
 

  

CORPORATE CREDIT MANAGEMENT 
PODRĘCZNIK SZKOLENIA 

Polski Instytut Credit Management 
www.picm.pl 



1 

 

 

O PICM 

Polski Instytut Credit Management (PICM) jest organizacją non-profit mającą na celu działalność 

publiczną na rzecz budowania, promowania i propagowania idei szeroko rozumianego zarządzania 

ryzykiem kredytowym oraz kredytem kupieckim (Credit Management). 

Polski Instytut Credit Management oferuje szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w 

przedsiębiorstwie. Unikatowa na rynku oferta oparta jest na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu 

prowadzących. PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy teoretycznej z naciskiem na 

praktyczne jej zastosowanie. 

 

Dlaczego to szkolenie? 

Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej 

wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program 

szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej 

wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa. 

Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita 

treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia 

nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są 

niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia. Wszystkie elementy naszego programu szkoleniowego 

tworzą spójny oraz optymalny przekaz szkoleń PICM. Nasze szkolenia to nie tylko podstawy. Każdy temat 

odnosimy do bieżącej rzeczywistości rynkowej, tak, aby uczestnicy kursu w łatwy sposób powiązali tematy 

z ich bieżącymi obowiązkami. Wysoko wykwalifikowani prowadzący powodują, że nasze szkolenia w 

przystępny sposób łączą wiedze teoretyczną z nowoczesną praktyka rynkową. 

 

O szkoleniu 

Szkolenie CORPORATE CREDIT MANAGEMENT definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka 

kredytowego, sposobów jego zarządzania a także rodzajów i skutków decyzji kredytowych 

podejmowanych na co dzień w przedsiębiorstwie. Na zajęciach uczestnicy w jasny sposób dowiedzą się o 

podstawowych metodologiach oceny ryzyka kredytowego, w tym technikach 5C czy CAMPARI, 

powszechnie stosowanych w praktyce biznesowej. Ponadto, zajęcia wyjaśnią sens analizy kredytowej oraz 

rodzaje podmiotów zewnętrznych wykorzystywanych w Credit Management. Na koniec szkolenia 

uczestnik zdobędzie wiedzę na temat instrumentów zarządzania oraz zabezpieczenia należności. 

 

Dlaczego ten podręcznik? 

Niniejszy podręcznik jest praktycznym przewodnikiem dla uczestników szkolenia na temat 

podstawowych zagadnień Credit Management w nowoczesnym przedsiębiorstwie. 
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Należności są bardzo ważnym składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Nieumiejętne szacowanie 

ryzyka związanego z udzieleniem „złego” kredytu może stanowić istotne zagrożenie dla bieżącego wyniku 

finansowego oraz, co bardziej istotne, dla całości funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Nieniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako ekwiwalent procedur operacyjnych w 

przedsiębiorstwie. Celem tego tekstu nie jest omówienie wszystkich zagadnień związanych z zarządzaniem 

kredytem kupieckim (Credit Management). 

Celem niniejszego podręcznika nie jest dostarczanie żadnej wiążącej porady prawnej czy 

specjalistycznej (zawodowej). Uczestnicy szkolenia nie powinni w swojej pracy kierować sie li tylko tekstem 

tu zawartym, a zasięgnąć wiedzy z różnych innych źródeł odpowiednich do wykonywanych zadań i 

pełnionych obowiązków. 

Mimo powyższych ograniczeń, niniejszy podręcznik powinien służyć jako źródło podstawowej 

wiedzy na temat roli i zadań Credit Management w przedsiębiorstwie. 

 

Profil uczestnika szkolenia 

Specjaliści zarządzający należnościami w firmie oraz osoby pragnące zdobyć podstawową wiedzę w 

tym zakresie. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych. 
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Rola Credit Management w przedsiębiorstwie 

 

W wielu organizacjach, proces oceny zdolności kredytowej jest postrzegany jako irytujący i 

przeszkadzający w terminowym realizowaniu dostaw do klientów. Aczkolwiek jest w tym trochę prawdy, 

dział kredytowy odgrywa istotna rolę minimalizowania wielkości nieściągalnych należności. 

W związku w tym, oczywiście istnieje potrzeba posiadania w strukturach przedsiębiorstwa działu kontroli 

ryzyka kredytowego (czy zarządzania kredytem kupieckim) w takiej czy innej formie. Zwracając 

odpowiednią uwagę na doskonalenie procesu związanego z oceną ryzyka kredytowego, możliwym jest 

zmniejszenie niekorzystnej percepcji działu kredytowego w przedsiębiorstwie. Jednym z rozwiązań może 

być bezpośredni dostęp analityków kredytowych do systemów sprzedażowych (zamówienia od klientów) 

oraz innych zawierających cenne informacje mające wpływ na ocenę zdolności kredytowej klientów. 

 

Jednak najważniejszym wydaje się być maksymalna automatyzacja analizy kredytowej, zwłaszcza dużej 

liczby mniejszych klientów. Takie zmiany zwiększają szybkość analizy kredytowej i pozwalają na 

skoncentrowanie zasobów działu kredytowego na klientach większego i wysokiego ryzyka. 

Automatyzacja jest możliwa jedynie dla dobrze zdefiniowanych procesów zarządzania ryzykiem 

kredytowym. 

 

Po co oceniamy ryzyko kredytowe? 
 

Odpowiedź na pytanie o udzielenie kredytu nie jest taka jednoznaczna. Jeżeli jestem firmą, która ma 

mniejszy apetyt na ryzyko, a kupić ode mnie chce firma „zagrożona”, mogę powiedzieć ‘tak ale’. Czyli 

sprzedam, ale po wyższej cenie, która pozwoli mi zaakceptować ryzyko. Albo poproszę o dodatkowe 

zabezpieczenie, albo o częściową przedpłatę itd. Analiza kredytowa staje się narzędziem pomocnym w 

negocjacjach handlowych, a credit manager ich częścią – co jest wskazane. Funkcja oceny ryzyka dodaje 

wartość w firmie nie tylko w sferze czystej funkcji finansowej. Staje się prawdziwym „supportem” działu 

sprzedaży a nie tylko najbardziej nielubianych działem w firmie. 

 

Jest jeszcze druga funkcja wielopoziomowej oceny ryzyka: segmentacja klientów. Tutaj jest to 

niezmiernie użyteczne w procesie monitorowania należności. Znając poszczególne klasy ryzyka klientów w 

portfolio, możemy przemyślanie rozdzielić pracę działu windykacji, tak aby najwięcej uwagi skupiło się 

wokół klientów bardziej „zagrożonych” a mniej na tych o mniejszym ryzyku. To pozwala zwiększyć 

efektywność i skuteczność pracy. Windykatorzy zajęci są tym co istotne a nie niepotrzebną biurokracją, 

którą można zautomatyzować. Dział kredytowy ma więcej czasu na budowanie relacji, wizyty u klientów, 

spotkania w ramach firmy z innymi działami (w tym przede wszystkim ze sprzedażą). 
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Polityka kredytowa 
 

Polityka kredytowa organizacji to podejmowane kroki oraz decyzje zmierzające do osiągnięcia zysku 

(celu) przy akceptowanym poziomie ryzyka. Wyznaczenie standardów kredytowych pomaga określić 

klienta docelowego, któremu sprzedaje się towar z odroczonym terminem płatności. W krajach 

wysokorozwiniętych stosuje się wiele metod pozwalających oszacować ryzyko i wyeliminować 

nierzetelnych kontrahentów. 

Konstruując politykę kredytową, należy kierować się trzema zasadami: 

Zasada 1 - Celem polityki kredytowej może być maksymalizacja sprzedaży lub minimalizacja należności 

przeterminowanych i nieściągalnych, ale nigdy jednocześnie. Wybór między tymi celami zależy od 

nastawienia kierownictwa, potrzeb gotówkowych w firmie oraz ogólnej sytuacji na rynku. Recesja i 

masowe opóźnienia w płatnościach sprzyjają przyjęciu celu minimalizacji należności. Rozkwit rynku, dobra 

koniunktura, budowanie sieci sprzedaży sprzyja przyjęciu celu maksymalizacji sprzedaży. 

Zasada 2 - Realizacja określonej polityki kredytowej polega na sformułowaniu jej zasad i procedur, a 

następnie konsekwentnym ich realizowaniu. Zmiana zasad postępowania w nieuzasadnionych 

przypadkach pojedynczych firm podważa całą zasadność przyjętej polityki oraz stanowi o niepoważnym 

podejściu kierownictwa do prowadzenia biznesu. Może również świadczyć o tym, że w firmie pojawiły się 

zjawiska defraudacji lub korupcji (np. wydłużanie terminów płatności w zamian za korzyści finansowe). 

Zasada 3 - Polityka kredytowa powinna uwzględniać długoterminowe plany firmy, nie tylko jego bieżące 

wpływy finansowe. Łatwo jest skupić się na krótkoterminowych korzyściach finansowych, ale 

jednocześnie można stracić możliwość kreowania ich w dłuższym okresie. Polityka kredytowa powinna 

więc być spójna ze strategią rozwoju firmy. 

 

Polityka kredytowa wiąże się z opracowaną strategią działania, która wyznacza kierunki postępowania przy 

sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Strategia wskazuje, jak będzie zrealizowany cel sprzedażowy. 

Określa też, w jaki sposób będzie przebiegać współpraca z potencjalnymi klientami i długoletnimi 

partnerami w biznesie. Opracowanie i wdrożenie strategii są zależne od konkurencyjności produktu lub 

usługi i od koniunktury na rynku. 

 

Strategie (sposoby realizacji) polityki kredytowej to:  

Strategia konserwatywna - stosująca ją firma wymaga od swoich kontrahentów ścisłego przestrzegania 

terminów płatności, które są raczej krótkie. Preferuje się klientów o ustalonej pozycji rynkowej, a więc o 

małym ryzyku kredytowym. W razie niewywiązywania się przez kontrahenta z płatności w oznaczonym 

terminie, taka firma natychmiast uruchamia prawne zabezpieczenia należności (zastaw, blokady 

rachunków pieniężnych itp.). Efektem takiej polityki jest sprzedaż niższa niż możliwa do osiągnięcia. 

Strategia agresywna - stosująca ją firma stawia na maksymalizację wielkości sprzedaży. Chodzi o 

utrzymanie kanałów dystrybucyjnych w dłuższym okresie oraz o jak najszersze pojawienie się na rynku. 

Ustala się stosunkowo długie terminy płatności oraz prowadzi łagodną politykę ściągania należności. 
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Efektem jest potencjalny przyrost sprzedaży połączony ze wzrostem należności przeterminowanych. 

Strategia ta przynosi korzyści w przypadku, gdy firma wprowadza na rynek nowy masowy produkt, gdy 

firma dysponuje nadwyżką mocy produkcyjnych i może sobie pozwolić na sprzedaż bez zysku oraz gdy 

konkurencja na rynku postępuje w ten sposób i nie ma możliwości zmiany takiego stanu rzeczy. 

Strategia elastyczna - stosująca ją firma świadomie zmienia zasady kredytowania kontrahentów w 

zależności od warunków na rynku, rodzaju działalności kontrahentów, cyklu życia produktu, fazy rozwoju 

rynku itp. 

 

Załóżmy, że firma przyjęła już ogólną strategię polityki kredytowej oraz zdecydowała się na jedną z dwóch 

pozycji względem swoich odbiorców i dostawców. W tym momencie rozsądne jest przeanalizowanie 

ryzyka kredytowego dla swoich kontrahentów. Znajomość parametru ryzyka pozwala: 

• scharakteryzować skłonność kontrahenta lub ich całych klas do regulowania zobowiązań, 

• ustalić szacunkową wielkość należności nieściągalnych, które powstaną przy danym poziomie 

sprzedaży, 

• wyznaczyć ramy powodzenia realizacji strategii zarządzania kapitałem obrotowym, polityki 

kredytowej, strategii finansowej i marketingowej, ponieważ pokazuje jakie są realne możliwości 

finansowe firmy w uwzględnieniem zdolności finansowej kontrahentów, 

• eliminować zawczasu tych "podejrzanych" klientów, którzy będą mieć problemy płatnicze. 
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Ryzyko kredytowe 

 

Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od 

płynności finansowej. Kryzysowe doświadczenia przedsiębiorstw w ostatnich latach, spowodowały wzrost 

zainteresowania ze strony zarządzających sposobami zapewnienia płynności finansowej i zmniejszania 

ryzyka prowadzenia biznesu. 

Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań i 

koniecznych wydatków, jest wyjątkowo istotnym elementem zarządzania finansami firmy. W krótkim 

okresie czasu to płynność, a nie rentowność decyduje o istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. 

Pojęcie płynności finansowej nie jest jednoznacznie i może być różnie rozumiane. W literaturze naukowej 

można spotkać wiele terminów opisujących płynność finansową. Definicje podawane w literaturze 

ekonomicznej różnią się do siebie, co nie znaczy, że któraś z nich jest błędna. Przedstawiają one jedynie 

inny punkt widzenia, akcentują inny aspekt płynności. 

Pierwsza grupa definicji, którą można spotkać w literaturze przedmiotu, podkreśla powiązanie płynności 

finansowej z aktywami. Stąd mówimy o płynności w aspekcie majątkowym. W tym znaczeniu, płynność 

to zdolność zamiany aktywów na środki pieniężne w jak najkrótszym terminie i bez utraty ich wartości. 

Aktywa (majątek) w przedsiębiorstwie charakteryzują się odmiennym stopniem płynności. Układ aktywów 

w bilansie wynika właśnie z kryterium płynności finansowej. Są one uporządkowane od najmniej płynnych 

do tych, które stanowią najbardziej płynne składniki majątku. 

Pojęcie płynności finansowej, które upowszechniło się najbardziej, określa płynność jako zdolność 

przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Jest to aspekt 

majątkowo-kapitałowy płynności, gdyż dotyczy on wzajemnych relacji między majątkiem, który stanowi 

zabezpieczenie spłaty zobowiązań w terminie, zobowiązaniami finansującymi ten majątek. 

Płynność finansowa jest w dużym stopniu determinowana przez tempo zamiany poszczególnych 

elementów majątku na gotówkę. Sytuacja będzie tym lepsza, im większy będzie udział aktywów o 

wysokim stopniu płynności. 

 

Nieregulowane należności w terminie przez partnerów w biznesie powodują powstanie zatorów 

płatniczych, które w dłuższej perspektywie przyczyniają się do utraty płynności finansowej przez 

przedsiębiorstwo. 

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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Definicja, rodzaje oraz zarządzanie ryzykiem 
 

Termin ryzyko wywodzi się z języka włoskiego (wł. risico), w którym oznacza przede wszystkim 

przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany albo niepewny, lub możliwość, że coś się uda albo nie uda, 

czy też inaczej jako stan, w którym rezultat osiągnięty w przyszłości jest nieznany, ale można 

zidentyfikować jego przyszłe alternatywy, przy założeniu, że szanse wystąpienia możliwych alternatyw 

są znane. 

Ryzyko jest stowarzyszone z wszelką działalnością ludzką i wszelakimi formami egzystencji. Instytucja 

ubezpieczeń została stworzona w celu ochrony człowieka lub jego działalności przed skutkami 

niepomyślnych zdarzeń jako konsekwencji ryzyka. 

Jako że ryzyko, jest terminem dość pojemnym i obszernym istnieje wiele podziałów ryzyka. Są one nad 

wyraz przydatne z praktycznego punktu widzenia, gdyż pomagają odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób 

i kiedy ujawnia się ryzyko. Rodzaje ryzyka wynikają z różnych źródeł i można je sklasyfikować według 

różnych kryteriów. 

Biorąc za kryterium efekt wyróżnia się ryzyko rynkowe (systematyczne) oraz ryzyko specyficzne. 

Ryzyko rynkowe zwane również ryzykiem systematycznym, systemowym podstawowym lub 

niedywersyfikowalnym, odnosi się do czynników, które wywierają wpływ na osoby lub firmy, ale są od nich 

niezależne tj. nie mogą być kontrolowane (nawet częściowo) przez żaden pojedynczy podmiot. Związane 

jest ono z siłami przyrody oraz wynika z warunków ekonomicznych danego rynku i rynku globalnego. 

Źródłami ryzyka systematycznego mogą być: ryzyko walutowe (foreign exchange risk), ryzyko rynku lub 

ryzyko zmian kursów akcji (market risk, bull-bear market risk), ryzyko siły nabywczej (inflation risk), 

ryzyko polityczne (political risk) oraz ryzyko wydarzeń (event risk). 

Ryzyko specyficzne zwane również ryzykiem indywidualnym, wewnetrznym, niesystematycznym, 

niesystemowym lub dywersyfikowalnym związane jest z przyszłymi zdarzeniami, które można częściowo 

kontrolować albo przewidywać. Jako źródła ryzyka specyficznego należy wymienić: zarządzanie firmą, 

konkurencja, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy czy też poziom dźwigni finansowej oraz 

poziom dźwigni operacyjnej. W ramach ryzyka wewnętrznego mamy: ryzyko niedotrzymania warunków 

(default risk), ryzyko zarządzania (management risk), ryzyko biznesu (business risk), ryzyko finansowe 

(financial risk), ryzyko bankructwa (bankruptcy risk), ryzyko rynkowej płynności (liquidity risk), ryzyko 

zmiany ceny (holding period risk), ryzyko reinwestowania (reinvestment risk), ryzyko wykupu na żądanie 

(call risk, callability risk) oraz ryzyko zamienności (convertibility risk). 

  

Ze względu na alternatywy wyróżnia się: 

• ryzyko czyste - mamy do czynienia, jeżeli jedyną alternatywą obecnego stanu jest wystąpienie 

szkody 

• ryzyko spekulacyjne - charakteryzuje się tym, iż nieznane przyszłe zdarzenia mogą spowodować 

zarówno straty, jaki i zyski 
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Podział na ryzyko spekulacyjne oraz czyste ma zasadnicze znaczenie w ubezpieczeniach, albowiem ryzyko 

spekulacyjne nie może być przedmiotem ubezpieczenia i w związku z powyższym należy jasno oddzielić 

ryzyko czyste od ryzyka spekulacyjnego. 

 

Kolejnym kryterium, według którego można klasyfikować ryzyko jest kryterium horyzontu czasu. Dzieli ono 

ryzyko na: 

• ryzyko operacyjne - jest to ryzyko krótkookresowe, związane z działalnością podmiotu 

• ryzyko strategiczne - jest ryzykiem długookresowym, związanym z podjęciem decyzji 

długofalowych 

 Z kolei ze względu na zmieniające się otoczenie i postęp technologiczny wyróżniamy: 

• ryzyko statyczne - występuje niezależnie od postępu technicznego i związane jest z 

występowaniem takich zjawisk jak: sztormy, cyklony czy też wybuch wulkanów 

• ryzyko dynamiczne - natomiast związane jest z wszelkimi zmianami typu technicznego, 

ekonomicznego bądź organizacyjnego. Jest ono wynikiem szeroko rozumianego postępu 

cywilizacyjnego świata 

Biorąc pod uwagę mierzalność skutków ryzyka dzielimy je na: 

• ryzyko finansowe - jest mierzalne oraz możliwe do bezpośredniego uchwycenia w wyniku 

finansowym 

• ryzyko pozafinansowe - cechuje z kolei trudność bezpośredniego uchwycenia i zmierzenia jego 

wpływu na zysk realizowany przez podmiot 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele rodzajów klasyfikacji ryzyka, np. 

• ryzyko działalności gospodarczej 

• ryzyko finansowe 

Ryzyko działalności gospodarczej jest związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Ten typ 

ryzyka związany jest ze stosunkiem kosztów stałych do kosztów zmiennych oraz wynikających z niego 

następstw dla zmienności przepływów gotówkowych netto przedsiębiorstwa. Wyróżniamy tutaj: ryzyko 

reputacji, ryzyko technologii, ryzyko organizacji oraz ryzyko zarządzania. 

Ryzyko finansowe wynika z decyzji kształtujących strukturę kapitałową przedsiębiorstwa. Im wyższy jest 

udział kapitału obcego, zgromadzonego m.in. w wyniku emisji instrumentów o stałym dochodzie, tym 

większa jest zmienność przepływów gotówkowych netto przedsiębiorstwa. Zależność ta jest jednak różna 

w zależności od sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa i wielkości sprzedaży. Dlatego, należy w tym przypadku 

określić stopień wykorzystania dźwigni operacyjnej oraz dźwigni finansowej. Dzwignia operacyjna określa 

bowiem efektywność zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz decyzje w zakresie kształtowania 

kosztów. Dzwignia finansowa pozwala na ocenę zarządzania zadłużeniem przedsiębiorstwa. Właściwe 

wykorzystanie kapitału obcego zapewnia bowiem równowagę w przepływach gotówkowych. Zachwianie 

zarówno w sposobie wykorzystania majątku, jak i kapitału w działalności przedsiębiorstwa, może bowiem 

zachwiać równowagą finansową przedsiębiorstwa. 
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Efektywne zarządzanie ryzykiem jest podstawowym elementem prowadzenia każdej działalności 

gospodarczej. Znajomość ryzyka kredytowego pozwala firmie wyeliminować nieuczciwych kontrahentów, 

określić skłonność klienta w poszczególnych klasach ryzyka do regulowania zobowiązań oraz ustalić 

wielkość nieściągalnych należności przy odpowiednim poziomie sprzedaży. Pozwala również wyznaczyć 

możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu ryzykiem kredytowym przedsiębiorca wie, jaką 

politykę kredytową zastosować, maksymalizując zysk przy akceptowanym poziomie ryzyka. Coraz więcej 

polskich firm przekonuje się o korzyściach, jakie płyną z prowadzenia mądrej polityki kredytowej. 

Podkreślić należy przede wszystkim: minimalizację strat powstałych w wyniku nieregulowania w terminie 

zobowiązań przez klientów, obniżenie zadłużenia przedsiębiorstwa, a tym samym poprawę płynności 

finansowej oraz poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania firmy na rynku. 

 

Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań 

mających na celu: 

• rozpoznanie, 

• ocenę, 

• sterowanie ryzykiem, 

• kontrolę podjętych działań. 

Celem zarządzania ryzykiem jest ograniczanie ryzyka oraz 

zabezpieczanie się przed jego skutkami poprzez: 

• zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa, 

• ochronę aktywów, zdolności operacyjnej oraz reputacji firmy przed zagrożeniami mającymi 

potencjał jej zniszczenia lub załamania, 

• podniesienie kultury organizacyjnej, sprawności i świadomości menedżerów i pracowników 

przedsiębiorstwa, 

• zwiększenie zdolności firmy do podejmowania więcej ryzyka w sposób kontrolowany - a więc 

podniesienie jej konkurencyjności. 

 

Celem rozpoznania (identyfikacji) jest określenie rodzajów ryzyka, które wiążą się z rozważaną inwestycją. 

Ich prawidłowe rozpoznanie jest o tyle istotne, że umożliwia inwestorowi podjęcie działań mających na 

celu zabezpieczenie się przed nimi lub ich redukcję. 

Oceny ryzyka dokonuje się stosując różne mierniki. Ich wybór zależy od rodzaju ryzyka jakie podlega 

ocenie. Dzięki kwantyfikacji możliwe jest wskazanie tych czynników ryzyka, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę. 

Sterowanie rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ryzyka do 

dopuszczalnych rozmiarów. W sterowaniu ryzykiem wyróżnić można dwa zasadnicze podejścia: 

• aktywne polegające na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka oraz 

• pasywne, koncentrujące się na zabezpieczaniu przed ewentualnymi stratami. 
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W ramach podejścia aktywnego inwestor może podejmować następujące działania: 

• unikanie ryzyka - wiąże się z zaniechaniem inwestycji, gdy jest ona obarczone zbyt dużym ryzykiem, 

• działania prewencyjne - mają na celu zapobieganie zdarzeniom losowym, 

• przenoszenie ryzyka na inne podmioty - wiąże się z transferem odpowiedzialności za pokrycie 

ewentualnych strat. Może ono przyjmować takie formy, jak np.: ubezpieczenia, gwarancje, 

poręczenia, transakcje terminowe, 

• hedging - polega na zajmowaniu odwrotnej pozycji na rynku terminowym, 

• dywersyfikacja - ma na celu zmniejszenie poziomu ryzyka przez inwestowanie w różne działalności, 

których stopy zwrotu są mniej niż absolutnie dodatnio skorelowane. Utworzenie dobrze 

zdywersyfikowanego portfela projektów inwestycyjnych spowodować może znaczne, a nawet 

całkowite zredukowanie ryzyka specyficznego. 

Podejście pasywne w sterowaniu ryzykiem przejawia się najczęściej tym, że inwestor tworzy określone 

rezerwy finansowe, które umożliwią mu pokrycie ewentualnych strat. 

 

Głównym celem kontroli jest badanie efektywności podejmowany działań, mających na celu ograniczenie 

ryzyka. Do głównych zadań wykonywanych na tym etapie powinny należeć oceny: dokładności 

zastosowanych metod redukcji ryzyka, efektywności podjętych działań w zakresie sterowania ryzykiem, 

stopnia zgodności działań z odpowiednimi programami itp. 

 

Definicja oraz rodzaje ryzyka kredytowego 
 

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. 

 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. 
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• Ryzyko portfela – jest to łączne ryzyko, które zależy od wysokości pojedynczych kredytów, 

prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między pojedynczymi kredytami. 

 

Dla celów praktycznej analizy, ryzyko kredytowe może być zdefiniowane jako ryzyko straty finansowej 

wynikającej z jednego z czterech następujących przyczyn: 

• bankructwo kontrahenta 

• zwiększone prawdopodobieństwo niewypłacalności 

• wyższa niż oczekiwano dotkliwość straty wynikająca albo z niższego niż oczekiwano odzysku lub 

wyższej niż oczekiwanej ekspozycji w momencie niewypłacalności 

• bankructwo kontrahenta w odniesieniu do towarów lub usług, za które została już wypłacona 

zaliczka (ryzyko rozliczenia) 

 

Poniżej znajdują się cztery zmienne mające największy wpływ na kształtowanie się ryzyka kredytowego. 

Na poziomie praktycznej analizy, proces oceny ryzyka kredytowego może być postrzegany jako 

formułowanie odpowiedzi na serię pytań w odniesieniu dla każdej z tych czterech zmiennych. Poniższe 

pytania mają na celu wskazanie kierunku oceny intensywności ryzyka kredytowego. 

I. Zdolność i chęć dłużnika (pożyczkobiorcy, kontrahenta, emitenta, itp.) do spełnienia jego zobowiązań 

➢ Jaka jest zdolność dłużnika do obsługi swoich zobowiązań finansowych? 

➢ Jak prawdopodobne jest, aby spełnił ten obowiązek w momencie zapadalności zobowiązania? 

➢ Z jakim dłużnikiem mamy do czynienia i jaka jest charakterystyka ryzyka kredytowego dla jego 

niszy rynkowej? 

➢ Jaki jest wpływ struktury organizacyjnej, właścicielskiej lub innych relacji i zobowiązań dla jego 

profilu kredytowego? 

II. Środowisko zewnętrzne (warunki działalności, ryzyko kraju, klimat dla biznesu, itd.), W jakim stopniu 

wpływa na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, dotkliwość strat, ekspozycję w momencie 

niewypłacalności 

➢ Jak ryzyko kraju oraz ryzyko operacyjne, w tym ryzyko systemowe, rzutuje na ryzyko kredytowe, 

na które wierzyciel jest narażony? 

➢ Jakie zmiany cykliczne mogłyby mieć wpływ na poziom tego ryzyka? Zobowiązanie (produkt): Jakie 

są jego cechy kredytowe? 

III. Cechy danego instrumentu kredytowego (produkt, dłużny papier wartościowy, pożyczka, itp) 

➢ Jakie są nieodłączne charakterystyki ryzyka tego zobowiązania? Oprócz ogólnego ryzyka prawnego 

w danej jurysdykcji, czy jest przedmiotem jakiegokolwiek ryzyka prawnego właściwego dla danego 

produktu? 

➢ Jaki jest termin płatności produktu? 

➢ Czy zobowiązanie jest zabezpieczone; czy są czynniki ograniczające ryzyko kredytowe związane z 

produktem? 

➢ Jaki priorytet (np. starszy, podporządkowany, niezabezpieczone) jest przypisany do wierzyciela? 
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➢ Jakie korzyści daje umowa oraz warunki szczególne dla każdej ze stron, wpływając na zwiększanie 

lub zmniejszanie ryzyka kredytowego, na które wierzyciel jest narażony? Na przykład, czy są jakieś 

przepisy umożliwiające wezwanie dłużnika do spłaty zobowiązania na początku; czy wierzyciel ma 

prawa do zamiany obowiązku zapłaty na inną formę zabezpieczenia? 

➢ Jaka jest waluta, w której wyrażone jest zobowiązanie? 

➢ Czy istnieje jakieś zobowiązanie warunkowe/pochodne, na które narażona jest jedna ze stron? 

IV. Jakość i adekwatność wykorzystywanych istniejących form ograniczenia ryzyka kredytowego 

(zabezpieczenia, ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia itp.) 

➢ Czy istnieją jakieś czynniki ograniczające ryzyko kredytowe, takie jak zabezpieczenie, 

wykorzystywane w istniejącym zobowiązaniu lub rozważanych transakcjach? Jeżeli tak, to w jaki 

sposób wpłyną one na ryzyko kredytowe? 

➢ Jeżeli istnieje poręczyciel, to jakie jest jego ryzyko kredytowe? 

➢ Czy dokonano oceny instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego? 

 

Na ryzyko kredytowe ma wpływ również czas, podczas którego istnieje ekspozycja kredytowa. Na poziomie 

portfela kredytowego, korelacje pomiędzy poszczególnymi jego składnikami oraz ich waga powinny być 

przedmiotem analizy. 

 

Szacowanie ryzyka kredytowego oraz wycena decyzji kredytowej 
 

Ocena ryzyka kredytowego 

Ocena ryzyka kredytowego to różnego rodzaju czynności zmierzające do minimalizacji potencjalnych strat, 

czyli utraconej części ekspozycji kredytowej (ang. loss given default, LGD). 

Same decyzje kredytowe opierają się o informacjach niepełnych, gdzie nie ma możliwości uzyskania 

pewności co do bezpieczeństwa transakcji. Nawet przy stosowaniu najbardziej sprawdzonych metod 

modelowania ryzyka istnieje możliwość niespłacenia wierzytelności lub poniesienia straty finansowej w 

związku z daną transakcją. Moziwość ta określamy mianem prawdopodobieństwa niewykonania 

zobowiązania (ang. probability of default PD, p). 

 

Ryzyko kredytowe zdefiniowane jest poprzez: 

• ekspozycję kredytową (w stosunku do partnera biznesowego) 

• prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (p) 

• stopę odzysku (czyli kwotę należności możliwą do uzyskania w przypadku bankructwa klienta) 
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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) 

 

 

Rysunek 1. Schemat decyzji kredytowej; źródło: Credit risk management, Ken Brown, Peter Moles, Edinburgh Business School, 
2012 

 

Decyzję kredytową możemy wyobrazić sobie jako algorytm w zwykłym modelu zarządzania ryzykiem. 

Wiązać się to będzie albo z decyzją o przyznaniu linii kredytowej, co oznacza zysk, ale pociąga za sobą 

ryzyko, bądź też odmową przyznania linii kredytowej. Koniecznym jest zrównoważenie potencjalnego 

zysku wynikającego z przyznania linii kredytowej z potencjalnym ryzykiem straty płynącej z niespłaconych 

należności. W omawianym problemie decyzyjnym, alternatywą jest odmowa kredytu, czyli potencjalnego 

zysku. 

 

W procesie decyzji kredytowej mogą wystąpić dwa rodzaje błędów: 

BŁĄD I: przyznanie linii kredytowej dla niskiej jakości dłużnika, który został mylnie sklasyfikowany jako 

kredytodawca dobrej jakości, co w konsekwencji może prowadzić do straty finansowej 

BŁĄD II: negatywna ocena dobrego kredytobiorcy jako potencjalnego złego dłużnika, co w konsekwencji 

prowadzi do niewykorzystania okazji zwiększenia przychodów 
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Pozytywny rezultat decyzji kredytowej to wielkość sprzedaży pomniejszona o koszty; ryzykiem jest 

częściowa lub całkowita strata wynikła z niespłaconych należności. W procesie szacowania skłonności 

przedsiębiorstwa do ryzyka kredytowego, różne sytuacje będą miały różny poziom ryzyka biorąc pod 

uwagę prawdopodobieństwo niewypłacalności (p) oraz potencjalna kwotę strat. Częścią tego procesu jest 

kalkulacja ekspozycji kredytowej w momencie potencjalnej niewypłacalności dłużnika. Owa ekspozycja 

musi być poddana kontroli poprzez ustalenie tzw. limitów kredytowych dla poszczególnych klientów, 

sektorów gospodarczych bądź też całych krajów, jeżeli istnieje taka konieczność. 

 

Podejmując ryzyko kredytowe, przedsiębiorstwa zyskują dodatkową sprzedaż. Alternatywnie, odmowa 

kredytu to całkowite uniknięcie tego ryzyka. Ponieważ większość przedsiębiorstw musi podejmować 

ryzyko w celu realizowania bądź zwiększenia sprzedaży, decyzja kredytowa jest znacznie bardziej 

skomplikowana niż sugeruje to omówiony powyżej model. W codziennej działalności, firmy starają się 

szukać kompromisu pomiędzy możliwym do zaakceptowania ryzykiem kredytowym a wielkością 

potencjalnych zysków lub strat. Pojawiają się one nie tylko w sytuacji przyznania linii kredytowych złym 

dłużnikom, ale również w efekcie odrzucenia wniosków kredytowych od firm znajdujących się w dobrej 

kondycji finansowej. Należy zauważyć, że współczesna teoria sugeruje, iż nieprzyznanie kredytu jest 

niekoniecznie dobrą decyzją biznesową. W jej rozumieniu, wysokie ryzyko powinno mieć swoje 

odzwierciedlenie w odpowiednio wysokiej marży. 

 

Płynność i ryzyko kredytowe 
 

Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od 

płynności finansowej. Kryzysowe doświadczenia przedsiębiorstw w ostatnich latach, spowodowały wzrost 

zainteresowania ze strony zarządzających sposobami zapewnienia płynności finansowej i zmniejszania 

ryzyka prowadzenia biznesu. 

Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań i 

koniecznych wydatków, jest wyjątkowo istotnym elementem zarządzania finansami firmy. W krótkim 

okresie czasu to płynność, a nie rentowność decyduje o istnieniu przedsiębiorstwa na rynku. 

Pojęcie płynności finansowej nie jest jednoznacznie i może być różnie rozumiane. W literaturze naukowej 

można spotkać wiele terminów opisujących płynność finansową. Definicje podawane w literaturze 

ekonomicznej różnią się do siebie, co nie znaczy, że któraś z nich jest błędna. Przedstawiają one jedynie 

inny punkt widzenia, akcentują inny aspekt płynności. 

Pierwsza grupa definicji, którą można spotkać w literaturze przedmiotu, podkreśla powiązanie płynności 

finansowej z aktywami. Stąd mówimy o płynności w aspekcie majątkowym. W tym znaczeniu, płynność 

to zdolność zamiany aktywów na środki pieniężne w jak najkrótszym terminie i bez utraty ich wartości. 

Aktywa (majątek) w przedsiębiorstwie charakteryzują się odmiennym stopniem płynności. Układ aktywów 

w bilansie wynika właśnie z kryterium płynności finansowej. Są one uporządkowane od najmniej płynnych 

do tych, które stanowią najbardziej płynne składniki majątku. 
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Pojęcie płynności finansowej, które upowszechniło się najbardziej, określa płynność jako zdolność 

przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Jest to aspekt 

majątkowo-kapitałowy płynności, gdyż dotyczy on wzajemnych relacji między majątkiem, który stanowi 

zabezpieczenie spłaty zobowiązań w terminie, zobowiązaniami finansującymi ten majątek. 

Płynność finansowa jest w dużym stopniu determinowana przez tempo zamiany poszczególnych 

elementów majątku na gotówkę. Sytuacja będzie tym lepsza, im większy będzie udział aktywów o 

wysokim stopniu płynności. 

 

Nieregulowane należności w terminie przez partnerów w biznesie powodują powstanie zatorów 

płatniczych, które w dłuższej perspektywie przyczyniają się do utraty płynności finansowej przez 

przedsiębiorstwo. 

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. 

 

Zdolność a wiarygodność kredytowa 
 

Ocena wiarygodności finansowej przedsiębiorstw jest bardzo skomplikowana. Każde przedsiębiorstwo 

posiada swoją specyfikę, nie ma bowiem dwóch takich samych przedsiębiorstw, a więc pomiar ich 

wiarygodności wymaga innych narzędzi. Jednym z podstawowych narzędzi jest analiza kredytowa. 

W analizie kredytowej chcemy rozróżnić klientów, na tych którzy nie chcą płacić (wiarygodność) od tych 

którzy nie mogą, nie są w stanie (zdolność). 

A zatem zdolność kredytowa to finansowa możliwość do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w 

terminach określonych w umowie, a także zdolność przedsiębiorstwa do osiągania dodatniego wyniku 

finansowegozabezpieczającego jego rozwój. 

Natomiast wiarygodność kredytowa to wystarczająca ilość zasobów finansowych dłużnika do spłaty długu 

wraz z odsetkami, ale także jego wola, aby tak uczynić oraz występowanie korzystnych warunków w 

otoczeniu dłużnika, niezależnych od jego woli, które tej spłaty nie zakłócą. 

Trzecim elementem ocenianym w analizie niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej powinna być 

wypłacalności przedsiębiorstwa. Jest to możliwości spłaty wszystkich zobowiązań z majątku 

przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest to kryterium w odniesieniu do nowo powstałych 

przedsiębiorstw. 

 

Generalnie zdolność kredytowa jest rozpatrywana w oparciu o: 

• możliwość spłaty swych zobowiązań (podejście dochodowe), 
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• stan i wartość majątku podmiotu (podejście majątkowe), 

• ryzyko działalności podmiotu. 

 

W podejściu dochodowym rozpatrywane są takie czynniki, jak: rentowność działalności danego podmiotu 

oraz płynność finansowa. 

Rentowność najogólniej można określić jako efektywność działania przedsiębiorstwa. Najczęstszymi 

miarami rentowności są wskaźniki rentowności nazywane także wskaźnikami zyskowności lub stopami 

zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem, z innymi 

przedsiębiorstwami. Niezbędna tutaj jest tak że analiza przyczynowa. Sama efektywność działania 

przedsiębiorstwa nie daje, jednakże gwarancji spłaty swych zobowiązań, aczkolwiek przedsiębiorstwa 

nierentowne na pewno nie będą w stanie spłacić swych zobowiązań z dochodów. Czynnikiem lepiej 

obrazującym zdolność kredytową pod kątem możliwości spłaty swych zobowiązań jest płynność 

finansowa. 

Pomiar płynności, podobnie zresztą jak pomiar rentowności, dokonywany jest przeważnie w oparciu o 

zestaw wskaźników (odpowiednio płynności i rentowności). Problemem tutaj jest taki dobór wskaźników, 

aby wyniki (wnioski z analizy wskaźnikowej) były rzetelne i całościowe. Dodatkowo pomiar ten 

dokonywany jest w oparciu o dane z przeszłości, zatem wnioskowanie co do stanu przyszłego musi być 

dokonywane z dużą ostrożnością. 

 

Drugim kryterium, w oparciu o które mierzona jest zdolność kredytowa, jest stan i wartość majątku 

podmiotu (podejście majątkowe). To kryterium brane jest pod uwagę głównie w sytuacji, gdy podmiot 

posiada wprawdzie niewielką płynność finansową, lecz posiada takie składniki majątku, które 

zabezpieczają go w sytuacji, gdyby nie był w stanie spłacać swych zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że 

zdolność kredytową mają podmioty nieposiadające płynności. Stan i wartość majątku są jedynie 

uzupełnieniem oceny możliwości spłaty swych zobowiązań. Te dwa kryteria są ze sobą komplementarne i 

rzadko zdarza się sytuacja, kiedy podmiot został oceniony pozytywnie pomimo braku (lub 

nieodpowiedniego stanu) majątku. Mówiąc o odpowiednim stanie majątku chodzi tu o jego płynność. 

Płynność składników majątkowych możemy definiować jako zdolność do szybkiej i łatwej zamiany jednych 

aktywów na inne bez utraty wartości. 

 

Ostatnim składnikiem branym pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej jest ryzyko działalności 

podmiotu. Ogólnie ryzyko moglibyśmy określić jako sytuację, w której dostępność poszczególnych 

możliwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane z pewnym szacunkowym 

prawdopodobieństwem. 

 

Ogólnie ryzyko moglibyśmy podzielić na: 

• ryzyko o charakterze obiektywnym – czyli wszelkie zjawiska, których wystąpienie wiąże się z 

pewnym prawdopodobieństwem, 
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• ryzyko o charakterze subiektywnym – subiektywne poczucie zagrożenia, niepewności, a w 

związku z tym odczuwanie zwiększonego ryzyka działalności, 

• ryzyko pochodzące z wnętrza przedsiębiorstwa – występuje w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo 

prowadzi działalność o podwyższonym ryzyku, 

• ryzyko pochodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa – gdy przedsiębiorstwo działa na 

nieprzewidywalnym pod względem ekonomicznym lub politycznym rynku, 

Ryzyko jest pojęciem subiektywnym i trudno mierzalnym, aczkolwiek istnieją pewne miary ryzyka, za 

pomocą których można porównać ryzyko występujące w działalności różnych podmiotów, a co się z tym 

wiąże: uwzględnić je przy ocenie zdolności kredytowej. 

 

Opisane wyżej elementy oceny zdolności kredytowej można w uniwersalny sposób zastosować wobec 

każdego podmiotu, nie ma tu znaczenia czy podmiot ten jest osobą fizyczną czy prowadzi działalność 

gospodarczą ani też jaka jest wielkość owego podmiotu. Posiadanie zdolności kredytowej pozwala na 

ustalenie wiarygodności w zakresie wypłacalności partnera, a co się z tym wiąże: na podniesieniu zaufania 

do zawieranych transakcji, co często może stanowić klucz do sukcesu danego podmiotu. 

 

Czynniki ilościowe i jakościowe w analizie kredytowej 
 

Rodzaj portfela kredytowego oraz przyjęta strategia firmy determinują politykę kredytową. Ta z kolei 

definiuje rodzaj działań monitorujących, a przez to zastosowane modele i zakres ich stosowania. Jakie 

informacje i jak często powinny być zbierane, aby zapewnić działanie przyjętych modeli oceny ryzyka 

kredytowego? 

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. Wiele analiz wskazuje, iż analiza czynników jakościowych 

(zwłaszcza jakości zarządzania) ma częstokroć większy wpływ na ocenę wypłacalności przedsiębiorstwa 

niż analiza parametrów finansowych. 

 

Czynniki ilościowe w analizie kredytowej 

 

Źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

Finansowe skutki zarządzania przedsiębiorstwami znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, 

które zawiera określony zbiór informacji o majątku przedsiębiorstwa i źródłach jego finansowania (bilans 

i sprawozdanie o zmianach w kapitałach własnych), korzyściach ekonomicznych uzyskanych przez 
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przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym (rachunek zysków i strat) oraz o stanie i ruchu środków 

pieniężnych w roku obrotowym (rachunek przepływów pieniężnych). Oprócz wymienionych elementów 

pełne sprawozdanie finansowe zawiera również informację dodatkową, gdzie objaśnia się dane liczbowe 

podane we wcześniej wymienionych częściach sprawozdania. 

Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym podlegają standaryzacji i muszą być prezentowane 

w określony sposób. Standaryzacja, mimo że prowadzi do znaczącego uogólnienia informacji o 

przedsiębiorstwie, ma tę zaletę, że umożliwia, z jednej strony, zrozumienie treści zawartej w 

sprawozdaniu, z drugiej zaś porównywanie sytuacji finansowej różnych przedsiębiorstw (niezależnie od 

wielkości, branży, kraju pochodzenia itp.). 

 

Analiza finansowa 

Zainteresowanie analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nie ogranicza się jedynie do jego 

kierownictwa oraz udziałowców. Oceną tej sytuacji interesują się także różni partnerzy firmy, uzależniając 

od jej wyników współpracę produkcyjną, handlową czy finansową. Wielkość majątku a także kapitałów 

własnych oraz zdolność firmy do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych stanowi dla 

partnerów podstawę do oceny ryzyka finansowego współpracy (stopnia bezpieczeństwa współpracy). 

Szczególne zainteresowanie sytuacją finansową firmy wykazują banki przy udzielaniu jej kredytów. 

Dokonują one szczegółowej oceny tej sytuacji również w czasie wykorzystywania kredytów przez 

przedsiębiorstwo, dążąc do określenia tzw. zdolności kredytowej, która oznacza potencjalną możliwość 

termionowego regulowania zobowiązań przez dłużnika.  

W ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wnikają również inne jednostki. Na przykład podejmują 

ją firmy ubezpieczeniowe w przypadku przyjmowania ryzyka niewypłacalności odbiorców firmy. Dokonują 

jej władze skarbowe przy rozpatrywaniu wniosków o odroczenie płatności podatków. 

Analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych alternatyw 

przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego, aniżeli przyjmowanego przy 

decydowaniu, kształtowania się rzeczywistości. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest przez 

pryzmat efektywności i wypłacalności. 

Efektywność wyraża się poprzez określoną relację między otrzymanymi efektami a poniesionymi 

nakładami. Te dwie wielkości muszą pozostawać względem siebie w określonej relacji. Celem działalności 

gospodarczej jest bowiem wytworzenie wartości wyższej od nakładu, jaki trzeba ponieść dla jej 

otrzymania. 

Drugim, nie mniej ważnym, aspektem oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest jego wypłacalność, 

czyli zdolność do terminowego regulowania zaciąganych zobowiązań. Przedsiębiorstwo może utracić tę 

zdolność mimo, efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. Wypłacalność jest ważna na każdym 

etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno w krótkim jak i w długim okresie. Utrata wypłacalności 

może nastąpić m.in. na skutek: 

• złego oszacowania zapotrzebowania na kapitał, 

• zakłóceń w cyklu gospodarczym przedsiębiorstwa, 

• niedostatecznej kontroli procesów kredytowania odbiorców, 
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• nadmiernego zadłużenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego możliwości płatniczych. 

Między efektywnością a płynnością finansową istnieje współzależność. Długotrwały brak efektywności 

(strata) powoduje powstanie niedoboru środków płatniczych. Decyzje finansowe muszą być więc 

odpowiednio skoordynowane z decyzjami inwestycyjnymi, produkcyjnymi i handlowymi. W przeciwnym 

bowiem przypadku przedsiębiorstwo nie będzie mogło realizować swoich celów. 

Analiza oznacza rozłożenie danego przedmiotu badawczego na części składowe w celu jego lepszego 

poznania i wyjaśnienia procesów, które w nim zachodzą. Analiza odnosząca się do działalności 

gospodarczej określana jest mianem analizy działalności przedsiębiorstwa, w ramach której wyróżnić 

można analizę otoczenia (makro- i mikroekonomiczną) oraz analizę ekonomiczną (finansową i techniczno-

ekonomiczną). 

 

 

Rysunek 2. Podział analizy działalności przedsiębiorstwa źródło: W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 
2002 

Dwie grupy analizy ekonomicznej składają się z: 

 

Rysunek 3. Podział analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa źródło: W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, 
Warszawa 2002 
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Ocena sytuacji firmy dokonywana jest w różnej skali oraz z różnych punktów widzenia przez jej otoczenie 

i stanowi podstawowy element tzw. standingu przedsiębiorstwa, tj. jego pozycji konkurencyjnej, 

wiarygodności i siły ekonomicznej na rynku, kóra wpływa na zaufanie kontrahentów do solidarności 

partnera i na poziom kształtującej się o nim opinii. 

 

Dokonywanie analizy finansowej i jej wyniki nie mogą stanowić jedynie wewnętrznej sprawy firmy. Analiza 

powinna być przeprowadzana również z punktu widzenia oraz przy wykorzystaniu kryteriów i metod, jakie 

przy ocenie sytuacji finansowej firmy będą przyjmowali jej partnerzy. Na przykład wnioski o udzielenie 

kredytów powinny być poprzedzone samooceną zdolności płatniczej (kredytowej), aby przed negocjcjami 

z kredytodawcami można było określić szanse uzyskania kredytu oraz przewidywany jego koszt. W razie 

zamiaru uzupełnienia kapitałów nową emisją akcji niezbędna jest ocena czy wystąpienie takie spotka się 

na rynku papierów wartościowych z odpowiednim zainteresowaniem potencjalnych subskrybentów. 

Analiza finansowa jest najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy ona 

poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności między nimi oraz oceny ich wpływu na 

wyniki przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej są bardzo szerokie, w dużej mierze 

uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, liczby i szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby 

potrzeb zleceniodawcy oraz intencji wykonawcy analizy. Dlatego podział przedstawiony na powyższym 

rysunku jest jedynie propozycją dotyczącą tego, w jaki sposób usystematyzować tę rozbudowaną 

konstrukcję, składającą się na analizę finansową. 

 

Analizę finansową można szczegółowo podzielić na następujące etapy: 

• Analiza bilansu 

• Analiza struktury kapitału i ryzyka finansowego 

• Analiza rachunku zysków i strat 

• Statyczna analiza płynności finansowej 

• Dynamiczna analiza płynności finansowej 

• Analiza rentowności sprzedaży 

• Analiza rentowności kapitałów 

• Analiza aktywności gospodarczej 

• Analiza rachunku przepływów pieniężnych 

• Analiza zdolności do obsługi zadłużenia (wypłacalności) 

• Analiza wskaźników rynkowych 

• Analiza zagrożenia upadłością (dyskryminacyjna) 

 

Warto podkreślić, że automatyczne obliczanie wskaźników nie uprawnia do stwierdzenia, że analiza 

przeprowadzona została prawidłowo. Mimo, że metodyka analizy często utożsamiana jest z realizacją 

procesów w ramach nauk ścisłych, to jednak trzeba pamiętać, że ekonomia jest przede wszystkim nauką 

społeczną. Dlatego ważne wydaje się w przypadku realizowania procesu analizy finansowej właściwe 

zapoznanie się z badanym przedsiębiorstwem, jego historią, branżą, w której ono funkcjonuje, itd. Dużą 

role odgrywa również umiejętne czytanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz, 
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co jest niezwykle ważne w analizach porównawczych, umiejętność odszukania niekiedy subtelnych różnic 

między konstrukcjami sprawozdań poszczególnych podmiotów. Ważną kwestią wydaje się również 

znajomość przyjętego i realizowanego przez przedsiębiorstwo systemu rachunkowości, który z analizą 

finansową znajduje się w nierozerwalnym związku. 

 

Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: 

bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową 

(analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części. 

 

Historyczny charakter danych finansowych 

Pierwszym i najbardziej oczywistym ograniczeniem dla analizy finansowej jest fakt, iż raportowane dane 

finansowe są informacją już historyczną, dotyczącą przeszłych okresów sprawozdawczych, a przez to nigdy 

nie są bieżącym obrazem finansów przedsiębiorstwa. Ponieważ przyszłość nie może być ekstrapolowana 

ze 100% pewnością, estymowana zdolność kredytowa jest jedynie szacunkiem. 

Trudności związane z trafną prognozą 

Nawet jeżeli sprawozdania finansowe są w miarę świeże, lub nawet opatrzone prognostykami 

finansowymi władz przedsiębiorstwa, trudności w przewidywaniu przyszłości nadal występują. Dobre 

prognozowanie finansowe napotyka na stałe problemy i chociażby zostało zastosowane bardzo 

zaawansowane modelowanie matematyczno-statystyczne, prognozy finansowe są nadal bardzo podatne 

na błędy i wypaczenia. Warto zauważyć, że małe różnice na początku zakresu czasowego modelu, mogą 

wywołać znaczne rozbieżności na jego końcu. 

Raporty finansowe nie odzwierciedlają do końca rzeczywistości finansowej 

Prawdopodobnie największe ograniczenie analizy finansowej wynika z faktu, iż sprawozdania finansowe 

są nieuchronnie niedoskonałe próbując nakreślić rzeczywistość ekonomiczną podmiotu w 

skondensowanej formie raportu finansowego. Można to porównać do próby zobrazowania przestrzeni 

trójwymiarowej w skali dwuwymiarowej, gdzie pewien rodzaj deformacji jest nieunikniony, a w procesie 

wyciągania z surowych danych przejrzystego produktu niesie ze sobą konieczność wyboru lub nawet 

ominięcia niektórych faktów. 

Po pierwsze, standardy rachunkowości (księgowość i raportowanie) są kształtowane przez ludzi oraz 

instytucje o różnych interesach oraz punktach widzenia, które jeszcze bardziej pogarszają pierwotne 

niedoskonałości raportów finansowych. Same zaś standardy są rezultatem kompromisu o dość 

politycznym podłożu. 

Po drugie, trudność w tworzeniu reguł odnoszących się do wszystkich możliwych sytuacji, oznacza, że w 

praktyce, firmy często mają bardzo dużo swobody w określaniu jak różne sytuacje księgowe są 

traktowane. W najlepszym razie, takie pole manewru może potencjalnie prowadzić do błędnych 

porównań. Co gorsza, owa konieczna elastyczność w interpretacji standardów rachunkowości może być 

wykorzystywana do oszustw lub nadużyć. 
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W końcu, nawet najbardziej dokładne sprawozdanie finansowe jest interpretowane. W tym kontekście, 

różne punkty widzenia, niejednolite doświadczenia czy umiejętności analityczne, mogą skutkować 

wielorakimi interpretacjami tych samych danych. W związku z tym, jest oczywistym, że nawet najbardziej 

obiektywna interpretacja sprawozdań finansowych posiada element jakościowy, subiektywny. Mimo tych 

ograniczeń, analiza finansowa jest sednem i bazą dla dobrej analizy ryzyka kredytowego, a związane z nią 

techniki służą jako istotne i cenne narzędzia do wyciągania wniosków na temat zdolności kredytowej 

przedsiębiorstwa. 

W procesie oceny ryzyka kredytowego nie należy jednak przykładać zbyt dużo uwagi do analizy ilościowej, 

ani wierzyć, że jest ona obrazem obiektywnej rzeczywistości. Nie ważne jak wyrafinowana, analiza 

ilościowa stosowana w ocenie ryzyka kredytowego pozostaje niedoskonała w prognozowaniu przyszłej 

kondycji finansowej badanego podmiotu. W związku z tym, niemal zawsze, analizie ilościowej towarzyszy 

element oceny jakościowej. Analityk kredytowy, dla osiągnięcia optymalnego efektu, musi łączyć 

skuteczne elementy analizy ilościowej z dokładną i wszechstronną oceną jakościową. 

 

Analiza wskaźnikowa 

Analiza wskaźnikowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i uważana za najważniejszą z metod 

analizy finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi ona pogłębienie analizy struktury i dynamiki bilansu oraz 

rachunku zysków i strat. Została ona zapoczątkowana przez banki, które przy jej pomocy analizowały 

płynność kredytowanych przedsiębiorstw. Przy pomocy analizy wskaźnikowej możliwe jest, na podstawie 

danych uzyskanych ze sprawozdania finansowego, zbadanie różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. 

Istotą analizy wskaźnikowej jest ustalenie głównych relacji pomiędzy wielkościami pochodzącymi ze 

sprawozdań finansowych. Relacje te noszą nazwę wskaźników. Obliczenie wskaźników nie jest 

czasochłonne, a dzięki temu daje możliwość szybkiej prezentacji informacji ze sprawozdań finansowych, w 

sposób umożliwiający dokonanie porównań z wynikami finansowymi z lat ubiegłych lub z danymi 

planowanymi, a także porównanie ze sprawozdaniami innych przedsiębiorstw z tej samej branży. Ważną 

cechą wskaźników jest to, że uwzględniają części składowe wyników działania przedsiębiorstwa, co daje 

możliwość analizowania całości przedsiębiorstwa, albo jego wybranych odcinków. 

Zastosowanie wskaźników do badania kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa daje jasny i 

czytelny obraz sytuacji danego przedsiębiorstwa pod warunkiem odpowiedniego dobrania wskaźników 

oraz ich rzetelnej interpretacji. Nie zawsze ujemny trend powinien być traktowany negatywnie bez 

właściwego rozeznania określonej sytuacji (przykład spadku przychodów ze sprzedaży z uwagi na 

wycofywanie się jednostki z nierentownych kontraktów).  

Analizę wskaźników należy przeprowadzać wielopłaszczyznowo, tzn. należ starać się wiązać zachowanie 

w czasie jednego wskaźnika z drugim, np. spadek przychodów ze sprzedaży w powiązaniu ze wzrostem 

rentowności sprzedaży i rentowności kapitałów własnych. Dokonanie prawidłowej interpretacji 

wskaźników możliwe będzie tylko i wyłącznie dzięki znajomości charakteru działalności analizowanego 

przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. 

Wskaźniki są relacjami pomiędzy dwoma lub więcej wielkościami. Same w sobie rzadko posiadają walory 

informacyjne. Ich interpretacja uzależniona jest od możliwości dokonania porównań obliczonych 

wskaźników z innymi. Wyróżnia się trzy podstawowe możliwości porównywania wskaźników:  
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➢ 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) 

Przez lata w dziedzinie finansów stworzono ogromną ilość wskaźników. W niektórych źrodłach można 

znaleźć ich nawet kilkaset. Wyliczanie większości z nich nie jest jednak konieczne, nawet do 

przeprowadzenia dogłębnej analizy finansowej. Tutaj przedstawiamy te najpowszechniej stosowane, 

rozszerzając ich zbiór uzupełniającymi je wskaźnikami, ułatwiającymi analizę finansową w przypadku, gdy 

podstawowe wskaźniki nie dają wystarczających informacji. 

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) 

 

Wskaźniki płynności 

Tabela 1. Statyczne wskaźniki płynności finansowej; źródło: Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
Politechnika Lubelska, Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor, Lublin 2014 

NAZWA KONSTRUKCJA  

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. 
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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. 

 

Dlatego też, w celu pełniejszej oceny płynności finansowej wykorzystuje się tzw. dynamiczne wskaźniki 

płynności finansowej, które oparte są na przepływach pieniężnych. Ogół wskaźników dynamicznych 

płynności dzieli się na dwie grupy: 

• wskaźniki wydajności gotówkowej, 

• wskaźniki wystarczalności gotówkowej. 

Opisane powyżej wskaźniki, wykorzystane wspólnie, doskonale pokazują strukturę aktywów obrotowych 

pod kątem ich płynności oraz zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w krótkim i dłuższym 

terminie. Dodatkowymi wskaźnikami są wskaźniki kapitału pracującego. 

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące 

Dodatnia wartość kapitału obrotowego jest konieczna do utrzymania ciągłości ruchu okrężnego całego 

kapitału. Nie może on być jednak zbyt wysoki, oznaczałoby to bowiem, że przedsiębiorstwo posiada zbyt 

dużo aktywów obrotowych (za wysokie zapasy, trudno ściągalne należności lub nadmierne ilości środków 

pieniężnych). 

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem = 
𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒖𝒋ą𝒄𝒚

𝒂𝒌𝒕𝒚𝒘𝒂 𝒐𝒈ół𝒆𝒎
 

 Wartość tego wskaźnika zależy od długości cyklu produkcyjnego. W przypadku cyklu krótkiego wartość 

wskaźnika powinna być niska, przy długim cyklu natomiast winien charakteryzować się wyższym 

poziomem. 

 

Tabela 2. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej; źródło: Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
Politechnika Lubelska, Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor, Lublin 2014 

NAZWA KONSTRUKCJA  
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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. 

 

 

Wskaźniki rentowności 

Model Du Ponta 

Innym bardzo popularnym modelem przedstawiającym piramidę zależności rentowności kapitałów 

własnych od innych wskaźników jest model Du Ponta opracowany w przedsiębiorstwie o tej samej nazwie 

około osiemdziesiąt lat temu. Model ten najczęściej jest przedstawiany jako piramida, na szczycie której 

znajduje się rentowność netto kapitału własnego (zysk netto/kapitał własny, Return on Equity – ROE), a 

niżej czynniki mające wpływ na tę rentowność. 

Należy zaznaczyć, że model Du Ponta najlepiej sprawdza się w przypadku firm produkcyjnych. 

Zdecydowanie natomiast nie należy stosować go do banków i firm ubezpieczeniowych, w których 

przychody nie są bezpośrednio powiązane z wydajnością operacyjną oraz marża wyliczana jest odmiennie. 

Model Du Ponta rozkłada zwrot z kapitałów (ROE) na trzy składowe części: 

1. Rentowność sprzedaży 

2. Efektywność wykorzystania aktywów 

3. Dźwignię finansową 
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Rysunek 4. Model Du Ponta; źródło: findict.pl 

 

 

Taka analiza pokazuje, że na ostateczną rentowność kapitałów zainwestowanych przez właścicieli w 

przedsiębiorstwo, wpływ mają: 

• marża generowana na zrealizowanej sprzedaży (odzwierciedla ją relacja: EBIT/przychody ze 

sprzedaży), 

• koszty obsługi finansowania zewnętrznego (relacja: wynik brutto/EBIT), 

• obciążenie podatkowe (relacja: wynik netto/wynik brutto), 

• realizowany poziom wykorzystania posiadanych zasobów tj. szybkość obrotowości aktywów 

(relacja: przychody ze sprzedaży/aktywa), 

• zastosowany poziom finansowania zewnętrznego (relacja: aktywa/kapitały własne). 

 

Porównując przedsiębiorstwo do konkurencji można zauważyć na przykład, że osiąga ono większą 

rentowność kapitałów własnych na przykład dzięki: 

• Większej efektywności operacyjnej, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, gdyż oznacza, że 

przedsiębiorstwo posiada procesy i know-how umożliwiający mu sprawniejsze realizowanie 

zamówień niż konkurencja. 

• Większej dźwigni finansowej, co z jednej strony może oznaczać, ża zarząd lepiej zarządza strukturą 

finansowania przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony, należy wziąć pod uwagę możliwość, że 

analizowane przedsiębiorstwo stosuje zbyt wysoką dźwignię finansową i jest wystawione na zbyt 

duże ryzyko.  

Warto też zauważyć korzyść jaką można odnieść dzięki analizie Du Ponta podczas porównywania 

podobnych do siebie przedsiębiorstw, które wykazują taką samą rentowność kapitałów własnych. 



28 

 

 

Potencjalny inwestor, zakładając, że inne czynniki są nieistotne, powinien wybrać to przedsiębiorstwo, 

które osiąga daną rentowność posiłkując się mniejszą dźwignią finansową. 

Powyższe przykłady zastosowań absolutnie nie wyczerpują możliwości wnoskowania na podstawie analizy 

Du Ponta. Możliwości jest bardzo wiele. Dlatego też model Du Ponta stał się tak popularny. 

 

Tabela 3. Wskaźniki rentowności sprzedaży; źródło: Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Politechnika 
Lubelska, Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor, Lublin 2014 

NAZWA KONSTRUKCJA  

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. 

 

 

Wskaźniki aktywności gospodarczej 

 

Zaangażowanie oraz efektywność wykorzystania majątku i kapitału przedsiębiorstwa mierzymy 

wykorzystując grupę wskaźników aktywności gospodarczej. 
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Analiza aktywności gospodarczej, inaczej zwana analizą produktywności lub obrotowości, sprowadza się 

do określenia, w jaki sposób wykorzystywane są poszczególne składniki majątkowe przedsiębiorstwa. 

Dzięki analizie aktywności gospodarczej można również uzyskać informację na temat sposobu organizacji 

gospodarki zapasami oraz siły przetargowej spółki w relacjach z kontrahentami. 

Na ogół, ocena aktywności sprowadza się do obliczenia i właściwego zinterpretowania dwóch grup 

wskaźników: 

• obrotowości, 

• rotacji (cykli rotacyjnych). 

 

Rotacja, czyli obrót składników majątkowych, jest to szybkość, z jaką zmieniają one swoją postać, 

wyrażana w ilościach cykli obrotowych, jakie wykonują w badanym okresie lub w długości trwania cyklu 

wyrażonego np. w dniach, tygodniach itd. Pomiaru rotacji (obrotu) dokonujemy przez zestawienie stanu 

(średniego, krańcowego) składnika majątkowego ze strumieniem tego składnika, czyli skumulowanym 

stanem tego składnika. 

 

W rotacji X = 
𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒊𝒆ń 𝑿

𝒔𝒕𝒂𝒏 𝑿
 [liczba cykli] 

 

Tak zbudowany wskaźnik pokazuje, ile razy w badanym okresie został odnowiony stan składnika X, tzn., ile 

cykli wykonał w badanym okresie składnik X. Jeżeli natomiast podzielimy liczbę dni w okresie przez liczbę 

cykli, jakie wykonał X, to uzyskamy informację, ile dni trwał jeden cykl: 

 

W obrotu X = 
𝟑𝟔𝟓

𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒄𝒚𝒌𝒍𝒊 𝑿 𝒘 𝒓𝒐𝒌𝒖
 [dni] 

lub 

W obrotu X = 
𝒔𝒕𝒂𝒏 𝑿

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒊𝒆ń 𝑿
 x 365 [dni] 

Wskaźnik obrotu wyrażony w dniach (może być wyrażony np. w tygodniach, jeżeli zamiast 365 dni użyjemy 

52 tygodni) informuje, przez ile owy składnik X utrzymywał swoją postać. 

 

 

Wskaźniki obrotowości 

Wskaźniki obrotowości mogą być obliczane jako relacja wartości sprzedaży (ew. kosztów) do średniego 

stanu składnika bilansowego. Informują one o tym, ile obrotów średnio w badanym okresie wykonał 

kapitał finansujący konkretne składniki majątkowe, bądź też, ile jednostek pieniężnych przychodów 

uzyskano z jednej jednostki pieniężnej kapitału, finansującego dany składnik majątkowy. Wysokie wartości 
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wskaźników obrotowości świadczą o intensywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. W miarę 

wzrostu wartości wskaźników obrotowości spada zapotrzebowanie na kapitał. Tę samą wielkość 

sprzedaży można uzyskać przy mniejszym zaangażowaniu kapitałów. 

Do najczęściej stosowanych wskaźników z tej grupy zalicza się wskaźniki obrotowości aktywów ogółem, 

aktywów trwałych, zapasów, należności i zobowiązań. 

 

Wskaźniki rotacji (cykli rotacyjnych) 

W celu uwiarygodnienia wagi tych wskaźników dla procesu zarządzania kapitałem oborowym, zalecane 

jest, by gospodarkę zapasami, należnościami i źródłami finansowania kapitału obrotowego oceniać na 

podstawie cykli rotacyjnych. 

Istotnym elementem analizy aktywności gospodarczej spółek jest ocena cykli rotacyjnych majątku 

obrotowego. Do określania długości tych cykli wykorzystuje się wskaźniki obrotowości. Między tymi 

dwoma wskaźnikami występuje ścisła współzależność. Cykle rotacyjne (wskaźniki rotacji) określa się 

jako relację liczby dni w okresie do wskaźnika obrotowości. Ta grupa wskaźników informuje o długości 

okresu, podczas którego kapitał jest zamrożony w postaci konkretnych składników majątkowych. Do 

najczęściej uwzględnianych w analizach wskaźników rotacji należy cykl rotacji zapasów, należności i 

zobowiązań. Można je obliczyć w dwojaki sposób: 

 

RMO = 
𝑻

𝑶𝑴𝑶
 lub 

𝑴𝑶ś𝒓

𝑷 𝒍𝒖𝒃 𝑲
 x T 

 

gdzie: 

RMO – cykl rotacji danego składnika majątku obrotowego w dniach 

OMO – wskaźnik obrotowości danego składnika majątku obrotowego 

T – liczba dni w okresie 

MOśr – średni stan danego składnika majątku obrotowego 

P lub K – przychody ze sprzedaży netto lub odpowiednie kategorie kosztów uwzględnianych przy kalkulacji 

wskaźnika obrotowości danego składnika majątku obrotowego 

Krótkie cykle rotacyjne zapasów świadczą o intensywnej gospodarce tą częścią majątku obrotowego. Są 

one zazwyczaj wynikiem niskiego poziomu zapasów materiałowych, częstego ich odnawiania, relatywnie 

krótkich cykli produkcyjnych oraz szybkiej sprzedaży wytworzonych produktów. Taka sytuacja sprzyja 

minimalizacji kosztów posiadania zapasów. Z kolei cykl rotacyjny należności informuje o tym, po ilu 

średnio dniach spółka otrzymuje gotówkę za sprzedane produkty usługi lub towary. Równocześnie 

informuje o średnim okresie kredytowania jej odbiorców. Niska wartość tego wskaźnika oznacza częstsze 

wpływy, a co za tym idzie, mniejsze problemy z bieżącymi płatnościami. 
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Spółki sprzedając swoje produkty (usługi) z odroczonym terminem płatności, same korzystają z kredytu 

kupieckiego udzielanego im przez dostawców. Średni okres korzystania z kredytu kupieckiego dostawców 

określa się następująco: 

 

RZB = 
𝒁𝑩ś𝒓

𝑲𝑫𝑶−𝑨
  x T 

 

Wskaźnik ten informuje, po ilu średnio dniach w badanym okresie spółka regulowała zobowiązania 

bieżące. Długi cykl rotacyjny zobowiązań wobec dostawców jest charakterystyczny dla spółek, które mają 

dużą siłę przetargową w relacjach z dostawcami. Długi cykl może również oznaczać problemy spółki z 

terminowym wywiązywaniem się z podejmowanych zobowiązań. Dlatego, analizując cykle rotacyjne 

zobowiązań zwraca się uwagę na to, czy w pasywach spółki nie występują zobowiązania 

przeterminowane. 

 

Przy analizowaniu cykli rotacyjnych niezwykle ważne wydaje się porównanie cyklu rotacyjnego należności 

i zobowiązań. Dzięki temu możliwe staje się określenie, w jakim stopniu spółka jest kredytodawcą, a w 

jakim kredytobiorcą netto. 

Suma długości cykli rotacyjnych zapasów i należności określana jest mianem cyklu 

operacyjnego. Cykl ten obejmuje okres jaki upływa od momentu zakupu materiałów i/lub 

towarów do momentu odzyskania pieniędzy za sprzedane produkty i/lub towary. Cykl ten jest 

zatem równy średniemu okresowi zamrożenia kapitału w majątku obrotowym. 

 

Część tego okresu pokrywa się z okresem korzystania przez spółkę z kredytu kupieckiego 

dostawców. Dlatego oprócz cyklu operacyjnego istotne znacznie dla zarządzania majątkiem 

obrotowym ma cykl konwersji gotówki (CKG). Jest on równy liczbie dni jakie upływają od 

momentu dokonania przez spółkę zapłaty za materiały i/lub towary do momentu odzyskania 

pieniędzy za sprzedane produkty, usługi i towary. Cykl ten jest zatem krótszy od cyklu operacyjnego o 

okres oczekiwania dostawców na zapłatę za dostarczone do spółki towary i materiały. 

 

 

 

Cykl 
konwersji 
gotówki 

(Cykl 
środków 

pieniężnych) 

= 
Cykl 

zapasów 
(Rotacja 

zapasów w 
dniach) 

+ 
Cykl 

należności 
(Rotacja 

należności 
w dniach) 

- 
Cykl 

zobowiązań 
(Rotacja 

zobowiązań 
w dniach) 
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Cykl konwersji gotówki, zwany również cyklemn środków pieniężnych, jest różnicą między długością 

cyklu operacyjnego a cyklem rotacji zobowiązań bieżących.  

 

Cykl 
operacyjny = 

Cykl 
zapasów 
(Rotacja 

zapasów w 
dniach) 

+ 
Cykl 

należności 
(Rotacja 

należności 
w dniach) 

 

Cyklu konwersji gotówki określa okres, podczas którego działalność spółki musi być sfinansowana 

kapitałami własnymi lub kredytami (pożyczkami). Cykl konwersji gotówki może przyjmować wartości 

ujemne, co jest charakterystyczne dla spółek o szczególnie długim okresie korzystania z kredytu 

kupieckiego i wysokim udziale sprzedaży gotówkowej (np. spółki handlu detalicznego). 

 

Wskaźniki zadłużenia 

 

Przedsiębiorstwa traktują zadłużenie jako jeden z istotnych instrumentów wykorzystywanych w procesie 

sterowania efektywnością ich pracy. Dzięki zadłużeniu można zwiększyć wynik finansowy, ale rośnie 

również ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też poziom, struktura i opłacalność 

zadłużenia wymagają systematycznej oceny. 

Do tej oceny wykorzystuje się odpowiednie wskaźniki, określane na podstawie zestawienia 

bilansowego oraz rachunku zysków i strat. Jednym z najbardziej znanych wskaźników tej grupy 

jest wskaźnik zadłużenia ogółem. Oblicza się go według formuły: 

WZO = 
𝑪𝑶

𝑪𝒐𝒈
 

gdzie: 

WZO - wskaźnik zadłużenia ogółem 

CO – kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) 

Cog – kapitał ogółem 

Wskaźnik zadłużenia ogółem informuje o tym, jaka część majątku przedsiębiorstw finansowana jest 

kapitałami obcymi. Rosnący poziom zadłużenia może być rezultatem świadomej polityki finansowej spółki, 

lub też świadczyć o jej kłopotach finansowych. Dla wskaźnika zadłużenia ogółem nie ma jednoznacznych 

wartości wzorcowych. Niekiedy można spotkać stwierdzenie, że dopuszczalna wartość tego wskaźnika 

nie powinna przekraczać 57-67%. 

Trzeba jednak zauważyć, że sama wartość wskaźnika nie informuje o zdolności spółki do obsługi długu. 

Dwie spółki o tym samym poziomie zadłużenia mogą różnić się możliwościami w zakresie generowania 
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zysku i gotówki niezbędnej do spłaty odsetek i rat kapitałowych długu. Zależy to w dużej mierze od rodzaju 

prowadzonej działalności (branży), jej opłacalności oraz warunków na jakich spółka korzysta z kapitałów 

obcych. Znając jedynie poziom zadłużenia możemy tylko stwierdzić, że w miarę jego wzrostu rośnie ryzyko 

finansowe. 

 

Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym przy ocenie zadłużenia jest wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego: 

WZdt = 
𝒁𝒅𝒕

𝑪𝒐𝒈
 

gdzie: 

WZdt – wskaźnik zadłużenia długoterminowego 

Zdt – zadłużenie długoterminowe 

Wskaźnik ten informuje o tym, jaka część majątku przedsiębiorstwa finansowana jest kapitałami obcymi 

o charakterze długoterminowym. Zadłużenie długoterminowe wykorzystywane jest zazwyczaj do 

finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Cechą tej części pasywów jest to, że kapitały te finansują 

składniki majątkowe przez okres powyżej jednego roku. Dlatego tę część zadłużenia traktuje się jako 

stabilne źródła finansowania. Nie oznacza to jednak, że najkorzystniej byłoby wówczas, gdyby wartość 

wskaźnika zadłużenia długoterminowego nie odbiega znacząco od wskaźnika zadłużenia ogółem. 

Tymczasem spółki, część majątku obrotowego finansują krótkoterminowymi zobowiązaniami, najczęściej 

o charakterze nieodsetkowym, zmniejszając w ten sposób koszt kapitału. Dlatego wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego pozwala jedynie na uściślenie informacji o zadłużeniu spółki, nie umożliwiając jednak 

pełnej jego oceny. 

 

Innym wskaźnikiem struktury kapitału (zadłużenia) jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:  

D/Cw = 
𝑪𝑶

𝑪𝒘
 

gdzie: 

D/Cw – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (relacja dług – kapitał własny) 

CO – kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) 

Cw – kapitał własny 

Informuje on o relacji zadłużenia do kapitałów własnych. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym relacja 

ta jest mniej korzystna. Kapitały własne stanowią pewne zabezpieczenie dla wierzycieli spółki. Wysoka 

wartość tego wskaźnika jest sygnałem dla wierzycieli o wysokim ryzyku, co na ogół jest równoznaczne z 

ograniczeniem dostępności spółki do kolejnych kredytów. Wiele instytucji finansowych (banków) 

wyznacza granicę dla swoich klientów górną granicę zadłużenia długoterminowego na poziomie nie 
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przewyższającym wartości kapitałów własnych. Oznacza to, że banki dobrze oceniają strukturę kapitałów 

w tych spółkach, w których wartość omawianego wskaźnika nie przewyższa 1. 

 

Jak wspomniano wcześniej wskaźniki poziomu zadłużenia nie pozwalają na ocenę zdolności spółek do jego 

obsługi. Zadłużenie wiąże się bowiem z koniecznością zapłaty określonej ceny długu (odsetek) oraz 

zwrotu kapitałów w umówionym terminie. Źródłem pokrycia odsetek jest zysk ze sprzedaży, zaś źródłem 

spłaty pożyczonych kapitałów jest zysk po opodatkowaniu i amortyzacja. Jednym ze wskaźników 

wykorzystywanym przy ocenie zdolności spółek do obsługi ich zadłużenia jest wskaźnik pokrycia odsetek 

zyskiem (WPOZ). Określa się go według formuły: 

WPOZ = 
𝒁𝒔

𝒐
 

gdzie: 

Zs – zysk ze sprzedaży 

o – odsetki od kredytów i pożyczek 

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu odsetki od kapitałów obcych mogą być spłacone z zysku ze 

sprzedaży. Możliwości obsługi zadłużenia rosną w miarę wzrostu wartości wskaźnika. Przy wartości niższej 

od jeden zysk ze sprzedaży nie wystarcza na sfinansowanie odsetek. Zadłużenie staje się przyczyną strat. 

Przy wartości wskaźnika równej 1 lub niewiele wyższej istnieje zagrożenie stratą, w przypadku, gdy 

pojawią się niekorzystne zjawiska, np. spadek sprzedaży, spadek cen sprzedaży, wzrost cen 

zaopatrzeniowych itp. Dlatego banki, dla swoich klientów określają minimalne poziomy tego wskaźnika. 

Są one na ogół zróżnicowane w poszczególnych bankach, jak i w odniesieniu do poszczególnych klientów. 

 

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem nie uwzględnia wszystkich wydatków, związanych z zadłużeniem. 

Istotne znacznie ma wysokość rat kapitałowych. Nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów, ale 

narażają przedsiębiorstwo na utratę płynności finansowej, gdyż zwiększają zapotrzebowanie na środki 

pieniężne. Dlatego ocenę zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu uzupełnia się o wskaźnik pokrycia 

obsługi długu: 

WPOD = 
𝒁𝒔

(𝑹+𝒐)
 

gdzie: 

WPOD – wskaźnik pokrycia obsługi długu, R – raty kapitałowe 

Wskaźnik ten informuje o tym w jakim stopniu spółka może pokryć ratę kapitałową zyskiem netto. 

Wartość wskaźnika na poziomie 1 oznacza, że zysk netto w pełni pokrywa raty kapitałowe. Wartość niższa 

od jedności świadczy o niewystarczającym poziomie zysku netto do sfinansowania w danym okresie 

koniecznej spłaty kapitałów obcych. W takim przypadku spółka musi zaangażować dodatkowe środki 

pochodzące z amortyzacji. 
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Amortyzacja w okresie naliczania, jest kosztem bezwydatkowym. Stanowi nieopodatkowaną część 

przychodów i może być wykorzystywana do finansowania wydatków bieżących. Dlatego pełniejszy obraz 

zdolności spółki do obsługi długu otrzymuje się przy uwzględnieniu w powyższym wskaźniku oprócz 

zysku również amortyzacji, czyli obliczaniu następującego wskaźnika: 

WPOD = 
𝒁𝒔+𝑨

(𝑹+𝒐)
 

gdzie: A – amortyzacja. 

Tak skonstruowany wskaźnik uważany jest za najlepszą miarę zdolności spółki do obsługi zadłużenia. Za 

optymalną jego wartość przyjmuje się poziom 1,5. Przedsiębiorstwa, dla których wskaźnik przyjmuje 

wartości niższe niż poziom optymalny narażone są na wystąpienie napięć płatniczych (trudności z 

terminową realizacją zobowiązań z tytułu obsługi długu). Trzeba jednak podkreślić, że możliwości płatnicze 

spółki zależą nie tylko od wartości WPOD`, lecz również od struktury majątku obrotowego oraz 

harmonogramu spływu należności i realizacji zobowiązań. Okazuje się, że w wielu przypadkach, mimo 

wysokiego udziału zadłużenia, zdolność płatnicza podmiotu jest zachowana dzięki odpowiednim 

relacjom między aktywami obrotowymi i kapitałami zmiennymi. 

 

Analiza struktury majątkowo-kapitałowej 

 

Poziom ryzyka finansowego może być szacowany na podstawie analizy struktury majątkowo-kapitałowej. 

Do najczęściej spotykanych wskaźników, służących do określania poziomu bezpieczeństwa finansowego 

przedsiębiorstwa należą wskaźniki: 

1. złotej reguły bilansowej, 

2. złotej reguły finansowej, 

3. sfinansowania majątku obrotowego kapitałem pracującym, 

4. sfinansowania majątku obrotowego kapitałami zmiennymi, 

5. ogólnej sytuacji finansowej. 

Wskaźnik złotej reguły bilansowej, informuje o tym, w jakim stopniu aktywa trwałe 

finansowane są przez kapitał własny. Jest on określony według formuły: 

WZRB = 
𝑲𝒘

𝑨𝑻
 

gdzie: 

Kw – kapitał własny 

AT – aktywa trwałe 
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Złota reguła bilansowa zachowana jest wówczas, jeżeli całość aktywów trwałych finansowana jest 

kapitałem własnym, tzn., kiedy WZRB jest co najmniej równy 1. Według konserwatywnych założeń, 

dotyczących kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej, spełnienie tej reguły jest podstawą 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego spółki. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że finansowanie majątku trwałego wyłącznie środkami własnymi, może 

wskazywać na awersję zarządu do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Owszem, w 

praktyce można spotkać spółki, które są w stanie sfinansować całość niezbędnych nakładów ze środków 

własnych. Jednak są to zazwyczaj podmioty działające w warunkach monopolu bądź oligopolu. W 

warunkach wysokiej konkurencji sytuacja taka występuje rzadko, zwłaszcza w przypadku małych i średnich 

spółek. 

Tam zazwyczaj, prędzej czy później, pojawia się dylemat związany z wykorzystaniem kapitałów obcych do 

sfinansowania koniecznych inwestycji w majątek trwały. Rozstrzygniecie tego dylematu wymaga 

zwrócenia uwagi na konieczność zachowania właściwych relacji między ekonomicznym okresem 

użyteczności aktywów a długością okresu kredytowania inwestycji. 

O tym czy relacje te są ukształtowane poprawnie informuje wskaźnik złotej reguły finansowej. 

Wyraża on relacje między kapitałami stałymi (sumą kapitałów własnych i długoterminowych 

zobowiązań) a aktywami trwałymi i określany jest następującą formułą: 

WZRF = 
𝑲𝑺

𝑨𝑻
 

gdzie: 

KS – kapitały stałe 

Złota reguła finansowa zachowana jest wówczas, jeżeli całość aktywów trwałych finansowana jest 

kapitałami stałymi. Wskaźnik złotej reguły finansowej będzie wówczas przyjmował wartość najmniej 

równą 1. 

W warunkach współczesnej gospodarki zachowanie złotej reguły finansowej staje się ważniejsze od złotej 

reguły bilansowej. Chcąc zachować tę ostatnią, wiele spółek musiałoby opóźniać realizację inwestycji, 

zabiegając najpierw o zgromadzenie niezbędnych środków własnych bądź w drodze zatrzymania zysku 

netto lub też dodatkowej emisji akcji (udziałów). Mogłoby to wpłynąć negatywnie na ich konkurencyjność 

i pozycję rynkową. 

Dlatego polityka finansowa spółek powinna być oparta na dążeniu do zachowania złotej reguły 

finansowej, a nie złotej reguły bilansowej. 

Wskaźnik sfinansowania majątku obrotowego kapitałem pracującym informuje o tym, w jakim 

stopniu majątek obrotowy sfinansowany jest stabilnymi kapitałami. Określa się go według 

formuły: 

WSMO = 
𝑲𝑷

𝑨𝑶
 

gdzie: 

KP – kapitał pracujący, AO – aktywa obrotowe 



37 

 

 

Nieujemna wartość wskaźnika informuje o zachowaniu poprawnych relacji między strukturą majątku a 

strukturą kapitałów. Minimalna wartość tego wskaźnika nie powinna być w zasadzie niższa od 0. Wartość 

niższa od zera może wskazywać na wkroczenie przedsiębiorstwa na niebezpieczną ścieżkę rozwoju, która 

wyraża się w zaangażowaniu krótkoterminowych kapitałów obcych do finansowania inwestycji. W takiej 

sytuacji złamana jest złota reguła finansowa i zostaje zagrożona płynność finansowa, która może być łatwo 

utracona w przypadku, gdyby bank odmówił udzielenia kolejnych kredytów krótkoterminowych. 

W miarę wzrostu wartości omawianego wskaźnika (powyżej 0) wzrasta poziom bezpieczeństwa 

finansowego spółki. Nie oznacza to jednak, że każda spółka powinna mieć dodatni kapitał pracujący 

(nadwyżkę kapitałów stałych nad majątkiem trwałym). W praktyce gospodarczej zdarzają się spółki, które 

całość aktywów obrotowych finansują kapitałami zmiennymi i nie mają problemów z terminowym 

regulowaniem zobowiązań. Istotne znaczenie ma tutaj rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, 

relacje z dostawcami i odbiorcami itp. Przykładem takiej sytuacji mogą być spółki zajmujące się handlem 

detalicznym. 

 

W większości przedsiębiorstw majątek obrotowy finansowany jest po części kapitałami stałymi, 

po części kapitałami zmiennymi. Dlatego uzupełnieniem wskaźnika sfinansowania majątku 

obrotowego kapitałem pracującym jest wskaźnik sfinansowania aktywów obrotowych 

kapitałami zmiennymi. Wartość tego wskaźnika określa się według formuły: 

WSKZ = 
𝑲𝒁

𝑨𝑶
 

gdzie: 

KZ – kapitały zmienne 

Wskaźnik ten bezpośrednio koresponduje ze wskaźnikiem złotej reguły bilansowej. Im wyższa jest 

nadwyżka kapitałów stałych nad wartością aktywów trwałych, tym mniej kapitału zmiennego 

zaangażowanego jest do finansowania majątku obrotowego. 

 

Podsumowaniem analizy struktury majątkowo-kapitałowej jest wskaźnik ogólnej sytuacji 

finansowej. Jest on ilorazem poprzednich dwóch wskaźników. 

WOSF = 
𝑾𝒁𝑹𝑭

𝑾𝑺𝑲𝒁
 

 

Oceniając strukturę majątkowo-kapitałową przedsiębiorstwa z punktu widzenia ryzyka finansowego 

zauważa się, że minimalny poziom bezpieczeństwa finansowego spółki jest zachowany, jeżeli wskaźnik 

ten przyjmuje wartości nie niższe od 1 (100%). W miarę wzrostu wartości WOSF wzrasta bezpieczeństwo 

finansowe spółki. Przy wartości niższej od 1 rośnie prawdopodobieństwo kłopotów płatniczych. Nie jest 

również zachowana złota reguła finansowa. Sytuacja taka wprawdzie nie oznacza utraty płynności 

finansowej, świadczy jednak o stosowaniu przez spółkę niebezpiecznej strategii finansowej. 
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Czynniki jakościowe w analizie kredytowej 

 

Nie wszystkie aspekty standingu ekonomicznego firmy można zredukować do liczb. Jakościowa strona 

analizy kredytowej dotyczy tych cech, które mają wpływ na prawdopodobieństwo braku wypłacalności, 

ale których nie można wprost przedstawić za pomocą liczb. W związku z tym, czynniki te w trakcie analizy 

podlegają osądowi. Na przykład, kompetencje zarządu są istotne dla sprawności firmy w przyszłości. To 

zarząd określa cele firmy oraz plany jak je osiągnąć, jednocześnie ograniczając ryzyko w firmie, i on jest 

ostatecznie odpowiedzialny za sukces lub porażkę firmy. Analityk kredytowy nie może ignorować 

czynników ilościowych w ocenie prawdziwego stanu wiarygodności kredytowej firmy. 

Podczas gdy analityk kredytowy w przedsiębiortswie korzysta zwykle szeroko z technik ilościowych, a 

analityk instytucji finansowych ma komfort skupienia uwagi na jednym sektorze gospodarki, obaj mierzą 

się z tym samym problemem: jakością danych w analizowanych sprawozdaniach finansowych. Przez ową 

jakość rozumiemy ocenę sprawozdań finansowych, która jest czymś więcej niż tylko stwierdzeniem 

poprawności zapisów księgowych. Rozważmy jeden przykład jakości danych finansowych, do którego 

często przywiązuję się uwagę: jakość aktywów. Dla analityka kredytowego, jakość aktywów zwykle oznacza 

wartość zapasów w danej firmie lub wartość środków trwałych. Jakość danych finansowych obejmuje inne 

atrybuty, w tym zysk (jak jest on realny?) jak również kapitał. Jeśli aktywa są wątpliwe, to z definicji, 

wątpliwy jest też kapitał. 

Do czynników jakościowych zaliczamy między innymi: 

• 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 

 

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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Najpopularniejsze techniki w analizie jakościowej to: 

• SWOT (TOWS) 

• 5 sił Portera 

• PESTLE 

 

Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą na gromadzenie i 

porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. 

Najczęściej jednak analiza swot traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej służące do określenia 

najlepszych kierunków rozwoju badanego obiektu (np: przedsiębiorstwa, projektu, kraju lub dowolnego 

obszaru, podmiotu) ze względu na cel działania, w wyniku przeprowadzenia badania otoczenia obiektu 

oraz jego wnętrza poprzez identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników wobec obiektu oraz 

zależności między nimi. 

Istotą analizy jest identyfikacja czynników które mogą wpływać na funkcjonowanie obiektu oraz 

posegregowanie ich na cztery grupy: 

• mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik wewnętrzny (cecha obiektu), czyli to co 

stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, 

• słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik wewnętrzny (cecha obiektu), czyli to co 

stanowi słabość, barierę, wadę obiektu, 

• szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), czyli to co stwarza dla 

analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,  

• zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny (cecha otoczenia), czyli to co stwarza 

dla obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

Rysunek 5. Schemat analizy SWOT; źródło: Wikipedia 
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Metoda pięciu sił Portera, określana w literaturze również jako „analiza pięcioczynnikowa”, czy model 

„pięciu sił konkurencji” jest jedną z metod analizy strategicznej organizacji, którą wykorzystuje się do 

wyznaczenia jej celów strategicznych i formułowania jej strategii. Została opracowana przez Michaela E. 

Portera w 1979 roku, a rozwinięta rok później w pracy „Competitive Strategy. Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors”. Nazwa pochodzi od pięciu czynników, które podlegają analizie przy badaniu 

sektora: groźby nowych wejść, groźby pojawienia się substytutów, siły przetargową dostawców, siły 

przetargową nabywców, rywalizacji między organizacjami w sektorze. 

 

 

Rysunek 6. 5 sił Portera; źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

PESTLE – (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) – analiza mająca na celu ocenę 

środowiska makroekonomicznego firmy. Jest bardzo pomocna przy podejmowaniu wielu strategicznych 

decyzji dla przedsiębiorstwa, jak np. wejście na rynek zagraniczny, czy kreowanie planów 

długookresowych. Pomaga przy kreowaniu analizy SWOT przez wskazanie możliwych szans oraz zagrożeń. 

 

 

Rysunek 7. Analiza PESTLE; źródło: Free Management eBooks 
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Jest rozszerzeniem analizy PEST (Political, Econimic, Social, Technological). Polega na opisie wpływów na 

daną firmę następujących obszarów: 

Polityczny – Jaki jest stopień interwencji rządu w ekonomię? Jakie dobra i usługi chce dostarczać 

obywatelom? Czy i w jakim stopniu wspiera finansowo przedsiębiorstwa? Wiele politycznych decyzji może 

wpływać na sposób funkcjonowania firmy, jak np. poziom edukacji (siły roboczej), zdrowie narodu, jakość 

infrastruktury (transport). 

Ekonomiczny – Jakie są stopy procentowe, podatki, rozwój ekonomiczny, inflacja, siła waluty? Każde z tych 

zagadnień może uniemożliwić prowadzenie danej działalności – np. znacznie podnosząc koszty. 

Społeczny – Jakie są trendy wśród danego społeczeństwa? Na jakie produkty jest zapotrzebowanie? Jaki 

jest stosunek ludzi do pracy? Jak wygląda demografia społeczeństwa? (Np. baby boom jest dobrym 

momentem np. na otwieranie przedszkoli, społeczeństwo starzejące się oznacza np. możliwy wzrost 

składek na ZUS, zmianę struktury wieku osób zatrudnionych). 

 

Technologiczny – Jakich nowych technologii można się spodziewać? Jak one wpłyną na produkty, proces 

ich wytwarzania, zapotrzebowanie na nie? Jak technologia wpłynie na koszty firmy? Na niektórych rynkach 

szybko zmieniająca się technologia wpływa na potrzeby częstych inwestycji, na niektórych nowe pomysły 

kończą cykl życia innych produktów (np. płyty dvd – filmy VHS). 

Prawny – Możemy wyróżnić kwestie prawne dotyczące:  

• konsumentów (ochrona ich przed nieuczciwymi sprzedawcami, zapewnienie poprzez atesty, że 

produkt jest bezpieczny itd.); 

• konkurencji (ochrona przed nieuczciwą konkurencją, prawo dotyczące firm monopolistycznych 

itd.); 

• zatrudnienia (pensja minimalna, prawo dotyczące niepełnosprawnych, mobbing itd.); 

• zdrowia i bezpieczeństwa (zasady BHP). 

Środowisko prawne może wpływać na poziom kosztów i popytu. 

Środowiskowy – Jak zmienia się klimat, jakie są prognozy pogody? Np. zmiana temperatur może wpłynąć 

na takie branże jak ubezpieczeniowa, turystyczna, czy rolniczo – spożywcza. Naciski państwa, 

społeczeństwa lub zdanie sobie sprawy z globalnego ocieplenia, dziury ozonowej, czy zanieczyszczania 

środowiska wpływa na konieczność dbania o nie. Aspekty te wpływają również na wzrost popytu na 

produkty ekologiczne, wzrost podatków i kosztów itd. 

 

Źródła informacji makro i mikroekonomicznej 

 

Dostę do informacji makroekonomicznej jest znacznie łatwiejszy i szerszy niż do danych na temat branż i 

poszczególnych rynków (informacja mikroekonomiczna). Ta druga sfera jest wiedzą bardziej 

specjalistyczną, gdzie wyszukanie odpowiednich treści wiąże się ze znacznym wysiłkiem badawczym. Z tych 
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powodów, informacja mikroekonomiczna jest zwykle płatna a reści nieobciążone opłatami są bardzo 

okrojone i wąskie w informacje. 

 

Do najpopularniejszych oraz najbardziej wiarygodnych źródeł informacji makroekonomicznej należą 

poniżej opisane portale wiedzy. Oczywiście standardową biblioteką danych makroekonomicznych sa 

urzędy statystyczne, razem z europejskim Eurotstat’em (http://ec.europa.eu/eurostat). 

 

TradingEconomics (https://tradingeconomics.com/) 

TradingEconomics dostarcza swoim użytkownikom dokładnych 

informacji dla 196 krajów, w tym danych historycznych 

dotyczących ponad 20 milionów wskaźników ekonomicznych, 

kursów walut, indeksów giełdowych, rentowności obligacji 

skarbowych i cen surowców. Dane opierają się na oficjalnych źródłach, a nie na stronach dostawców 

danych zewnętrznych, a fakty są regularnie sprawdzane pod względem niespójności. Portal został założona 

przez Antonio J Fernandesa Sousę i Annę Fedec w Nowym Jorku. Antonio ma 10 lat doświadczenia w 

prowadzeniu badań nad globalnymi ekonomiami i zaawansowanymi umiejętnościami programowania 

komputerowego, stosowanymi w rozwoju globalnych strategii makro. Antonio posiada tytuł MBA w 

dziedzinie finansów i inwestycji. Wcześniej był głównym strategiem jednej z największych na świecie firm 

zajmujących się finansami. Anna Fedec jest redaktorem naczelnym TradingEconomics. Posiada tytuł 

magistra ekonomii i stosunków międzynarodowych. TradingEconomics ma siedzibę w Nowym Jorku, 

zespół analityków i programistów w Lizbonie, inny zespół analityków w Dżakarcie oraz pracowników na 

całym świecie. 

 

The World Factbook (CIA) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 The World Factbook to coroczna publikacja Centralnej 

Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych 

zawierającą podstawowe informacje o wszystkich krajach świata. Factbook na kilku stronach 

podsumowuje najważniejsze informacje o danym kraju: jego historię, geografię, demografię, rząd, 

gospodarkę, telekomunikację, transport, wojsko i kwestie międzynarodowe. Redakcja mieści się w 

Waszyngtonie. Pierwsze wydanie w 1980 zatytułowano: National Basic Intelligence Factbook, lecz w 

kolejnym roku rocznik nosił bieżący tytuł. Informator wydawany jest przez dwie niezależne (w dwóch 

nakładach) od siebie firmy: Potomac Books i Skyhorse Publishing. 

 Ponieważ The World Factbook jest przygotowywane przez CIA, dlatego styl, 

format, a zwłaszcza treść wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom rządu 

USA. Publikacja jest często wykorzystywana i cytowana jako istotne źródło 

informacji. Jako że jest ona publikacją państwową, traktowana jest jako 

domena publiczna. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
https://tradingeconomics.com/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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The Economist Intelligence Unit (EIU) (http://www.eiu.com/home.aspx) 

Economist Intelligence Unit (EIU) jest brytyjskim 

przedsiębiorstwem działającym w ramach Grupy Economist, 

oferującym usługi prognozowania i doradztwa poprzez badania i 

analizy, takie jak raporty miesięczne, pięcioletnie prognozy 

gospodarcze kraju, raporty dotyczące zagrożeń dla kraju i raporty branżowe. EIU dostarcza analizy kraju, 

przemysłu i zarządzania na całym świecie i włączając analizy tworzone wcześniej przez Business 

International Corporation, firmę z Wielkiej Brytanii, która została przejęta przez Grupe Economist w 1986 

roku. EIU posiada kilka biur na całym świecie, w tym dwa biura w Chinach i jedno w Hong Kongu. Economist 

Intelligence Unit sporządza także regularne raporty dotyczące "żywotności" i kosztów utrzymania 

największych miast świata, które cieszą się dużą popularnością w międzynarodowych mediach. Indeks 

Jakości Życia w Instytucie Economist Intelligence Unit jest kolejnym popularnym raportem EIU. 

 

International Trade Administration (http://trade.gov/index.asp) 

 International Trade Administration (ITA) jest agencją Departamentu 

Handlu Stanów Zjednoczonych, która promuje eksport usług i towarów 

nierolniczych ze Stanów Zjednoczonych. 

Celami działania ITA są: 

• Dostarczanie praktycznych informacji, aby pomóc Amerykanom wybrać rynki i produkty. 

• Upewnienie się, że firmy z USA mają dostęp do rynków międzynarodowych zgodnie z wymogami 

umów handlowych Stanów Zjednoczonych. 

• Zabezpieczenie firm z USA przed nieuczciwą konkurencją od dumpingowego i subsydiowanego 

importu. 

 

SpotData (http://spotdata.pl/) 

SpotData to platforma wizualizacji i analizy danych 

ekonomicznych. Portal działa na styku mediów i analiz i jest częścią 

Bonnier Business Polska – wydawcy Pulsu Biznesu i Bankier.pl. SpotData daje szybki i łatwy dostęp do 

najważniejszych trendów w polskiej gospodarce. Zarówno na poziomie makroekonomicznym jak i w 

poszczególnych branżach. Proste i intuicyjne menu pozwala szybko poruszać się w dużych zbiorach 

informacji. Obecnie portal oferuje około 25 tysięcy szeregów czasowych, które można wizualizować w 

formie wykresów oraz pobierać w formie Excel. 

 

 

 

  

http://www.eiu.com/home.aspx
http://trade.gov/index.asp
http://spotdata.pl/
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Metodologia oceny kredytowej – wprowadzenie 

 

Podstawową definicją zdolności kredytowej jest zdolność przedsiębiorstwa to terminowego regulowania 

swoich zobowiązań kredytowych. Każda instytucja udzielająca kredytu, bada zdolność kredytową 

kredytobiorcy, aby ocenić, czy będzie on w stanie spłacić swoje zobowiązania. 

Działalność ta nie jest jednak jedynie domeną banków. Udzielając kredytu kupieckiego na np. 3 miesiące 

po dostawie, również przedsiębiorstwo ponosi ryzyko, że nie otrzyma płatności w wyznaczonym terminie 

lub wręcz, że nie otrzyma jej wcale. Przedsiębiorstwa intensywnie stosujące kredyt kupiecki powinny 

przedsięwziąć środki, które pozwolą im na zidentyfikowanie klientów niosących ze sobą największe ryzyko 

niespłacenia, w celu odmówienia im możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności. Wszystkie 

działania, mające na celu oddzielenie godnych zaufania klientów od tych mniej pewnych określane będą 

mianem oceny zdolności kredytowej. 

Uproszczona metoda – wyrobienie zaufania 

Wiele firm współpracuje ze swoimi klientami regularnie lub dokonuje sprzedaży do wielu klientów, ale na 

kwoty, które ekonomicznie nie uzasadniają dogłębnej analizy zdolności kredytowej, która może być 

zarówno czasochłonna, jak i droga. 

Wiele firm stosuje więc metody uproszczone, polegające na umożliwieniu klientowi stopniowego 

zdobywania zaufania firmy i tym samym uzyskiwania coraz większych kredytów kupieckich. Proces taki 

rozpoczyna się od sprzedaży bez lub z bardzo niskim kredytem i krótkim okresem płatności. Następnie, 

jeśli klient spłaca wszystkie zobowiązania w terminie, poziom jego kredytu kupieckiego jest podnoszony 

oraz ewentualnie wydłużane są jego terminy płatności, aż do określonych poziomów, arbitralnie 

ustanowionych przez firmę. 

Taka uproszczona technika może być skuteczna, jednak ma swoje minusy: 

• Nie zawsze jest możliwa do przeprowadzenia. Nie zadziała ona na przykład, gdy odroczony termin 

płatności jest standardem na danym rynku. Klienci, przyzwyczajeni do odroczonych terminów 

płatności, będą postrzegali ofertę firmy niedającej takiej możliwości nowym klientom jako gorszą. 

W efekcie firma utraci część zdolności do rywalizacji o nowych klientów. Jeśli na danym rynku 

klient ma pozycję przetargową, stosowanie tej strategii może być niemożliwe. 

• Bez szczegółowej analizy trudno jest ustalić poziom kredytu kupieckiego, na jaki można 

bezpiecznie pozwolić każdemu z klientów. 

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

jest już wtedy zbyt późno by uniknąć strat. 

 

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej 

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadkach, gdy 

wartość sprzedaży do kontrahenta jest bardzo wysoka: 
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• Wykorzystują ją duże firmy, aby ocenić swoich klientów. Koszty związane z oceną kredytową są 

wtedy stosunkowo małe w porównaniu ze sprzedażą realizowaną przez firmę oraz w porównaniu 

do innych kosztów operacyjnych. 

• Firmy podpisujące kontrakty na zlecenie, które jest dla nich stosunkowo duże i w przypadku 

którego niewypłacalność klienta byłaby bardzo silnym ciosem dla firmy. 

 

Ocenę zdolności kredytowej można rozdzielić na trzy etapy: 

1. Pierwszą ocenę zdolności kredytowej – Dokonywaną przed pierwszą sprzedażą z terminem 

odroczonym. 

2. Sukcesywne, okresowe oceny zdolności kredytowej: 

a) Zwiększanie limitów wraz ze wzrostem zaufania, 

b) Okresowe weryfikacje kondycji przedsiębiorstwa. 

1. Ocenę systemu oceny zdolności kredytowej. 

 

Pierwsza oraz okresowa ocena zdolności kredytowej 
 

Pierwsza ocena zdolności kredytowej ma na celu określenie poziomu ryzyka związanego ze sprzedażą do 

nowego klienta lub klienta, z którym firma od dawna nie współpracowała, a także podjęcie decyzji o 

poziomie pierwszego kredytu kupieckiego. Ocena ta ma doprowadzić do odpowiedzi na dwa pytania: 

1. Czy sytuacja finansowa klienta pozwoli mu na spłatę zobowiązania w terminie? 

2. Czy klient jest godny zaufania (uczciwy)? 

Istnieje wiele różnych systemów stosowanych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej. Wszystkie 

opierają się jednak na tych samych zasadach, polegających na ocenie przedsiębiorstwa oraz czynników 

zewnętrznych w jego otoczeniu. 

 

Wraz ze wzrostem zaufania i pogłębianiem współpracy, zasadne staje się udzielanie większych kredytów 

kupieckich klientowi, oczywiście w rozsądnych granicach. 

Jest jednak faktem, że nawet zaufani klienci, regularnie spłacający wszystkie zobowiązania, jeśli utrzymują 

wysokie poziomy zobowiązań wobec firmy (innymi słowy, utrzymują wysoki poziom kredytu kupieckiego), 

niosą dla przedsiębiorstwa ryzyko tego, że w przyszłości staną się niewypłacalni. 

Sukcesywne, okresowe metody badania zdolności kredytowej mają na celu upewnianie się, że sytuacja 

finansowa kontrahenta nie zmienia się w sposób negatywny, zagrażający jego zdolności do spłaty 

zobowiązań. W gruncie rzeczy, nie różni się ona specjalnie od analizy wstępnej. Często jest jednak bardziej 

pobieżna i skupia się głównie na: 

• Monitorowaniu kolejnych sprawozdań finansowych kontrahenta w poszukiwaniu oznak zmian 

sugerujących zbliżającą się utratę wypłacalności, 
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• Monitorowaniu Rejestrów Długów, z reguły poprzez okresowe raporty otrzymywane z 

wywiadowni gospodarczej, 

• Obserwowaniu zmian w zarządzie i analizie tych zmian. 

Dobrą praktyką jest przeprowadzanie okresowej analizy każdego klienta przynajmniej raz do roku. Jest 

to jednak zajęcie stosunkowo kosztowne i czasochłonne. Wiele firm stosuje więc strategię zmiennej 

częstości, w zależności od ryzyka jakie niesie dla nich potencjalny klient. Na przykład: 

• najwięksi klienci, których niewypłacalność spowodowałaby dotkliwe straty, analizowani są 

regularnie – co roku lub co 6 miesięcy, 

• kolejna pula klientów - „średniej wielkości” - oceniana jest raz na 3 lata, 

• pozostali klienci, których niewypłacalność nie byłaby dużym kłopotem, oceniani są wyrywkowo - 

na przykład, jeśli w ich sektorze gospodarki zachodzą istotne zmiany, lub gdy kilku klientów z 

danego sektora zaczyna mieć problemy z płynnością – w takiej sytuacji dokonuje się analizy 

wszystkich pozostałych klientów działających w tym samym sektorze. 

Strategie przeprowadzania analiz mogą być różne. Firma musi wybrać taką, która będzie skuteczna dla niej 

i maksymalnie ograniczy powstawanie niespłacanych należności, z drugiej strony nie generując przesadnie 

wysokich kosztów związanych z analizami zdolności kredytowej. 

 

Ocena systemu oceny zdolności kredytowej 
 

Jak każdy system zarządzania ryzykiem, również system oceny zdolności kredytowej klientów, powinien 

być raz na jakiś czas oceniany pod kątem jego skuteczności. System stworzony w jednym momencie, np. 

w trakcie silnego wzrostu gospodarczego, po kilku latach może się okazać nieskuteczny – np. w trakcie 

recesji. 

Okresowa ocena systemu pozwoli firmie zauważyć, kiedy jego skuteczność zacznie słabnąć oraz pozwoli 

na wprowadzenie środków zaradczych. 

Może być też odwrotnie. Ocena może pokazać, że rygorystyczne i czasochłonne oceny nie są w danych 

warunkach konieczne i można je ograniczyć, uzyskując oszczędność kosztów, bez wzrostu poziomu 

niespłaconych zobowiązań. 

 

Koncepcje: 5C/6C, CAMPARI (ICE), SP, LAPP, FAPE 
 

Metoda 5C/6C – w angloamerykańskiej praktyce bankowej przy ocenie wiarygodności kredytowej 

uwzględnia się tzw. 5C kredytobiorcy, czyli pięć kryteriów oceny ryzyka kredytowego: 

• Capacity – zdolność, zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, 

• Capital – kapitał, relacja kapitału własnego lub majątku do udzielonego kredytu, 

• Collateral – zabezpieczenie; jaka jest możliwa rynkowa wartość oferowanego przez 

przedsiębiorstwo zabezpieczenia, 



47 

 

 

• Conditions – warunki, pozycja na rynku, zdolności wytwórcze. 

• Character – charakter, kompetentne zarządzanie i chęć spłaty kredytu, 

• Confidence – zaufanie, zdolność do utrzymania działalności (ostatnio coraz częściej dodawane 

jeszcze jedno C). 

Wypłacalność (Capacity/Cash Flow) 

Wypłacalność jest jednym z podstawowych kryteriów oceny kontrahentów. Z reguły oceny wypłacalności 

dokonuje się na podstawie danych historycznych, patrząc, jak firma radziła sobie w przeszłości z 

regulowaniem zobowiązań. Na podstawie historycznych danych obserwuje się tendencje, mogące 

sugerować przyszły stan finansów firmy i przyszły poziom jej wypłacalności. Najpowszechniej stosowaną 

tu metodą jest analiza finansowa, a w szczególności: 

• Analiza płynności firmy, 

• Analiza cash flow, włączając w to analizę wskaźnikową cash flow. 

Przeciętny zakres analizowanych danych historycznych to 2-3 lata. 

Zdobycie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej jest łatwe w przypadku spółek 

mających obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim. Jeśli jednak takie dane nie 

są dostępne, analiza ta jest znacznie bardziej ograniczona. Może się ona wtedy opierać na informacjach 

potencjalnie dostępnych w wywiadowniach gospodarczych. Ewentualnym rozwiązaniem, w przypadku 

większych kontraktów, może być poproszenie kontrahenta o jego zeznania podatkowe, w celu 

uwiarygodnienia danych. 

W szczególnych przypadkach bardzo dużych kontraktów, lub rozpoczynania długotrwałego, wspólnego 

przedsięwzięcia, zdarzają się też przypadki przeprowadzenia due diligence w celu dokładnego zrozumienia 

sytuacji finansowej klienta. Są to jednak skrajne o rzadkie przypadki, w których, np. firma, aby móc 

zrealizować konkretne przyszłe zlecenia klienta, musi zainwestować znacząco w swoją infrastrukturę, 

ponosi więc duże ryzyko związane z realizacją tego zlecenia. 

Kapitał (Capital) 

Kapitał odnosi się do kapitału własnego przedsiębiorstwa. Często nazywany jest on również aktywami 

netto. Prostą metodą obliczenia aktywów netto jest odjęcie od łącznej wartości aktywów, wszystkich 

zobowiązań firmy. To co pozostaje, to jest ta część aktywów, którą firma utrzyma nawet jeśli musiałaby 

nagle spłacić wszystkie swoje zobowiązania i kredyty. Wartość kapitału należy rozpatrywać w dwóch 

perspektywach: 

• W stosunku do zadłużenia firmy. Im mniejszy kapitał własny w porównaniu do zadłużenia firmy, 

tym wyższe jest ryzyko kredytowe. Oceny poziomu kapitału własnego w stosunku do długu firmy 

dokonuje się zazwyczaj przy pomocy wskaźników zadłużenia firmy. 

• Poziom kapitału należy również porównać do wielkości kredytu kupieckiego, jakiego udzielenie 

rozważamy. Jeśli nasz kredyt kupiecki byłby wysoki w stosunku do kapitałów firmy (tak jak może 

to mieć miejsce w przypadku mniejszych kontrahentów), ryzyko udzielenia go jest wysokie. W 

takiej sytuacji lepiej wynegocjować z klientem mniejsze i częstsze dostawy oraz krótsze terminy 

płatności tak, aby utrzymywać relatywnie niższy poziom udzielonego mu kredytu. 
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Zabezpieczenie (Collateral) 

W działalności handlowej zabezpieczenie kredytu jest zdecydowanie rzadziej stosowane niż w sytuacji 

udzielania kredytów przez banki. Niemniej jednak w niektórych przypadkach, np. w przypadku nowszych 

klientów, wynegocjowanie zabezpieczenia może być argumentem przeważającym szalę w stronę 

pozytywnego rozpatrzenia decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego lub zwiększeniu jego wartości. 

Najczęstszymi mechanizmami zabezpieczenia są: 

• Weksle, które umożliwiają szybką egzekucję zobowiązań. Warto jednak zauważyć, że żądanie 

weksla przy dokonywaniu sprzedaży może utrudnić transakcję oraz jest możliwe tylko w 

przypadku, gdy sprzedawca ma znacznie silniejszą pozycję przetargową niż klient. 

• W sytuacji firm handlujących między sobą w obie strony - nasze zobowiązania wobec klienta, 

których nie spłacamy, jeśli klient nie spłaca swoich. 

Warunki ekonomiczne (Conditions) 

Warunki ekonomiczne biorą pod uwagę przedsiębiorstwo w perspektywie jego otoczenia. W trakcie tej 

analizy patrzy się na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i jego rokowania na przyszłość. Przeszła 

sytuacja finansowa przedsiębiorstwa została oceniona podczas oceny jego wypłacalności i poziomu 

kapitału. Ocena warunków ekonomicznych ma na celu ustalenie czy w otoczeniu przedsiębiorstwa nie 

zachodzą zjawiska, które w jakiś sposób mogłyby zagrozić jego przyszłej kondycji finansowej. 

Zależnie od branży analiza ta może przebiegać bardzo różnie i jej głębokość może być zróżnicowana. 

Najczęściej, przy jej przeprowadzaniu stosuje się elementy wykorzystywane również przy analizie 

strategicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadza się: 

• Analizę zewnętrznego otoczenia makroekonomicznego - tu wykorzystuje się narzędzia takie jak 

analiza otoczenia PESTEL 

• Analizę zewnętrznego otoczenia mikroekonomicznego - dokonywana między innymi przy 

wykorzystaniu Analizy 5 sił Portera, Macierzy BCG, analizy grup strategicznych, segmentacji rynku. 

Charakter (Character) 

Charakter odnosi do charakteru przedsiębiorstwa oraz jego zarządu. Kredytu kupieckiego chcemy bowiem 

udzielić jedynie tym firmom, których zarząd działa uczciwie i w dobrej wierze, oraz który będzie starał się 

spłacić swoje zobowiązania. 

Ocena taka jest dość trudna, zważywszy na fakt, że charakter jest dość nienamacalną cechą i opiera się na 

subiektywnym wrażeniu jaki dana osoba lub firma wywiera. Ocena jest tym trudniejsza im aktywniej działa 

dana firma w celu prezentacji godnego zaufania wizerunku. 

W trakcie oceny zdolności kredytowej sięga się więc do innych źródeł, sprawdzając: 

• Czy firma nie posiada złej historii kredytowej. Można to zrobić za pośrednictwem wywiadowni 

gospodarczych lub też bezpośrednio przez poniższe strony internetowe: 

✓ Europejski Rejestr Informacji Finansowej: www.erif.pl 

✓ Biuro Informacji kredytowej: www.bik.pl 

✓ Krajowy Rejestr Długów: www.krd.pl 

✓ InfoMonitor (mający dostęp do listy dłużników Związku Banków Polskich) 
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• Czy członkowie zarządu nie mają kłopotów finansowych – w ten sam sposób co powyżej. 

• Czy firma ani członkowie zarządu nie są uwikłani w sprawy sądowe. Z powodu tego, że członkowie 

zarządu są osobami prywatnymi, część tych informacji może nie być nieosiągalna. Im jednak 

większe przedsiębiorstwo, tym z reguły więcej informacji można uzyskać na temat członków jego 

zarządu, między innymi również z prasy i internetu. 

 

Metoda 5P 

5P jest kolejną metodą oceny zdolności kredytowej. Została opracowana przez Centrum Rezerwy 

Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 2004 roku. 5P to pierwsze litery od angielskich 

słów definiujących tą metodę. W skład metodologii wchodzi: 

• Ludzie (peolple): Czy kredytobiorca ma historię uczciwości, wiarygodności i terminowości podczas 

honorowania swoich zobowiązań finansowych? 

• Cel (purpose): we wniosku kredytowym powinno być konkretne wyjaśnienie, w jaki sposób 

kredytobiorca będzie używać przyznanych funduszy. Proste wytłumaczenie typu "finansowanie 

kapitału obrotowego" lub „zwiększenie stanu magazynowego” to za mało. 

• Płatność (payment): poznanie celu pomaga zidentyfikować źródła zwrotu funduszy i pomocy w 

sporządzeniu harmonogramu spłat kredytu w oparciu o moment otrzymania przez kredytobiorcę 

przepływów pieniężnych. 

• Ochrona (protection): są to zabezpieczenia oraz inne wtórne źródła spłaty kredytu. 

• Perspektywa (plan): Jak będzie nadzorowana pożyczka, a w przypadku bankryctwa kredytobiorcy, 

co zrobi kredytodawca? Plan nadzoru powinien określać, w jaki sposób udzielona pożyczka będzie 

monitorowana, włączając przesyłanie sprawozdawczości finansowej przez kredytobiorcę oraz 

okresowe inspekcje działalności gospodarczej kredytobiorcy. 

 

Metoda LAPP 

Metoda LAPP została opracowana przez firmę Benz w 1979 roku. Jest wykorzystywana bardziej do oceny 

kredytu korporacyjnego niż indywidualnych kredytobiorców. LAPP jest skrótem do następujących 

elementów: 

• Płynność (liquidity): która mierzy zdolność firmy do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. 

Stosuje się wskaźnik płynności szybkiej lub płynności gotówkowej w celu pomiaru płynności firmy. 

• Działalność (activity): mierzy wielkość przedsiębiorstwa oraz rozmiar jego działalności. W tym celu 

wykorzystuje się wskaźniki takie jak wskaźniki obrotowości aktywów, rotacji zapasów (DIO), średni 

okres windykacji należności (DSO) czy średni okres płatności do dostawców (DPO). 

• Rentowność (profitability): mierzy rentowność firmy. Wykorzystywane wskaźniki to np. 

rentowność aktywów (ROA), stopa zwrotu z kapitału (ROE), marża brutto lub marża zysku netto. 

• Potencjał (potential): mierzy środki i siłę firmy, taką jak środki finansowe, zasoby ludzkie, poziom 

zarządzania oraz inne zasoby jakie może mieć firma. 

Metoda CAMPARI ICE – nazwa pochodzi od pierwszych liter uwzględnianych kryteriów, zgodnie z nią, 

dokonując oceny potencjalnego kredytobiorcy, należy wziąć pod uwagę: 



50 

 

 

• Character – osobowość firmy, kredytobiorcy, 

• Ability – zdolność; bank musi ocenić zalety oraz doświadczenie osoby starającej się o kredyt, 

• Means – środki; czy przedsiębiorstwo zapewni znaczący wkład finansowydo przedsięwzięcia, na 

które potrzebne jest kredyt, czy istnieją źródła dochodu, 

• Purpose – cel; za chęcią pożyczenia środków pieniężnych musi stać jasno sprecyzowany, mający 

uzasadnienie ekonomiczne cel, 

• Amount – kwota; jaką część aktywów netto klienta przedstawia pożyczana suma kredytu, 

• Repayment – spłata – klient musi jasno udokumentować sposób, w jaki proponuje spłatę kredytu, 

• Interest – odsetki; czy cena kredytu odpowiednio kompensuje ryzyko, na jakie się naraża bank. 

 

• Income – dochód; dotyczy w istocie tego, czy bank otrzymuje adekwatną rekompensatę kosztów 

własnych poniesionych przy ocenie wniosku kredytowego oraz przy bieżącym monitorowaniu 

kredytu, 

• Collateral – zabezpieczenie; określa jaka jest możliwa do zrealizowania wartość proponowanego 

zabezpieczenia, 

• Extras – pozostałe, dodatkowe cechy; np. czy istnieje potencjał sprzedania danemu 

przedsiębiorstwu większej liczby usług bankowych. 

 

Metoda FAPE 

Metody analizy finansowej oraz wcześniejszych doświadczeń (Financial Analysis and Previous Experience 

Methods FAPE) 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. 

 

Modele oceny zdolności kredytowej – podstawowe pojęcia oraz klasyfikacja 
 

Przedsiębiorstwa intensywnie stosujące kredyt kupiecki powinny 

przedsięwziąć środki, które pozwolą im na zidentyfikowanie klientów 

niosących ze sobą największe ryzyko niespłacenia, w celu odmówienia im 

możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności. Wszystkie 

działania, mające na celu oddzielenie godnych zaufania klientów od tych 

mniej pewnych określane będą mianem oceny zdolności kredytowej. 

Zastosowana metodologia oceny oparta jest na odpowiednich modelach 

pomiaru ryzyka kredytowego.  
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Wiele firm współpracuje ze swoimi klientami regularnie lub dokonuje sprzedaży do wielu klientów, ale na 

kwoty, które ekonomicznie nie uzasadniają dogłębnej analizy zdolności kredytowej, która może być 

zarówno czasochłonna, jak i droga. 

Wiele firm stosuje więc metody uproszczone, polegające na umożliwieniu klientowi stopniowego 

zdobywania zaufania firmy i tym samym uzyskiwania coraz większych kredytów kupieckich. 

Proces taki rozpoczyna się od sprzedaży bez lub z bardzo niskim kredytem i krótkim okresem płatności. 

Następnie, jeśli klient spłaca wszystkie zobowiązania w terminie, poziom jego kredytu kupieckiego jest 

podnoszony oraz ewentualnie wydłużane są jego terminy płatności, aż do określonych poziomów, 

arbitralnie ustanowionych przez firmę. 

Taka uproszczona technika może być skuteczna, jednak ma wiele wad. Bez bardziej dogłębnej analizy, 

trudno na przykład ustalić poziom kredytu kupieckiego, na jaki można bezpiecznie pozwolić każdemu z 

klientów. Z pomocą przychodzą tutaj metody szczegółowej oceny kredytowej przedsiębiorstw. 

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadkach, gdy 

wartość sprzedaży do kontrahenta jest bardzo wysoka. 

Istnieje wiele różnych modeli (systemów, technik) stosowanych w celu dokonania oceny zdolności 

kredytowej. Wszystkie opierają się jednak na tych samych zasadach, polegających na ocenie 

przedsiębiorstwa oraz czynników zewnętrznych w jego otoczeniu. 

 

Do weryfikacji wiarygodności kredytowej oraz wypłacalności klientów mogą być wykorzystywane 

następujące metody oceny i pomiaru ryzyka kredytowego przedsiębiorstw: 

Metoda opisowa – polega, najogólniej rzecz ujmując, na przyporządkowaniu potencjalnego kredytobiorcy 

do określonej klasy ryzyka, a zatem każda klasa zawiera dokładny opis warunków, które musi spełniać 

kredytobiorca, aby być do niej zaliczony. Po dokonaniu oceny jego zdolności kredytowej, za pomocą list 

kontrolnych, potencjalny kredytobiorca lub kredyt kwalifi kowany jest do jednej z klas ryzyka. 

Metoda punktowa (scoringowa) – polega na przypisaniu danym wielkościom wskaźników określonych 

wag. Jej istota polega na wyborze kryteriów opisujących sytuację ekonomiczną kredytobiorcy, przypisaniu 

punktów poszczególnym wiel kościom wskaźników i zsumowaniu punktów, które składają się na łączną 

ocenę. 

Metoda finansowa – polega na przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej – analizy i oceny sprawozdań fi 

nansowych potencjalnego kredytobiorcy. Na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z 

przepływów środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach własnych, a zatem na podstawie 

dokumentów otrzymanych od przedsiębiorstwa bank dokonuje oceny wypłacalności kredytobiorcy. 

Analiza dyskryminacyjna – może być stosowana jako uzupełnienie tradycyjnych metod oceny zdolności 

kredytowej. Polega na stworzeniu modelu ekonometrycznego, w którym zmiennymi objaśniającymi są 

cechy badanego obiektu – wskaźniki fi nansowe. 

 

Analiza ryzyka kredytowego kontrahentów firmy może być oparta na metodach jakościowych, ilościowych 

i mieszanych. 
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• Metody jakościowe bazują na obserwacji zjawisk, czynników, przypadków i związków 

przyczynowo-skutkowych, których nie można wyrazić liczbowo. Efektem takich metod jest zwykle 

ciąg odbiorców uszeregowanych według rosnącego lub malejącego ryzyka. Rozwiązania uzyskane 

przy pomocy tych metod są wysoce subiektywne. 

• Metody ilościowe opierają się na danych mierzalnych. Zawierają one szeroką gamę sposobów 

badania ryzyka od analizy wskaźnikowej po modele ekonometryczne. Metody ilościowe dają 

obiektywne wyniki, natomiast nie biorą pod uwagę ważnych (czasami) danych jakościowych. 

Wyniki są również mało dokładne w dłuższym okresie, przez co obliczenia trzeba powtarzać co 

jakiś czas. 

• Metody mieszane wykorzystują zarówno dane mierzalne, jak i niemierzalne. Tego typu metody 

są najczęściej wykorzystywane w praktyce gospodarczej. 

 

Do najpowszechniej modeli (technik) stosowanych w celu dokonania oceny zdolności 

kredytowej stosowanych zalicza się: 

Modele finansowe bazujące na teorii finansów, oparte na strukturze finansowej, analizie przepływów 

pieniężnych oraz cen rynkowych: 

• 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, które szacują oraz wyjaśniają parametry ryzyka na podstawie 

historycznych obserwacji, rozpoznają czynniki ryzyka z danych historycznych używając dużej ilości technik 

zwykle statystycznych, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego: 

• 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, które odzwierciedlają wiedzę ekspercką, używają formalne modele eksperckie 

stworzone przez doświadczonych analityków bądź też opierają się na analizie poszczególnych przypadków 

biznesowych: 

• techniki eksperckie (system ekspercki, ekspercka karta wyników) 

• oceny eksperckiej (ekspercka ocena prawdopodobieństwa bankructwa, ekspercka ocena 

zabezpieczenia) 
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Sygnały ryzyka kredytowego oraz zdarzenia kredytowe 
 

Stabilny byt firmy i rosnące z roku na rok przychody to często wizja, która niestety nie może być 

zrealizowana. Wiele firm boryka się z wieloma kłopotami: od trudności w uzyskaniu kredytu bankowego, 

po lawinę nieściągalnych należności. W takiej sytuacji prędzej czy później może dojść do bankructwa. Aby 

temu zapobiec należy odpowiednio wcześnie zauważyć niepokojące symptomy. 

Upadłość przedsiębiorstwa nie pojawia się nagle, ale jest procesem rozłożonym w czasie, w którym można 

zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Określone symptomy nadchodzącego kryzysu 

przedsiębiorstwa można wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje firmie szansę na podjęcie 

odpowiednich działań. 

Przyczyny upadłości przedsiębiorstw możesz generalnie podzielić na 2 grupy: 

• czynniki zewnętrzne, związane ze zjawiskami makroekonomicznymi; 

• czynniki wewnętrzne, związane z samą firmą. 

 

Fazy pogarszania się sytuacji finansowej firmy 

Większość ekspertów analizujących źródła kryzysów twierdzi, że mało prawdopodobny jest kryzys firmy 

wywołany jedną przyczyną. A zatem dopiero wówczas, gdy następuje kumulacja przyczyn, zaczynają się 

poważne problemy. Pewne przyczyny występują na ogół razem, tworząc typowe scenariusze kryzysu. 

Upadłość firmy jest końcowym etapem jej funkcjonowania, ale najczęściej jest poprzedzona okresem 

nieprawidłowości i błędów popełnianych przez samą firmę. J. Argenti wyróżnia następujące 4 fazy 

pogarszania się sytuacji 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. 

 

Natomiast W. Wietzel i E. Johnson wskazują na 5 etapów pogarszania się sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa: 

• I etap − zaślepienie (tzn. niedostrzeganie sygnałów ostrzegawczych, np. wskutek braku wiedzy, 

doświadczenia), 

• II etap − bezczynność (tzn. niepodejmowanie żadnych działań w kierunku poprawy sytuacji 

finansowej firmy), 

• III etap − błędy w działaniu, 

• IV etap − kryzys, 

• V etap − rozkład przedsiębiorstwa. 
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Wśród sygnałów wczesnego ostrzegania przed nadchodzącym kryzysem istotną rolę (zgodnie z opinią L. 

Bednarskiego) można przypisać następującym następującym symptomom finansowym: 

• znaczące zmniejszenie się kwoty zysku lub powstanie straty finansowej; 

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

• powtarzająca się w ocenie przyczynowej przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego przewaga 

wpływu czynników ekstensywnych nad intensywnymi (tzn. zbyt mały udział czynników 

efektywnościowych w poprawie wyników finansowych, a więc wzrostu wydajności pracy, obniżki 

materiałochłonności produkcji i in.); 

• widoczne powiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki (zwykle krótkoterminowe) oraz 

zakłócenia w ich spłacie; 

• zwiększenie kosztów operacji finansowych, a zwłaszcza płaconych odsetek; 

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

przeterminowanych; 

• pozyskiwanie środków na finansowanie bieżącej działalności przez dyskonto faktur i weksli oraz 

niekiedy wyprzedaż składników majątku trwałego po niższej cenie; 

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

występowanie przeterminowanych zapasów i wadliwa ich struktura, 

• rosnące zamrożenie środków w inwestycjach niezakończonych w terminie. 

 

Do pozafinansowych symptomów ostrzegających przed nadchodzącym kryzysem firmy można zaliczyć: 

• 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. 

 

Można wyróżnić następującą grupę sygnałów ostrzegawczych wynikających ze sprawozdań finansowych: 

• duży wzrost wierzytelności wyrażony kwotowo lub procentowo, 

• spadek aktywów bieżących (w ujęciu procentowym) w stosunku do aktywów ogółem, 

• pogorszenie stanu w zakresie kapitału obrotowego, 

• duży wzrost rezerw, 

• nieproporcjonalny wzrost zadłużenia bieżącego, 

• znaczny wzrost długu długoterminowego, 

• obecność długu przedsiębiorstwa wobec pracowników lub właścicieli, 

• spadająca sprzedaż, 

• nieproporcjonalny wzrost kosztów ogólnozakładowych w stosunku do sprzedaży, 

• stratę operacyjną oraz rosnący poziom aktywów w stosunku do sprzedaży. 
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Przyczyny wewnętrzne oraz zewnętrzne 

Pierwszą grupę stanowią czynniki o charakterze zewnętrznym w stosunku do firmy. Wynikają one z 

uwarunkowań makroekonomicznych w kraju. Firmy nie mają na nie wpływu i muszą się do nich 

przystosować. 

Wpływ sytuacji makroekonomicznej na kondycję finansową firm jest na tyle duży, że określa skalę 

upadłości w całej gospodarce. Udział przedsiębiorstw składających wnioski upadłościowe w ogólnej liczbie 

podmiotów funkcjonujących w gospodarce jest odzwierciedleniem koniunktury gospodarczej, polityki 

rządu i instytucji finansowych w stosunku do firm. 

Do przyczyn zewnętrznych zaliczamy: 

• 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 

 

Drugą grupę przyczyn upadłości przedsiębiorstw stanowią czynniki wewnętrzne. E. Altman na podstawie 

badań amerykańskich w ok. 17 000 upadłych przedsiębiorstw stwierdził, że w ponad 94% wszystkich 

upadłości przyczyną był brak doświadczenia i niekompetencja kadry zarządzającej. Czynnikite dodatkowo 

wzmocnione złą sytuacją makroekonomiczną kraju, mogą w ostateczności z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem doprowadzić do bankructwa firmy. 

Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy: 

• 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. 

Do najczęściej spotykanych zdarzeń kredytowych należą: 

• Bankruptcy – bankructwo – obejmuje wiele sytuacji związanych z bankructwem takich jak: 

ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego, zgłoszenie wniosku na walne 

zgromadzenie o likwidację spółki itp., 

• Credit event upon merger – zdarzenie kredytowe związane z fuzją – następuje fuzja lub 

połączenie podmiotów w, wyniku których zobowiązanie referencyjne jest przejmowane przez 

podmiot o niższym standingu kredytowym, 

• Cross acceleration – postawienie zobowiązania referencyjnego w stan wymagalności na skutek 

zdarzenia kredytowego dotyczącego innych zobowiązań podmiotu referencyjnego, 

• Cross default – zdarzenie o podobnym charakterze jak zdarzenie poprzednie, ale ta klauzula ma 

charakter zapobiegawczy, dotyczy sytuacji, gdy możliwe jest zażądanie wymagalności aktywów 

referencyjnych przed momentem faktycznego defaultu tych innych aktywów podmiotu 

referencyjnego, 

• Downgrade – obniżenie ratingu kredytowego, 

• Failure to pay – brak terminowej zapłaty (najczęściej ustalany jest minimalny limit wielkości 

zaległych zapłat), 

• Repudiation – odmowa / moratorium – dłużnik referencyjny kwestionuje, podważa zasadność 

zobowiązania, 

• Restructuring – restrukturyzacja zadłużenia. 

 

Ponadto, wśród zdarzeń kredytowych wyróżniamy: 

• 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 

• 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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Zadania Credit Management w przedsiębiorstwie 

 

Monitorowanie ryzyka kredytowego 
 

Dział kredytowy powinien decydować o rodzaju oraz częstotliwości kontroli kredytowych jakie chce 

nałożyć na klientów. Będą one zdeterminowane przez rodzaje gromadzonych informacji. Częstotliwość 

oraz rodzaj monitoringu to dwie odrębne kwestie uzależnione od okoliczności. Na przykład, nowy klient 

wykazujący słabą kondycję finansową, będzie monitorowany kwartalnie na podstawie dostarczanych 

kwartalnych wyników finansowych. Przeciwnie, coroczna kontrola kredytowa może być wystarczająca dla 

stosunkowo małego, lecz długotrwałego klienta z dobrą historią płatniczą (małe ryzyko potencjalnie 

niewielkiej straty). Ponadto, przegląd profilu kredytowego klienta może być konieczny w sytuacji 

złożonych zamówień, które przekraczają przyznaną linie kredytową. 

 

Oprócz formalnych przeglądów linii kredytowych, uwaga działu kredytowego powinna skupić się na 

cyklicznych raportach wiekowania należności. Są to standardowe raporty generowane przez każdy 

system księgowy w firmie, które segregują należności według ich wieku; należności przeterminowane od 

0 do 30 dni, 31-60 i tak dalej. Codzienna weryfikacja raportów wiekowania może powodować bardziej 

aktywną oraz szczegółową kontrolę określonych klientów. Alternatywnie do wiekowania należności, 

pomocą może służyć wskaźnik zwany DSO (Days Sales Oustanding), czyli wskaźnik cyklu regulowania 

należności. Jeżeli DSO nagle się zwiększa lub pozostaje w ciągłym trendzie wzrostowym, daje to sygnał o 

potencjalnych problemach płatniczych, które stanowią powód do przeglądu ustalonego limitu 

kredytowego (nawet w sytuacji, gdy nie jest on przekroczony). 

Klienci najbardziej ryzykowni 

Istnieje kilka typów przedsiębiorstw, które wymagają szczególnej uwagi działu kredytowego. Są to: 

Nowe przedsiębiorstwa. Większość nowych firm upada w ciągu kilku pierwszych lat. To fakt, więc należy 

bezwzględnie brać to pod uwagę udzielając kredytu kupieckiego nowym firmom. Prawdopodobieństwo 

ich niewypłacalności jest kilkukrotnie większe niż przedsiębiorstw z długoletnim stażem. 

Dystrybutorzy oraz sprzedawcy detaliczni z niedawno zwiększonym limitem kredytowym. Każdorazowe 

duże zwiększenie limitu kredytowego dla danego klienta, spowodowane jest tym, iż prawdopodobnie liczy 

on na zwiększenie swojej aktywności w celu sprzedaży zakupionych towarów. Oczywiście zwiększenie 

działalności handlowej nie zawsze kończy się powodzeniem. Ryzyko „zatoru” płatniczego z powodu 

niesprzedanych towarów do odbiorcy końcowego jest istotne i powinno być szczegółowo zanalizowane. 

Przedsiębiorstwa w trakcie zmiany profilu działalności. Za każdym razem, kiedy przedsiębiorstwo jest w 

trakcie zmiany branży działalności, ryzyko niewypłacalności wzrasta. Niestety ustalenie takiego faktu może 

być dość kłopotliwe do ustalenia bez wnikliwego monitorowania kompletnego profilu działania danego 

klienta. 
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Do narzędzi wykorzystywanych podczas monitoringu zaliczamy: 

• kontakt telefoniczny – rozmowa z dłużnikiem, która ma na celu przypomnienie o zbliżającym się 

lub minionym terminie płatności, 

• wiadomość tekstowa – krótka informacja wysłana na numer komórkowy zawierająca najczęściej 

przypomnienie o terminie płatności, numerze faktury i konta oraz prośbę o kontakt, 

• wiadomości głosowe – krótkie informacje głosowe kierowane na telefony stacjonarne lub 

komórkowe. W przypadku połączenia wiadomość jest automatycznie odtwarzana dłużnikowi, 

• wezwania do zapłaty – przyjmują formę korespondencji elektronicznej i zwykłej, kierowanej do 

klientów, którzy mimo przypomnienia o zaległości nadal jej nie uregulowali. 

 

Jeśli pomimo stosowania monitoringu należności klient nie reguluje swoich zobowiązań, sprawa powinna 

przejść do kolejnego etapu, tj. windykacji polubownej. Celem zastosowania windykacji polubownej jest 

przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi 

adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. 

Bezskuteczne działania windykacyjne powinny skłonić wierzyciela do natychmiastowego skierowania 

pozwu do sądu. Postępowanie sądowe to ogólna nazwa postępowań odbywających się przed niezawisłymi 

i niezależnymi organami. 

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym (strategie i techniki) 
 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym to proces kontroli potencjalnych skutków ryzyka kredytowego. Proces 

ten określony jest przez standardowe ramy zarządzania ryzykiem, a mianowicie: identyfikację, ocenę oraz 

zarządzanie. Oznacza to, że przyczyna ryzyka musi być zidentyfikowana, jego zakres określony, a decyzja 

w jaki sposób ryzykiem zarządzać ma być podjęta. 

Ryzyko kredytowe jest zarządzane w różny sposób. Do najważniejszych technik należą: 

• SELEKCJA 

• OGRANICZANIE 

• DYWERSYFIKACJA 

• MITYGOWANIE 

Selekcja 

Dobre zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się od poprawnej selekcji kontrahentów oraz produktów. Dobre 

modele oceny ryzyka oraz wykfalifikowani analitycy kredytowi są podstawą wyboru strategii. Ważne 

decyzje kredytowe podejmowane są podczas posiedzeń komitetów kredytowych. Dla kooperantów z 

wyższym ryzykiem niewypłacalności, wymaga się zabezpieczeń zmniejszających poziom ewentualnych 

nieodzyskanych zobowiązań. Ryzyko jest redukowane również poprzez rygorystyczne zapisy w umowie 

handlowej. Strategia selekcji oznacza również właściwy dobór marż zysku na produktach zgodnie z 

poziomem ryzyka. 
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Ograniczanie 

Ograniczanie zawęża ekspozycje kredytową na daną liczbę podmiotów (kredytobiorców), tak aby uniknąć 

sytuacji, gdzie bankructwo jednego lub niewielkiej ilości dłużników mogłoby zagrozić wypłacalności 

kredytodawcy. Łączna suma ekspozycji kredytowej dla bardziej ryzykownych dłużników jest ściśle 

kontrolowana odpowiednimi limitami kredytowymi. Limity owe określają jaki jest dopuszczalny 

maksymalny poziom zadłużenia dla danego kontrahenta. 

Dywersyfikacja 

Strategia dywersyfikacji opiera się na odpowiedniej alokacji biznesu przedsiębiorstwa pomiędzy różne typy 

kredytobiorców, sektory gospodarcze oraz rejony geograficzne. Dywersyfikacja rozkłada ryzyko kredytowe 

tak aby uniknąć koncentracji w obrębie jednego lub kilku istotnych sfer ryzyka kredytowego (branż, krajów, 

typów przedsiębiorstw itd.). Dywersyfikacja jest możliwa dla dużych i międzynarodowych przedsiębiorstw. 

Mitygowanie (Łagodzenie ryzyka) 

W sytuacji, gdy pożyczkodawca zauważa, iż jego ekspozycja kredytowa jest skupiona w ramach pewnej 

kategorii dłużników, może poprosić lub nabyć jedna z form zabezpieczenia ryzyka kredytowego, np. w 

formie gwarancji bankowej czy ubezpieczenia kredytu handlowego. W ten sposób, jakość kredytowa 

zabezpieczonych aktywów (należności) jest podwyższona. 

Zasady zarzadzania ryzykiem kredytowym są zwykle zdefiniowane w procedurach oraz polityce 

kredytowej, determinujących codzienną weryfikację kontrahentów, poziom quasi-automatycznego 

akceptowalnego ryzyka oraz sposób bardziej dogłębnej analizy przez wyspecjalizowanych managerów 

kredytowych. Większe lub bardziej złożone przypadki są dyskutowane na forum komitetów kredytowych, 

gdzie kadra zarządzająca omawia poszczególne transakcje handlowe. Przyznane limity kredytowe, których 

jakość się pogarsza (są niespłacane w terminie, wiarygodność kredytowa dłużnika zmniejsza się) są 

odpowiednio monitorowane, a odpowiednie działania naprawcze są wdrażane w razie konieczności (np. 

zakup ubezpieczenia). Bieżąca sytuacja poziomu ryzyka kredytowego kontrahentów jest komunikowana 

regularnie do kadry zarządzającej oraz poszczególnych pionów organizacyjnych przedsiębiorstwa 

(sprzedaż), co może skutkować odpowiednimi zmianami w strategii firmy. 

Strategia zarządzania ryzykiem powinna być częścią ogólnej strategii. Silna strategia zarządzania ryzykiem 

kredytowym zapobiega niebezpiecznym pułapkom, w tym groźnej koncentracji ryzyka, braku dyscypliny 

kredytowej, zbyt agresywnej sprzedaży do klientów wysokiego ryzyka oraz sprzedaży ze zbyt niską (w 

porównaniu do ryzyka) marżą. 

 

W literaturze przedmiotu zidentyfikowano cztery kultury zarządzania ryzykiem kredytowym: 

WARTOŚCI: Strategia wartości to długoterminowe i spójne działanie wymagające profesjonalnej 

organizacji zarządzania ryzykiem kredytowym, popartej długookresowym planem biznesowym. Sukces 

tego podejścia zależy od zdefiniowania właściwego balansu pomiędzy jakością kredytową portfela 

należności a strategią sprzedażową przedsiębiorstwa. 

NATYCHMIASTOWEGO WYNIKU: Ta strategia stawia na pierwszym planie utrzymanie wysokiej 

rentowności sprzedaży. Zyskowność jest określona w rocznym planie działania przedsiębiorstwa. Kultura 
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kredytowa jest dość podobna do poprzedniej (wartości), z istotna rolą jakości kredytowej portfela 

należności, która może być pominięta w okresie niskiego zapotrzebowania na sprzedaż z odroczonym 

terminem płatności. 

SPRZEDAŻY: W tej kulturze, priorytetem jest zwiększanie udziału rynkowego oraz wielkość sprzedaży 

ogółem, co powodowane jest ambicją firmy do bycia głównym graczem rynkowym w swoim segmencie. 

Analitycy kredytowi są bardzo często proszeni o udzielenie kredytu dla klientów o niskiej wiarygodności 

kredytowej. Jednocześnie zyskowność sprzedaży pozostaje na nieadekwatnym poziomie w porównaniu do 

podejmowanego ryzyka. Działa kredytowy ma mały wpływ na podejmowane decyzje kredytowe. Sukces 

zarządzania ryzykiem kredytowym w dynamicznie rosnącym portfelu należności, zależy od zdolności 

utrzymania silnej pozycji działu kredytowego w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. 

ROZMYTA: Priorytety w tej strategii zmieniają się w czasie w zależności od bieżących warunków działania 

przedsiębiorstwa. Strategia ta może wynikać z reaktywnego (nieplanowanego) sposobu zarządzania firmą, 

ale także z braku jasnej ogólnej strategii rozwoju. Często skutkuje to demotywującą dezorientacją wśród 

analityków działu kredytowego. Jakość portfela kredytowego jest wysoka tylko w sytuacji dobrze 

zdefiniowanych i przestrzeganych procedur i polityki kredytowej. 

Optymalna strategia zarządzania ryzyka kredytowego to ta, która jest zgodna z ogólną strategią 

przedsiębiorstwa. To nie ta, która minimalizuje straty, ale ta, która zapewnia dobrą jakość portfela 

kredytowego, odzwierciedlającego cele biznesowe firmy. Dobra kultura kredytowa jest oparta na jasno 

zdefiniowanej polityce oraz procedurach kredytowych. Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym jest 

weryfikowana przez wewnętrzny system kontroli ryzyka, audyt, politykę aprobowania linii kredytowych 

oraz nadzór nad parametrami ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD). Raz przyjęta kultura kredytowa, 

podobnie jak ogólna strategia, powinna być ciągle wspierana przez kadrę zarządzająca przedsiębiorstwa 

oraz silne struktury zarządzania ryzykiem kredytowym. 
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Znaczenie specyfiki branżowej i regionalnej w analizie kredytowej 

 

Bankructwa przedsiębiorstw są immanentną cechą każdej rozwiniętej gospodarki rynkowej. Ryzyko 

wystąpienia tego zjawiska (ryzyko kredytowe) jest przedmiotem zainteresowania szerokiej grupy 

interesariuszy biznesu m.in. jego właścicieli, pracowników, kierownictwa, wierzycieli oraz dostawców. 

Bolesne konsekwencje upadłości stanowiły przyczynę podejmowania prób jej prognozowania. Intensywny 

wzrost zainteresowania problematyką upadłości przedsiębiorstw przypadł na lata dwudzieste i trzydzieste 

XX wieku, będąc niejako „owocem” panującego w tym okresie kryzysu gospodarczego. Od tego czasu 

zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu dążą do znalezienia coraz bardziej skutecznych 

narzędzi prognozowania upadłości przedsiębiorstw. 

 

Czytając dostępną literaturę, można stwierdzić, że zainteresowanie omawianą problematyką znajduje 

swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w stosowaniu coraz bardziej zaawansowanych metod 

statystycznych. Jest to konsekwencją zarówno rozwoju samych metod, jak i technologii informatycznych, 

umożliwiających ich wdrożenie dla potrzeb prognozowania upadłości przedsiębiorstw. W konsekwencji, 

cieszące się pierwotnie dużą popularnością metody statystyczne, coraz częściej ustępują miejsca 

metodom rozwiniętym na bazie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. 

Kolejnym obszarem zainteresowania w ramach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, są próby 

rozszerzania zbioru zmiennych objaśniających, wykorzystywanych w tym celu. Powszechnie stosowane 

modele prognozowania upadłości bazują na wskaźnikach finansowych obliczanych na podstawie 

sprawozdań finansowych firm, czyli bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych. Mimo bardzo szerokiej gamy tych wskaźników podejmowane są próby wykorzystania w 

modelach także innych zmiennych prognostycznych. Mówimy tutaj o zmiennych niewymiernych, których 

siły oddziaływania, w przeciwieństwie do zmiennych wymiernych, nie daje się określić liczbowo. Można 

jedynie wyznaczyć kierunek ich oddziaływania (pozytywny, negatywny). Innym przykładem rozszerzenia 

zbioru zmiennych objaśniających jest wykorzystanie w modelach prognozowania upadłości 

przedsiębiorstw wskaźnika efektywności ich funkcjonowania, czyli umiejętności zarządzania. 

I w końcu trzecim, obok zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz nowych zmiennych 

prognostycznych, kierunkiem badań nad prognozowaniem upadłości przedsiębiorstw, jest konstruowanie 

modeli, w których uwzględniona zostaje specyfika branżowa badanych przedsiębiorstw. 

 

Istota specyfiki w analizie kredytowej 
 

Analiza zdolności kredytowej firm szacowana jest przez pryzmat wielu aspektów opisujących 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Metody ilościowe kładą nacisk na dane mierzalne. Zawierają one 

szeroką gamę sposobów badania ryzyka od analizy wskaźnikowej po modele ekonometryczne. Metody 

ilościowe dają obiektywne wyniki, natomiast nie biorą pod uwagę ważnych w wielu wypadkach danych 

jakościowych. Uzupełnieniem dobrej analizy kredytowej są zatem metody jakościowe. Bazują one na 

obserwacji zjawisk, czynników, przypadków i związków przyczynowo-skutkowych, których nie można 
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wyrazić liczbowo. Należy zaznaczyć, że wnioski uzyskane przy pomocy metod jakościowych są wysoce 

subiektywne. 

Jedną z podstawowych i najbardziej popularnych technik badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 

jest tzw. metoda 5C. Stosowana szeroko w bankowości, uwzględnia pięć kryteriów oceny ryzyka 

kredytowego: wypłacalność (analiza płynności finansowej), zabezpieczenie (możliwość przeniesienia 

ryzyka na inny podmiot), kapitał (wielkość aktywów netto), warunki ekonomiczne (przedsiębiorstwo w 

perspektywie jego otoczenia, czyli branży lub regionu) oraz charakter (jakość zarządzania oraz kultura 

organizacyjna przedsiębiorstwa). Końcowa ocena badanego podmiotu jest wypadkową not przyznanych 

dla każdego z wymienionych obszarów. Powstaje pytanie o wagę poszczególnych kryteriów, a przez to ich 

wpływ na końcowe wnioski analityczne. 

Rozważmy jedno z najbardziej niewymiernych wydawałoby się kryteriów oceny – warunki ekonomiczne, a 

ściślej rzecz ujmując, otoczenie branżowe przedsiębiorstwa. Jak ważnym elementem analizy kredytowej 

jest analiza jego mikrootoczenia, czyli otoczenia bliższego, sektorowego (branżowego) czy też 

konkurencyjnego? Czy specyfika branżowa ma wpływ na profil kredytowy oraz czy jej uwzględnianie jest 

racjonalnie uzasadnione? Jak istotne jest uwzględnienie, w syntetycznych metodach oceny kondycji 

finansowej przedsiębiorstwa, kryterium specyfiki branżowej badanej firmy oraz zmiennych 

uwarunkowań ekonomicznych jej działalności? Jeżeli tak, to w jaki sposób owa specyfika powinna 

wpływać na wyznaczenie ostatecznej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa? 

Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym 

przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. 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.  

Specyfika nie dotyczy wyłącznie branży. Być może nawet bardziej istotna jest specyfika danego regionu 

czy kraju. Dotyczy to zwłaszcza regulacji prawnych w zakresie zabezpieczeń kredytu oraz dochodzenia 

roszczeń. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo „specyfika” oznacza szczególny i 

niepowtarzalny charakter czegoś. Kategorią odmienności, oprócz branży czy rejonu geograficznego, może 

być również wielkość (MSP, duże, krajowe, międzynarodowe) czy forma własności (spółki kapitałowe, 

spółki osobowe, firmy rodzinne, przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe). Analiza 

zdolności kredytowej uwzględniająca specyfikę działalności gospodarczej powinna być zatem 

wielowymiarowa. Tylko to zapewni jej odpowiednią jakość końcową. 

Czy badanie zdolności kredytowej bez uwzględnienia specyfiki branży (ale też miejsca – kraju, regionu) 

ma sens i jest skuteczne? NIE ponieważ wiele charakterystyk przedsiębiorstwa zależy od branży w jakiej 

działa 
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Specyfika w ujęciu niefinansowym i finansowym 
 

Specyfika w ujęciu niefinansowym 

Specyfika przedsiębiorstw w ujęciu niefinansowym wpływa bezpośrednio na charakterystyki finansowa 

firmy. Począwszy od składników majątku, ich źródła finansowania, po dynamikę sprzedaży, rentowność 

oraz przepływy pieniężne. Spróbujmy na początku wyodrębnić i zdefiniować te elementy speficzne dla 

przedsiębiorstw, które nie sa bezpośrednio związane z jej sprawozdaniami finansowymi. 

Do specyfiki niefinansowej możemy zaliczyć między innymi: 

1. Sezonowość sprzedaży 

2. Zaawansowanie technologiczne 

3. Kapitał ludzki i związane z tym trudności w odpowiednim doborze kadr 

4. Regulacje i otoczenie prawne 

5. Proces produkcyjny i rodzaje produkowanych dóbr i usług 

6. Bariery wejścia i wyjścia z branży 

7. Specyfika bliższego i dalszego otoczenia 

8. Różny w zależności od branży jej wizerunek 

9. Cykl życia produktu a zarazem samych przedsiębiorstw 

10. Perspektywy rozwojowe branży 

 

Sezonowość sprzedaży należy kojarzyć z występowaniem okresów w roku, w których sprzedaż jest wyższa 

lub niższa. To, co determinuje występowanie sezonowości to przede wszystkim branża, w której działa 

dana firma. Sezonowość dla przedsiębiorstwa to zdecydowanie negatywne zjawisko z kilku powodów. 

Przede wszystkim okresy z wyższą sprzedażą generuja nadwyżki, natomiast w okresach z niższą sprzedażą 

wystepuje kłopot z pokryciem kosztów działalności. Mając na uwadze powyższe, pojawia się problem z 

utrzymywaniem odpowiednich zasobów po stronie handlowców. W niektórych branżach dochodzi do 

całkowitego zaniku sprzedaży, który może być konsekwencją braku klientów lub niemożnością 

skutecznego dotarcia do nich. 

Zaawansowanie technologiczne jest dzisiaj istotne we wszystkich branżach. Konsumenci oczekują 

produktów na najwyższym poziomie, a konkurencja powoduje, że na rynku są w stanie przetrwać tylko te 

przedsiębiorstwa, które zaoferują najnowocześniejsze produkty. Dotyczy to coraz większego zakresu 

branż, nawet tych, które do niedawna uważane były za „tradycyjne”, pozbawione presji na nowinki 

techniczne. 

Proces decyzyjny w zakresie kształtowania i rozwoju technologii przedsiębiorstwa musi opierać się na 

dogłębnym zrozumieniu istoty wzajemnych odziaływań pomiędzy poszczególnymi elementami otoczenia. 

Wybór technologicznego rozwoju będzie wpływał na proces produkcyjny, konkurencyjność, warunkował 

poziom zysków, kształtował zasoby organizacyjne w tym również wiedzę i umiejętności. Wybór technologii 

jest jednym z największych wyzwań decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Otoczenie przedsiębiorstw 

charakteryzują się ciągłymi zmianami technologicznymi. Zmiany te stają się istotnymi zagrożeniami, jeśli 

organizacje je ignorują, natomiast w przypadku ich przewidywania mogą stanowić szansę rozwoju dla 

organizacji. 
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Kapitał ludzki jest swego rodzaju podstawą do tworzenia zaawansowanych ekosystemów gospodarczych. 

Gdy jego poziom jest wysoki to stanowi ważny czynnik, który stymuluje wzrost gospodarczy. Przyczynia się 

także do tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych i 

innowacyjnych firm. Kapitał ludzki definiuje się najczęściej jako wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz 

szereg innych atrybutów jednostki, przyczyniających się do generowania dobrobytu zarówno na poziomie 

indywidualnym, społecznym, jak i ekonomicznym. Według ostatnich badań, blisko połowa (45%) 

pracodawców w Polsce ma problemy w pozyskaniu pracowników. Skala zjawiska osiągnęła najwyższy od 

ostatnich 6 lat poziom, prześcigając również odsetek globalny, który wynosi 40%, podano w raporcie 

"Niedobór talentów", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup. W ujęciu globalnym, 

problem niedoboru odpowiednich pracowników okazał się być najbardziej odczuwany przez pracodawców 

w Japonii (86%), gdzie sytuację dodatkowo pogarsza starzenie się społeczeństwa, a także niska stopa 

bezrobocia. Z tych powodów kraj ten od wielu lat utrzymuje się na szczycie zestawienia ManpowerGroup. 

Kolejne pozycje zajmują: Tajwan (73%), Rumunia (72%), Hongkong (68%), Turcja (66%), Bułgaria (62%), 

Argentyna, Grecja (59% dla obu), Węgry (57%) i Izrael (56%). Polska (45%) plasuje się na 18. pozycji spośród 

43 badanych krajów, podał Manpower.  

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że stare sposoby rekrutacji i zarządzania pracownikami nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów. Dostęp do potrzebnych pracowników na każdym etapie rozwoju 

przedsiębiorstwa gwarantuje tylko dobrze dopasowana długofalowa polityka personalna, tak więc 

pracodawcy powinni pozycjonować swoje firmy jako docelowe miejsce dla kandydatów. Dbać o ich rozwój 

oraz kulturę nauki w organizacji. Inwestycje w pracowników owocują utrzymaniem tempa rozwoju i 

elastyczności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu firmy. 

W ramach otoczenia regulacji prawnych można wyróżnić dwa zasadnicze obszary, które są istotne z 

perspektywy przedsiębiorstw. Są to regulacje ekonomiczne i regulacje instytucjonalne. 

Do zbioru regulacji ekonomicznych zalicza takie unormowania, które w sposób bezpośredni oddziałują na 

decyzje popytowe oraz podażowe podmiotów funkcjonujących na rynku. Są to głównie podatki, 

pozapłacowe koszty pracy oraz różne zachęty występujące np. w postaci pomocy publicznej przeznaczonej 

na działalność B+R. W zakres katalogu regulacji ekonomicznych można także zakwalifikować łatwość 

otwierania działalności gospodarczej. Regulacje instytucjonalne odnoszą się natomiast do sposobu 

prowadzenia biznesu. Wśród tych uwarunkowań znajdują się regulacje rynku pracy – warunkujące jego 

elastyczność oraz regulacje dotyczące zamówień publicznych i ochrony własności intelektualnej. 

Otoczenie prawne oraz regulacyjne jest jednym z zasadniczych warunków rozwoju przedsiębiorczości w 

ramach danego ekosystemu gospodarczego. Sfera regulacji prawnych może pozostawiać swobodę w 

procesie podejmowania działalności gospodarczej. Dzięki niej istnieje również możliwość ochrony 

najważniejszych interesów przedsiębiorców oraz sprawne funkcjonowanie firm. Regulacje prawne 

warunkują także rozwój konkurencyjności danego sektora gospodarki. 

Zgodnie z wynikami badań otoczenie prawne, fiskalne i regulacyjne stanowi zasadniczy czynnik decydujący 

o rozwoju danej gospodarki. Duża liczba regulacji jest znacznym obciążeniem dla każdej firmy. Utrudnienia 

te są najbardziej odczuwalne na początku rozwoju danego przedsięwzięcia. W dłuższej perspektywie 

czasowej wpływ regulacji charakteryzuje się większą ambiwalentnością i zależy przede wszystkim od 

specyficznych uwarunkowań dotyczących konkretnych obszarów regulacyjnych. Stałość sfery regulacyjnej 

nie jest jednak jednoznaczna. 



65 

 

 

W ramach tradycyjnego podejścia biznesowego brak większych zmian w uwarunkowaniach prawnych 

można postrzegać pozytywnie. Firmy dysponują bowiem odpowiednim czasem do wypracowania 

określonych działań w regulowanych obszarach. Brak częstych zmian regulacyjnych pozwala również 

ograniczać koszty działań dostosowawczych. Z drugiej strony dla nowoczesnych firm lepszym 

rozwiązaniem jest elastyczne otoczenie regulacyjne. 

Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w 

przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Kumulując się, 

powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i upodabniających do 

zamierzonego wyrobu. Koniec procesu produkcyjnego występuje, kiedy wszystkie konieczne elementy 

zostały osiągnięte. Można wskazać cztery podstawowe typy procesów produkcyjnych: 

• linia produkcyjna (production line) - produkcja jest zorganizowana w taki sposób, że produkt 

przechodzi sekwencyjnie z jednego stanowiska na drugie, 

• przepływ ciągły (continuous flow) - rodzaj linii produkcyjnej, z której produkt nie może zostać 

zdjęty przed zakończeniem procesu, np. linia ciągłego odlewania stali lub produkcja szkła, 

• produkcja na zamówienie (custom manufacturing) - produkty są wytwarzane na podstawie 

zamówień klienta a przestrzeń produkcyjna jest podzielona na obszary, np. lakiernia, odlewnia, 

szlifiernia, 

• produkcja na miejscu (fixed position manufacturing) - produkt nie zmienia swojej pozycji w trakcie 

produkcji (np. produkcja statków). 

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla 

poszczególnych wyrobów, eliminacja tzw. wąskich gardeł – to usprawnienia pożądane w firmach 

produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego (produkcja 

jednostkowa, seryjna). Wsparcia w tych działaniach oczekują przedsiębiorstwa realizujące produkcję 

dyskretną, jak i ciągłą, niezależnie czy produkują na zamówienie (MTO, make to order), czy na magazyn 

(MTS, make to stock). 

Wyróżniamy kilka typów specyficznych rodzajów procesu produkcyjnego. Różnią się one innym 

zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa: 

1. Produkcja kapitałochłonna - produkcja wymagająca dużych nakładów kapitałowych. Przykładem 

może być produkcja wyrobów przemysłu elektronicznego i środków transportu oraz produkcja w 

wysokim stopniu zautomatyzowana. 

2. Produkcja materiałochłonna - produkcja pochłaniająca dużo materiałów. Zalicza się do niej 

produkcję artykułów konsumpcyjnych, np.: odzieży, wyrobów mięsnych. 

3. Produkcja energochłonna - produkcja, która zużywa dużo energii elektrycznej lub surowców 

energetycznych. Zalicza się do niej m.in. produkcję metali (szczególnie aluminium), cementu czy 

produkcję ogrodniczą. 

4. Produkcja pracochłonna - produkcja wymagająca dużych nakładów pracy ludzkiej. Zalicza się do 

niej m.in. produkcję wyrobów przemysłu wydobywczego, budownictwo, rolnictwo, świadczenie 

usług. 

Występowanie barier wejścia i wyjścia jest tożsame z ograniczonymi możliwościami wejścia na rynek (i 

wyjścia) nowych podmiotów. Bariery wejścia i wyjścia są tym większe im bardziej forma rynku jest zbliżona 

do monopolu (w konkurencji doskonałej nie ma ich wcale). 
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Bariery wejścia do gałęzi mogą być następujące: 

• korzyści skali – występujące już na rynku podmioty mają tą przewagę nad nowymi, że są zazwyczaj 

dużo większe przez co mogą odnosić wyższe zyski z korzyści skali. Firmy te mogą też stosować 

metodę odstraszania poprzez obniżanie cen do poziomu niemożliwego do utrzymania przez 

mniejsze nowe podmioty. 

• próg kapitałowy – niektóre branże (np. motoryzacyjne) wymagają bardzo dużych nakładów 

kapitału, aby móc w ogóle przedstawić konkurencyjny produkt i rozpocząć sprzedaż. 

• znana marka – w sytuacji, gdy obecna już na rynku firma jest rozpoznawalna i cieszy się dobrą 

reputacją nowy nieznany podmiot bez odpowiedniej reklamy nie wzbudzi zaufania konsumentów. 

• kontrola zasobów – w niektórych branżach działalność uzależniona jest od posiadania surowców. 

Jeśli wszystkie są w ręku firm już działających, nowe podmioty nie są w stanie wejść na rynek. 

• ochrona praw własności – od strony prawnej mogą ograniczać konkurencję zarówno licencje jak i 

patenty chroniące działające już na rynku firmy. 

Bariery wyjścia z rynku mogą przyjmować następujący charakter: 

• ekonomiczny – w związku z wysokimi nakładami kapitałowymi na wyspecjalizowane maszyny do 

rozpoczęcia działalności w niektórych branżach, zaniechanie działalności może oznaczać utratę 

nakładów. Pozostanie w branży okazuje się wówczas lepsze, gdyż gwarantuje minimalizację strat. 

• prawne – wynikają z regulacji państwa lub podpisanych umów na dostarczanie dóbr lub usług. 

• inne – np. presja związków zawodowych lub przywiązanie do zbudowanego samemu biznesu. 

Na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich miejsce w gospodarce rzutuje wiele czynników - zależnych od 

samego przedsiębiorstwa oraz wynikających ze specyfiki jego bliższego i dalszego otoczenia. Z pewnym 

uproszczeniem, do otoczenia zalicza się wszystkie te czynniki, które są niezależne od przedsiębiorstwa. 

Otoczenie dalsze (globalne) zawiera ogólne, wzajemnie powiązane czynniki i systemy oddziaływujące 

raczej pośrednio na domenę (przedsiębiorstwo). Otoczenie bliższe z kolei zawiera czynniki oddziaływujące 

bezpośrednio. Trzeba jednak podkreślić, że granice między obydwoma częściami otoczenia są bardzo 

trudno uchwytne. 

Analiza otoczenia dalszego obejmuje: 

• otoczenie makroekonomiczne (przykładowo: trendy w rozwoju produktu społecznego, 

bezrobocie, koniunktura (recesja, prosperity), kursy walut, system ekonomiczno – finansowy itp.); 

• otoczenie polityczno – prawne (tendencje w stosunkach międzynarodowych, podstawowe 

regulacje prawne, polityka w zakresie zanieczyszczania środowiska, normy bezpieczeństwa, 

sanitarne itp.); 

• otoczenie technologiczne (zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe 

życia rynkowego produktów itp.); 

• otoczenie socjokulturowe (procesy demograficzne, przyjmowane w społeczeństwie systemy 

wartości, postawy społeczne itp.). 
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Przy analizie otoczenia bliższego badane są takie elementy jak: 

• Potencjalni konkurenci - zagrożenie ze strony nowych oferentów zależy przede wszystkim od 

wysokości barier rynkowych, w tym głównie od: minimalnej wielkości zakładu, zapotrzebowania 

na kapitał, dostępu do dróg zbytu i lojalności nabywców. 

• Dostawcy - odgrywają podstawową rolę w analizie strategicznej domeny; punktem wyjścia do 

analizy dostawców jest określenie tzw. „siły negocjacyjnej dostawców”, która zależy m.in. od: 

stopnia koncentracji dostawców (jeden dostawca – wielu dostawców), stopnia standaryzacji, 

groźby integracji wprzód. 

• Odbiorcy - ich analiza jest analogiczna do analizy dostawców, ale z odwrotnego punktu widzenia. 

• Produkty substytucyjne (zastępcze) - są to wyroby z innych rynków, które mogą zaspokajać te same 

potrzeby, co oferowany wyrób; substytuty zazwyczaj wyznaczają górną granicę ceny i ograniczają 

pole manewru dla cen danego rynku i to tym silniej, im bardziej elastyczny jest popyt. 

• Konkurencja w sektorze - rywalizacja wśród konkurentów zależy od stopnia nasycenia rynku oraz 

wysokości barier wypadnięcia z rynku; te ostatnie wyznaczone są np. kosztami demontażu, 

przeprowadzki, kar umownych itp. 

• Stosunki przemysłowe i państwo jako czynnik konkurencji, np. kontrola cen na sprzedawane 

towary, ograniczenia importowo–eksportowe, regulacje prawne między pracodawcą i pracobiorcą 

itp. 

Wizerunek firmy jest to obraz, wyobrażenie organizacji powstałe u odbiorców na podstawie świadomych 

lub nieświadomych działań firmy. Wizerunek organizacji tworzy się pod wpływem własnych doświadczeń 

konsumenta, uznanych za wiarygodne opinie innych konsumentów czy oddziaływania środków masowego 

przekazu. Duże znaczenie, z punktu funkcjonowania organizacji, ma wizerunek branży, w której firma 

działa. Możemy wyróżnić kilka typów wizerunku: 

• zwykły (postrzeganie firmy przez otoczenie), 

• lustrzany (postrzeganie organizacji przez nią samą), 

• pożądany (jak firma chce być postrzegana przez otoczenie), Wizerunek pożądany jest wizerunkiem 

docelowym - organizacja dąży do jego osiągnięcia podejmując działania o charakterze 

długookresowym (w krótkim okresie firma zdobywa jedynie image optymalny w danym 

momencie). 

 

Wzrost znaczenia masowych środków przekazu spowodował, że wizerunek nabiera dla firmy coraz 

większego znaczenia. Przedsiębiorstwa aspirujące do zajęcia silnej pozycji na rynku potrzebują 

wyróżniającej od konkurentów, indywidualizującej tożsamości i jasnych form komunikowania się z 

otoczeniem. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem własnej 

tożsamości. Zmierzając do zbudowania indywidualnego systemu tożsamości, trzeba zastanowić się nad 

kilkoma ważnymi pytaniami. Co reprezentuje sobą firma? Gdzie są jej korzenie? Jaka jest jej misja? Jakie 

cele stawiamy przed nią i jakie są szanse wyróżnienia na rynku? Uzyskane odpowiedzi pozwolą na dobór 

odpowiednich środków, które pozwolą na stworzenie harmonijnego wizerunku firmy. Poważnym 

zagrożeniem jest jednak traktowanie działań zmierzających do kreowania tożsamości firmy jako doraźnego 

środka likwidacji bieżących problemów. Częste zmiany źle rzutują na wizerunek firmy powodując, iż jest 
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ona postrzegana jako niestabilna, a przez to niewiarygodna. Z kolei brak zmian powoduje wrażenie braku 

nowoczesności w działaniu. 

 

W teorii marketingu cykl życia produktu lub usługi oznacza obecność na rynku danego produktu lub usługi 

od momentu jego pojawienia się aż do wycofania. Cykl ten składa się z 4 faz: 

• Wprowadzenia na rynek 

• Wzrostu sprzedaży 

• Nasycenia rynku (dojrzałość) 

• Spadek sprzedaży aż do wycofania z rynku. 

Podobnie jak istnieją cykle życia poszczególnych produktów i usług, istnieją też cykle życia 

przedsiębiorstw, z tym, że te ostatnie są zdecydowanie dłuższe od cyklu życia produktów. 

Specyfika niefinansowa przedsiębiorstw wynika z rodzaju produktów firmy. Produkty dzielimy na: 

• Produkty powszednie (kupowane przy okazji): kupowane regularnie (podstawowe), kupowane 

pod wpływem impulsu (impulsywne), nagłej potrzeby (szczególnej potrzeby), 

• Produkty wybieralne: homogeniczne (takie same), niehomogeniczne (heterogeniczne), 

• Produkty luksusowe (kupowane w sposób szczególny), 

• Produkty nie postrzegane (nabywane bez uprzedniego planowania): nieznane, znane, lecz nie 

postrzegane. 

Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z czterech etapów: 

• dno, czyli depresja, to stan gospodarki, kiedy wskaźnik PKB, inflacji, zysków spółek znajdują się na 

niskim poziomie; 

• faza ożywienia, to okres wzrostu zatrudnienia, produkcji, inwestycji, wzrostu popytu i cen, przy 

jednoczesnym spadku bezrobocia; 

• faza szczytu, to okres braku wzrostowej dynamiki, przy utrzymywaniu się kluczowych wskaźników 

na wysokim poziomie; 

• dopełnieniem cyklu jest faza recesji, w której rośnie bezrobocie, obniża się produkcja, spada 

również presja inflacyjna oraz zyski przedsiębiorstw. 

Sektory, które zachowują się dobrze na początku cyklu to te, które są wrażliwe na stopy procentowe (dobra 

luksusowe i finanse) i ekonomicznie wrażliwe (przedsiębiorstwa, informatyka i materiały). 

Zachowanie sektorów jest zróżnicowane w środkowej fazie cyklu i zależne jest od wyników spółek danego 

sektora w fazie cyklu koniunkturalnego. 

Gdy ożywienie gospodarcze dojrzewa, najlepiej prezentują się sektory: surowcowy i materiałowy, które są 

ściśle związane z cenami surowców. Na uwagę zasługują również, sektory defensywne, takie jak opieka 

zdrowotna, spółki wrażliwe na popyt konsumpcyjny oraz użyteczność publiczna. 

W fazie recesji przewagę posiadają sektory defensywne (podstawowe dobra konsumpcyjne, użyteczności 

publicznej, telekomunikacji i opieki zdrowotnej). 
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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 odzieżowy, przemysł metalurgiczny i budowy 

środków komunikacji. 

 

Specyfika w ujęciu finansowym 

Specyfika przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym, jak wcześniej wspomniano, jest ściśle związana z 

charakterem produkcji, wrażliwością sektora na wahania koniunkturalne, otoczeniem bliższym i dalszym, 

cyklem życia produktu oraz wieloma innymi czyninikami. Wszystko to wpływa na wielkości finansowe 

specyficzne dla rachunku zysków i strat, bilansów oraz przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. 

Podejmując rozważania na temat finansowych charakterystyk specyfiki, skupić należy się na: 

1. Analizie porównawczej wskaźników finansowych 

2. Różnych strategiach finansowania działalności 

3. Strukturze majątku obrotowego 

4. Koszcie oraz strukturze kapitału 

5. Cyklu konwersji gotówki 

6. Strategii finansowania klientów oraz płatnościach do dostawców 

7. Dostępnych źródłach finansowania działalności 

8. Zatorach płatniczych i moralności płatniczej w zależności od branży 

 

Firma produkcyjna w bilansie powinna wykazywać się wysoką wartością rzeczowych aktywów trwałych. 

Przedsiębiorstwo produkcyjne z pewnością posiada maszyny, hale produkcyjne, środki transportu, itp. W 

chwili obecnej nawet środki trwałe w leasingu są reprezentowane w sprawozdaniu finansowym 

leasingobiorcy, więc i tak są widoczne. Kolejną specyficzną pozycją będzie duża wartość zapasów, które są 

potrzebne do zapewnienia ciągłych dostaw materiałów do produkcji. Rachunek wyników firmy 

produkcyjnej często jest prezentowany w wariancie kalkulacyjnym. Przychody ze sprzedaży produktów i 

usług są głównym i dominującym przychodem firmy, podczas gdy przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów oraz pozostałe operacyjne i finansowe są jedynie działalnością wspierającą. Firma produkcyjna 

wykazuje wysoką wartość kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, natomiast niską wartość 

sprzedanych towarów lub materiałów. 

W bilansie firmy handlowej znajdziemy stosunkwo niższą wartość aktywów trwałych do wyższej aktywów 

obrotowych i obrotów (z rachunku wyników). Aktywa trwałe, środki trwałe, nie są kluczowe do 

prowadzenia działalności, a jeżeli już to zwykle są to środki transportu oraz magazyny, rzadziej maszyny i 

urządzenia. Bilans firmy handlowej wykazuje niską wartość zapasów (chociaż tutaj mogą być wyjątki). 

Rachunek wyników zwykle sporządzany jest w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży towarów 
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i materiałów są dominującym źródłem przychodów, a wartości sprzedanych towarów i materiałów stanowi 

znaczną pozycję. 

Firmy usługowe zaś, generują przychody ze sprzedaży produktów. Ich poziom aktywów trwałych może być 

różny, wysoki lub wręcz bardzo mały, wszystko zależy od charakteru działalności. Często przedsiębiordstwa 

te nie będą miały pozycji kosztów wytworzenia produktów. W rachunku wyników wykażą wysoki udział 

zużycia materiałów, wynagrodzeń i usług obcych. 

Większość wskaźników finansowych nie ma optymalnej wartości. Dopiero odniesienie ich do wskaźników 

z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla innych firm z tej samej branży pozwala na 

obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Istotne jest, aby wartości wskaźników nie były 

interpretowane w oderwaniu od przynależności branżowej ocenianego przedsiębiorstwa. Z tego powodu 

interesujący jest nie tylko sam poziom bezwzględny wskaźnika, lecz jego relacja do wartości średniej w 

branży. 

Według najbardziej ogólnej i powszechnie akceptowalnej definicji, zarządzanie to procesustalania celów i 

powodowania, aby były one osiągnięte. Dotyczy on przyszłości zarządzanej organizacji i polega na 

podejmowaniu decyzji o kierunkach i sposobach jej funkcjonowania. Strategię często definiuje się jako 

przyjęty program działania przedsiębiorstwa prowadzący do osiągnięcia celów długoterminowych. W jej 

ramach wyróżnia się szereg strategii funkcjonalnych, dotyczących poszczególnych obszarów aktywności 

przedsiębiorstwa. W śród strategii tych wymieniana jest strategia finansowa, czyli ta, której przedmiotem 

sąszeroko rozumiane finanse przedsiębiorstwa i ich kształtowanie. 

Model retrospektywny charakteryzuje się uprzednim zgromadzeniem niezbędnych środków finansowych, 

a następnie ich wydatkowaniem. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przedsiębiorstwo bada stan 

zasobów pieniężnych i od nich uzależnia jej realizację. Podmiot gospodarczy unika kredytów i pożyczek. W 

ten sposób minimalizuje ryzyko finansowe. Nie uzależnia się od kapitału obcego. Równocześnie zakres 

prowadzonej działalności, jak również jej rozwój są ściśle zdeterminowane posiadanymi zasobami 

pieniężnymi i tempem ich pomnażania, które zależy od wysokości generowanej nadwyżki ekonomicznej i 

od możliwości pozyskania dodatkowych środków poprzez emisję nowych akcji lub powiększenie kapitału 

udziałowego. 

Ograniczając się do własnych zasobów finansowych firma rezygnuje z możliwości pomnażania zysku 

poprzez angażowanie do finansowania swojej działalności taniego kapitału obcego. Ten model 

finansowania jest w warunkach współczesnej gospodarki rzadko stosowany. Stosują go niekiedy 

przedsiębiorstwa indywidualne, prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę. 

Model prospektywny jest przeciwieństwem modelu retrospektywnego. Charakteryzuje się on 

zaangażowaniem kapitału obcego w formie kredytów, pożyczek, leasingu, itp. Przedsiębiorstwo, które 

posiada ograniczone własne zasoby finansowe często korzysta z obcych środków pieniężnych. W ten 

sposób zwiększa możliwości własnego rozwoju. Podejmowane przez firmę decyzje nie są zdeterminowane 

stanem własnych zasobów pieniężnych. Oceniając możliwości sfinansowania określonych decyzji 

uwzględnia się również dostępność środków finansowych będących w posiadaniu innych podmiotów 

gospodarczych. Często również pewne decyzje podejmowane są ze względu na dostępność tanich środków 

obcych. Ten model finansowania współczesnych przedsiębiorstw jest powszechny. Stwarza on możliwości 

zdynamizowania procesów rozwojowych wielu firm. Podmiot gospodarczy nie musi czekać z wieloma 

decyzjami do momentu wygospodarowaniu dostatecznej ilości własnych środków pieniężnych. 
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Finansowanie prospektywne wiąże się jednak ze znacznie wyższym ryzykiem finansowym w porównaniu z 

modelem poprzednim. Pożyczone pieniądze przedsiębiorstwo nie tylko musi zwrócić w umówionym 

terminie, lecz również jest zobowiązane do zapłacenia określonych odsetek, których źródłem pokrycia jest 

nadwyżka ekonomiczna (zysk) osiągana na prowadzonej działalności gospodarczej. 

W zależności od przyjętych zasad kształtowania przez przedsiębiorstwo struktury źródeł finansowania 

rozróżnia się trzy strategie finansowania majątku obrotowego: strategię konserwatywną, agresywną i 

umiarkowaną. Są one rezultatem swoistej kombinacji ryzyka i rentowności. Wzrost ryzyka jest ceną za 

możliwość uzyskania wyższej rentowności, a spadek rentowności jest ceną za wyższe bezpieczeństwo 

finansowe firmy. 

 

 

 

 

 

 

Strategia konserwatywna charakteryzuje się bardzo wysokim zaangażowaniem kapitałów stałych w 

finansowanie majątku obrotowego. Często są to w całości kapitały własne. Przedsiębiorstwo nie korzysta 

na ogół z krótkoterminowych kredytów, ograniczając się przeważnie do niewielkiego zaangażowania 

kredytu kupieckiego. W aktywach obrotowych wysoki udział stanowią środki pieniężne i krótkoterminowe 

papiery wartościowe, które zabezpieczają wysoki poziom płynności finansowej. Strategia ta nazywana jest 

konserwatywną. 

Charakteryzuje się ona wysokim poziome bezpieczeństwa finansowego i relatywnie niskim poziome 

rentowności. Zarząd firmy stosujący te strategię świadomie rezygnuje z możliwości poprawy rentowności 

poprzez wysokie zadłużenie. Wyżej ceni niskie ryzyko niż wysoką rentowność. Spadek rentowności jest 

ceną płaconą za wzrost bezpieczeństwa finansowego. 

 

 

 

 

 

 

Strategia umiarkowana charakteryzuje się większym zaangażowaniem do finansowania majątku 

obrotowego krótkoterminowych kapitałów obcych. Jednakże zarząd firmy nie rezygnuje z kapitału 

pracującego. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorstwo musi posiadać zawsze określone 

aktywa obrotowe (zapasy, należności, gotówkę). Oprócz tego część majątku obrotowego ulega okresowym 
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wahaniom (zmienna część majątku obrotowego) z powodu cykliczności prowadzonej działalności, 

sezonowości czy też specyfiki codziennych transakcji (np. okresowe płatności podatkowe). 

 

Przy tej strategii kapitały stałe (kapitał pracujący) finansuje na ogół większość stałej części majątku 

obrotowego. Przedsiębiorstwo nie rezygnuje z efektu dźwigi finansowej, jednakże stara się nie przekraczać 

granic ryzyka uzasadnionego, ograniczając zadłużenie do w miarę bezpiecznych rozmiarów. 

 

 

 

 

 

 

Strategia agresywna jest przeciwieństwem strategii konserwatywnej. Głównym celem realizowanym 

przez przedsiębiorstwo jest maksymalizacji rentowności posiadanych aktywów. Dlatego firma ogranicza 

ich poziom do niezbędnego minimum. Dotyczy to w szczególności majątku obrotowego. Zadłużenie 

traktowane jest jako istotny czynnik wzrostu rentowności. Zmniejsza się zaangażowanie kapitałów stałych 

na rzecz kapitałów krótkookresowych (zmiennych). Na ogół cały majątek obrotowy finansowany jest 

kapitałami krótkoterminowymi. 

Sytuacja płatnicza firmy jest często napięta. Ryzyko utraty płynności finansowej jest bardzo wysokie. 

Wysoka rentowność jest rekompensatą za wysokie ryzyko finansowe. 

 

Polityka w zakresie kształtowania odpowiedniej struktury kapitałowej powinna uwzględniać wszystkie 

zjawiska, które mają znaczenie przy wyborze źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. 

Jednym z najistotniejszych czynników zewnętrznych determinujących strukturę kapitałową jest branża, w 

której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Rodzaj prowadzonej działalności ma niebagatelne znaczenie nie tylko 

w odniesieniu do relacji dług/kapitał własny, lecz również intensywnie oddziałuje na strukturę zobowiązań. 

Są takie branże w Polsce, które wręcz odstraszają potencjalnych kredytodawców (kopalnie, szpitale, 

stocznie). Są to przede wszystkim nie zrestrukturyzowane firmy, w których system zarządzania nie jest 

oparty na rynkowych zasadach. Wobec przedsiębiorstw prywatnych na ogół nie obserwuje się tego typu 

zachowań. 

Każda branża charakteryzuje się określonym poziomem kapitałochłonności. Rozpoczęcie działalności przez 

przedsiębiorstwo produkcyjne oznaczać będzie zaangażowanie kapitału rzeczowo-finansowego o zupełnie 

odmiennej wartości niż w przypadku przedsiębiorstw handlowych czy usługowych. W wielu 

przedsiębiorstwach, szczególnie z branży informatycznej, znaczną część majątku trwałego stanowić może 

know-how, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych. 
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Długość cyklu konwersji gotówki (CKG) jest istotną miarą oceny efektywności gospodarowania aktywami 

i pasywami bieżącymi oraz ogólnej efektywności jednostki. Im krótszy jest ten cykl, tym więcej obrotów 

kapitałem obrotowym może dokonać przedsiębiorstwo. Przy założeniu, że każdy taki obrót pozwala na 

zrealizowanie przedsiębiorstwu określonej kwoty zysku, zwiększenie częstotliwości obrotów umożliwia 

wypracowanie większego zysku globalnego. Długość CKG wpływa również w istotny sposób na płynność 

finansową przedsiębiorstw. 

 

 

Rysunek 8. CKG w przedsiębiorstwach produkcyjnych; źródło: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wiesław Janik i Artur 
Paździor, Politechnika Lubelska, Lublin 2011 

Cykl rotacyjny na powyższym rysunku jest charakterystyczny dla spółek produkcyjnych, gdzie występuje 

konieczność utrzymywania określonego poziomu zapasów (materiałów i produktów). W tym przypadku 

długość cyklu konwersji gotówki w dużym stopniu zależy od długości cyklu produkcyjnego oraz polityki 

kredytowania odbiorców. 

 

 

Rysunek 9. CKG w przedsiębiorstwach handlu hurtowego; źródło: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wiesław Janik i 
Artur Paździor, Politechnika Lubelska, Lublin 2011 

Cykl rotacyjny na powyższym rysunku jest zazwyczaj charakterystyczny dla handlu hurtowego. W 

przypadku hurtowni małych, o niskiej sile przetargowej wobec dostawców cykle konwersji gotówki są 

wyższe niż w hurtowniach dużych. 
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Rysunek 10. CKG w małych sklepach detalicznych; źródło: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wiesław Janik i Artur 
Paździor, Politechnika Lubelska, Lublin 2011 

 

Kolejny przypadek jest typowy dla małych sklepów detalicznych. One na ogół w małym zakresie korzystają 

z kredytu kupieckiego dostawców. 

 

 

Rysunek 11. CKG w dużych sieci handlowych; źródło: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wiesław Janik i Artur Paździor, 
Politechnika Lubelska, Lublin 2011 

 

Ostatni przypadek obrazuje najczęściej przypadek dużych sieci handlowych. Posiadają one dużą siłę 

przetargową wobec swoich dostawców i dyktują warunki płatności (np. zapłata za dostawę po upływie 90 

dni, podczas, gdy towar może być sprzedany za gotówkę znacznie wcześniej). Dlatego, w takich sytuacjach 

często występują ujemne cykle konwersji gotówki). 

 

Wybór określonej polityki kredytowej wobec odbiorców powinien być oparty na rachunku ekonomicznym 

uwzględniającym korzyści i koszty związane z kredytowaniem klientów. 

Zarówno koszty jak i korzyści związane z zakresem kredytowania odbiorców są zróżnicowane w 

poszczególnych przedsiębiorstwach i branżach. Tam, gdzie jest niski poziom wykorzystania potencjału 

gospodarczego i wysokie koszty stałe tam polityka kredytowa może być bardziej liberalna, gdyż wyższe 

będą korzyści z tytułu wzrostu sprzedaży. Podobnie jest na ogół w firmach, które mają wysoki udział 

sprzedaży dla klientów stałych, sprawdzonych. 

 



75 

 

 

Opóźnienia w płatnościach stanowią barierę w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu dla wielu firm. Jednym 

ze sposobów badania zwyczajów płatniczych przedsiębiorstw jest wskaźnik moralności płatniczej, który 

pokazuje, jak dużym ryzykiem jest obarczony dany kontrahent lub branża. 

Wskaźnik moralności płatniczej (ang. Payment Morality Index, PMI) pokazuje, jakie są skłonności 

kontrahentów lub całej branży do terminowego regulowania zobowiązań. Jest to ocena wystawiana na 

podstawie analizy przeszłych oraz bieżących zachowań płatniczych kontrahentów, która umożliwia 

przedsiębiorcom przewidywanie zdarzeń gospodarczych i podejmowanie odpowiednich decyzji 

biznesowych wobec klientów. PMI ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców udzielających kredytu 

kupieckiego. Pozwala im poznać zachowania i zwyczaje płatnicze kontrahentów, a dzięki temu ograniczyć 

ryzyko utraty płynności finansowej. 

Nie należy mylić wskaźnika moralności płatniczej ze wskaźnikiem aktywności gospodarczej w danym kraju, 

który ma taki sam skrót (ang. Purchasing Managers’ Index, PMI). 

Przy obliczaniu wskaźnika PMI bierze się pod uwagę wysokość należności i czas opóźnienia w ich spłacie, a 

czasami także skalę działalności przedsiębiorstwa oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta. 

Średni PMI jest średnią oceną moralności płatniczej wszystkich kontrahentów z całej branży. 

Obliczaniem wskaźnika PMI zajmują się firmy i instytucje finansowe. Często PMI pojawia się w raportach 

gospodarczych obok innych istotnych danych, takich jak ocena ryzyka współpracy czy rekomendowana 

maksymalna kwota kredytu kupieckiego. 

Przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi na odroczony termin płatności powinni zwracać szczególną 

uwagę na wartość wskaźnika moralności płatniczej dla swoich kontrahentów i branży, w której działają. 

Dzięki znajomości PMI mogą podejmować odpowiednie decyzje biznesowe, które uchronią ich przed 

problemami i pozwolą zachować dobrą kondycję finansową. Warto pamiętać także o procedurach i 

narzędziach, takich jak weryfikacja kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy, monitoring faktur oraz 

sprawdzanie klientów pod kątem zdarzeń negatywnych w trakcie trwania współpracy. Mogą one 

skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień w płatnościach i umożliwić firmie zachowanie dobrej 

płynności finansowej. 

 

 

Narzędzia analizy – podstawy 
 

Do analizy specyfiki branżowej wykorzystywane mogą być następujące narzędzia: 

• Mapa grup strategicznych 

• Punktowa ocena atrakcyjności sektora 

• Analiza luki strategicznej 

• Benchmarking strategiczny 
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Mapa grup strategicznych jest metodą analizy wewnętrznej struktury konkurencji w sektorze, opierającą 

się na koncepcji grup strategicznych. 

Grupa strategiczna to grupa firm w sektorze, które: 

• stosują podobne strategie konkurencji (np. wykorzystują te same kanały dystrybucji, prowadzą 

intensywną akcję reklamową), 

• mają podobny majątek i umiejętności, 

• charakteryzują się podobnymi cechami (np. wielkość, agresywność wobec konkurencji). 

 

 

Rysunek 12. Mapa grup strategicznych - przykład 

 

Znajomość mapy grup strategicznych pozwala zorientować się: 

• do jakiej grupy strategicznej w danym sektorze należy przedsiębiorstwo; 

• jakich ma konkurentów w swojej grupie strategicznej; 

• jakie strategie realizują konkurenci w innych grupach; 

• które z czynników analiz strukturalnych powodują największe zmiany w intensywności konkurencji 

między różnymi grupami strategicznymi; 

• jaka jest atrakcyjność poszczególnych grup strategicznych; w których grupach przedsiębiorstwo 

ma lepsze warunki rozwoju; 

• jakie szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wiążą się z pozostawaniem w określonej grupie 

strategicznej; 

• jakie są możliwości przechodzenia z jednej grupy do drugiej; 

• czy istnieją w sektorze nisze rynkowe, które nie są w polu zainteresowania żadnej grupy 

strategicznej. 
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Punktowa analiza atrakcyjności sektora ma zastosowanie do oceny wartości danego sektora lub 

porównania atrakcyjności kilku sektorów na podstawie określonego zestawu kryteriów. 

W tabeli poniżej przedstawiono uproszczoną wersję oceny wartości sektora. 

 

 

Rysunek 13. Punktowa analiza atrakcyjności sektora; źródło: Metody analizy mikrootoczenia, Benedykt Niemczynowicz 

 

Metoda ta pozwala ocenić wartość danego sektora na podstawie zestawu 11 kryteriów, pomijając 

różnicowanie ich ważności. W metodzie tej sektor jest oceniany w skali od 1 do 3 z punktu widzenia 

każdego kryterium. Tabela pozwala na łączną ocenę danego sektora przez zsumowanie wszystkich ocen 

cząstkowych. 

 

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. 

 

Analiza luki strategicznej daje odpowiedź na pytania: 
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• jak będzie się zmieniać i jaki stan w określonym momencie osiągnie istotny dla organizacji proces 

w otoczeniu; 

• jak będzie się zmieniać i jaki stan w określonym momencie osiągnie działalność organizacji 

odpowiadająca danemu procesowi w otoczeniu. 

 

 

Rysunek 14. Analiza luki strategicznej; źródło: Metody analizy mikrootoczenia, Benedykt Niemczynowicz 

 

Mogą wystąpić trzy rodzaje luki między trendem procesu zachodzącego w otoczeniu a trendem 

odpowiadającego mu procesu wewnątrz organizacji: 

• luka zgodności, gdy kierunki obu trendów są zbliżone lub identyczne, 

• luka nadmiaru, gdy trend procesu wewnętrznego wzrasta szybciej niż trend procesu w otoczeniu, 

• luka niedoboru, gdy trend procesu wewnętrznego wzrasta wolniej niż trend procesu w otoczeniu. 

 

Benchmarking strategiczny to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich 

doskonalenia przez uczenie się od innych oraz wykorzystywanie ich doświadczenia 

• Wewnętrzny – szukanie najlepszego w naszej firmie i wzorowanie się na nim (wydziały, filie) 

• Zewnętrzny – zwany konkurencyjnym (porównywanie z konkurentami we własnej branży, 

plasowanie się na ich tle) – wadą jest to, że źródła są trudno dostępne 

• Funkcjonalny – szukanie wzorca w innych firmach realizujących tę samą funkcję np. wydział 

logistyki, księgowości, itp., konieczność dostosowania do własnych potrzeb – zaleta: dużo 

usprawnień, wada: – potrzeba dużo przeróbek by mógł być stosowany u nas 
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Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

 

Jednym z istotnych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym jest analiza porównawcza 

przedsiębiorstw potencjalnych kredytobiorców. Kolejną czynnością jest określenie rynku, na którym 

analizowany podmiot funkcjonuje i zestawienie analizowanego przedsiębiorstwa z danymi pochodzącymi 

od innych podmiotów tej samej branży oraz na tle całej gałęzi w skali kraju. Według powyższego 

szczególnie istotną determinantą tej branżowej analizy jest stosowny dobór informacji, jej pozyskiwanie i 

gromadzenie w zinformatyzowanym systemie bazodanowym. Pomagają w tym zewnętrzne bazy danych 

dostarczane przez wywiadownie gospodarcze. Zbierane w ten sposób infiormacje zwiększają niewątpliwie 

obiektywizm przeprowadzanych analiz kredytowych. 

Jednym z istotnych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym jest analiza porównawcza 

przedsiębiorstw potencjalnych kredytobiorców, która jest segmentem procedur kredytowych i 

sprowadza się głównie do usytuowania określonego podmiotu – wnioskującego o kredyt w 

wieloaspektowej macierzy na podstawie informacji odnoszących się do podmiotów z tej samej branży i/lub 

sekcji działalności gospodarczej według systemu Polskiej Klasyfi kacji Działalności. Kolejną czynnością jest 

określenie rynku, na którym analizowany podmiot funkcjonuje i zestawienie analizowanego 

przedsiębiorstwa z danymi pochodzącymi od innych podmiotów tej samej branży oraz na tle całej gałęzi 

w skali kraju. Według powyższego szczególnie istotną determinantą tej branżowej analizy jest stosowny 

dobór informacji, jej pozyskiwanie i gromadzenie w zinformatyzowanym systemie bazodanowym banku. 

Jest to więc pierwszy etap sukcesywnego procesu centralizacji, standaryzacji i informatyzacji analiz 

branżowych badanych podmiotów potencjalnych kredytobiorców. 

Obecnie standardem jest korzystanie przez instytucje kredytodawców z pozabankowych baz danych 

gromadzących informacje finansowe na temat klientów banków. Już prawie od 20 lat w Polsce banki 

komercyjne, oceniając zdolność kredytową klienta metodą scoringu, wykorzystują zarówno własne bazy 

danych o kredytobiorcach, jak również korzystają z zewnętrznych baz, tj. bazy niesolidnych klientów 

Związku Banków Polskich oraz utworzonego przez Biuro Informacji Kredytowej systemu gromadzenia i 

weryfi kacji danych o kredytobiorcach. Zgodnie z obowiązującymi standardami, w bankach komercyjnych 

w Polsce bazy danych BIK-u stanowią obecnie główne źródło zewnętrznej informacji o klientach banku. 

Wymieniona kwestia pozabankowych źródeł informacji stanowi obecnie jedną z dynamiczniej 

rozwijających się dziedzin procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Zastosowanie w procedurach oceny ryzyka kredytowego informacji o klientach pochodzącej z 

zewnętrznych źródeł danych stanowi kolejny czynnik zwiększający kwestię obiektywizmu 

przeprowadzanej oceny kredytobiorcy i ryzyka kredytowego. Zwiększenie znaczenia obiektywizmu 

wynika nie tylko z automatycznego przeliczenia wskaźników finansowych i dokonania punktowej oceny 

poszczególnych czynników prowadzonej działalności. Pracownik sporządzając analizę wniosku 

kredytowego ma do dyspozycji wiele wewnętrznych źródeł informacji o kredytobiorcy, do których zaliczają 

się systemy bazodanowe wydziałów kredytowych oraz inne opracowania informacyjne, w tym raporty z 

obsługi rachunków bieżących, ROR-ów w banku, wewnętrzne opracowania dotyczące analiz branżowych, 

sektorowych z uwzględnieniem wyliczanych okresowo optymalnych wielkości określonych wskaźników 

finansowych, jak również zewnętrzne źródła informacji, tj. opracowania analityczne portfela kredytów 

porównywanych ze sobą banków o zbliżonych parametrach organizacji i działalności, dane z innych 
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banków i instytucji finansowych i innych, dotyczące informacji o standingu ekonomicznym klienta, jego 

zadłużeniu, regulowaniu zobowiązań itd. 

Docelowym rozwiązaniem mogłyby być aplikacje, które przed przeprowadzeniem scoringu 

automatycznie pobierałyby dane z różnych źródeł, tj. z wewnętrznych baz danych ulokowanych w 

poszczególnych wydziałach banku oraz zewnętrznych udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej, 

Biuro Informacji Gospodarczej, Związek Banków Polskich, ZUS, urzędy skarbowe, policję oraz instytucje 

prowadzące bazy danych – rejestry niesolidnych dłużników. Ze wszystkich wymienionych instytucji 

szczególnie istotne jest Biuro Informacji Kredytowej ze względu na kluczowe dla banków komercyjnych 

znaczenie prowadzonej w tej instytucji bazy danych o dotychczasowych i obecnych kredytobiorcach. 

 

Żródła informacji kredytowej 
 

WYWIADOWNIE GOSPODARCZE 

Cennym źródłem informacji finansowej są również, poza złożonymi przez potencjalnego kredytobiorcę 

elementami sprawozdania finansowego, raporty, sporządzane na podstawie sprawozdania finansowego, 

ale pochodzące z zewnątrz. Przykładem są raporty opracowywane przez wywiadownie gospodarcze, które 

gromadzą w nich m.in. informacje finansowe dotyczące podmiotów gospodarujących, a następnie 

odpłatnie je udostępniają zainteresowanym użytkownikom, m.in. bankom, zainteresowanym stanem 

finansów i wiarygodnością kredytową kontrahentów, kredytobiorców, a także poszczególnych branż. Obok 

informacji o kondycji finansowej podmiotu raport wywiadowni zawiera również dane rejestrowe 

badanego podmiotu, informacje o zatrudnieniu, powiązaniach, inwestycjach itp. Wiodące wywiadownie 

w Europie zrzesza, potwierdzając tym samym wiarygodność i rzetelność ich działania, Europejska Rada 

Wywiadowni Gospodarczych. Największe wywiadownie funkcjonujące w Polsce to m.in. D&B, 

Creditreform, Coface, InfoCredit VERIF oraz CRIBIS. 

Wywiadownie gospodarcze działają na zasadzie białego wywiadu tzn. źródłem ich danych zawsze są jawne 

i ogólnodostępne źródła. Przede wszystkim: sąd gospodarczy KRS, Monitory Gospodarcze (Prasa rządowa), 

rozmowy z kierownictwem, prospekty emisyjne, ewidencje działalności gospodarczej, urzędy statystyczne, 

Izby gospodarcze, prasa. W żadnym wypadku nie dopuszcza się w wywiadowni gospodarczej łamania 

prawa przy sporządzaniu raportu handlowego czy zbierania danych. Na specjalną prośbę klienta 

wywiadownia gospodarcza proponuje „Raport Weryfikacyjny”, który łączy w sobie cechy raportu 

handlowego jak również cechy raportu detektywistycznego. Raport weryfikuje podstawowe dane 

rejestrowe badanego podmiotu, sposób reprezentacji spółki. Raport zawiera dokumentację zdjęciową, 

dostarcza informacje co do jakości i wielkości floty samochodów. Ponadto pozwala poznać stan prawny i 

przede wszystkim techniczny zajmowanych przez spółkę nieruchomości. 

Wywiad gospodarczy należy odróżnić od szpiegostwa, przez które rozumie się próbę uzyskania dostępu do 

tajnych informacji przy użyciu prawnie niedozwolonych środków. 

Wśród odmian pojęcia "wywiad gospodarczy" najczęściej wymienia się: 

Competitive Intelligence, czyli wywiad konkurencyjny, koncentruje się głównie na pozyskiwaniu, 

analizowaniu i przekazywaniu informacji o konkurencji i wszelkich możliwościach dotyczących jej 
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funkcjonowania na rynku, a zwłaszcza jej produktach i klientach. Pochodnym do competitive intelligence 

jest Market Intelligence (wywiad rynkowy) ukierunkowany jednak na badanie rynku i aspektów 

konkurencyjnych 4P marketingu mix (tj. produkt, cena, promocja, miejsce; ang. product, price, place, 

promotion). 

Business Intelligence, ewoluując z systemów wspomagania decyzji z lat 60. XX w, jest obecnie zestawem 

określonych metod i procesów, które przy pomocy technologii informatycznych przekształcają różnorodne 

dane ilościowe w użyteczne informacje, wykorzystywane w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji 

strategicznych i operacyjnych. Z Business Intelligence związane są bezpośrednio terminy, tj. data mining, 

hurtownie danych, benchmarking, dashboards, KPI oraz analityka predyktywna i proskrypcyjna. 

Economic Intelligence dotyczy procesów zarządzania zdobytymi informacjami ekonomicznymi w makro 

skali, co oznacza zrozumienie przepływu zasobów finansowych i niefinansowych wewnątrz danych krajów 

lub globalnych organizacji, polityki reinwestowania i prowadzenia inwestycji zagranicznych oraz zasobów 

i zdolności produkcyjnych, a także innych kwestii, które mogą wyjaśniać możliwości do produkcji aktywów. 

Due Diligence (dosłownie: należyta staranność) stanowi zespół kompleksowych i pogłębionych analiz 

danego podmiotu gospodarczego z dostarczonych uprzednio informacji, pod względem jego sytuacji 

prawnej i podatkowej, zarządzania strukturą organizacji i kapitałem ludzkim, potencjału technologicznego 

oraz kondycji handlowej i finansowej w celu identyfikacji ryzyk i możliwości, przed podjęciem negocjacji 

związanych z transakcją kapitałową np. przed podpisaniem umowy przejęcia przedsiębiorstwa. 

Commercial Intelligence, zwany też wywiadem handlowym lub komercyjnym, jest najstarszą i najbardziej 

zaawansowaną oraz wszechstronną formą legalnego i oficjalnego zbierania, analizy i udostępniania 

informacji o podmiotach gospodarczych. Zbierane informacje dotyczą działalności oraz funkcjonowania 

badanego podmiotu w otoczeniu, w tym informacji o konkurencji i kondycji handlowej, sytuacji prawnej i 

powiązaniach, a także innych danych, istotnych dla działalności gospodarczej. 

Jak wynika z powyższych definicji, Business Intelligence, Economic Intelligence i Due Diligence, nierzadko 

tłumaczone jako wywiad gospodarczy (biznesowy lub ekonomiczny), nie są ściśle rozumianym wywiadem 

gospodarczym, lecz analityką biznesową, ekonomiczną, finansową, prawną, itp. Competitive Intelligence 

jest natomiast rodzajem wywiadu, w którym najłatwiej można przekroczyć granicę pomiędzy legalnymi i 

etycznymi działaniami a szpiegostwem gospodarczym. 

W przypadku kredytobiorców indywidualnych podstawową informacją natury finansowej jest dla banku 

potwierdzenie wysokości dochodów klienta i trwałości ich uzyskiwania w okresie trwania przyszłej 

umowy kredytowej. Drugą ważną informacją są obciążenia, które klient ponosi w ciągu miesiąca, w tym 

raty zadłużenia spłacane na rzecz innych banków i pozostałych wierzycieli. Posiadając takie informacje, 

bank może zastosować na potrzeby badania zdolności kredytowej osób fizycznych, obok scoringu, tzw. 

metodę dochodową. Warto pamiętać, że trwający kryzys finansowy spowodował zaostrzenie wymogów i 

kryteriów oceny klienta indywidualnego. KNF opracowała i wydała w tym celu nową Rekomendację T i 

Rekomendację S III. Zaostrzenia okazały się dość duże. Zaowocowały odpływem klienta do systemu 

bankowości równoległej (shadow banking). 

Wiarygodność informacji podanych przez klienta należy sprawdzić w biurach informacji kredytowej 

(jedyne w Polsce to BIK) oraz w biurach informacji gospodarczej (np. BIG). 
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BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ 

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne 

oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów 

banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej 

osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. W określonych wypadkach 

przetwarzane dane mogą być przez banki przetwarzane również w celu określenia wymogów 

kapitałowych, jakie powinien spełniać bank o danym profilu działalności.  

Administrując bazą Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych 

przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla 

dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich 

tych zobowiązaniach. BIK nie bada czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, 

a więc przykładowo czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy na pewno miało miejsce opóźnienie w 

spłacie zobowiązania. Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał 

te dane. 

 

BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ 

Biura informacji gospodarczej (BIG) działają na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530), pod 

nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki. Biura te zajmują się pośrednictwem w udostępnianiu 

informacji gospodarczych, polegającym na przyjmowaniu, przechowywaniu i ujawnianiu informacji 

gospodarczych. Mogą to być zarówno informacje negatywne o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań 

pieniężnych, jak i informacje pozytywne, dotyczące terminowego regulowania płatności. 

Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. 

Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o 

kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Z kolei pozytywne 

informacje gospodarcze mogą okazać się przydatne podczas negocjacji warunków umów np. z bankiem, 

dostawcą Internetu, telewizji kablowej, firmą pożyczkową czy telekomunikacyjną. 

W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u. Według stanu na kwiecień 2016 na rynku w Polsce działa pięć 

biur informacji gospodarczej: 

• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej 

• BIG InfoMonitor 

• Krajowy Rejestr Długów BIG 

• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) 

• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) 

Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu 

informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego 

przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów. Wierzyciel może 

zdecydować się dopisać dłużnika do tylko jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać 
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dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu 

jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Przedsiębiorca może sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń lub konsumenta, 

za jego pisemną zgodą. 

Największym biurem informacji gospodarczej w Polsce jest BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor prowadzi 

Rejestr Dłużników BIG. Jako jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia także dostęp do baz Biura 

Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich (6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu 

przedsiębiorców i konsumentów).  

Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami 

gospodarki. Gromadzi i dostarcza wiarygodne informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane 

z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera procesy windykacyjne. 

Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów. 

 

Rysunek 15. BIG InfoMonitor - schemat działania; Źródło: BIG InfoMonitor 

 

UBEZPIECZYCIELE 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykami. Jednym z najczęściej występujących 

jest niewypłacalność kontrahenta. Ewentualne straty są jednak do zminimalizowania dzięki ubezpieczeniu. 

Ubezpieczając swoje należności handlowe, przedsiębiorca może być pewien, że jeżeli nie otrzyma w 

terminie zapłaty od któregoś ze swoich kontrahentów, to uzyska wypłatę odszkodowania. Prosta 

procedura likwidacji szkód i szybka wypłata odszkodowania zapobiegają problemom z funkcjonowaniem 

firmy. Co ważne, ubezpieczenie wierzytelności nie tylko gwarantuje wyrównanie ewentualnych strat 

wynikłych z utraty należności, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko ich powstania. 

http://www.biginfomonitorsa.pl/img/ola/_big/schemat_pl_ig_dlugiinfo_instytucje_panstwowe.jpg?1435323313268
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Bankructwa klienta nie można przewidzieć, nie mając dostępu do jego bieżących danych finansowych. O 

nierzetelności nie dowiemy się nawet z bilansu lub rachunku wyników klienta. 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. 

 

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), ujednoliconą według określonych kryteriów dla poszczególnych podmiotów 

oceny. Oceny wyrażane są symbolami literowymi, mogą także zawierać cyfry lub znaki +/- na określenie 

różnic w ramach jednej kategorii. 

Ratingi są wykorzystywane przez inwestorów, emitentów, banki inwestycyjne, domy maklerskie i rządy. 

Stanowią wsparcie w zwiększeniu efektywności procesów decyzyjnych, usprawniając procesy 

informacyjne usuwają szumy informacyjne występujące na rynku, eliminując informacje zbędne oraz 

wykrywając informacje błędne i nieprawdziwe. Ratingi zachowując przejrzystość, upowszechniają 

informacje o podmiotach poddanych analizie ratingowej i wiedzę o sposobach ich funkcjonowania, 

umożliwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych zarówno odbiorcom instytucjonalnym jak i 

indywidualnym. Wyższa ocena ratingowa ułatwia dostęp ocenianego podmiotu do międzynarodowych 

rynków kapitałowych, zwiększa do niego zaufanie, umożliwia też negocjowanie korzystniejszych stawek 

oprocentowania. Dla inwestorów ratingi mają ogromne znaczenie, gdyż zwiększają możliwości 

inwestycyjne oraz ułatwiają pomiar względnego ryzyka kredytowego. Dzięki temu zmniejszają się koszty, 

zarówno ponoszone przez kredytobiorców, jak i kredytodawców. Emitenci polegają na ratingach jako 

niezależnej weryfikacji własnej zdolności kredytowej i ocenie wartości emitowanych obligacji. W 

większości przypadków, kiedy emisja obligacji jest duża, konieczna jest ocena agencji ratingowej. Bez 

takiego ratingu emisja może być słabo gwarantowana lub cena oferowana przez inwestorów zbyt niska z 

punktu widzenia emitenta. Można powiedzieć, że choć żaden kredytobiorca nie ma obowiązku zwracać się 

do agencji o ocenę swojej wiarygodności, dyktat rynku okazał się tu niesłychanie silny. W dzisiejszym 

świecie praktycznie nie da się dokonać jakiejkolwiek większej emisji obligacji bez przedstawienia 

oszacowanego dla niej ratingu. Wielu inwestorów instytucjonalnych oczekuje nawet kilku ocen danej 

emisji instrumentów dłużnych. Jeszcze ćwierć wieku temu o rating występowały tylko nieliczne rządy, dziś 

robią to praktycznie wszystkie. Obligacje, które nie otrzymały takiej oceny, automatycznie uważane są za 

bardzo ryzykowne, a wobec tego albo nie daje się ich w ogóle sprzedać, albo trzeba je sprzedawać z 

wysokim oprocentowaniem. 
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GIEŁDY WIERZYTELNOŚCI 

W ewidencji prowadzonej przez podmioty zajmujące się giełdą wierzytelności wpisywane są oferty 

sprzedaży długów. Tym samym informacje o niespłaconych zadłużeniach i podmiotach będących 

dłużnikami trafiają do publicznej wiadomości. Dzięki rosnącej popularności giełd długów rozwija się profil 

usług pośrednictwa w handlu wierzytelnościami. 

W praktyce przedsiębiorca zwykle nie chce tracić czasu na dochodzenie nieuregulowanych wobec niego 

należności. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest sprzedaż długu - wystawienie oferty na giełdzie 

długów. Rozwiązanie działać może na dwa sposoby: 

1. ktoś kupi dług, a wierzyciel odzyska chociaż część należności bez zbędnej zwłoki; 

2. jako “straszak” na dłużnika, czyli środek motywujący do uregulowania zobowiązania. 

Samo wystawienie długu na giełdzie wierzytelności jest już dla dłużnika pewną motywacją do jego spłaty. 

Widnieje on bowiem w rejestrze z imienia i nazwiska/nazwy firmy, miejscowości i wielkości długu, jaki 

pozostał do spłaty. 

 

Raporty i analizy wspomagające analizę kredytową 
 

Wymienione wcześniej, a także inne, instytucje, publikują cykliczne raporty i analizy dotyczące moralności 

płatniczej podmitów gospodarczych, kontraktowych terminów płatności a także faktycznie realizowanych 

płatnościach między kontrahentami. Wszystko to może być cenną informacją służącą analizie ryzyka 

kredytu kupieckiego. 

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 równiez dane pochadzące 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 

 

http://www.coface.pl/AKTUALNOSCI-I-MEDIA/Publikacje
http://www.ibngr.pl/Publikacje/Mapa-Ryzyka-Inwestycyjnego
http://www.eulerhermes.pl/analizy-ekonomiczne
http://www.kuke.com.pl/serwis-ekonomiczny
https://atradius.co.uk/industry-performance-forecast.html
https://atradius.co.uk/industry-performance-forecast.html
https://www.gpw.pl/
http://www.reuters.com/
https://www.bloomberg.com/
http://ec.europa.eu/eurostat
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Instrumenty ograniczające ryzyko kredytowe 

 

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec kontrahentów jest kształtowana za pomocą określonych 

instrumentów, które są przyporządkowane do pewnych grup klientów, ujętych według klas ryzyka 

kredytowego. Wśród tych instrumentów można wymienić warunki płatności, opusty cenowe oraz limity 

kredytu. 

Kredytowanie odbiorców jest niejako koniecznością, przed którą staje większość przedsiębiorstw. W wielu 

przypadkach jest ono przyczyną powstawania napięć płatniczych i trudności finansowych przedsiębiorstw-

dostawców. Chcąc zlikwidować lub ograniczyć te trudności firmy mogą korzystać z faktoringu, forfatingu 

oraz różnych instrumentów zabezpieczających przed niewypłacalnością klientów. 

 

FAKTORING 

Praktyka współczesnego obrotu gospodarczego wykształciła wiele nowoczesnych umów gospodarczych w 

zakresie nabywania i zbywania wierzytelności wynikających z umów handlowych w sytuacji zagrożenia 

płynności finansowej, spośród których dużą rolę odgrywa faktoring i forfaiting. Wśród najważniejszych 

powodów wywołujących zainteresowanie faktoringiem wyróżnia się: 

• wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na kapitał obrotowy z powodu rosnącej sprzedaży oraz 

wydłużania się cykli płatniczych, 

• chęć uniknięcia przez firmy negatywnych skutków wywołanych przez opóźnienia w płatnościach, 

• udzielanie kontrahentom kredytów kupieckich, 

• chęć lepszego zarządzania własnymi fi nansami przez podmioty gospodarcze. 

Faktoring można traktować jako umowę pożyczki. Uznaje się bowiem, że podczas zawierania umowy 

faktoringowej faktor udziela faktorantowi pożyczki pieniężnej, a z kolei faktorant przelewa wierzytelność 

na faktora w celu zabezpieczenia jego przyszłych roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki. Często także umowa 

faktoringu jest przyrównywana do cesji wierzytelności (sprzedaży), ponieważ uznaje się fakt otrzymania 

środków pieniężnych przez faktoranta za sprzedaną wierzytelność. Według tej koncepcji powstaje 

zobowiązanie przedsiębiorcy do przeniesienia wierzytelności na faktora oraz równocześnie zobowiązanie 

faktora do zapłaty ceny za sprzedaną wierzytelność. Jednak głównym celem faktora nie jest zakupienie 

wierzytelności od faktoranta, lecz osiągnięcie korzyści majątkowych w postaci prowizji. Przepisy kodeksu 

cywilnego niewystarczająco wyjaśniają wszystkie kwestie dotyczące prowadzenia działalności 

faktoringowej, co przejawia się w różnicach pomiędzy faktoringiem a typową cesją wierzytelności. 

Umowa cesji sprawia, że na nabywcę przechodzi nie tylko wierzytelność, ale również wszelkie związane z 

nią prawa (np. prawo do odsetek). Ponadto zachowuje ona swoje cechy (np. przedawnienie, zapis na sąd 

polubowny). Zmianie ulega wierzyciel, a dotychczasowych wierzyciel przestaje być stroną stosunku 

zobowiązaniowego. Jeśli chodzi o faktoring, wierzyciel (faktorant) pozostaje stroną umowy handlowej 

łączącej go z dłużnikiem. Jednak dłużnik ma obowiązek spłacić świadczenie, czyli wierzytelność do nowego 

wierzyciela (faktora). 
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Inna koncepcja klasyfikacji umowy faktoringu kwalifikuje ją jak umowę o świadczenie usług. W umowie 

faktoringowej występują charakterystyczne elementy dla różnych typów umów, dlatego można 

zakwalifikować faktoring do grupy umów mieszanych. Podmiotami faktoringu są trzy strony: faktorant, 

faktor i dłużnik faktoringowy. Faktoring jest przeniesieniem wierzytelności handlowych z wierzyciela na 

faktora (bank), który jednocześnie zobowiązuje się do ściągnięcia tych wierzytelności, nawet w przypadku 

trudności płatniczych występujących u dłużników. Faktor może przy tym z wyprzedzeniem regulować 

należności wierzyciela, faktoring pełni więc funkcję kredytowania należności, gwarancji zabezpieczającej 

przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich ściągnięcia, jak również operacji rozliczeniowej polegającej na 

inkasowaniu należności. 

 

 

Rysunek 16. Faktoring - schemat działania; Źródło: mycompanypolska.pl 

 

Faktoring oznacza długookresową współpracę między wyspecjalizowaną instytucją faktoringową a 

przedsiębiorstwem, w ramach której przedsiębiorstwo przelewa na instytucję faktoringową 

krótkoterminowe wierzytelności pieniężne przysługujące mu z tytułu sprzedaży towarów czy usług, 

natomiast instytucja faktoringowa płaci za przelaną wierzytelność przedsiębiorstwu i świadczy na jego 

rzecz usługi związane z samym przelewem oraz usługi dodatkowe. Faktoring jest więc formą 

krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych i alternatywą dla kredytu. Nie jest produktem 

jednorodnym, składa się na niego przelew wierzytelności i usługi związane z tym przelewem bądź inne 

usługi dodatkowe. Podstawowym przedmiotem faktoringu są wierzytelności przedsiębiorstw, które aby 

mogły być przedmiotem faktoringu, muszą być bezsporne i udokumentowane. Podstawą ich powstania są 

umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług i inne umowy zawierane pomiędzy firmami. 
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W praktyce wyróżnia się różne formy faktoringu: ze względu na kryterium wypłacalności dłużnika – 

faktoring pełny, niepełny i mieszany; ze względu na kryterium powiadomienia dłużnika o zmianie 

wierzyciela – faktoring otwarty, półotwarty i tajny; ze względu na kryterium wielkości i terminu rozliczenia 

pomiędzy stronami – faktoring dyskontowy, zaliczkowy oraz terminowy. Zgodnie z kryterium zasięgu 

terytorialnego, wyróżnia się również faktoring krajowy i międzynarodowy. 

Faktoring jest wykorzystywany przez firmy dla przyspieszenia dyspozycyjności należnościami przed 

upływem terminu ich płatności, jednak przed podjęciem decyzji o wyborze faktoringu przedsiębiorca 

powinien dokonać kalkulacji jego opłacalności oraz wziąć pod uwagę fakt, że może on spowodować 

spadek zaufania w relacjach dostawca–odbiorca. Z faktoringu wynika wiele korzyści dla przedsiębiorców, 

do których zaliczyć należy przede wszystkim zdolność firmy do obsługi zobowiązań bieżących i poprawę jej 

wypłacalności, dzięki której można negocjować korzystniejsze warunki umów. 

 

FORFAITING 

Forfaiting to szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupieniu wierzytelności pieniężnych 

z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Jest bardzo zbliżona w formie do faktoringu. 

Początkowo forfaiting był traktowany jako narzędzie finansowania eksportu, natomiast obecnie jest 

stosowany zarówno w obrocie gospodarczym krajowym, jak i zagranicznym. Forfaiting jest 

długoterminową formą finansowania dostawców. Polega na zakupie wierzytelności terminowych 

dostawców produktów, towarów bądź usług przez wyspecjalizowane instytucje forfaitingowe. Jest to 

zakup z całkowitym przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika. Instytucja forfaitingowa może zatrzymać 

całość wierzytelności do terminu ich wymagalności lub sprzedać go kolejnej instytucji forfaitingowej. 

Forfaiting dotyczy dużych transakcji, dużych kwot i dość długich terminów płatności. Umowa forfaitingu 

podobnie jak umowa faktoringu jest umową nienazwaną, w której jedna ze stron zobowiązuje się do 

przeniesienia wierzytelności, natomiast druga strona zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny. Trzonem 

każdej umowy forfaitingowej jest więc sprzedaż wierzytelności. Na gruncie prawa polskiego umowę tę 

zawiera się zgodnie z obowiązującą zasadą swobody umów. Wyróżnia się wiele rodzajów forfaitingu: 

forfaiting właściwy i niewłaściwy, bezpośredni i pośredni, jawny i ukryty oraz krajowy i 

międzynarodowy. 

Zastosowanie forfaitingu nie zawsze jest korzystne dla przedsiębiorstwa, gdyż wiąże się na ogół z dużymi 

kosztami (bank nalicza z góry odsetki dyskontowe za cały okres transakcji oraz pobiera opłatę za 

zaangażowanie oraz opłatę manipulacyjną). Do głównych zalet stosowania forfaitingu należą korzyści 

płynące dla eksportera z racji poprawy jego płynności finansowej, a tym samym zwiększenie 

konkurencyjności i skuteczne ograniczenie ryzyka związanego z transakcją handlową. Faktoring jest bardzo 

zbliżony do forfaitingu, jednak forfaiting obejmuje w większości transakcje zagraniczne, natomiast 

factoring w większym stopniu jest przypisany do transakcji krajowych. 

 

AKREDYTYWA 

Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako 

instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany 

jest także listem kredytowym (ang. Letter of Credit, L/C, LC, LOC). 



89 

 

 

W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać 

następująco: 

1. Kredytodawca, którym najczęściej jest kupujący, zabezpiecza w banku określoną sumę, najczęściej 

poprzez dokonanie blokady albo złożenie gwarancji. 

2. Kredytodawca instruuje bank, pod jakimi warunkami i do jakiej kwoty strony trzecie (zazwyczaj 

sprzedający) mają prawo korzystać z tych pieniędzy. Sposób korzystania z kredytu może być różny, 

np. może to być kredyt dla sprzedającego, akceptacja weksli sprzedającego, zapłata 

sprzedającemu itp., jeśli akredytywa służy jako zabezpieczenie interesów sprzedającego, to musi 

być nieodwołalna. 

3. Bank wystawia akredytywę (list kredytowy) zgodnie z instrukcjami. 

4. Strona upoważniona (najczęściej sprzedający) korzysta z kredytu pod warunkiem przedstawienia 

bankowi dowodu, że wywiązuje się ze swych zobowiązań. 

 

 

Rysunek 17. Schemat przebiegu akredytywy; Źródło: Bank Pekao SA 

 

Tzw. akredytywę dokumentową wystawia bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami. W 

akredytywie bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu pod warunkiem, że ten 

przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów dowodzących, iż wywiązał się ze swych zobowiązań 

kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest 

zazwyczaj konosament albo list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został 
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dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu); dowodem takim 

może być też np. protokół odbioru usługi. 

Akredytywa dokumentowa (ang. documentary credit, letter of credit, fran. credit documentaire, niem. 

Dokumentenakreditiv) stanowi samoistne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera) 

wobec eksportera (beneficjenta akredytywy) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej sumy 

pieniężnej pod warunkiem zaprezentowania przez niego dokumentów zgodnych z zapisami akredytywy i 

na warunkach w niej określonych. Akredytywa należy do uwarunkowanych form płatności. Jest to 

rozliczenie dewizowe i może występować jako rozliczenie natychmiastowe lub kredytowe. 

Cechy charakterystyczne akredytywy: 

1. Stronami zobowiązanymi z tytułu akredytywy są tylko banki i dlatego nie mają znaczenia przy 

realizacji tego typu płatności porozumienia i zapisy kontraktu zawartego między importerem a 

eksporterem. 

2. Bank podejmuje swoje zobowiązanie z tytułu akredytywy wobec imiennie wskazanego 

beneficjenta. 

3. Zapłata ze strony banku lub zabezpieczenie zapłaty jest uzależnione od spełnienia przez 

beneficjenta akredytywy określonych w niej warunków. Dowód spełnienia musi wynikać z 

prezentowanych dokumentów. 

Wobec szerokiego zastosowania w handlu zagranicznym akredytywy dokumentowej powstała potrzeba 

ujednolicenia zasad postępowania uczestników tego typu rozliczenia. Dlatego też w 1933 roku 

Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu (ICC) wydała publikację zwaną „Jednolite zwyczaje i praktyka 

dotyczące akredytyw dokumentowych” (ang. Uniform customs and practice for documentary credits). 

Obecnie stosowaną wersją jest publikacja nr 600 obowiązująca od 1 lipca 2007 roku (UCP 600), która 

zastąpiła wersję z 1993 roku (publikacja 500). Publikacją będącą uzupełnieniem do UCP 600 są 

„Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej (ISBP) dla badania dokumentów w ramach akredytyw 

dokumentowych wersja 2007 dla UCP 600”. 

1. Strony uczestniczące w akredytywie 

2. Zleceniodawca (importer, aplikant) 

3. Bank otwierający (bank importera) 

4. Bank pośredniczący (awizujący, negocjujący lub potwierdzający) 

5. Beneficjent (eksporter, remitent) 

 

Do najpopularniejszych instrumentów zabezpieczających przed niewypłacalnością klientów należą: 

• zabezpieczenie kredytów kupieckich, 

• ubezpieczenie kredytów kupieckich, 

• windykacja należności. 

Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania 

do partnerów handlowych i stosować instrumenty zabezpieczające należności, gdyż trudno przewidzieć 

dalszą sytuację finansową kontrahenta w momencie zawierania umowy handlowej, a zatory płatnicze i 

zachwianie płynności finansowej mogą się przytrafić nawet najbardziej wiarygodnym partnerom. W 
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obecnych czasach proces sterowania należnościami wymaga zastosowania systemu zabezpieczeń 

kredytów. Wspomniane zabezpieczenia są przeważnie praktykowane wobec klientów o dużym ryzyku 

kredytowym. Im wyższe ryzyko, tym poważniejsze i skuteczniejsze powinno być zabezpieczenie płatności i 

tym trudniejsze muszą być warunki przyznania kredytu kupieckiego. 

 

Zabezpieczenia kredytów kupieckich można podzielić na zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.  

Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się odpowiedzialnością osoby dającej zabezpieczenie, co oznacza, 

że wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z całego majątku dłużnika. Skuteczność egzekucji jest tutaj 

uzależniona od stanu majątkowego dłużnika, który może ulegać zmianom. W sytuacji, gdy wysokość 

długów przekroczy wartość majątku dłużnika, możliwość spłaty długu ulega redukcji. Do zabezpieczeń 

osobistych można zaliczyć np. gwarancje bankowe, przelew wierzytelności, poręczenie według prawa 

cywilnego, weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu. 

Banki przyjmują weksle własne in blanco przeważnie od dobrze znanych, znajdujących się w dobrej 

sytuacji klientów. W tym wekslu nie wpisuje się terminu ważności ani kwoty, bo może być znana dopiero 

w momencie dochodzenia roszczeń z tytułu niezapłaconego kredytu i należnych odsetek. Do weksla in 

blanco dołącza się deklarację określającą treść porozumienia między bankiem a klientem dotyczącą m.in., 

kiedy bank ma prawo wypełnić weksel, do jakiej sumy i do jakiego terminu płatności. Poręczenie wekslowe 

– to tzw. awal, który oznacza przyjęcie zobowiązania do spłaty kredytu przez osobę inną niż wystawca 

weksla. Jest to szczególnie przydatne, gdy udziela bank kredytu spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością 

o niskim kapitale, przez poręczenie wspólników, którzy dysponują znaczniejszym majątkiem, dzięki czemu 

bank uzyskuje solidną gwarancję spłaty. Poręczenie według prawa cywilnego ma miejsce, gdy poręczyciel 

zobowiązuje się wobec kredytodawcy wykonać zobowiązanie w przypadku niewykonania tego 

zobowiązania przez kredytobiorcę. Poręczycielem musi być osoba fizyczna lub prawna (w tym także bank). 

Takie poręczenie trzeba potwierdzić notarialnie. Przelew wierzytelności (cesja) występuje, gdy 

kredytobiorca dokumentuje przed bankiem posiadane wierzytelności należne mu od innych podmiotów 

(np. niezrealizowane jeszcze umowy, faktury), po czym należności te zostają przejęte przez bank jako 

zabezpieczenie. W myśl ustawy: „Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, 

że po spełnieniu przez podmiot uprawniony określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone 

określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej 

formie żądania z płaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku”. Przystąpienie do długu oznacza, że do stosunku 

kredytowego może przystąpić osoba trzecia, w charakterze dłużnika solidarnego. Nie zwalnia to od spłaty 

dotychczasowego dłużnika, ale stanowi dla banku lepszą gwarancję spłaty. 

Zabezpieczenia rzeczowe ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych 

składników jej majątku, przy czym wierzyciel przy zaspokojeniu należności z określonego składnika majątku 

korzysta z prawa pierwszeństwa przed wierzycielami osobistymi. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń 

rzeczowych należą: blokada środków na rachunku bankowym, zastaw rejestrowy, hipoteka czy kaucja. 

Blokada środków na rachunku bankowym powstaje w drodze umowy, pomiędzy bankiem a posiadaczem 

rachunku, w której posiadacz ustanawia nieodwołalną blokadę określonej kwoty pieniężnej i upoważnia 

wierzyciela do pobrania tej kwoty w sytuacji niewywiązania się ze zobowiązania. Przedmiotem zastawu 

mogą być wszelkie prawa, np. wierzytelności pieniężne i niepieniężne, pod warunkiem, że są zbywalne. W 
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celu zabezpieczenia kredytu kupieckiego najpowszechniej stosuje się zastaw rejestrowy. Do ustanowienia 

niniejszego zastawu jest konieczna umowa pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem 

zastawu a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów. Hipoteka jest formą zabezpieczenia polegającą 

na obciążeniu nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich 

roszczeń z tej nieruchomości bez względu na to, czyją własnością się stała i z pierwszeństwem przed 

wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie 

wieczyste. Kaucja jest umową, na mocy której dłużnik lub osoba trzecia składa do banku jako 

zabezpieczenie papiery wartościowe lub sumę pieniężną. Ponadto dłużnik udziela bankowi 

pełnomocnictwa, upoważniając bank do pokrycia kwoty niespłaconego długu wraz z odsetkami i innymi 

należnościami. 

 

W wypadku kredytów kupieckich formą ochrony dostawcy eksportera przed nieuzyskaniem zapłaty od 

importera odbiorcy może być ich ubezpieczenie. 

Konkurencja pomiędzy ubezpieczycielami powoduje, że obecnie można ubezpieczyć niemal każde ryzyko 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, także ryzyko związane z powstaniem wierzytelności 

w wyniku udzielenia kredytu kupieckiego. Ubezpieczyciele kredytu kupieckiego na początku dokonują 

selekcji klientów, co pozwala na uniknięcie klientów niewypłacalnych czy będących na skraju bankructwa. 

Przed podjęciem decyzji o pierwszej dostawie towarów do klienta specjaliści z towarzystwa 

ubezpieczeniowego analizują sytuację finansową tego kontrahenta w celu podjęcia decyzji o ewentualnym 

udzieleniu mu kredytu kupieckiego przez kredytodawcę. W przypadku pozytywnej decyzji określają limit 

kredytowy, do wysokości którego dostawca może mu dostarczyć towar. Towarzystwa ubezpieczeniowe 

zajmują się wypłatą odszkodowań za straty, które poniósł przedsiębiorca w wyniku bankructwa czy 

dłuższej zwłoki w zapłacie należności przez konkretnego klienta. W Polsce odszkodowania są wypłacane 

zazwyczaj, gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika lub bezskutecznie zakończy się egzekucja należności 

kredytowych przeciwko majątkowi dłużnika. Zabezpieczenie transakcji handlowej dla kredytodawcy 

wyraża się możliwością otrzymania od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania. 

 

Polityka windykacji należności jest jednym z parametrów polityki kredytowej przedsiębiorstwa. Forma 

prowadzonej windykacji powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju kontrahenta czy okresu 

przeterminowania. Dla wielu firm prowadzenie własnych komórek zajmujących się windykacją jest zbyt 

kosztowne, dlatego windykacja może być powierzona wyspecjalizowanym w dochodzeniu należności 

podmiotom gospodarczym. W Polsce windykowaniem należności zajmują się kancelarie prawnicze, 

wywiadownie gospodarcze, agencje obrotu wierzytelnościami, firmy skupujące wierzytelności, agencje 

detektywistyczne i inne. Polityka windykacji jest istotnym narzędziem polityki kredytowej, gdyż wywiera 

znaczący wpływ na poziom należności w firmie, a tym samym na płynność finansową, dlatego powinna być 

wyjątkowo przemyślana. 
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Istota oraz mechanizm działania ubezpieczenia kredytu kupieckiego 
 

Ogół aktywności zmierzających do minimalizacji lub eliminacji ryzyka nosi miano procesu zarządzania 

ryzykiem. Stanowi on zespół procedur związanych z identyfikacją, a następnie sterowaniem ryzykiem, 

czego celem jest przeciwdziałanie jego wystąpieniu lub ograniczenie negatywnych skutków w wypadku 

jego realizacji. Pierwszym etapem procesu jest analiza ryzyka, polegająca na jego identyfikacji, 

oszacowaniu skali, a następnie ustaleniu hierarchii. Takie podejście umożliwia dobór metod jego kontroli, 

prowadzących do unikania zagrożenia, ograniczenia ryzyka, minimalizowania skutków, a także jego 

eliminacji. Innym rozwiązaniem stanowiącym element procesu zarządzania ryzykiem jest jego 

finansowanie, które polega na zabezpieczeniu finansowym przedsiębiorcy na wypadek wystąpienia 

trudności ze spływem należności od dłużnika. Przykładem finansowania ryzyka kredytowego jest 

ubezpieczenie, którego istota sprowadza się do objęcia ochroną ubezpieczeniową podmiotu 

gospodarczego na wypadek niewypłacalności dłużnika. Jego transferowy charakter polega na 

przeniesieniu ciężaru ponoszenia skutków braku zapłaty kontrahenta na towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Wśród wielu metod zabezpieczenia należności wierzyciela to właśnie ubezpieczenie kredytu kupieckiego 

zasługuje na uwagę ze względu na jego duże zapotrzebowanie.  

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego stanowi jedną z metod manipulacji ryzykiem utraty należności. Jest 

ono wynikiem wyboru, jakiego dokonuje jego nabywca w warunkach istniejącego, zidentyfikowanego 

ryzyk. Dzięki repartycji strat i dyspersji ryzyka ubezpieczenie kredytu kupieckiego prowadzi do rozłożenia 

finansowych skutków realizacji ryzyka na grupę, jednocześnie dając możliwość przeniesienia ryzyka na 

wyspecjalizowany podmiot, dla którego koszt działania z ryzykiem jest niższy aniżeli dla innych 

przedsiębiorstw. 

Można zatem powiedzieć, że polega ono na świadomym poniesieniu niewielkiej, ale pewnej straty, w celu 

uchronienia się od niepewnej, ale możliwej dużej straty. Decyzja, kiedy należy ryzyko oddać 

ubezpieczycielowi nie jest łatwa. Możliwość jego wystąpienia w przypadku niektórych podmiotów może 

być tak mała, że praktycznie można by nie brać jej pod uwagę przy planowaniu sposobów finansowania 

ryzyka. Wysoka szkodowość, a w konsekwencji składka, może ograniczać ubezpieczalność ryzyka utraty 

należności i skłaniać narażony na nie podmiot do poszukiwania rozwiązań alternatywnych, najczęściej w 

zakresie prowadzonej polityki kredytowej. Efekty tych działań powinny być porównywalne z efektami, 

które udaje się uzyskać korzystając z ubezpieczenia należności. 

 

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 granice jego odpowiedzialności. 

Klasycznych schemat funkcjonowania ubezpieczenia kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego 

przedstawiono na rysunku poniżej. Z tego typu transakcją mamy do czynienia, gdy z tytułu łączącego strony 

stosunku prawnego każda z nich ma spełnić świadczenie na rzecz drugiej, przy czym ustalone terminy 

spełnienia świadczenia są różne. 
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Rysunek 18. Funkcjonowania ubezpieczenia kredytu kupieckiego na rynku, który cechuje przewaga strony podażowej; Źródło: 
Robert Dankiewicz „Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań 

koniunktury w gospodarce” 

 

 

 

Rysunek 19. Wpływ cyklu koniunkturalnego na politykę kredytową; Źródło: Adrian Becella „KIERUNKI ROZWOJU 
UBEZPIECZENIAKREDYTU KUPIECKIEGO W POLSCE” 
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W efekcie jedna strona stosunku musi wcześniej świadczyć na rzecz drugiej, a następnie oczekiwać na 

świadczenie wzajemne drugiej strony. Podmiot, który spełnia swe świadczenie wcześniej, nazywany jest 

kredytodawcą, natomiast podmiot, którego świadczenie ma być spełnione później – kredytobiorcą. 

Ubezpieczenia te, z uwagi na swoją specyfikę w dużym stopniu uzależnione są panującej sytuacji 

makroekonomicznej w gospodarce. Zasadą jest, że w okresach dekoniunktury ryzyko utraty należności 

wzrasta, co skutkuję z jednej strony ograniczeniem dostępności tego typu produktów z drugiej wzrostem 

ich ceny. 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. Przyczyn takiego zjawiska można 

doszukiwać się w zasadach, którymi kierują się ubezpieczyciele kredytu kupieckiego już na etapie 

zawierania umów ubezpieczenia i oceny ryzyka partnerów handlowych ubezpieczonego kredytodawcy. W 

okresach stabilnego rozwoju w gospodarce umożliwiają one już na etapie oceny ryzyka poszczególnych 

kontrahentów ich eliminację z ubezpieczenia lub ograniczenie zakresu odpowiedzialności w sytuacji, gdy 

mogą być oni źródłem podwyższonego ryzyka. Działania te docelowo w naturalny sposób przyczyniają się 

do spadku wskaźnika szkodowości. Relacja ta ulega zakłóceniu w okresach dekoniunktury, a jej źródła tkwią 

wówczas w powstających masowo zatorach płatniczych w gospodarce, które niejednokrotnie stają się 

przyczyną niewypłacalności podmiotów o stabilnej sytuacji finansowej i pozycji rynkowej. 

Zasady zgłaszania powstałej szkody oraz termin wypłaty i wysokość odszkodowania zawarte są w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi należy 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. W 

przypadku prawnie stwierdzonej niewypłacalności odszkodowanie wypłacane jest w momencie podjęcia 

przez sąd decyzji o otwarciu postępowania upadłościowego (z opcją układu lub likwidacji). Przed 

podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto sprawdzić czy w przypadku postępowania upadłościowego 

z opcją układu odszkodowanie obejmuje całą kwotę zgłoszoną do postępowania, czy tylko tą jej część, 

która podlega redukcji w ramach postępowania upadłościowego. Dla przedsiębiorcy korzystniejszą 

sytuacją jest, gdy odszkodowanie obejmuje całą kwotę należności. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa należności wierzyciela następuje z chwilą nadania przez ubezpieczyciela limitu 

kredytowego na transakcje handlowe z kontrahentem. 

Limit kredytowy ustalany jest za każdym razem indywidualnie dla każdego odbiorcy. Jego wysokość zależy 

od oceny kondycji finansowej danego odbiorcy, jego dotychczasowych zachowań płatniczych – czyli np. 

tego czy terminowo wywiązywał się ze spłaty zobowiązań wobec innych dostawców, a także od sytuacji w 

konkretnej branży. Są bowiem branże, które charakteryzują się większym ryzykiem niewypłacalności i 

czynnik ten jest także uwzględniany podczas podejmowania decyzji o wysokości limitu kredytowego. 

W trakcie trwania polisy ubezpieczyciel może obniżyć lub zredukować do zera limit na przyszłe transakcje 

z klientem, wobec którego stwierdzono zwiększenie się ryzyka. Takie podejście eliminuje 
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odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za ryzyko wszystkich transakcji, które następują po 

powiadomieniu ubezpieczającego o redukcji limitu ubezpieczeniowego. 

Przyczynami tego 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. 

Konsekwencją redukcji limitów na kontrahentów może być zachwianie polityki sprzedażowej dostawcy 

wobec klienta, którą we wcześniejszym okresie determinowała wielkość posiadanego limitu. Każda kolejna 

sprzedaż do kontrahenta obarczona jest większym ryzykiem, co potwierdza decyzja ubezpieczyciela. 

 

Brak ochrony ubezpieczeniowej, spowodowanej obniżeniem lub redukcją limitu dla dłużnika przez 

ubezpieczyciela, nie oznacza jednak braku możliwości sprzedaży do kontrahenta, którego decyzja 

dotyczy. To dostawca podejmuje ostateczną decyzję na podstawie swojej własnej oceny ryzyka 

planowanego przedsięwzięcia, a także stopnia istotności przyszłej transakcji w działalności 

przedsiębiorstwa. W wyniku powstałych okoliczności może się ono zwrócić do partnera handlowego z 

propozycją dodatkowego zabezpieczenia sprzedaży lub sprzedać bez zabezpieczenia. Oba rozwiązania 

mogą przysparzać jednak wielu trudności. Wypracowana bowiem praktyka ubezpieczania należności przez 

podmioty gospodarcze spowodowała, że możliwości dokonania we własnym zakresie oceny kondycji 

finansowej kontrahenta są ograniczone. Z kolei sprzedaż bez zabezpieczenia niesie za sobą możliwość 

poniesienia straty w wyniku realizacji ryzyka opóźnienia płatności przez dłużnika lub nawet jej braku. 

Często jednak zdarza się, że obniżenie lub anulowanie limitu ubezpieczeniowego powodują wstrzymanie 

sprzedaży. Jeśli decyzja ubezpieczyciela dotyczy niewielu podmiotów, nie należy upatrywać się istotności 

zjawiska dla działalności ubezpieczającego. Determinuje ją przede wszystkim wielkość portfela klientów i 

ich zamówień. Im bardziej rozdrobniona sprzedaż wierzyciela, tym mniejsze są skutki decyzji zakładu 

ubezpieczeń. 
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