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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

 W literaturze fachowej spotkać można wiele definicji ryzyka. W grupie nauk 

ekonomicznych ryzyko wbudowane jest w istotę zarządzania, które sprowadza się do trzech 

płaszczyzn:  

- planowanie  

- działanie 

- ocena 

Przyjmując ten tryb rozważań pod pojęciem ryzyka należy rozumieć: prawdopodobieństwo 

nieosiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Ta lapidarna definicja skłania do 

podejmowania działań gospodarczych, które w sposób wielce prawdopodobny
1
 przyniosą 

zamierzony skutek z uwzględnieniem sytuacyjnych rozwiązań alternatywnych. Pojęcie 

„wielce prawdopodobny” wyrażone zostało w MSR i wiąże się z prawdopodobieństwem 

uzyskania korzyści w przyszłości.  

 Pojęcie ryzyka działalności gospodarczej wiąże się z podejściem wieloaspektowym. 

Między innymi można je rozpatrywać w punktu widzenia analizy finansowej, nierówności 

niezrównoważonego rozwoju gospodarczego, rachunkowości zarządczej oraz wielu innych 

metod naukowych. Niniejsze opracowanie zaprezentuje zarządzanie ryzykiem wymienionych 

powyżej trzech segmentach.  

 Segment analizy finansowej pozwala na zarządzanie ryzykiem majątkowym, 

kapitałowym i rynkowym z wykorzystaniem standardów światowych. Ryzyko majątkowe 

tkwi w odpowiednim doborze strukturalnym składników majątkowych w dwóch głównych 

grupach tj. aktywach trwałych i obrotowych. Ryzyko to można przyrównać do ożaglowania 

klasycznego jachtu w formie dwóch  żagli grota i foka. Dobór odpowiednich proporcji 

głównych dwóch sił napędowych jest ryzykiem głównym. Ryzyka szczegółowe to dobranie 

odpowiednich struktur elementów cząstkowych tworzące grupy główne. Ryzyko kapitałowe 

polega na właściwym doborze struktury grup głównych czyli kapitałów własnych i obcych. 
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Powszechnie wiadomo że większy udział kapitał- obcych gwarantuje wyższy poziom zysku 

ale jednocześnie wiąże się z większym ryzykiem działalności. Nie bez znaczenia dla ryzyka 

jest struktura wewnętrzna dwóch grup kapitałów, które jest przedmiotem poszukiwań i 

eksperymentów praktyków życia gospodarczego. Ryzyko rynkowe określa poziom 

przychodów łącznych z działalności oraz ich dynamiki. Powszechnie przyjęte pojęcie 

przychodów jest w praktyce wolumenem sprzedaży czyli kombinacją asortymentową ceny i 

ilości. Na przychód łączny składają się cztery grupy identyfikowane w sprawozdawczości. 

Zalicza się do nich
2
:  

- przychody ze sprzedaży 

- pozostałe przychody operacyjne 

- przychody finansowe 

- zyski nadzwyczajne 

Przychodom według wymienionych grup przypisywane są koszty i ustalany jest 

wielopoziomowo i finalnie wynik. Istotny jest wynik łączny. Przedstawione powyżej rodzaje 

ryzyka prezentowane są w sprawozdaniach obligatoryjnych, które stanowią podstawę do 

zarządzania parametrycznego ryzykiem według standardów światowych na czterech 

poziomach
3
: 

- ryzyko utraty płynności 

- ryzyko utraty zdolności kredytowej 

- ryzyko obniżenia tępa rotacji 

- ryzyko pogorszenia rentowności 

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystanie wskaźników według standardów światowych polega 

na dostosowywaniu poszczególnych wskaźników do alternatywnej sytuacji rynkowej i 

wewnętrznej. Określanie poziomu parametrycznego głównych wskaźników analitycznych 

ma wszelkie znamiona zarzadzania ryzykiem. Pierwszy segment zarzadzania ryzykiem 

dotyczy odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Płynność finansowa określana jest 
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jako zdolność do spłaty zobowiązań w terminie wymagalności. Ten poziom oceny ryzyka 

należy uznać za kluczowy. Do oceny stosuje się trzy podstawowe wskaźniki; 

- płynności bieżącej 

- płynności szybkiej 

- wypłacalności gotówkowej 

Poszukiwanie właściwego poziomu płynności jest zarówno ryzykiem wewnętrznym jak i 

zewnętrznym. W praktyce gwarancją właściwego poziomu płynności jest dodatni kapitał 

pracujący (aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące). Kluczowe znaczenie dla skali 

zjawiska w zakresie zarządzania ryzykiem płynności znalazło swoje potwierdzenie w 

kardynalnej zasadzie ciągłości działania, która jest potwierdzana w badaniach biegłego 

rewidenta. Ryzyko utraty zdolności do ciągłego działania jest niebezpieczne dla samego 

przedsiębiorstwa jak i dla otoczenia gospodarczego bliższego i dalszego uczestniczącego w 

procesie obrotu bezgotówkowego. Drugi segment zarządzania parametrycznego ryzkiem 

działalności gospodarczej dotyczy zachowania zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa 

stanowi dopełnienie płynności finansowej i stanowić może okresową formę jej wspierania 

lub być narzędziem przyspieszenia realizacji celu. Ryzyko zdolności kredytowej oceniane 

jest zarówno przez kredytobiorcę jak i przez bank kredytujący. Wskaźnikowe metody 

punktowej oceny poziomu ryzyka zdolności kredytowej sprowadzają się do trzech 

płaszczyzn: 

- aktualnego poziomu zadłużenia 

- jakości zadłużenia 

- zdolności do spłaty i obsługi zadłużenia 

Wymienione powyżej segmenty zarzadzania ryzykiem powinny gwarantować 

zabezpieczenie finansowe działalności. Trzeci segment parametrycznego zarządzania 

ryzykiem dotyczy produktywności do osiągania przychodu. Przychód jest syntetyczna miara 

sprawności działania i pozycji rynkowej. Zarzadzanie ryzykiem produktywności polega na 

zabezpieczenia odpowiedniego tempa rotacji majątku w całości oraz jego elementów. 

Zarzadzanie rotacja polega na określeniu a następnie utrzymaniu odpowiedniego jej tempa. 

O poziomie rotacji jak wspomniano decyduje przychód ze sprzedaży oraz odpowiednio 



dobrane proporcje grup aktywów  i ich składowych . do oceny ryzyka produktywności 

stosuje odpowiednie wskaźniki takie jak: 

- produktywność aktywów 

- produktywność aktywów trwałych 

- produktywność aktywów obrotowych 

- rotacja należności 

- rotacja zapasów 

Poziom rotacji pozbawiony ryzyka uzależniony jest od rodzaju działalności. Czwarty 

segment zarządzania parametrycznego ryzykiem dotyczy rentowności. Rentowność jest 

wypadkową skuteczności zarządzania ryzykiem płynności, zdolności kredytowej i 

produktywności w długim horyzoncie czasu. Podstawowy pomiar skuteczności zarzadzania 

ryzykiem rentowności określany jest przy pomocy ROS, ROA, ROE w układzie zależności 

piramidalnych. Mnożnikami bezwzględnymi rentowności jest produktywność oraz dźwignia 

kapitałowa. Zarzadzanie ryzykiem płaszczyzn analitycznych sprowadzać powinno się do 

jednoczesnego zarządzania czterema płaszczyznami.   

 Segment rachunkowości zarządczej jest jedną z form zarządzania ryzykiem z 

wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Rachunek ten jest sprawdzoną w praktyce życia 

gospodarczego metodą zarządzania ryzykiem utraty rentowności. Rachunek ten bazuje na 

pozaksięgowym podziale kosztów na stałe (koszt gotowości do pracy) które są funkcją czasu 

oraz koszy zmienne (koszty działań), które są funkcją rozmiarów działań. W metodzie tej 

produktom pracy przypisuje się tylko koszty zmienne, które następnie przyrównuje się do 

ceny produktu. Nadwyżka ceny nad kosztami zmiennymi jednostkowym określona jest 

mianem marży brutto. Marża brutto natomiast przeznaczona jest na pokrycie kosztów stałych 

i generowanie zysku. Za pomocą rachunku kosztów zmiennych można badać pięć 

podstawowych elementów rachunku ekonomicznego do których zalicza się
4
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                   c – cena  

                   x – rozmiary  

                                                           
4 Por.: Kozłowski J. i inni Rachunkowość zarządcza WSM Gdynia 1999 

 



                   kz – jednostkowe koszty zmienne   

                   Ks – globalne koszty stałe 

                   Z – zysk  

Przykładowo cenę ustala się przy pomocy tej metody podstawiając zidentyfikowane lub 

symulowane wartości do poniższego wzoru: 
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Przy pomocy podanej formuły można badać jak cztery z wymienionych elementów kształtują 

piąty czynnik. Przedstawiając odpowiednio powyższy wzór można badać każdy z 5 

wymienionych elementów. Rachunek kosztów zmiennych jest sprawdzone metodą wstępną 

nie tylko określenia ale również pomiaru ryzyka rentowności. Przekształcając powyższy wzór 

określić można wpływ czterech pozostałych elementów na zysk.: 

 

sz KxkcZ  )(
 

W oparciu o powyższy wzór zidentyfikować można dwa główne bloki ryzyka nie osiągnięcia 

zysku: 

 

(c – kz)x –   określa globalną marżę brutto 

 

Ks – określa łączne koszty istnienia  

 

W bloku pierwszym do istotnych czynników ryzyka zalicza się: 

- nadwyżkę jednostkową (c – kz) 

- skalę wielkości   x 



Z punktu widzenia ryzyka zjawiskiem pozytywnym jest maksymalizacja zarówno nadwyżki 

jednostkowej jak i skali wielkości.   

  

Blok kosztów stałych uwarunkowany jest z jednej strony wymaganiami technologicznymi i 

przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w aspekcie uwarunkowań prawnych i strategii 

firmy. 

Z punktu widzenia ryzyka zjawiskiem pozytywnym jest utrzymywanie poziomu kosztów 

stałych na uzasadnionym technicznie i ekonomicznie poziomie. 

  

        Dalszym etapem badań ryzyka gospodarczego jest zastosowanie metody progu 

rentowności. Powszechnie wiadomo, że pierwszym krokiem w tej metodzie jest określenie 

przy pomocy dowolnej, skutecznej metody miejsca progu rentowności czyli określenia dla 

badanego podmiotu rozmiaru działań gwarantujących pokrycie wszystkich kosztów stałych 

nadwyżkę. Dla ustalenia ilościowego progu rentowności posłużyć się można wzorem
5
: 

z

s
PR

kc

K
x




 

gdzie      Ks – z kosztów stałych 

               c – cena jednostkowa   

               kz – jednostkowe koszty zmienne  

 

lub w wymiarze wartościowym  
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 Już samo określanie miejsca progu rentowności w funkcji czasu jest identyfikacją 

ryzyka nie osiągnięcia rentowności. Przykładowo, statystyczny, średni krajowy poziom 

kosztów oscyluje w ostatnich latach w okolicy 94%, rentowność obrotu brutto na poziomie 

6%. 

Przedstawione statystyczne uogólnienia stanu gospodarki narodowej wskazuje na bardzo 

wysoki stopień ryzyka gospodarczego i pozwala stwierdzić, że w wymiarze czasu 1 roku 

obserwacji przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności na 22 dni przed końcem roku czyli 

pozostałe dni obarczone są ryzykiem braku rentowności
6
.  

 Jedna z metod diagnozujące ryzyko gospodarcze jest spełnienie nierówności 

zrównoważonego rozwoju
7
. 

 

Z < M < P < WF 

gdzie: Z – zatrudnienie 

 M – majątek, 

 P – przychód 

 WF – wynik finansowy 

Autor przeprowadził badanie w zakresie zrównoważonego rozwoju na przykładzie 96 spółek 

działających na rynku polskim w latach 2009-2010. Z przeprowadzonych badań wynika że 

tylko 8% spółek spełniło tą nierówność we wszystkich elementach, 36% spółek wykazało 

niższa dynamikę zysku a 16% wykazało dynamikę odwrotną.  40% spółek wykazało 

pogorszenie dynamiki przychodu lub majątku. Abt prawidłowo można było interpretować 

ryzyko spełniania nierówności rozwoju należy zapoznać się z przyczynami pogorszenia 

dynamiki jej elementów.  
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