLIENCI

MANAGEMENT

SALES DISTRIBUTION FINANCE
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FIND CUSTOMER
DELIVER 
PRODUCT

COLLECT 
REVENUE

SELLING PROCESS



Rola Corporate Credit Management 
w przedsiębiorstwie
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RYZYKO KREDYTOWE – PODSTAWOWE

POJĘCIA

25

I. Zarządzanie ryzykiem

II. Definicja i typy ryzyka kredytowego

III. Wyznaczanie ryzyka kredytowego i mierzenie decyzji 

kredytowej

IV. Płynność finansowa i ryzyko kredytowe

V. Zdolność i wiarygodność kredytowa

VI. Czynniki ilościowe i jakościowe w analizie kredytowej



RYZYKO

Jak Abbvie zarządza ryzykiem?
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RISK – CHINA VS. USA TRADE WARS

Who has been worst affected so far?

• The International Monetary Fund says an escalation of the tit-for-tat tariffs could shave 0.5% off 
global growth by 2020.

• There are signs that the trade dispute is already affecting the Chinese and US economies.

• Morgan Stanley has said a full-blown escalation of the trade dispute could knock 0.81 percentage 
points off global gross domestic product. This scenario would involve the US slapping 25% tariffs 
on all goods from both China and the EU, and similar measures imposed in response.

• Among companies, the car industry seems to have been the most affected so far. Major 
carmakers recently warned that changes to trade policies were hurting performance.

• Ford and General Motors have lowered profit forecasts for 2018, citing higher steel and 
aluminium prices caused by new US tariffs.

• There are also concerns that the trade war could hurt other aspects of US-China relations. Mr
Trump recently accused China of manipulating its currency - a sign that the row could be 
spreading to foreign exchange markets.

• Smaller Asian countries further down the supply chain could also suffer. According to the 
Economist, 30% of the value of the goods China exports to America originates from third-party 
countries.

• Ultimately, China may not have as much firepower as the US to retaliate, given the US buys 
much more from China than it sells to them. This could mean it would find alternative ways to 
fight back such as making life difficult for American companies in China by increasing red-tape.

27
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RISK – CHINA VS. USA TRADE WARS



RISK - TURKEY
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RISK - VENEZUELA
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RISK - ARGENTINA
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RISK – GOV. DEBT TO GDP
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INNE RYZYKA
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RYZYKO

Ryzyko to możliwość, 
prawdopodobieństwo, że coś się nie uda.

PODSTAWOWY PODZIAŁ RYZYKA

• Ryzyko systematyczne – siły poza 
kontrolą podmiotu

• Ryzyko specyficzne – czynniki leżące po 
stronie podmiotu

34

Ryzyko 
biznesowe

ryzyko sprzedaży

ryzyko reputacji i marketingu

ryzyko akceptacji nowego produktu

ryzyko konkurencji

ryzyko jakości produktów

ryzyko środowiska gospodarczego

Ryzyko 
rynkowe

ryzyko kursowe

ryzyko ceny towarów

ryzyko stóp procentowych

ryzyko płynności instrumentów finansowych

Ryzyko 
kredytowe

ryzyko kraju

ryzyko upadłości

ryzyko płynności firmy

ryzyko drugiej strony transakcji

ryzyko koncentracji

Ryzyko 
operacyjne

ryzyko systemowe

ryzyko kontroli

ryzyko katastroficzne

ryzyko defraudacji

ryzyko prawne

ryzyko organizacyjne



ZARZADZANIE RYZYKIEM

Zarządzający ryzykiem są dzisiaj partnerami dla 
działów sprzedaży czy produkcji.

Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako 
podejmowanie działań mających na celu:

• rozpoznanie

• ocenę

• sterowanie ryzykiem

• kontrolę podjętych działań

Celem zarządzania ryzykiem jest jego 
ograniczanie oraz zabezpieczanie się przed jego 
skutkami.
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RYZYKO KREDYTOWE

Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę 
kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie 

płatności określonej warunkami kontraktu.

Ze względu na źródła powstania ryzyko kredytowe można podzielić na:

• Zewnętrzne – czynniki makroekonomiczne i społeczne (konkurencja, koniunktura, polityka 
fiskalna i monetarna, inflacja, bezrobocie itp.), polityczne (deregulacja i liberalizacja obrotu 
gospodarczego), demograficzne (starzenie się społeczeństwa), technologiczne (informatyczne),

• Wewnętrzne – kwalifikacje pracowników, dywersyfikacja  portfela umów, rodzaje i wysokość 
stosowanych zabezpieczeń umownych, stosowane standardy rachunkowości.
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RYZYKO KREDYTOWE

Ze względu na zakres przedmiotowy ryzyka kredytowego, wyróżniamy:

• Ryzyko indywidualne – jest to pojedyncze ryzyko jako funkcja wysokości możliwej straty i 
prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Można je ograniczyć przez: analizę wiarygodności 
kredytowej przed udzieleniem kredytu, ograniczenie wysokości kredytu, zabezpieczenie kredytu, 
monitorowanie wiarygodności kredytowej po udzieleniu kredytu.

• Ryzyko portfela – jest to łączne ryzyko, które zależy od wysokości pojedynczych kredytów, 
prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między pojedynczymi kredytami.
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SZACOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO

Ryzyko kredytowe zdefiniowane jest poprzez:

• ekspozycję kredytową w stosunku do partnera biznesowego (credit exposure)

• prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (probability of default)

• stopę odzysku, czyli kwotę należności możliwą do uzyskania w przypadku bankructwa klienta 
(recovery rate: odwrotność LGD)

Należy zauważyć, że im wyższa wartość dwóch pierwszych elementów, tym większa wartość 
ryzyka kredytowego. Z drugiej strony, im większa stopa odzysku, tym ryzyko kredytowe mniejsze. 
Formalnie ryzyko kredytowe możemy zapisać w postaci następującego równania:

ryzyko kredytowe = ekspozycja x p x (1 pomniejszone o stopę odzysku)

38

utracona część ekspozycji kredytowej (LGD)



SZACOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO

PRZYKŁAD

PEŁNE RYZYKO: 100 x 1 x (1-0) = 100

PEŁNE ZABEZPIECZENIE RYZYKA: 100 x 1 x (1-1) = 0

ZEROWE RYZYKO: 100 x 0 x (1-0) = 0

ryzyko kredytowe = ekspozycja x p x (1 pomniejszone o stopę odzysku)

39
utracona część ekspozycji kredytowej (LGD)



DECYZJA KREDYTOWA

Podstawowe zasady podejmowania decyzji kredytowej

• Nie spiesz się jeżeli nie jest to konieczne

• Niech duma nie powoduje unikania drugiej opinii

• Zbierz pełną informację o kliencie i nie domyślaj się – nie przyznawaj kredytu firmie, która nie 
do końca rozumiesz

• Staraj się zadać zawsze kilka pytań do otrzymanych sprawozdań finansowych

• Odróżniaj fakty od szacunków i opinii

• Zaufaj swojemu przeczuciu nawet jeżeli fakty i liczby wyglądają całkiem dobrze

40

Unikaj 

biurokracji i 

opóźnień



DECYZJA KREDYTOWA

Podejmowanie decyzji kredytowej wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia 
dwóch rodzajów błędów.

RODZAJ I

Pozytywna decyzja kredytowa dla klienta o słabym profilu kredytowym 
sklasyfikowanego jako „dobry” → narażenie na potencjalne koszty

RODZAJ II

Negatywna decyzja kredytowa dla klienta o mocnym profilu kredytowym 
sklasyfikowanego jako „zły” → utrata potencjalnej sprzedaży
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WYCENA DECYZJI KREDYTOWEJ
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DECYZJA 
KREDYTOWA

PRZYZNA
NIE 

KREDYTU

Spłata kredytu (1 –
p)

WYNIK: sprzedaż - koszty

Brak płatności (p)

WYNIK: koszt lub wartość 
zastąpienia

ODMOWA

KREDYTU
WYNIK: 0 



WYCENA DECYZJI KREDYTOWEJ

PRZYZNANIE KREDYTU:

PV(przychody – koszty) x (1 – p) – PV(koszt) x p

ODMOWA KREDYTU: 0

PV(przychody – koszty) x (1 – p) – PV(koszt) x 
p = 0

PV(20) x (1 - p) – PV(100) x p = 0

20 – 20p = 100p

20 = 120p

𝟐𝟎

𝟏𝟐𝟎
= p

p = 0,167
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• Jeżeli firma osiąga 20% marżę zysku, to 
teoretycznie będzie obojętna na decyzję 
kredytową dla ryzyka kredytowego na poziomie 
(marża pokryje odpisane należności):

• Dla prawdopodobieństwa niewykonania 
zobowiązania na poziomie 0,167 decyzja 
kredytowa jest dla przedsiębiorstwa obojętna

LGD = 

1



WYCENA DECYZJI KREDYTOWEJ

44

Jaki jest poziom rentowności w Twojej firmie?

Przy danym „p”:

Jaka musi być marża przy danym „p” aby 
pokryć ryzyko kredytowe?

– wzór: marża (Revenue – Costs) = (sprzedaż * p) / 
(1 – p)

Przy danej rentowności:

Jakie musi być „p” przy danej marży 
abyśmy zgodzili się sprzedać?

– wzór: PV(Revenue – Costs) x (1 – p) –
PV(lost revenue) x p = 0

PV(Revenue – Costs) x (1 – p) = PV(lost revenue) x p

Jeżeli sprzedaż 100 oraz marża 20 to 20 * 0,833 = 100 * 0,167 = 16,66

- Ryzyko kredytowe wyrażone liczbowo jest równe prawdopodobnej płatności od klienta -

➢ Przy jakim poziomie rentowności ryzyko kredytowe wyrażone liczbowo jest równe potencjalnemu zyskowi (marża księgowa 

skorygowana o prawdopodobieństwo jej realizacji)

➢ Najpierw wyliczamy „p” i patrzymy czy nasza rentowność pozwala sprzedać danemu klientowi, na którym „robimy” taką 

marżę



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

• Unikanie wysokiej ekspozycji na ryzykownych klientach

• Kontrola potencjalnych konsekwencji ryzykownej sprzedaży

• Proces zbieżny ze standardami zarządzania ryzykiem

• Pro-aktywność a nie reaktywność czy pasywność – ciągły monitoring i dynamiczna ocena ryzyka

• Stworzenie odpowiedniego środowiska i mentalności

• Jasny dla wszystkich proces

• Podział obowiązków i przejrzysta organizacja

• Właściwe narzędzia kontroli

• Wsparcie i zrozumienie roli kontroli kredytowej przez kadrę zarządzającą jest 
kluczowe do sukcesu
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM

Polityka kredytowa

Procedury

Kontrole 
procesowe

Monitoring

Zarządzanie

Organizacja 
pracy
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PŁYNNOŚĆ I RYZYKO KREDYTOWE

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących 
zobowiązań i koniecznych wydatków

• aspekt majątkowy: zdolność zamiany aktywów na środki pieniężne w jak najkrótszym 
terminie i bez utraty ich wartości (profil kredytowy)

• aspekt majątkowo-kapitałowy: zdolność przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się 
z krótkoterminowych zobowiązań (terminowe płatności)

Płynność tym lepsza, im większy będzie udział aktywów o wysokim stopniu płynności

Ryzyko, jakie wiąże się ze sprzedażą na kredyt (ryzyko kredytowe), to prawdopodobieństwo, że 
odbiorca nie zapłaci w terminie za towar lub wykonaną usługę. Oznacza to, że firma nie będzie 
mieć pieniędzy na uregulowanie własnych zobowiązań. Niezbędnym staje się badanie 
wiarygodności finansowej partnerów biznesowych.
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ZDOLNOŚĆ A WIARYGODNOŚĆ KREDYTOWA

Analiza kredytowa to nie tylko liczenie wskaźników finansowych!

Celem analizy kredytowej jest określenie:

• zdolności kredytowej – finansowej możliwości spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w 
terminach określonych w umowie

• wiarygodności kredytowej – wystarczającej ilości zasobów finansowych dłużnika do spłaty długu 
wraz z odsetkami, ale także jego woli, aby tak uczynić oraz występowaniu korzystnych warunków w 
otoczeniu dłużnika, niezależnych od jego woli, które tej spłaty nie zakłócą

• wypłacalności przedsiębiorstwa – możliwości spłaty wszystkich zobowiązań z majątku 
przedsiębiorstwa

Zdolność kredytowa jest rozpatrywana w oparciu o:

• możliwość spłaty swych zobowiązań (podejście dochodowe): rentowność i płynność (wskaźniki)

• stan i wartość majątku podmiotu (podejście majątkowe): zbywalność majątku bez utraty wartości

• ryzyko działalności podmiotu (obiektywne, subiektywne, wewnętrzne, zewnętrzne)
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ILOŚĆ CZY JAKOŚĆ?

Widać wyraźnie, iż zdolność do 
regulowania zobowiązań powinna być 
mierzona nie tylko uwzględniając 
parametry finansowe, mierzalne w postaci 
wskaźników finansowych (czynniki 
ilościowe).

Istotny wpływ na wypłacalność ma 
również ryzyko działalności, związane z 
parametrami o charakterze 
niewymiernym (czynniki jakościowe).

Powstaje tutaj pytanie: Które z tych 
czynników mają większy, bardziej 
istotny wpływ, na ocenę zdolności 
kredytowej badanego 
przedsiębiorstwa?
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Ryzyko kredytowe – podstawowe 
pojęcia
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CZYNNIKI ILOŚCIOWE W

ANALIZIE KREDYTOWEJ

51

I. Istota analizy finansowej

II. Analiza wstępna sprawozdań finansowych

III. Analiza w ujęciu statycznym oraz 

dynamicznym

IV. Ograniczenia analizy finansowej

V. Czynniki wpływające na zniekształcenie 

informacji finansowych



CZYNNIKI ILOŚCIOWE W ANALIZIE KREDYTOWEJ

Roczne sprawozdania finansowe składają się:

• Bilans,

• Rachunek zysków i strat,

• Informacja dodatkowa,

• Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

• Rachunek przepływów pieniężnych.

Problemy:

1.Dane historyczne

2.Dane trudno dostępne
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ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ

Analizę finansową można szczegółowo 
podzielić na następujące etapy:

• Analiza bilansu (struktury kapitału i 
ryzyka finansowego)

• Analiza rachunku zysków i strat

• Analiza płynności finansowej

• Analiza rentowności (sprzedaży i kapitałów)

• Analiza aktywności gospodarczej

• Analiza rachunku przepływów pieniężnych

• Analiza zdolności do obsługi zadłużenia 
oraz zagrożenia upadłością

• Analiza wskaźników rynkowych
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ANALIZA WSTĘPNA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

Postępowanie analityczne 
można strukturalizować w 
ujęciu:

1.metodologicznym, ze 
względu na charakter 
czynności podejmowanych w 
trakcie analizy

2.czasowym, mając na uwadze 
horyzont czasowy analizy

3.problemowym, ze względu 
na typ zagadnienia 
poddawanego analizie
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CZYNNIKI ILOŚCIOWE W ANALIZIE KREDYTOWEJ

Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) wykorzystuje się do:

• uzyskania lepszej niż w przypadku bilansu oraz rachunku zysków i strat 
charakterystyki obecnej i przyszłej zyskowności

• określenia bieżącej zdolności płatniczej poprzez ustalenie wewnętrznego stopnia 
samofinansowania

Cash flow jest znacznie mniej podatny na manipulacje w porównaniu do wyniku finansowego
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 Wariant 

Rodzaj działalności 1 2 3 4 5 6 7 8 

Działalność operacyjna + + + + - - - - 

Działalność inwestycyjna + - + - + - + - 

Działalność finansowa + - - + + + - - 

 



CZYNNIKI ILOŚCIOWE W ANALIZIE KREDYTOWEJ

Analizując zmiany w aktywach przedsiębiorstwa na tle innych kategorii ekonomicznych, w tym 
przychodów i wyniku finansowego, można wnioskować o efektywności gospodarowania 
majątkiem.

Pożądany kierunek zależności można przedstawić w postaci:

𝞓W < 𝞓A < 𝞓 P < 𝞓 Z

gdzie: 𝞓W - dynamika zatrudnienia, 𝞓 A - dynamika aktywów, 𝞓 P - dynamika przychodów, 𝞓 Z -
dynamika zysku
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Czynniki ilościowe w analizie 
kredytowej
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ANALIZA

WSKAŹNIKOWA

61

I. Zagadnienia ogólne analizy wskaźnikowej

II. Wskaźniki płynności

III. Wskaźniki rentowności

IV. Wskaźniki aktywności gospodarczej

V. Wskaźniki zadłużenia

VI. Analiza struktury majątkowo-kapitałowej



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

• pogłębienie analizy struktury i 
dynamiki

• ustalenie głównych relacji

• daje jasny i czytelny obraz sytuacji pod 
warunkiem odpowiedniego dobrania 
wskaźników oraz ich rzetelnej 
interpretacji

• należy przeprowadzać 
wielopłaszczyznowo

• należy wybrać odpowiedni ich zestaw

• inne zestawy wskaźników powinny 
stosować przedsiębiorstwa np. 
usługowe, a inne handlowe
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA

ZALETY:

 pokazuje zmiany w badanym zjawisku, 
będące wynikiem decyzji gospodarczych 
podejmowanych w ciągu okresu 
sprawozdawczego

 jest szybką metodą uzyskiwania wglądu w 
operacje gospodarcze

 dostarcza informacji o funkcjonowaniu 
firmy,

 w połączeniu z analizą otoczenia może służyć 
przewidywaniu warunków działania
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WADY:

 wymaga wyważonego doboru wskaźników

 powinna być uzupełniona innymi 

narzędziami analitycznymi

 podstawą analizy wskaźnikowej jest 

wyłącznie przeszłość firmy



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Wyróżnia się trzy podstawowe możliwości porównywania wskaźników: 

• w czasie – ze wskaźnikami dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w innych okresach, co 
umożliwia ocenę kierunków rozwoju przedsiębiorstwa

• w przestrzeni – do średniej wielkości wskaźników w danej branży, bezpośrednio do 
konkurencyjnych przedsiębiorstw lub innych oddziałów analizowanego przedsiębiorstwa

• z danymi postulowanymi – przyjętymi w praktyce jako dane wzorcowe (optymalne) lub 
wartościami wynikającymi z opracowanych w przedsiębiorstwie planów

Wskaźniki mogą przedstawiać relacje:

• obrazujące zależności zachodzące pomiędzy pozycjami jednego sprawozdania: bilansu 
(wskaźniki bilansowe), rachunku zysków i strat (wskaźniki wynikowe)

• zależności zachodzące pomiędzy pozycjami różnych sprawozdań (wskaźniki mieszane)

64



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Wskaźniki pogrupowane są według jednej z najbardziej popularnych klasyfikacji: 

• wskaźniki płynności finansowej

• wskaźniki efektywności (wykorzystania majątku)

• wskaźniki wypłacalności (zadłużenia)

• wskaźniki rentowności

• wskaźniki giełdowe

• wskaźniki oceny cash flow (przepływów pieniężnych)
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ISTOTA PŁYNNOŚCI

Posiadać płynność to znaczy tak sterować 
wpływami i wydatkami, aby wpływy były w stanie 

równoważyć wydatki, a ewentualne zachwiania 
rytmiczności wpływów i wydatków kompensować 

rezerwą środków pieniężnych utrzymywanych w tym 
celu

• pozytywny stan środków pieniężnych w 
przedsiębiorstwie lub jako stosunek pokrycia 
zobowiązań przedsiębiorstwa majątkiem

• posiadanie zdolność do bieżącego regulowania 
swoich zobowiązań

• analizę płynności możemy podzielić na 
długoterminową oraz krótkoterminową
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RACHUNEK PŁYNNOŚCI

Według Ustawy Według MSR

Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

(Cash and cash equivalents)

+ Aktywa finansowe dostępne do

Sprzedaży (Financial assets available-for-sale)

- Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania bieżące ogółem

(Total current liabilities)

= PŁYNNOŚĆ GOTÓWKOWA (I stopnia)

+ Krótkoterminowe należności + Należności handlowe i pozostałe

(Trade and other receivables)

= PŁYNNOŚĆ UWARUNKOWANA WPŁYWAMI (II stopnia)

+ Zapasy + Zapasy

(Inventories)

= PŁYNNOŚĆ UWARUNKOWANA OBROTEM (III stopnia)
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WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI (BILANSOWE, 
STATYCZNE)

NAZWA KONSTRUKCJA uwagi

Wskaźnik

płynności (III 

stopnia) bieżącej

(current ratio)

majątek obrotowy

zobowiązania bieżące

Najczęściej postulowana wartość tego wskaźnika

zawiera się w przedziale 1,5 – 2,0. Wyższa

wartość wskaźnika informuje o możliwości

nadmiernego zamrożenia kapitału w aktywach

obrotowych. Wartość znacząco wyższa wskazuje

na niebezpieczeństwo kłopotów płatniczych.

Wskaźnik

płynności (II 

stopnia) szybkiej

(quick ratio)

majątek obrotowy − zapasy

zobowiązania bieżące

Wartość tego wskaźnika powinna oscylować

ok. 1. Znacząco wyższa wartość informuje

zazwyczaj o długich okresach kredytowania

odbiorców. Wartość znacząco niższa od 1

świadczy o trudnościach z terminową realizacją

zobowiązań.

Wskaźnik 

płynności (I 

stopnia) 

natychmiastowej

(cash ratio)

inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania bieżące

Wskaźnik ten nie posiada wartości postulowanej.

Informuje o tym jaka część zobowiązań

bieżących może być uregulowana natychmiast.
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WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

kapitał pracujący:

aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące

zapotrzebowanie na kapitał pracujący:

aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe 
(gotówka) – zobowiązania bieżące 
nieoprocentowane

wskaźnik udziału kapitału pracującego w 
aktywach ogółem:

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒖𝒋ą𝒄𝒚

𝒂𝒌𝒕𝒚𝒘𝒂 𝒐𝒈ół𝒆𝒎
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WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI (DYNAMICZNE)

NAZWA KONSTRUKCJA uwagi

Wskaźnik 

wydajności

gotówkowej 

sprzedaży,

aktywów lub zysku

ze sprzedaży

środki pieniężne (gotówka) z 

działalności operacyjnej

/ 

przychody ze sprzedaży netto 

lub średniookresowa wartość 

aktywów lub kwota zysku ze 

sprzedaży

Wskaźnik informuje o środkach pieniężnych uzyskanych 

w danym okresie z jednej złotówki przychodów ze  

sprzedaży, aktywów lub zysku ze sprzedaży.

Pożądana jest możliwie najwyższa wartość 

wskaźnika. Wzrost wskaźnika świadczy o wzroście 

płynności finansowej, zaś jego spadek może oznaczać 

wzrost zagrożenia dla płynności finansowej 

przedsiębiorstwa.

Wskaźnik 

wystarczalności

gotówkowej

środki pieniężne (gotówka) z 

działalności operacyjnej

/ 

zobowiązań bieżących lub 

zobowiązań 

długoterminowych lub 

przyrostu aktywów lub sumy 

rat kapitałowych i odsetek

Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia gotówką z 

działalności podstawowej zobowiązań bieżących, 

wydatków inwestycyjnych znajdujących odzwierciedlenie

w przyroście aktywów lub zdolności do obsługi 

zobowiązań kredytowych (długoterminowych). Wyższa 

wartość tych wskaźników świadczy o wyższym 

poziomie płynności finansowej oraz lepszej sytuacji 

finansowej firmy.
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WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI – PRZYKŁAD

(PELION / PHOENIX)

71

Źródło: https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/PLSKY.PK

2016 2015 2014 2013

PELION

current ratio 0,98 0,96 1,04 1,00

quick ratio 0,50 0,46 0,53 0,51

Phoenix

current ratio 1,21 1,27 1,23 1,11

quick ratio 0,75 0,79 0,79 0,71



WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

RENTOWNOŚĆ = 
𝑬𝑭𝑬𝑲𝑻

𝑵𝑨𝑲Ł𝑨𝑫
RENTOWNOŚĆ = 

𝒁𝒀𝑺𝑲

𝑲𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨Ł

• rentowność sprzedaży nie odzwierciedla efektywności zaangażowanych środków, lecz jest 
silnie związana z rodzajem działalności

• ujmowanie w liczniku zysku (w ujęciu ogólnym) w praktyce oznacza, że teoretycznie każdy 
wskaźnik rentowności może mieć tyle odmian, ile rodzajów zysku

• obliczając wskaźniki rentowności sprzedaży należy zestawiać dane kategorie wyniku 
finansowego z odpowiednimi kategoriami przychodów lub kosztów

• trzy grupy wskaźników rentowności: wskaźniki rentowność obrotu (RO),wskaźniki 
rentowności netto (kosztów) (RN), wskaźniki poziomu kosztów (WPK)
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY

(OBROTU)

NAZWA KONSTRUKCJA uwagi

rentowność

działalności 

podstawowej 

(ROZbs)

wynik brutto na sprzedaży lub wynik na 

sprzedaży

/ 

przychody ze sprzedaży netto 

produktów, usług, towarów

Wskaźnik informuje o udziale wyniku brutto lub wyniku 

ze

sprzedaży w przychodach ze sprzedaży netto. Wzrost tego

udziału oznacza poprawę rentowności sprzedaży.

rentowność

działalności 

operacyjnej (ROZs)

wynik z działalności operacyjnej

/ 

przychody ze sprzedaży netto 

produktów, usług towarów + pozostałe 

przychody operacyjne

Wskaźnik informuje o opłacalności działalności 

operacyjnej. Na jego poziom wpływa

wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

rentowność

działalności

ogółem

(całkowitej)

wynik z działalności gospodarczej lub 

wynik brutto lub wynik netto

/ 

przychody ze sprzedaży netto 

produktów, usług towarów + pozostałe 

przychody operacyjne +  przychody 

finansowe

W przedsiębiorstwach zadłużonych oraz inwestujących w 

papiery wartościowe duży wpływ na jego poziom 

wywierać może wynik na działalności finansowej.
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW

wskaźniki rentowności kapitałów (stopa zwrotu z kapitału) najczęściej zbudowane są z 
następujących składników:

w liczniku:

• EBIT, earning before interest and taxes (zysk przed poniesieniem kosztów związanych z 
pozyskaniem kapitałów obcych i przed opodatkowaniem)

• zysk brutto (przed opodatkowaniem)

• zysk netto

w mianowniku:

• kapitał łączny (kapitał własny + kapitał obcy)

• kapitał stały (kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy)

• kapitał własny (kapitał właścicieli przedsiębiorstwa)
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW

Wskaźnik rentowności operacyjnej kapitału stałego: RoKŁ = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑲𝑺𝒕

Wskaźnik rentowności brutto kapitału stałego: RbKSt = 
𝒛𝒚𝒔𝒌 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐

𝑲𝑺𝒕

Wskaźnik rentowności netto kapitału stałego: RnKSt = 
𝒛𝒚𝒔𝒌 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐

𝑲𝑺𝒕

Rentowność Kapitałów Własnych (Return on Equity): ROE = 
𝒛𝒚𝒔𝒌 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐

𝑲𝒘ś𝒓

Wskaźnik Zwrotu z Inwestycji (ROI, Return On Investment): 
𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐊Ł
= 

𝐄𝐁𝐈𝐓

𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚ż
* 
𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚ż

𝐊Ł

ROI = 
𝐳𝐲𝐬𝐤 (𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲,𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨,𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨)

𝐳𝐚𝐢𝐧𝐰𝐞𝐬𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 ś𝐫𝐨𝐝𝐤𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢ęż𝐧𝐞 (𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚ł)
ROI = 

𝐳𝐲𝐬𝐤 (𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲,𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨,𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨)

𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐰ó𝐰
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Model Du Ponta rozkłada zwrot z kapitałów (ROE)

na trzy składowe części:

1.efektywność wykorzystania aktywów

2.rentowność sprzedaży

3.dźwignię finansową
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rentowność netto 
kapitału własnego 

(ROE)

ROA

wynik netto / 
kapitały łączne 

(aktywa ogółem)

wynik netto / 
sprzedaż

EBIT / sprzedaż
wynik brutto (EBT) / 

EBIT
wynik netto / wynik 

brutto

sprzedaż / aktywa 
ogółem

sprzedaż / aktywa

aktywa ogółem / 
kapitały własne

aktywa / kapitały 
własne

X

X XXX
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WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI – PRZYKŁAD

(PELION / PHOENIX)

77

Źródło: https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/PLSKY.PK

2016 2015 2014 2013

PELION

Gross Profit 11,5% 11,7% 11,0% 11,7%

Net Income After Taxes 0,1% 1,0% 0,8% 1,4%

Phoenix

Gross Profit 9,9% 9,8% 9,5% 9,5%

Net Income After Taxes 0,6% 1,0% 1,1% 0,3%

Polski przykład. Źródło: PWC, „Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych 

w Polsce latach 2012 – 2014”



WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Analiza aktywności gospodarczej, inaczej zwana analizą produktywności lub obrotowości, 
sprowadza się do określenia, w jaki sposób wykorzystywane są poszczególne składniki majątkowe 

przedsiębiorstwa. 

obrotowości lub produktywności (O)

• ile obrotów średnio w badanym okresie wykonał kapitał finansujący konkretne składniki majątkowe, 
lub

• ile jednostek pieniężnych przychodów uzyskano z jednej jednostki pieniężnej kapitału, finansującego 
dany składnik majątkowy

W obrotu X = 
𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒊𝒆ń 𝑿

𝒔𝒕𝒂𝒏 𝑿
[liczba cykli]

rotacji lub cykli rotacyjnych (R)

• długość okresu, podczas którego kapitał jest zamrożony w postaci konkretnych składników 
majątkowych (szybkość, z jaką składniki majątkowe zmieniają swoją postać lub kapitałochłonność)

W rotacji X = 
𝟑𝟔𝟓

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒄𝒚𝒌𝒍𝒊 𝑿 𝒘 𝒓𝒐𝒌𝒖
[dni] lub W rotacji X = 

𝒔𝒕𝒂𝒏 𝑿

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒊𝒆ń 𝑿
x 

365 [dni]
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WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
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ZDARZENIA

CYKLE

PROCESY

Cykl 
Operacyjny

Cykl 
Konwersji 
Gotówki

Sprzedaż 
Wyrobów

Spłata 
Zobowiązań

Spłata 
Należności

Okres 
Posiadania 
Należności

Okres 
Posiadania 
Zapasów

Okres 
Posiadania 

Zobowiązań

Zakup 
Surowców



ANALIZA STRUKTURY MAJĄTKOWO-
KAPITAŁOWEJ

• wskaźniki, określane na podstawie zestawienia bilansowego oraz rachunku zysków i strat

wskaźnik zadłużenia ogółem WZO = 
𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł𝒚 𝒐𝒃𝒄𝒆

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł𝒚 łą𝒄𝒛𝒏𝒆 (𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒂)

wskaźnik zadłużenia długoterminowego WZdt = 
𝒛𝒐𝒃𝒐𝒘𝒊ż𝒂𝒏𝒊𝒂 𝒅ł𝒖𝒈𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐𝒘𝒆

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł𝒚 łą𝒄𝒛𝒏𝒆 (𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒂)

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego D/Cw = 
𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł𝒚 𝒐𝒃𝒄𝒆

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł𝒚 𝒘ł𝒂𝒔𝒏𝒆

wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem (WPOZ) WPOZ = 
𝒛𝒚𝒔𝒌 𝒛𝒆 𝒔𝒑𝒓𝒛𝒆𝒅𝒂ż𝒚

𝒐𝒅𝒔𝒆𝒕𝒌𝒊 (𝒌𝒐𝒔𝒛𝒕𝒚 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒆)

wskaźnik pewności kredytowej WPOD = 
𝒛𝒚𝒔𝒌 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐

𝒛𝒐𝒃𝒐𝒘𝒊ą𝒛𝒂𝒏𝒊𝒂 𝒅ł𝒖𝒈𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐𝒘𝒆
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Do najczęściej spotykanych wskaźników, służących do określania poziomu bezpieczeństwa 
finansowego przedsiębiorstwa należą wskaźniki:

złotej reguły bilansowej WZRB = 
𝑲𝒘

𝑨𝑻
(>1!)

złotej reguły finansowej WZRF = 
𝑲𝑺

𝑨𝑻
(>2!)

sfinansowania majątku obrotowego kapitałem pracującym WSMO = 
𝑲𝑷

𝑨𝑶

sfinansowania majątku obrotowego kapitałami zmiennymi WSKZ = 
𝑲𝒁

𝑨𝑶

ogólnej sytuacji finansowej WOSF = 
𝑾𝒁𝑹𝑭

𝑾𝑺𝑲𝒁
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ANALIZA STRUKTURY MAJĄTKOWO-
KAPITAŁOWEJ – PRZYKŁAD (PELION / PHOENIX)

82

Źródło: https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/PLSKY.PK

2016 2015 2014 2013

PELION

LT debt to equity 74,2% 67,2% 97,1% 59,9%

total debt to equity 85,1% 83,9% 105,8% 69,0%

Phoenix

LT debt to equity 26,4% 22,1% 24,3% 19,7%

total debt to equity 60,2% 49,1% 54,9% 77,5%

Źródło: https://pl.investing.com/equities/pelion-ratios



Analiza wskaźnikowa
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CZYNNIKI JAKOŚCIOWE W

ANALIZIE KREDYTOWEJ

I. Istota i znaczenie

II. Cykle koniunkturalne i wpływ państwa

III. Wskaźniki ekonomiczne

IV. Techniki analiz: PESTLE & 5 sił Porter’a
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CZYNNIKI JAKOŚCIOWE - PRZEGLĄD

Jakościowa strona analizy kredytowej 
dotyczy tych cech, które mają wpływ na 
prawdopodobieństwo braku wypłacalności, 
ale których nie można wprost 
przedstawić za pomocą liczb.

Analityk kredytowy nie może ignorować 
czynników jakościowych w ocenie 
prawdziwego stanu wiarygodności 
kredytowej firmy.

Element jakościowy analizy kredytowej bada 
się na ogół w dwóch etapach:

• Mikroekonomia (analiza wewnętrzna 
działania przedsiębiorstwa, analiza 
branżowa)

• Makroekonomia (geopolityka, prawo, 
trendy makroekonomiczne)
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 otoczenie makroekonomiczne

 konkurencyjność

 ryzyko substytucji

 siłę przetargowa klientów

 siłę przetargowa dostawców

 rywalizację sektorową

 czynniki warunkujące przedsiębiorczość

 potencjał innowacji biznesowych

 siłę sprawozdań finansowych

 sektor działalności i postrzeganą siłę tej branży

 charakter kredytobiorcy

 siłę ekonomiczną lokalizacji kredytobiorcy

 kompetencje kadry zarządzającej

 ryzyko zewnętrzne (np. nowe przepisy prawne regulujące 
branżę itd.)

 jakość sprawozdań finansowych



CZYNNIKI JAKOŚCIOWE – TECHNIKI ANALIZY

86

Zrozumienie otoczenie makroekonomicznego pozwala zrozumieć strategiczna pozycje firmy ale 
daje tylko połowiczny obraz sytuacji. Należy zanalizować otoczenie mikroekonomiczne i jego 

wpływ na organizację. Pomocnym w tym procesie może być analiza 5 sił Porter’a oraz analiza
SWOT/TOWS.

PESTLE –

otoczenie makro

5 sił Porter’a

SWOT/TOWS –

otoczenie mikro

Techniki 

pomagające 

ocenić czynniki 

ilosciowe
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P (political)

•Polityka rządu

•Termin i zmiana 
rządu

•Polityka 
handlowa

•Grupy nacisku

•Finansowanie 
dotacji i 
inicjatyw

•Wojny i 
konflikty

E (economic)

•Sytuacja i 
trendy w 
gospodarce 
krajowej oraz 
zagranicznej

•Opodatkowanie

•Kwestie 
sezonowości / 
pogody

•Cykle rynkowe i 
handlowe

•Czynniki 
specyficzne dla 
branży

S (sociological)

•Trendy w stylu 
życia i 
demografii

•Opinie 
konsumentów

•Zmiany prawa 
wpływające na 
czynniki 
społeczne

•Marka, firma, 
wizerunek 
technologii

•Wzorce zakupów 
konsumenckich

•Moda i wzorce do 
naśladowania

T (technological)

•Konkurujący 
rozwój 
technologii

•Postęp 
technologiczny

•Finansowanie 
badań i rozwoju

•Dojrzałość 
technologii

•Technologia 
wymiany

•Mechanizm 
zakupów 
konsumenckich

•Prawo 
technologiczne

E (environmental)

•Ustawodawstwo 
środowiskowe

•Publiczna 
świadomość 
kwestii 
środowiskowych

•Program 
polityczny 
środowiska

•Wzory zakupów 
korporacyjnych

•Świadomość i 
oczekiwania 
społecznej 
odpowiedzialnoś
ci biznesu

L (legal)

•Aktualne 
przepisy

•Przyszłe 
prawodawstwo

•Ustawodawstwo 
krajowe / 
międzynarodowe 
(UE)

•Organy i procesy 
regulacyjne

MAKROEKONOMIA – TECHNIKI ANALIZY: 
PESTLE
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SIŁY SŁABOŚCI

SZANSE ZAGROŻENIA

WEWNĘTRZNE

ZEWNETRZNE

MAKROEKONOMIA – TECHNIKI ANALIZY: 
SWOT



MIKROEKONOMIA – TECHNIKI ANALIZY:
5 IŁ PORTERA
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CYKL KONIUNKTURALNY

• Cykl koniunkturalny to okresowy, ale 
nieregularny, ruch w aktywności gospodarczej, 
mierzony wahaniami rzeczywistego 
produktu krajowego brutto (PKB) i innych 
zmiennych makroekonomicznych.

• Cykl koniunkturalny charakteryzuje się 
zazwyczaj czterema fazami: recesją, 
ożywieniem, wzrostem i spadkiem – wszystkie 
z czasem się powtarzają.

• Ekonomiści zauważają jednak, że pełne cykle 
koniunkturalne różnią się długością. Czas 
trwania cykli może wynosić od około dwóch do 
dwunastu lat, przy czym większość cykli ma 
średnio sześć lat. Żadne dwa cykle nie wydają 
się być dokładnie takie same.
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CYKL KONIUNKTURALNY
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ŹRÓDŁA INFORMACJI MIKROEKONOMICZNEJ

Analiza mikroekonomiczna (branżowa) -
polega na zestawieniu wskaźników 
charakteryzujących dane przedsiębiorstwo z tymi 
samymi wskaźnikami innych przedsiębiorstw z 
tej samej branży i o podobnej strukturze obrotów 
w tym samym przedziale czasowym.

• Banki

• Ubezpieczyciele należności

• Firmy konsultingowe oraz analityczne

• Agendy rządowe

• Federacje i stowarzyszenia branżowe
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ENERGY: oil, coal, gas, renewable energy

BASIC MATERIALS: chemicals, mineral resources, applied resources

INDUSTRIALS: industrial goods (machinery) & services, transportation

CYCLICAL CONSUMER GOODS & SERVICES: auto, household, leisure, retail, 
hotels, media

NON-CYCLICAL CONSUMER GOODS & SERVICES: food, beverages, drugs

FINANCIALS: banking, insurance, real-estate, investment

HEALTHCARE: healthcare services, medical research, pharmaceuticals

TECHNOLOGY: technology equipment, software, IT services

TELECOMUNICATIONS SERVICES: telecommunication services

UTILITIES: electric-, water-, natural gas- utilities

http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/trbc-indices.html



ŹRÓDŁA INFORMACJI MAKROEKONOMICZNEJ
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CZYNNIKI JAKOŚCIOWE W ANALIZIE

KREDYTOWEJ

Co jest istotne w otoczeniu mikro i makro dla 
producenta farmaceutyków? REGULACJE, ale 
też:

• Bezrobocie i zatrudnienie (dopływ gotówki do 
systemu ochrony zdrowia)

• Demografia (starzenie się społeczeństw)

• Budżety publiczne (struktura finansowania służby 
zdrowia)

• PKB, wynagrodzenia (struktura i wielkość 
wydatków ludności na ochronę zdrowia)

• Tendencje socjologiczne (ruch anty-
szczepionkowy, choroby cywilizacyjne)

• Szpitale: jakość zarządzania (np. RANKING 
SZPITALI PUBLICZNYCH, Deloitte i Magellan S.A.)
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Większość ekonomistów stara się przewidzieć dokąd zmierza gospodarka. Jednak wiele z ich
przewidywań jest błędnych. Na przykład Ben Bernanke (szef Rezerwy Federalnej) przewidział
w 2007 r., że Stany Zjednoczone unikną recesji. Twierdził ponadto, że rynki akcji i mieszkań będą
zawsze silne. Jak wiemy, mylił się.

Ponieważ przewidywania ekspertów są często niewiarygodne, ważne jest, aby rozwijać własne
rozumienie gospodarki i czynników ją kształtujących. Zwrócenie uwagi na wskaźniki
ekonomiczne może dać wyobrażenie o tym, dokąd zmierza gospodarka, dzięki czemu możesz
odpowiednio zaplanować swoje finanse, a nawet swoją karierę.

Istnieją dwa rodzaje wskaźników, o których musisz wiedzieć:

➢wskaźniki wyprzedzające [koniunkturę] – często zmieniają się przed dużymi korektami
trendów ekonomicznych i jako takie mogą być wykorzystywane do przewidywania przyszłych
wydarzeń.

➢wskaźniki historyczne – odzwierciedlają przeszłe wyniki gospodarki, a zmiany w nich są
możliwe do zidentyfikowania dopiero po ustaleniu trendu gospodarczego lub wzorca.
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
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PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)
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Metoda wydatkowa (ang. expenditure
approach) opiera się na założeniu, że PKB 
jest w przybliżeniu równy wydatkom 
wszystkich nabywców dóbr finalnych 
wytworzonych w ciągu roku. Zatem od 
strony popytowej PKB oblicza się według 
następującego wzoru:

PKB = K + I + R + (imp - exp)

Konsumpcja (C) – wydatki osób 
fizycznych

Inwestycje (I) – inwestycje w środki 
trwałe oraz zmiana zapasów

Wydatki rządowe (R) – transfery socjalne 
nie są tutaj ujęte

Saldo handlu – liczone poprzez odjecie od 
importu wielkości eksportu

99
Źródło: The Conference Board

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)



100

The global contribution to world's GDP by major economies from 1 CE to 2003 CE 

according to Angus Maddison's estimates. Up until the early 18th century, India and 

China were the two largest economies by GDP output. Source: Wikipedia

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)
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Bezrobocie
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Współczynnik aktywności zawodowej
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Wynagrodzenia
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Inflacja
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Stopy procentowe



Purchasing Managers’ Index (PMI) wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit
Group i Institute for Supply Management of financial activity. Ma on na celu odzwierciedlenie 
aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

106

> 50

< 50

PMI bazuje na pięciu subindeksach z 

odpowiednimi wagami:

 Poziom produkcji (25%)

 Nowe zamówienia od klientów (30%)

 Dostawy (czy jest więcej czy mniej?) (15%)

 Poziom zapasów (10%)

 Poziom zatrudnienia (20%)

Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę
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Euro Area Manufacturing PMI; source: Tradingeconomics.com

China Manufacturing PMI; source: Tradingeconomics.com USA Manufacturing PMI; source: Tradingeconomics.com

Poland Manufacturing PMI; source: Tradingeconomics.com

Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę



Ifo Business Climate Index (IFO) – wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność 
gospodarczą w Niemczech na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji 
gospodarczej. Jest sporządzany od 1991 roku przez Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w 
Monachium. Ukazuje się co miesiąc, zazwyczaj około trzeciego tygodnia po miesiącu, którego 
dotyczy analiza.

ZEW Economic Sentiment (ZEW) – comiesięczne badanie ekonomiczne nastrojów około 350 
ekonomistów i analityków dotyczących przyszłości gospodarczej Niemiec na najbliższe sześć 
miesięcy. Badanie pokazuje zależność między tymi analitykami, którzy są optymistami co do 
przyszłości gospodarczej Niemiec, a tymi, którzy nie są. 

Ciekawymi wskaźnikami w Polsce są przygotowywane przez Biuro Inwestycji i Cykli 
Ekonomicznych (Bureau for Investments and Economic Cycles) – BIEC
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Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę
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Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę
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Jakość zarządzania

              P p   p  w  z   z  ł    ść w P                ku  z   u    ją  p  w   

         p    w  ków w  wó h głów   h     z b  h: w   b     p p   u      u  z  w 

Kw  z        z w C    u  U ług   pó    h w K  k w    F     p        ów   ż  wój 

 z  ł  p z   ż  w     z w    

https://www.wnp.pl/wiadomosci/344536.html

Czy te decyzje 

biznesowe są słuszne? 

Jak uchronią firmę 

przed ryzykiem 

spadającej 

rentowności?



CZYNNIKI JAKOŚCIOWE W ANALIZIE

KREDYTOWEJ
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METODOLOGIA OCENY KREDYTOWEJ –
WPROWADZENIE

112

I. Pierwsza oraz okresowa ocena zdolności kredytowej

II. Ocena systemu oceny zdolności kredytowej

III. Koncepcje: 5C/6C, CAMPARI (ICE), 5P, LAPP, FAPE

IV. Modele oceny zdolności kredytowej – podstawowe 

pojęcia oraz klasyfikacja

V. Sygnały ryzyka kredytowego oraz zdarzenia 

kredytowe



OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Uproszczona metoda – wyrobienie zaufania

• Analiza szczegółowa czasochłonna i droga

• Stopniowe zdobywanie zaufania firmy

• Nie zawsze możliwa; bez szczegółowej analizy trudno jest ustalić poziom kredytu kupieckiego

• Tym, że klient ma kłopoty, dowiadujemy się dopiero, gdy spóźni się z pierwszą płatnością

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej

• Wartość sprzedaży do kontrahenta jest bardzo wysoka

• Wykorzystują ją duże firmy, aby ocenić swoich klientów

• Firmy podpisujące kontrakty na zlecenie, które jest dla nich stosunkowo duże 
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OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Ocenę zdolności kredytowej można rozdzielić na trzy etapy:

Pierwszą ocenę zdolności kredytowej

• nowego klienta oraz klienta, z którym dawno nie było współpracy

• Badamy ZDOLNOŚĆ i WIARYGODNOŚĆ

Cykliczne, okresowe oceny zdolności kredytowej, w tym:

• zwiększanie limitów wraz ze wzrostem zaufania oraz okresowe weryfikacje kondycji przedsiębiorstwa

• Celem jest sprawdzenie czy sytuacja finansowa kontrahenta nie zmienia się w sposób 
negatywny

Ocenę systemu oceny zdolności kredytowej
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OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Etapy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym:

• identyfikacja ryzyka

• pomiar ryzyka

• sterowanie ryzykiem

• kontrola skuteczności

Dla określenia, do jakiej grupy można 
zakwalifikować dane ryzyko, wskazane jest 

ustalenie metody jego pomiaru, czyli znalezienie 

odpowiedniego MODELU OCENY RYZYKA

KREDYTOWEGO
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KONCEPCJA 5C/6C

• Ocena przedsiębiorstwa 
dokonywana jest na zasadach, które 
w angielskiej bankowości określono 
jako 5C, od pierwszych liter 
angielskich odpowiedników.

• Coraz częściej 6C, dodając 
Confidence (Zaufanie) czyli zdolność 
do utrzymania działalności
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Wypłacalność 
(Capacity / 
Cash Flow)

Kapitał 
(Capital)

Zabezpieczenie 
(Collateral)

Warunki 
ekonomiczne 
(Conditions)

Charakter 
(Character)

Zaufanie 
(Confidence)



KONCEPCJA 5P

• Metoda 5P została opracowana przez 
Centrum Rezerwy Federalnej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej w 
2004 roku.
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Ludzie 
(People)

Cel (Purpose)

Płatność
(Payment)

Ochrona
(Protection)

Perspektywa
(Plan)



KONCEPCJA LAPP

• Metoda LAPP została opracowana 
przez firmę Benz w 1979 roku.

118

Płynność
(Liquidity)

Działalność
(Activity)

Rentowność
(Profitability)

Potencjał
(Potential)



KONCEPCJA CAMPARI (ICE)

• Metoda CAMPARI (ICE), 
podobnie jak 5C/6C, została 
wymyślona w środowisku 
bankowym

119

• osobowość firmy, kredytobiorcyCharacter

•zdolnośćAbility

•środkiMeans

•celPurpose

•kwotaAmount

•spłataRepayment

•odsetkiInterest

• dochódIncome

•zabezpieczenieCollateral

•pozostałeExtras



KONCEPCJA FAPE

• FAPE, czyli metody analizy finansowej oraz wcześniejszych doświadczeń (Financial Analysis 
and Previous Experience Methods) polega na analizie dokumentacji finansowej oraz 
historii kredytowej wnioskodawców.

• Analizuje się sprawozdania finansowe, takie jak rachunek zysków i strat, bilans oraz 
rachunek przepływów pieniężnych. Następnie z tych sprawozdań wylicza się pewne wskaźniki, 
takie jak wskaźniki płynności i wskaźniki rentowności (ROA, ROE) czy wydajności, 
takie jak wskaźnik rotacji aktywów, ale również wskaźniki zadłużenia.

• Metoda ta jest zwykle stosowana jako dodatkowa do niektórych wcześniej wymienionych 
metod.

• Oparcie analizy zdolności kredytowej tylko i wyłącznie na FAPE jest ryzykowne, 
ponieważ dla tej metodologii zwykle brak jest pewnych informacji, zwłaszcza o przeszłej 
postawie kredytobiorcy, tj. historii kredytowej.
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MODELE OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

• Metody jakościowe (inaczej: opisowe, tradycyjne, logiczno-dedukcyjne) bazują na 
obserwacji zjawisk i związków przyczynowo skutkowych, których nie można wyrazić liczbowo. 
Miarą ryzyka kredytowego w takim wypadku jest pewna relacja porządkująca, którą 
uzyskuje się poprzez nadanie zaobserwowanym prawidłowościom rang charakteryzujących 
stopień ich wpływu na ryzyko. Podstawowe wady tych metod to brak procedury selekcji 
danych i duża subiektywność otrzymanych wyników.

• Metody ilościowe (inaczej: statystyczno-matematyczne, empiryczno-dedukcyjne)
bazują na danych mierzalnych. Najczęściej mają postać modelu numerycznego (credit scoring). 
Podstawowymi zaletami modelu ilościowego jest obiektywizm uzyskanych wyników oraz 
możliwość ustalenia prawdopodobieństwa powstania należności nieściągalnych. Do wad można 
zaliczyć brak informacji jakościowych oraz to, że dokładny szacunek ryzyka uzyskuje się 
jedynie w krótkim okresie.

• Metody mieszane wykorzystują zarówno mierzalne, jak i niemierzalne dane. Tego typu 
metody są najczęściej stosowane w praktyce biznesowej.

121



MODELE – KLASYFIKACJA ORAZ DZIAŁANIE

Modele finansowe

• modele strukturalne (model Mertona, model KMV)

• przepływów pieniężnych (ruina gracza, symulacje przepływów pieniężnych)

• estymacji rynkowej (modele zredukowane, ceny obligacji, instrumentów pochodnych oraz akcji)

Modele oparte na danych empirycznych

• statystyczne (regresja liniowa, regresja logistyczna, modele addytywne)

• sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, maszyna wektorów nośnych, uczenie w oparciu o funkcję jadra)

• uczenia maszynowego (najbliższe sąsiedztwo, drzewa decyzyjne, modele graficzne)

Modele eksperckie

• techniki eksperckie (system ekspercki, ekspercka karta wyników)

• oceny eksperckiej (ekspercka ocena prawdopodobieństwa bankructwa, ekspercka ocena zabezpieczenia)

Metody mieszane - wykorzystują zarówno dane mierzalne, jak i niemierzalne (najczęściej wykorzystywane)
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MODELE DYSKRYMINACYJNE

Liniowa analiza dyskryminacyjna jest szczególnym przypadkiem regresji liniowej, gdzie zmienna 
zależna (objaśniana) jest zmienną jakościową (dobra lub zła kondycja finansowa 
przedsiębiorstwa)

Zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi, dyskryminacyjnymi) są wskaźniki charakteryzujące 
standing ekonomiczny przedsiębiorstwa
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LFD = λ0 + λT * x

gdzie:

LFD – liniowa funkcja dyskryminacyjna

x – jest wektorem cech

λ0 oraz λT – są współczynnikami funkcji 

dyskryminacyjnej

LFD = a0 + a1X1 + a2X2 + ... + 

akXk

gdzie:

ai – współczynniki dyskryminacyjne (i = 1, 2, ..., k)

a0 – stała

Xi – zmienne objaśniające (i = 1, 2, ..., k)



MODEL(E) ALTMANA

• Spośród 22 wskaźników finansowych profesor 
Edward I. Altman wyodrębnił 5

Z = 1.200*X1 + 1.400*X2 + 3.300*X3 + 0.600*X4 + 
0.999*X5

Z’ = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 0.420*X4 + 
0.998*X5

Z’’ = 6.560*X1 + 3.260*X2 + 6.720*X3 + 1.050*X4
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X1 = kapitał obrotowy / aktywa ogółem

X2 = zysk zatrzymany / aktywa ogółem

X3 = EBIT / aktywa ogółem

X4 = rynkowa wartość kapitału własnego / zadłużenie 

ogółem

X5 = sprzedaż / aktywa ogółem

Z > 2.99 – strefa bezpieczna

1.81 =< Z =< 2.99 – strefa zagrożenia

Z < 1.81 – strefa bankructwa

Z > 2.90 - strefa bezpieczna

1.23 =< Z =< 2.90 - strefa zagrożenia

Z < 1.23 -“Distress” Zone

Z > 2.60 - strefa bezpieczna

1.10 =< Z =< 2.60 - strefa zagrożenia

Z < 1.10 -“Distress” Zone

X1 = kapitał obrotowy / aktywa ogółem

X2 = zysk zatrzymany / aktywa ogółem

X3 = EBIT / aktywa ogółem

X4 = księgowa wartość kapitału własnego / zadłużenie 

ogółem

X5 = sprzedaż / aktywa ogółem

X1 = kapitał obrotowy / aktywa ogółem

X2 = zysk zatrzymany / aktywa ogółem

X3 = EBIT / aktywa ogółem

X4 = rynkowa wartość kapitału własnego / zadłużenie 

ogółem

X5 = sprzedaż / aktywa ogółem

firmy 

prywatne

firmy usługowe i 

rynki rozwijające się

firmy giełdowe



POZOSTAŁE MODELE DYSKRYMINACYJNE

POLSKIE

model poznański: FD = 3,562 X1+ 1,588 X2 + 4,288 X3+ 6,719 X4 – 2,368

model Mączyńskiej: W = 1,5 X1+ 0,08 X2 + 10,0 X3+ 5,0 X4+ 0,3 X5+ 0,1 X6

model Prusaka: P1 = –1,5685 + 6,5245 X1 + 0,148 X2 + 0,4061 X3 + 2,1754 X4

model Wierzby: Z = 3,26 X1 + 2,16 X2 + 0,69 X3 + 0,30 X4

model Hadasik: H = 2,36261 + 0,365425 X1 - 0,765526 X2 - 2,40435 X3 + 1,59079 X4 + 0,00230258 X5 -
0,0127826 X6

MIĘDZYNARODOWE

model Fulmer: F = 5,52 X1+0,212 X2+0,073 X3+1,27 X4-0,12 X5+2,335 X6+0,575 X7+1,082 X8+0,894 
X9-6,075

model Conan et Holder: z = 0,24 x1 + 0,22 x2 + 0,16 x3 – 0,87x4 – 0,10 x5
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PRZYCZYNY I FAZY UPADŁOŚCI

Badania nad przyczynami bankructwa przedsiębiorstw prowadzą do wniosku, iż, w większości 
wypadków, niewypłacalność nie jest przypadkowym zdarzeniem ale rezultatem 
postępującego pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i może być 
przewidziana nawet kilka lat wcześniej.

Fazy pogarszania się sytuacji finansowej firmy:

1.stopniowe utrwalanie się niedomogów działalności, choć nie wywołują one jeszcze istotnych 
zmian i zakłóceń;

2.niedomagania prowadzą do popełniania błędów i stopniowego pogłębiania nieprawidłowości;

3.ujawniają się istotne zakłócenia w działalności, zwłaszcza w zakresie wypłacalności firmy;

4.końcowa, w której występuje upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa.
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SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA

FINANSOWE:

• znaczące zmniejszenie się kwoty sprzedaży i zysku lub powstanie straty finansowej;

• spadająca płynność finansowa i związana z nią utrata pokrycia finansowego (wypłacalności);

• widoczne powiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki oraz zakłócenia w ich spłacie;

• zwiększenie kosztów operacji finansowych, a zwłaszcza płaconych odsetek;

• zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców i instytucji publicznoprawnych, w tym 
przeterminowanych;

• finansowanie bieżącej działalności przez dyskonto faktur i weksli oraz wyprzedaż majątku 
trwałego po niższej cenie;

• wzrost stanu produkcji niezakończonej oraz zapasów wyrobów (towarów) trudno zbywalnych,

• rosnące zamrożenie środków w inwestycjach niezakończonych w terminie.
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SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA

POZAFINANSOWE:

• malejący udział firmy w ogólnej sprzedaży na rynku;

• utratę ważnych odbiorców lub korzystnych źródeł dostaw;

• brak strategii rozwoju;

• malejący udział aktywów firmy w łącznych aktywach danej branży;

• malejący udział kapitałów własnych w łącznych kapitałach własnych danej branży;

• częste zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz zmiany obyczajów członków zarządu;

• niski poziom technologiczny produkcji, brak nowych własnych patentów lub zakupionych 
licencji, ograniczenie szkoleń oraz rosnącą pozycję przetargową związków zawodowych.
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PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

• utrata lub bankructwo ważnego klienta

• bankructwo kluczowego dostawcy

• bankructwo banku, w którym podmiot utrzymywał rachunek bankowy

• agresywna konkurencja powodująca wypadniecie podmiotu z rynku

• niewystarczające inwestycje technologiczne powodujące zacofanie oferty oraz wypadniecie 
podmiotu z rynku

• przepisy o ochronie środowiska nie wzięte pod uwagę w ramach planów rozwojowych podmiotu
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PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

• niewłaściwe zarzadzanie polityką inwestycyjną

• niska wydajność maszyn i urządzeń powodująca problemy jakościowe produkcji

• długotrwałe straty na działalności operacyjnej

• niewłaściwa polityka zarządzania długiem w czasach słabej koniunktury gospodarczej

• pogarszające się wskaźniki rotacji majątku obrotowego

• niewłaściwa polityka zarządzania kredytem kupieckim
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ZDARZENIA KREDYTOWE

Zdarzenie kredytowe to gwałtowna i istotna zmiana w kondycji wiarygodności 
kredytowej dłużnika.

• upadłość układowa lub likwidacyjna

• pogorszenie profilu kredytowego w wyniku przeniesienia aktywów w ramach fuzji 
przedsiębiorstw

• przyspieszenie wymagalności innych zobowiązań w wyniku złamania postanowień kontraktu

• upadłość w wyniku braku spłaty innych zobowiązań

• ustanie wymienialności waluty kraju przedsiębiorstwa

• obniżenie klasy ryzyka kredytowego

• restrukturyzacja
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ZDARZENIA KREDYTOWE

• brak płatności

• działania rządu

• zawieszenie notowań obligacji

• zawieszenie obowiązku świadczeń płatności kredytu (moratorium)

• przyspieszenie roszczeń kredytowych

• zdarzenie kredytowe klienta dłużnika

• odmowa zapłaty długu
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Metodologia oceny kredytowej –
wprowadzenie
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ZADANIA CORPORATE CREDIT

MANAGEMENT W

PRZEDSIĘBIORSTWIE
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I. Organizacja departamentu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz 

windykacji

II. Polityka kredytowa

III. Monitorowanie ryzyka kredytowego

IV. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (strategie i techniki)



ORGANIZACJA DEPARTAMENTU CREDIT

MANAGEMENT

Działy oceny ryzyka kredytowego oraz windykacji mogą być umiejscowione w 
innych pionach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Funkcja kredytowania klientów jest typową funkcją finansową i w związku z 
tym powinna naturalnie raportować do Dyrektora Finansowego (CFO) lub 
Skarbnika (Treasurer).

Windykacja zaś jest swoistym rozszerzeniem księgowości (czy też 
wyspecjalizowanego działu zajmującego się wystawianiem faktur – billing). W 
związku z tym linia raportowania dla windykacji biegnie raczej w kierunku 
kontrolera finansowego.

W wypadku oddzielnego umiejscowienia obu działów w strukturach firmy, 
obieg informacji jest wydłużony i powoduje wydłużony czas rozwiązywania 
problemów.

Aby temu zapobiec, rekomenduje się zwykle połączenie obu funkcji w 
jednym departamencie.

Ponadto, jest rzeczą pożądaną włączenie do obowiązków również funkcji 
zarządzania zamówieniami od klientów, która zwykle jest 
przyporządkowana do działu sprzedaży.

Wdrożenie tego modelu powoduje, iż znaczna część komunikacji z klientem jest 
skoordynowana w jednym departamencie. Powoduje to bardziej efektywną 
komunikację oraz szybsze rozwiązywanie powstałych problemów.
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POLITYKA

KREDYTOWA
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ISTOTA DOBREJ POLITYKI KREDYTOWEJ

Polityka kredytowa wprowadza spójność w procesie aprobowania sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności (przyznawania limitów kredytowych). W związku z tym powinna przede 

wszystkim wyjaśniać:
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• dlaczego przedsiębiorstwo udziela kredytu swoim klientom

• zastosowany balans pomiędzy sprzedażą a akceptowalnym ryzykiem 
nieściągalnych należności

MISJA

• uprawnienia związane z blokowaniem klienta (z możliwymi kombinacjami/zmianami)

• ścieżka aprobowania nowej wielkości limitu kredytowego w przypadku jego 
przekroczenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• zasady stosowania instrumentów zabezpieczeń ryzyka kredytowego

• zastosowane reguły automatyczne mają być wyjaśnioneZASADY

• określenie dozwolonej formy płatności w przypadku odmowy przyznania limitu 
kredytowego lub żądanej przez klienta wielkości limitu większego niż przyznanyWARUNKI



POLITYKA KREDYTOWA – INNE ZAŁOŻENIA

Dodatkowe zagadnienia definiowane przez politykę kredytową:

• Postępowanie ze spornymi płatnościami

• Dystrybucja aktualizacji polityki kredytowej

• Stosowane systemy oceny wierzytelności klientów (ściągalne, zagrożone, nieściągalne)

• Postępowanie oraz zabezpieczanie należności klientów opieszałych

• Postępowanie w przypadku zdarzeń kredytowych (bankructwo klienta)

• Zasady przeglądu, aktualizacji oraz dystrybucji polityki kredytowej
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JAK MONITORUJEMY RYZYKO KREDYTOWE?
Monitorowanie ryzyka kredytowego oznacza właściwą organizacje oraz wdrożone procesy, 

które zmniejszają prawdopodobieństwo opóźnień w płatnościach od klientów.

Najlepiej jeżeli system monitoringu opiera się na poniższych filarach:

• Organizacja – jasno zdefiniowana funkcja kontroli kredytowej, obecność podczas podejmowania 
najważniejszych decyzji, przeszkolony dział sprzedaży rozumiejący znaczenie kontroli kredytowej i 
mający ku temu odpowiednie zachęty

• KPI – zdefiniowane i mierzalne

• Ocena kondycji finansowej klientów – wdrożony system ciągłej oceny

• Ubezpieczenie – potencjalne użycie ubezpieczenia kredytu kupieckiego

• Zarządzanie limitami kredytowymi – zdefiniowanie limitów kredytowych na bazie oceny ryzyka 
klientów, zapewnienie mechanizmu blokowania zamówień w razie przekroczenia limitu

• Zarządzanie saldami należności – salda odzwierciedlające stan faktyczny

• Zarządzanie opóźnieniami płatności – częsty przegląd sald oraz jasno zdefiniowany plan 
działania obejmujący pełen zakres, od upomnień do odpisów w koszty
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CREDIT MONITORING

• Dział oceny ryzyka kredytowego decyduje 
o częstotliwości i rodzaju 
zastosowanych rodzajów kontroli 
kredytowych

• Częstotliwość i rodzaj kontroli 
kredytowych uzależnione są od danego 
klienta, aczkolwiek mogą być 
zastosowane dla grup klientów 
podzielonych według określonych 
kryteriów segmentacji

• Najbardziej popularną praktyką jest 
monitorowanie raportów wiekowania 
należności oraz wskaźnika cyklu 
należności (DSO) dla danego klienta
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Obszary lub informacje wykorzystywane do 
monitorowania ryzyka kredytowego:

 Informacje publiczne

 Wizyty u klienta

 Zmiana limitu kredytowego

 Codzienne rozmowy z klientem

 Zmiany w pozyskiwanych raportach 
kredytowych (D&B, CRM)

 Data mining

 Niewykorzystane możliwości wcześniejszej 
płatności (rabatu, opustu)

 Wyjątki od regularnych terminów płatności

 Plotki oraz pogłoski zasłyszane w branży



CREDIT MONITORING – KIEDY I JAK?

PODWYŻSZENIE LIMITU KREDYTOWEGO

• Jednorazowe małe zamówienie (osobna linia kredytowa lub czasowe podwyższenie limitu)

Wymóg przeglądu: w zależności od wielkości zaaprobowanego limitu

• Stałe małe zamówienie

Wymóg przeglądu: ograniczony, w zależności od zaaprobowanego limitu

• Znaczące podwyższenie limitu dla znanego klienta

Wymóg przeglądu: rozszerzone lub pełne

• Znaczące podwyższenie dla nowego klienta

Wymóg przeglądu: pełne z zastosowaniem zabezpieczenia ryzyka kredytowego (collateral)
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CREDIT MONITORING – KOGO?

KLINECI RYZYKOWNI – częste monitorowanie każdego możliwego wskaźnika

• Nowy biznes

• Dystrybutorzy oraz sieci detaliczne z nowo zaaprobowanymi limitami lub zwiększonym 
kredytem

• Przedsiębiorstwa w trakcie zmian (restrukturyzacja, M$A, zmiana modelu biznesu itd.)

KLIENCI często wnioskujący o zmianę limitu kredytowego – zwrócić uwagę na:

• Historię współpracy (płatności)

• Rentowność sprzedaży

SPECYFIKA BRANŻOWA warunków kredytowania – specyficzne warunki w danej branży

• Zmiana oferty czyniąca ją bardziej unikalną od średniej branżowej
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CREDIT MONITORING - KPI
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A B C D E F G H I

MONTH
days in 

month

RECEIVABLES 

(beginning of the 

period)

Credit SALES
RECEIVABLES (end 

of the period)

RECEIVABLES 

(current)
CEI (%) DSO

best 

DSO
ADD

december 304 880

january 31 304 880 185 400 276 040 193 640 72% 46 32 14

february 28 276 040 201 880 280 160 201 880 72% 39 28 11

march 31 280 160 255 440 292 520 214 240 76% 36 26 10

april 30 292 520 210 120 284 280 214 240 76% 41 31 10

may 31 284 280 243 080 309 000 222 480 72% 39 28 11

june 30 309 000 238 960 288 400 210 120 77% 36 26 10

july 31 288 400 222 480 267 800 193 640 77% 37 27 10

august 31 267 800 185 400 255 440 181 280 73% 43 30 12

september 30 255 440 214 240 267 800 193 640 73% 38 27 10

october 31 267 800 218 360 267 800 193 640 75% 38 27 11

november 30 267 800 230 720 296 640 214 240 71% 39 28 11

december 31 296 640 280 160 292 520 222 480 80% 32 25 8

january 31 292 520 213 210 317 446 222 686 67% 46 32 14

february 28 317 446 232 162 322 184 132 162 54% 39 16 23

march 31 322 184 293 756 336 398 146 376 60% 36 15 20

april 30 336 398 241 638 326 922 146 376 58% 41 18 22

may 31 326 922 279 542 355 350 155 852 56% 39 17 22

june 30 355 350 274 804 331 660 131 132 60% 36 14 22

july 31 331 660 255 852 307 970 113 004 59% 37 14 24

august 31 307 970 213 210 293 756 199 408 71% 43 29 14

september 30 293 756 246 376 307 970 213 004 71% 38 26 12

october 31 307 970 251 114 307 970 213 004 73% 38 26 12

november 30 307 970 265 328 341 136 295 664 84% 39 33 5

december 31 341 136 322 184 336 398 314 728 94% 32 30 2
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
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SELEKCJA OGRANICZENIE

DYWERSYFIKACJA
MITYGOWANIE 
(ŁAGODZENIE 

RYZYKA)

DŁUGOTERMINOWEGO 
ROZWOJU

KRÓTKOTERMINOWYCH 
KORZYŚCI

SKONCENTROWANA NA 
SPRZEDAŻY

ELASTYCZNA

STRATEGIETECHNIKI



Zadania Corporate Credit 
Management w przedsiębiorstwie
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ZNACZENIE SPECYFIKI

BRANŻOWEJ I

REGIONALNEJ W

ANALIZIE KREDYTOWEJ
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I. Istota specyfiki w analizie kredytowej

II. Specyfika w ujęciu niefinansowym i 

finansowym

III. Narzędzia analizy – podstawy

IV. Branża farmaceutyczna – charakterystyka, 

rynek, firmy, klienci

V. Metody i techniki oceny ryzyka kredytowego w 

branży metalurgicznej



ISTOTA SPECYFIKI W ANALIZIE KREDYTOWEJ
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Metody 
statystyczne

Sztuczna 
inteligencja

Zmienne 
niewymierne 
(ponad 
wskaźniki 
finansowe)

Uwzględnienie 
specyfiki 
branżowej



ISTOTA SPECYFIKI W ANALIZIE KREDYTOWEJ

Na CO zwrócić uwagę?

GDZIE znaleźć potrzebne informacje?

Tak aby znaleźć KLUCZ do dobrej analizy kredytowej
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ISTOTA SPECYFIKI W ANALIZIE KREDYTOWEJ

• Sektor to część gospodarki grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o 
podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku (patrz: sektory 
według Reuters).

• Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z 
tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych odbiorców.

• Twórca najbardziej powszechnego modelu dyskryminacyjnego, Altman, podkreślał, iż należy 
dążyć do szacowania modeli prognozowania upadłości, w oparciu o dane finansowe 
przedsiębiorstw, prowadzących możliwie jak najbardziej jednorodną działalność 
gospodarczą.

• W polskiej literaturze, ze względu na trudności ze zgromadzeniem odpowiednio licznej próby 
badawczej, rzadko podejmowane są próby konstrukcji modeli branżowych. 
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ISTOTA SPECYFIKI W FARMACJI – KTÓRĄ

BRANŻĘ ANALIZUJĘ?
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ISTOTA SPECYFIKI W FARMACJI – JAKIE SĄ

GLOBALNE TRENDY?
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Pharma outlook 2030: 

From evolution to 

revolution
KPMG 2017

• Shift 1: Downward 

pressure on pricing

• Shift 2: From treatment to 

prevention ... and beyond 

Parallels with the automotive industry: Many of the developments in the pharmaceutical industry mirror those in the 

automotive sector. Like pharmaceuticals, the industry is relatively mature and made up of a few major players. And 

automakers also face intense pressure from regulators – in their case to cut emissions, accelerating the move toward electric 

and other non-polluting vehicles. The growing dependence upon technology, primarily software, is attracting the interest of 

new entrants such as Google, Uber and Tesla who are focusing on mobility, rather than on the automotive industry itself. 



SPECYFIKA NIEFINANSOWA

• Podział na firmy produkcyjne i usługowe → bilans, rentowność, cash flow

• Cechy: sezonowość, zaawansowanie technologiczne (patenty), fluktuacja kadr (stabilność 
vs. niestabilność; stopień trudności w pozyskaniu pracowników), 

• Regulacje prawne: duże np. w usługach finansowych, budowlanych, dystrybucji leków

• Czym jest proces produkcyjny? Jak wygląda produkcja dóbr, a jak usług?

• Specyfika produkcji → struktura kapitału, struktura środków produkcji (trwałych i 
obrotowych) → kapitałochłonność (uruchomienie oraz utrzymanie procesu produkcji; np. 
sieci telekomunikacyjne vs. start-up IT)

• Bariery wejścia/wyjścia + konkurencja → 5 sił Portera

• Specyfika relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, innymi podmiotami otoczenia 
(Państwo, samorządy, inne branże, etc.) → PESTLE
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SPECYFIKA NIEFINANSOWA

Specyfika wynikająca z charakteru działalności, produktu lub usługi:

• Cykl rozwojowy branży: np. Ropa vs. OZE; Kto kupuje? Jaka jest dystrybucja? Jaki jest 
wizerunek (np. wyroby tytoniowe)? Jaki jest postęp technologiczny i ile wymaga nakładów 
(elektronika, ale i samochody elektryczne)? Jaka jest pozycja konkurencyjna na rynku (Google 
vs. mały start-up)?

• Kontrowersyjny produkt: wyroby tytoniowe, leki, Uber

• Jaki jest cykl życia produktu? Długowieczny lub szybko zużywający się (np. samochody, 
komputery)

• Produkt unikatowy lub powszechny (co z popytem w czasie kryzysu?)

• Jaka jest wrażliwość na wahania koniunkturalne? (media vs. budownictwo)

• Jaki jest sposób transportu/dostarczania do klienta (wynika z cech produktu)

• CO JESZCZE?
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SPECYFIKA NIEFINANSOWA

Na prawdopodobieństwo spłacenia kredytu mają wpływ również szanse rozwojowe branży, w 
której działa dane przedsiębiorstwo.

Instytucje zajmujące się badaniem koniunktury gospodarczej klasyfikują na ogół branże w trzy 
grupy:

• branże o tendencjach rozwojowych, np. elektrotechnika, informatyka, przemysł chemiczny,

• branże o tendencjach stagnacyjnych, np. mechanika precyzyjna, przemysł maszynowy, 
papierniczy, spożywczy,

• branże o tendencjach regresyjnych, np. przemysł metalurgiczny i budowy środków 
komunikacji.
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SPECYFIKA FINANSOWA

• Analiza wskaźnikowa - Jaki jest rozrzut wzorcowych wskaźników finansowych dla różnych 
branż?
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SPECYFIKA FINANSOWA

• Strategie finansowania działalności wynikające ze specyfiki branżowej (struktura pionowa i 
pozioma bilansu, analiza RZiS oraz CF)

• Struktura majątku obrotowego w zależności od branży

• Koszt oraz struktura kapitału w zależności od branży

• Cykl konwersji gotówki w zależności od branży

• Strategia kredytowania klientów i dostawców w zależności od branży (polityka kredytowa)

• Dostępne finansowanie przedsiębiorstwa w zależności od branży

• Zatory płatnicze w branżach i krajach/regionach - analizy
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NARZĘDZIA ANALIZY

• Mapa grup strategicznych jest metodą analizy wewnętrznej struktury konkurencji w 
sektorze, opierającą się na koncepcji grup strategicznych (firmy o podobnej strategii 
konkurowania, podobnym majątku i umiejętnościach oraz charakteryzujące się 
podobnymi cechami np. wielkość, agresywność wobec konkurencji etc.

• Punktowa analiza atrakcyjności sektora ma zastosowanie do oceny wartości danego 
sektora lub porównania atrakcyjności kilku sektorów na podstawie określonego zestawu 
kryteriów.

• Analiza luki strategicznej jest metodą, za pomocą której bada się dostosowanie istniejącej 
strategii i sposobów działania organizacji do wymogów otoczenia i prognozowanych zmian w 
otoczeniu w przyszłości.

• Benchmarking strategiczny to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi 
oraz ich  doskonalenia przez uczenie się od innych oraz wykorzystywanie ich doświadczenia 
(wewnętrzny, zewnętrzny, funkcjonalny)
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BRANŻA

FARMACEUTYCZNA
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – OCHRONA

ZDROWIA

Według autorów najnowszego raportu Deloitte „Global Healthcare Outlook”, obecny popyt na 
usługi zdrowotne i wyzwania finansowe nie powinien się zmienić w najbliższej, a także w dalszej 
przyszłości. Wśród czynników, które znacząco wpływają na stan sektora opieki 
zdrowotnej są:
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Źródło: 2017 global health care outlook, Deloitte

problem starzejącego się społeczeństwa, 

a co za tym idzie: choroby przewlekłe

dynamiczny rozwój rynków 

wschodzących

kosztowne innowacje kliniczne

zwiększająca się 

świadomość i oczekiwania 

pacjentów

rosnąca niepewność gospodarcza



GLOBALNE TRENDY W OCHRONIE ZDROWIA

1. Wydatki na opiekę zdrowotną jako % PKB powinny wzrosnąć z 10,4% w 2015 r. do 10,5% w 2020. Wydatki 
rządowe na opiekę zdrowotną będą rosnąć szybciej w krajach słabo rozwiniętych.

2. Globalne wydatki na opiekę zdrowotną sięgną 8,7 bln USD w 2020 roku (wzrost z 7 bln USD w 2015), i będą 
napędzane przez poprawę leczenia w obszary terapeutycznym, rosnące koszty pracy oraz zwiększoną oczekiwaną 
długość życia.

3. Przewidywana długość życia zwiększy się o rok w 2020, a prze to populacja ludzi powyżej 65 lat wzrośnie o 8% 
z 559 milionów w 2015 do 604 milionów w 2020.

4. Przewlekłe choroby są coraz powszechniejsze. Sprzyja temu szybka urbanizacja, siedzący tryb życia, niekorzystne 
zmiany w diecie oraz rosnące zjawisko otyłości. Do 2020 roku 50% światowych wydatków na opiekę 
zdrowotną (około 4 bln USD) zostaną  przeznaczone na trzy główne przyczyny zgonów: choroby 
sercowo-naczyniowe, rak i choroby układu oddechowego.

5. Chiny i Indie mają największa liczbę cierpiących na cukrzycę na świecie (110 mln i 69 mln). Globalnie liczba 
ta ma wzrosnąć z obecnych 415 mln do 642 mln do roku 2040.

6. Szacuje się, że w 2015 roku 46,8 mln ludzi na całym świecie żyje z demencją. Przewiduje się, że ta liczba 
podwaja się co 20 lat, osiągając 74,7 mln w 2030 i 131,5 mln w 2050.

7. Choroby zakaźne to ciągłe zagrożenie. HIV-AIDS nadal ma wpływ na 36,9 mln ludzie na całym świecie, z 
czego około 70% mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Wirus Zika jest natomiast głównym zagrożeniem w Ameryce 
Łacińskiej.

Źródło: 2017 global health care outlook, Deloitte
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – PRODUCENCI
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – OCHRONA

ZDROWIA

General observations – European healthcare 
improving

European healthcare is steadily improving: infant 
mortality and survival rates of heart disease, stroke 
and cancer are all moving in the right direction. 
Patient choice and involvement are developing. Small 
countries with limited funding, such as the Baltic 
states, do well on child access to psychiatric care and 
reducing the suicide rate.

Why is there no correlation between
accessibility to healthcare and money spent?

Answer: Because it is inherently cheaper to run a 
healthcare system without waiting lists than having 
waiting lists! Contrary to popular belief, not least 
among healthcare politicians, waiting lists do not save 
money – they cost money! Healthcare is basically a 
process industry. As any professional manager from 
such an industry would know, smooth procedures with 
a minimum of pause or interruption is key to keeping 
costs low! 
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – APTEKI

W Europie (Unia Europejska oraz EFTA) nie ma jednolitych czy też dominujących sposobów regulacji 
rynku aptecznego, można jednak wyróżnić w tej sferze cztery następujące modele regulacji rynku 
aptecznego:

• model rynku zamkniętego, obowiązujący w dziewięciu państwach (Austria, Cypr, Dania, 
Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niemcy, Słowenia), w których utrwaliło się 
restrykcyjne podejście do swobody działalności na rynku aptecznym i doszło do kumulacji ograniczeń 
własnościowych i geograficzno-demograficznych,

• model rynku otwartego, występujący w ośmiu państwach (Czechy, Holandia, Irlandia, Litwa, 
Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria). Ich systemy prawne są pozbawione zasadniczych 
ograniczeń w podejmowaniu działalności aptecznej,

• model w transformacji, obejmujący cztery państwa (Belgia, Rumunia, Węgry, Estonia) 
przechodzące istotną, niezakończoną jeszcze reformę systemu,

• model mieszany, obowiązujący w pięciu państwach (Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, 
Włochy), w którym rysuje się przewaga elementów rynku zamkniętego, jednak wprowadzane są 
zmiany zwiększające konkurencyjność. W pięciu innych (Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Malta, 
Słowacja) obowiązują generalnie reguły rynku otwartego, występują tam jednak pewne ograniczenia.
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – APTEKI

W ograniczeniach obowiązujących na europejskich rynkach aptecznych trudno zauważyć jednoznaczną 
tendencję. Generalnie rodzaje ograniczeń można podzielić na cztery podstawowe:

• zasada „apteka dla farmaceuty” (obowiązuje w 14 z 32 państw),

• ograniczenie liczby posiadanych aptek oraz ewentualnie oddziałów do maksymalnie czterech (działa w 
17 z 32 państw),

• ograniczenia geograficzne (obowiązują w 10 z 32 państw),

• ograniczenia demograficzne (obowiązują w 15 z 32 państw).

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i 
Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET podkreślają, że wchodzące w życie 
ograniczenia ilościowe doprowadzą do rozdrobnienia rynku, co znacząco osłabi pozycję 
negocjacyjną aptek oraz doprowadzi do dyktowania im warunków cenowych i asortymentowych przez 
posiadające jeszcze silniejszą pozycję wielkie międzynarodowe koncerny.

Źródło: portalspozywczy.pl
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – APTEKI
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Źródło: Rynek-Dystrybucji-Farmaceutycznej-2016, Fundacja Republikańska



BRANŻA FARMACEUTYCZNA – APTEKI

Polska jest jednym z 
najbardziej nasyconych krajów 
w Europie pod względem liczby 
aptek na mieszkańca. W 
regionie CE3 średnio na jedna 
aptekę przypada blisko 3,7 tys. 
mieszkańców, podczas gdy w 
Polsce zaledwie 2,6 tys. 
Obserwowany wzrost liczby 
aptek na przestrzeni ostatnich 
trzech lat przełożył się na 
spadek średniej aptecznej 
marży brutto. Zmiany można 
zaobserwować w strukturze, 
wzrasta liczba sieci aptecznych 
kosztem pojedynczych aptek.

Źródło: PKO BP
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – HURTOWNIE

Obroty 9 mld zł

EBIT 1,1 %

Model biznesowy: własna sieć 
detaliczna
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Przykład POLSKA: Obrót hurtowy produktami farmaceutycznymi w Polsce jest bardziej 

skonsolidowany niż detaliczny – trzy główne podmioty posiadają ponad 70% rynku. 

Obroty 7 mld zł

EBIT 2,0 %

Model biznesowy: współpraca 

z aptekami

Obroty 6 mld zł

EBIT 1,8 %

Model biznesowy: typowa 

działalność hurtowa oraz 

sprzedaż bezpośrednia do 

szpitali

przy zmieniającym się prawie (apteka dla aptekarza) 

bardziej korzystny model



BRANŻA FARMACEUTYCZNA – HURTOWNIE
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA – SZPITALE

• Cechą charakterystyczną polskich szpitali jest zła kondycja finansowa wynikająca z nierównowagi 
pomiędzy wydatkami szpitali a ich przychodami. W rezultacie zadłużenie szpitali wciąż wzrasta, może 
doprowadzić do utraty płynności finansowej.

• W celu sfinansowania zobowiązań, większość szpitali, poza kontraktem z NFZ, poszukuje 
dodatkowych źródeł finansowania. Najczęściej są to fundusze unijne, dodatkowe usługi komercyjne 
oraz pożyczki od jednostek samorządowych, banków instytucji finansowych.

• W części szpitali przeprowadzane są programy restrukturyzacyjne, przede wszystkim w zakresie 
redukcji kosztów operacyjnych, w tym optymalizacja zatrudnienia.

• Przed szpitalami, niezależnie od ich formy prawnej, stoi poważne wyzwanie, jak efektywnie zarządzać 
finansami w sytuacji niedoboru środków i wciąż rosnącym zadłużeniem.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia zadłużenie szpitali publicznych wyniosło w II kwartale 2017 r. 
11,6 mld zł, co stanowi najwyższy poziom zadłużenia w ciągu ostatniej dekady. Rozwiązaniem 
tego problemu ma być ustawa o sieci szpitali. 

O tym, czy wprowadzenie tzw. sieci szpitali zmieni tę tendencję, dowiemy się dopiero w drugiej połowie 
2018 roku.

Źródło: Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce, Magellan S.A., edycja 2016 
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RYZYKO KREDYTOWE W BRANŻY

FARMACEUTYCZNEJ

Jakie czynniki kształtujące ryzyko niewypłacalności odbiorców lekarstw mają znaczenie?

• Historyczny charakter danych finansowych

• Duża specyfika i zróżnicowanie kondycji finansowej szpitali

• Dystrybutorzy prezentują różne ryzyko w zależności od modelu biznesowego i regulacji 
rynkowych

• Znajomość działań wspierających służbę zdrowia ze strony państwa i samorządów

• Ryzyko niewypłacalności państw i samorządów

W związku z tym możemy użyć standardowych modeli dyskryminacyjnych – ale lepiej wzbogacić 
je o charakterystyki specyficzne dla sektora farmaceutycznego a raczej szpitali, aptek, hurtu z 
akcentem na regulacje prawne.

Odpowiednia bieżąca wiedza ma dać kompetencje do położenia akcentów na właściwe 
charakterystyki przy ocenie ryzyka.
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RYZYKO KREDYTOWE W BRANŻY

FARMACEUTYCZNEJ
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Znaczenie specyfiki branżowej i 
regionalnej w analizie kredytowej
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WSPÓŁPRACA Z

PODMIOTAMI

ZEWNĘTRZNYMI
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I. Źródła informacji kredytowej

II. Raporty i analizy wspomagające analizę kredytową

III. Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe



WYWIADOWNIE GOSPODARCZE

Wywiadownia gospodarcza (credit bureau) – wyspecjalizowany podmiot zajmujący się 
odpłatnie pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

Wywiadownie przygotowują na rzecz swoich klientów raporty handlowe (gospodarcze), 
których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z innym podmiotem. 
Zdobywają informacje stosując tzw. biały wywiad.

Najważniejszymi źródłami danych dla wywiadowni gospodarczych są dokumenty składane 
do odpowiednich rejestrów (m.in. sprawozdania finansowe), prasa, publikacje branżowe, Internet, 
biura informacji gospodarczej, klienci, dostawcy, a także sami przedsiębiorcy.

Tworzą branżowe bazy danych, określają podstawowe parametry i trendy w poszczególnych 
sektorach gospodarczych, zajmują się tworzeniem wykazów dłużników i oferują wsparcie przy 
windykacji. Współpracują również z bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie analizy 
ryzyka.
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WYWIADOWNIE GOSPODARCZE

Raport handlowy przygotowany przez wywiadownię zawiera m.in.:

• dane teleadresowe podmiotu, dane rejestrowe m.in. skład kierownictwa, uprawnienia do 
reprezentacji, skład rady nadzorczej

• historię przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, udział w rynku, kluczowi klienci, najważniejsi 
dostawcy

• informacje o spółkach zależnych, a także powiązaniach kapitałowych i osobowych

• kapitał, nieruchomości, zatrudnienie, kierunki oraz wolumen importu i eksportu

• realizowane lub planowane inwestycje, fuzje lub przejęcia

• sprawozdanie finansowe podmiotu; wypłacalność, ocena płatności, postępowanie windykacyjne

• nazwy banków obsługujących

• ocena zdolności kredytowej

• terminowość regulowania zobowiązań (tzw. moralność płatnicza)

• analiza wyników finansowych podmiotu na tle sektora
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RAPORTY I ANALIZY DOTYCZĄCE RYZYKA

KREDYTOWEGO

Wśród dostępnych analiz oraz raportów, należy wymienić przede wszystkim:

• Publikacje oraz raporty Coface: http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Publikacje

• Publikacje i badania Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: http://www.ibngr.pl/Publikacje/Mapa-Ryzyka-
Inwestycyjnego

• Analizy ekonomiczne Euler Hermes: http://www.eulerhermes.pl/analizy-ekonomiczne

• Serwis ekonomiczne Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych: http://www.kuke.com.pl/serwis-ekonomiczny

• Industry Performace Forecast publikowany przez Atradius: https://atradius.co.uk/industry-performance-forecast.html#

Ciekawym źródłem informacji są również dane pochodzące z serwisów ekonomicznych, takich jak:

• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: https://www.gpw.pl/

• Reuters – jedna z najbardziej znanych i największych na świecie agencji prasowych: http://www.reuters.com/

• Bloomberg – największa na świecie agencja prasowa, specjalizuje się w dostarczaniu informacji na temat rynków 
finansowych: https://www.bloomberg.com

• Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny: http://ec.europa.eu/eurostat
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WYWIADOWNIE GOSPODARCZE

182



UBEZPIECZYCIELE

• Dzięki ubezpieczeniu kredytu 
kupieckiego przedsiębiorca 
uniezależnienia się od kłopotów 
finansowych odbiorców. 

• Bardzo ważną usługą w ramach 
polisy ubezpieczeniowej, mającą 
zminimalizować ryzyko, jest 
weryfikacja wiarygodności 
kontrahentów.

• Towarzystwa ubezpieczeniowe 
dysponują swoimi bazami danych lub 
korzystają z informacji wywiadowni 
gospodarczych. To pomaga ustalić 
limit odpowiedzialności, jaki można 
przyjąć w konkretnym przypadku.
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AGENCJE RATINGOWE

• Agencje ratingowe (ang. credit rating agency) 
zajmują się systematycznym zbieraniem 
informacji o instytucjach emitujących obligacje 
(spółki, fundusze, banki, organizacje non-profit, 
rządy państw, władze samorządowe), następnie 
oceną wiarygodności kredytowej (zdolności do 
terminowej spłaty odsetek i rat kapitałowych) 
tych podmiotów, a także oceną samych 
instrumentów dłużnych będących przedmiotem 
obrotu na rynku wtórnym.

• Proces oceny odbywa się zgodnie z przyjętą przez 
agencję ratingową procedurą (metodologią).

• Oceny wyrażane są symbolami literowymi, mogą 
także zawierać cyfry lub znaki +/- na określenie 
różnic w ramach jednej kategorii.
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UBEZPIECZENIE – ISTOTA ORAZ MECHANIZM

DZIAŁANIA

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
kredytu kupieckiego są przysługujące 
ubezpieczającemu bezsporne należności z 
tytułu udzielonych kredytów kupieckich w 
ramach przyznanych przez ubezpieczyciela 
limitów kredytowych, które stanowią górną 
granicę jego odpowiedzialności.

Zasady zgłaszania powstałej szkody oraz termin 
wypłaty i wysokość odszkodowania zawarte są w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), 
z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem 
umowy ubezpieczeniowej. OWU określa wszelkie 
terminy a także procedury, które musi zachować 
ubezpieczony, a także ubezpieczyciel. 
Niezachowanie odpowiednich procedur 
może opóźnić wypłatę odszkodowania.
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UBEZPIECZENIE – ISTOTA ORAZ MECHANIZM

DZIAŁANIA

Uzależnienie ubezpieczycieli kredytu od 
koniunktury gospodarczej w dużej mierze 
czyni ich wrażliwymi na cykle 
koniunkturalne. W okresie słabej 
koniunktury (niska dynamika PKB) 
wskaźnik szkodowości jest wysoki i na 
odwrót.

Podobną zależność, jak ta z którą mamy do 
czynienia dokonując analizy wskaźnika 
szkodowości w ubezpieczeniach kredytu 
kupieckiego i poziomu PKB w gospodarce 
można zauważyć dokonując analizy liczby 
ogłaszanych upadłości, aczkolwiek w tym 
przypadku nie zawsze spadek liczby 
zgłoszonych upadłości bezpośrednio 
przekłada się na spadek wskaźnika 
szkodowości brutto.
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ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ KREDYTU

KUPIECKIEGO
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POLSKA NA TLE NAJWIĘKSZYCH RYNKÓW

POLSKA - 120 MEUR
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UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI JAKO ELEMENT

CREDIT MANAGEMENT

• Ubezpieczenie należności nie zastępuje wewnętrznej procedury kredytowej, powinno 
jedynie wyznaczać maksymalne ramy i granice zachowań

• Ubezpieczenie należności jest narzędziem do zwiększania sprzedaży, szczególnie 
przydatnym w trakcie ekspansji zagranicznej

• Ubezpieczenie należności wymusza stosowanie procedur kredytowych, które są obecne w 
wielu firmach, ale w praktyce nie są przestrzegane

• Ubezpieczenie należności zmniejsza czujność organizacji w zakresie kontroli odbiorców 
(częste przypadki wyłudzeń towarów wśród firm ubezpieczonych)
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PODEJŚCIE UBEZPIECZYCIELA

Przyczynami obniżenia lub zredukowania do zera limitu kredytowego mogą być:

• całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności dłużnika lub zmiana jej profilu,

• istotne zmiany prawne, własnościowe bądź związane z pełnionym zarządem,

• pogorszenie się sytuacji finansowej dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych, co stanowi odzwierciedlenie w jego 
sprawozdaniach finansowych,

• trudności w ocenie sytuacji finansowej dłużnika w związku z nieprzekazywaniem przez niego na czas sprawozdań 
finansowych,

• zgłoszenie przez dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych wniosku o przeprowadzenie postępowania 
upadłościowego, układowego lub naprawczego,

• pogorszenie moralności płatniczej dłużnika skutkujące powstałymi opóźnieniami płatniczymi względem 
kontrahentów,

• pozyskanie przez ubezpieczyciela innych informacji wpływających na decyzję o redukcji limitu,

• decyzje ubezpieczyciela względem kraju, w którym podmiot rezyduje, będące konsekwencją pogarszającej się 
sytuacji ekonomicznej lub politycznej,

• niedopełnienie przez ubezpieczającego warunków formalnych dotyczących sprawozdawczości jego współpracy z 
dłużnikiem.
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PODEJŚCIE UBEZPIECZYCIELA

• Brak ochrony ubezpieczeniowej, spowodowanej obniżeniem lub redukcją limitu dla dłużnika 
przez ubezpieczyciela, nie oznacza jednak braku możliwości sprzedaży do kontrahenta.

• W wyniku powstałych okoliczności wierzyciel może się zwrócić do partnera handlowego z 
propozycją dodatkowego zabezpieczenia sprzedaży lub sprzedać bez zabezpieczenia.

• Niestety wypracowana praktyka ubezpieczania należności przez podmioty gospodarcze 
spowodowała, że możliwości dokonania we własnym zakresie oceny kondycji finansowej 
kontrahenta są ograniczone.

• Często jednak zdarza się, że obniżenie lub anulowanie limitu ubezpieczeniowego powodują 
wstrzymanie sprzedaży ……..
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• Factoring can be considered as a loan 
agreement. It is considered that when a factoring 
contract is concluded, the factor transfers money 
to the factoree, and in turn the factoree transfers 
the ownership of the receivables to secure its 
future claims on the loan granted.

• Also, the factoring agreement is often compared to 
the receivables discounting (sales) because it is 
considered that the factoree receives the cash for 
the receivables sold.

• Forfaiting is a special form of cash settlement 
involving the purchase of cash claims excluding 
the right of recourse against the seller. It is very 
similar in form to factoring.

• Forfaiting involves large transactions, large 
amounts and fairly long payment terms.
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FACTORING & FORFAITING
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• Letter of credit is a form of domestic and 
foreign settlements through a bank used as 
an instrument securing the interests of the 
parties to the contract. The document 
specifying the terms of these settlements is 
also called a Letter of Credit (L/C, LC, LOC).

• Documentary letter of credit is a self-
contained, written commitment of an 
opening bank (importer bank) towards an 
exporter (beneficiary) to pay or secure 
payment of a specified amount of money, 
provided that he presents the documents in 
accordance with the letter of credit and under 
the conditions set out therein.
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Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi
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DZIĘKUJĘ!
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PYTANIA?


