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ROZDZIA«

1
ROLA
ANALIZY EKONOMICZNEJ
I ANALIZY FINANSOWEJ
Analiza jest metodÈ poznawczÈ zïoĝonych obiektów i zjawisk przez ich podziaï
na elementy proste i zbadanie powiÈzañ pomiÚdzy tymi elementami, czyli zbadanie zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych. Zatem de facto rozkïadamy trudne
do zrozumienia zjawiska na elementy, które poddajemy badaniu, i na koniec
te elementy próbujemy zïoĝyÊ w logiczny, choÊ nigdy nie pozbawiony bïÚdu
doboru próby wniosek. WykonujÈc jakÈkolwiek analizÚ, z góry akceptujemy
istnienie tego bïÚdu, bo zakïadamy, ĝe nie jest on tak istotny, by zburzyÊ ogólny
efekt. Ale przy formuïowaniu wniosków zawsze trzeba o nim pamiÚtaÊ. StÈd ja,
jako autor programów do badania kondycji finansowej przedsiÚbiorstw, zawsze krytykujÚ tzw. systemy automatyczne, które mówiÈ nam autorytarnie, ĝe
wskaěnik rentownoĂci na poziomie 5,01% jest w porzÈdku, a ten na poziomie
4,99% nie mieĂci siÚ w akceptowalnym przedziale wartoĂci.
W tej ksiÈĝce przedmiotem naszych badañ bÚdzie gïównie analiza ekonomiczna,
czyli opracowanie diagnostyczne zmierzajÈce do postawienia diagnozy gospodarczej. TÈ diagnozÈ moĝe byÊ stwierdzenie problemów istniejÈcych w przedsiÚbiorstwie, zalecenia w zakresie dalszego postÚpowania, decyzje dotyczÈce
realizacji bÈdě zaniechania inwestycji, decyzje odnoĂnie do zwiÚkszania bÈdě
zaniechania zatrudnienia i szereg innych podobnych decyzji. Zadaniem analizy
ekonomicznej jest znalezienia odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania:
1. Czy opïaca siÚ realizowaÊ dane przedsiÚwziÚcie lub projekt (tu analiza

decyzyjna)?
2. Jaka droga postÚpowania jest wïaĂciwsza (tu analiza porównawcza)?
Kup książkę
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W przypadku pierwszym musimy ujÈÊ wszystkie dane wewnÚtrzne i zewnÚtrzne
oraz sprowadziÊ je do jak najlepszej diagnozy gospodarczej. W przypadku drugim zakïadamy, ĝe decyzja TAK/NIE nie jest przedmiotem naszych rozwaĝañ,
jest nim natomiast wybór korzystniejszego lub mniej kosztownego wariantu.
JeĂli bowiem zamierzamy prowadziÊ biznes w postaci obsïugi klientów biznesowych w Rosji, jest sprawÈ wiadomÈ, ĝe potrzebujemy samochodu klasy „w oczy
kole”, inaczej nie zostaniemy potraktowani powaĝnie i nie bÚdziemy w stanie
uzgodniÊ ĝadnego interesu. JedynÈ kwestiÈ naszych rozwaĝañ pozostaje wówczas, jaki wariant zakupu samochodu wybraÊ (kupno, leasing, wynajem dïugoterminowy) oraz w jakÈ markÚ zainwestowaÊ.
ZarzÈdzanie finansami odwoïuje siÚ do pojÚcia pieniÈdza oraz do zagadnieñ
zwiÈzanych z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniÚdzy. Modele zarzÈdzania
w praktyce bardzo siÚ od siebie róĝniÈ, co prezentuje schemat w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Modele zarzÈdzania Ărodkami pieniÚĝnymi
śród¬a pochodzenia Łrodków
W¬asne

Cele wydawania Łrodków

W¬asne

Cudze

Kup książkę

Cudze

Sposób 1

Sposób 3

Zastosowanie: wydatki
prywatne ludnoĵci, wydatki firm
jednoosobowych lub rodzinnych.

Zastosowanie: dotacje, niespodziewane wygrane
pieni¢Ŗne.

Charakterystyka: bardzo ostroŖne
podejĵcie, jednakŖe charakteryzujce si¢
rozsdkiem. Ludzie nie maj problemu
z ponoszeniem nawet duŖych
wydatków, ale tylko wtedy, jeĵli widz
w tym potencjaln i wymiern korzyĵî.

Charakterystyka: najbardziej poszukiwana forma
„na rynku”, jednakŖe z doĵî ograniczon podaŖ
ch¢tnych „dawców” kapitaŧu. Takie ĵrodki wydaje si¢
bardzo ŧatwo, bardzo ch¢tnie i cz¢sto bez jakiejkolwiek
logiki. Coĵ na zasadzie „darowanemu koniowi…”
lub raczej wg reguŧy „ŧatwo przyszŧo, ŧatwo poszŧo”.

Sposób 2

Sposób 4

Zastosowanie: kupowanie
prezentów dla innych, pŧacenie
podatków, wrzutki na dziaŧalnoĵî
charytatywn lub parafialn.

Zastosowanie: najpopularniejsza forma gospodarowania
ĵrodkami. Cudzymi ĵrodkami zarzdzaj firmy
zorganizowane w formie spóŧek kapitaŧowych, rzdy,
samorzdy, zarzdy funduszy inwestycyjnych, banki (sic!)
oraz wiele innych podmiotów.

Charakterystyka: bardzo egoistyczne
podejĵcie, w którym o potrzebach
innych myĵli si¢ raczej wŧasnymi
kategoriami. Bardzo sŧaba kontrola
wydajcego nad dalszym losem
ĵrodków.

Charakterystyka: podejĵcie odwaŖne, gdyŖ nie ten ponosi
ryzyko, kto caŧ zabaw¢ finansuje. Caŧoĵî charakteryzuje
si¢ nast¢pujc zasad: „DuŖo znakomitego PR-u, maŧo
rozsdku”. Mechanizmy kontroli teoretycznie istniej, ale
przy wi¢kszych i rozproszonych w rozumieniu liczby dawców
kapitaŧu organizacjach staj si¢ coraz bardziej zawodne.
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Zaprezentowany wyĝej schemat wynika z bardzo logicznego i prostego w swym
przekazie faktu dotyczÈcego nas jako spoïecznoĂci. Otóĝ w ĝyciu moĝna:
Sytuacja 1. Duĝo pracowaÊ i maïo zarabiaÊ.
Sytuacja 2. Maïo pracowaÊ i maïo zarabiaÊ.
Sytuacja 3. Duĝo pracowaÊ i duĝo zarabiaÊ.
Sytuacja 4. Maïo pracowaÊ i duĝo zarabiaÊ.
OczywiĂcie „na rynku” najbardziej poszukiwana jest sytuacja 4, z kolei najmniej
atrakcyjna wydaje siÚ sytuacja 1. Sytuacje 2 i 3 plasujÈ siÚ gdzieĂ w Ărodku stawki.
Ma to potÚĝny zwiÈzek z podejĂciem do pieniÈdza i finansów jako sztuki pozyskiwania i wydawania Ărodków.
SkÈd siÚ biorÈ pieniÈdze? Jest na to wiele odpowiedzi, spoĂród których warto
wyróĝniÊ najpowszechniejsze w mniemaniu typowego ich uĝytkownika:
½ródïo 1. PieniÈdze biorÈ siÚ z wypïaty.
½ródïo 2. PieniÈdze biorÈ siÚ z banku.
½ródïo 3. PieniÈdze biorÈ siÚ ze Ăciany wyposaĝonej w przyciski.
½ródïo 4. PieniÈdze biorÈ siÚ z drukarki.
½ródïo 5. PieniÈdze biorÈ siÚ z programu informatycznego.
½ródïo 6. PieniÈdze daje nam rzÈd.
½ródïo 7. PieniÈdze daje nam Unia Europejska.
I na koniec rzadko spotykana teza, dziĂ w dobie kryzysu finansowego spowodowanego ĝyciem i konsumpcjÈ na kredyt niemal obrazoburcza:
½ródïo 8. PieniÈdze biorÈ siÚ z wydajnej pracy1.
JeĂli zaïoĝymy, ĝe pieniÈdze sÈ ekwiwalentem wymiany towarowo-usïugowej
oraz ĝe ěródïem wydajnej pracy jest przemysï, a caïa reszta to tylko obrót
wtórny wypracowanej przez tenĝe przemysï nadwyĝki, wówczas siÚ okazuje,

1

Szerzej o tym wÈtku dotyczÈcym pieniÚdzy napisaïem w ksiÈĝce MiÚdzynarodowe Standardy RachunkowoĂci. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Helion 2014. Tam Czytelnik
znajdzie równieĝ próbÚ odpowiedzi na jakĝe istotne dziĂ pytanie: czy pieniÈdze sÈ
peïnowartoĂciowe?
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ĝe w kwestii pochodzenia pieniÚdzy jako peïnowartoĂciowego narzÚdzia wymiany jedynym moĝliwym ěródïem jest wymienione jako ósme ich ěródïo.
SkÈd wiÚc na Ăwiecie wziÈï siÚ kryzys, skÈd siÚ biorÈ afery gospodarcze, skÈd
pÚd do zawodów, w których niczego siÚ nie wytwarza, skÈd skïonnoĂÊ spoïeczeñstwa do podejmowania czÚsto nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego
(zadïuĝanie siÚ bez pewnoĂci dochodów, podpisywanie iĂcie hazardowych
umów inwestycyjnych itp.)?
Odpowiedě jest prosta i skorelowana z wyĝej przedstawionymi moĝliwoĂciami. Otóĝ okazuje siÚ, ĝe w dzisiejszym Ăwiecie naprawdÚ znaczÈce kwoty
w obrocie gospodarczym wydaje siÚ na sposób 4. NajwiÚkszymi dystrybutorami Ărodków i najwiÚkszymi inwestorami sÈ: budĝet pañstwa, budĝet
gminy, fundusze pañstwowe i samorzÈdowe, fundusze inwestycyjne, rozmaite fundusze emerytalne, ewentualnie spóïki kapitaïowe o bardzo rozproszonym kapitale, czyli w niewielkim stopniu zarzÈdzane bezpoĂrednio przez
wïaĂcicieli. Wszystkie te instytucje wydajÈ cudze Ărodki na cudze cele. ¥wietnie
tÚ sytuacjÚ opisaï Greg Smith w ksiÈĝce Dlaczego odszedïem z Goldman Sachs2.
Polecam.
Ponadto, drogi Czytelniku, odpowiedz sobie na pytanie, która z sytuacji dotyczÈcych relacji pracy do pïacy jest dla Ciebie najbardziej kuszÈca, a jeĂli nie dla
Ciebie, to z caïÈ pewnoĂciÈ dla wiÚkszoĂci osób z Twojego otoczenia. OczywiĂcie sytuacja 4. Kaĝdy (lub niemal kaĝdy) chciaïby jak najmniej pracowaÊ
i jak najwiÚcej zarabiaÊ. Problem polega na tym, ĝe jeĝeli wszyscy bÚdÈ chcieli
iĂÊ tÈ drogÈ, kaĝda gospodarka upadnie3.
ZarzÈdzanie pieniÚdzmi wiÈĝe siÚ teĝ nieodwoïalnie z umiejÚtnoĂciÈ zarzÈdzania ryzykiem. ZarzÈdzanie ryzykiem z kolei opiera siÚ w kaĝdej sytuacji
(w ĝyciu gospodarstw domowych, firm, rzÈdów itd.) na prostej zasadzie opisanej na rysunku 1.1.

2

Greg Smith, Dlaczego odszedïem z Goldman Sachs. Drugie oblicze Wall Street, Helion 2014.

3

Wykorzystano fragment artykuïu autora opublikowanego 22 wrzeĂnia 2014 r. w internecie (www.blogoryzyku.blogspot.com).
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Rysunek 1.1. Ryzyko a zyski

Oczywiste jest, ĝe kaĝdy (lub niemal kaĝdy, bo istnieje typ osób o naturalnej
skïonnoĂci do nadmiernego ryzyka) chciaïby jak najmniej ryzykowaÊ i równolegle notowaÊ jak najwyĝsze zyski. Ale niestety w przyrodzie tak siÚ nie
dzieje. Pewna nadzieja przychodzi tylko z sektora bankowoĂci, gdzie gïówni
gracze Ăwiadomie chcÈ przerzucaÊ w kaĝdego typu umowach wszelkie ryzyko
na drugÈ stronÚ transakcji, vide afera opcyjna, losy frankowców itp. Wydawaïoby siÚ, ĝe w tym przypadku rysunek 1.1. nie dziaïa, ĝe na tym rynku sÈ,
mówiÈc Orwellem, zwierzÚta równe i równiejsze wobec praw ekonomii. Nic
bardziej bïÚdnego. Banki, w pewnym momencie majÈc do wyboru szybkie zyski lub reputacjÚ, wybraïy to pierwsze. Ale powoli tracÈ lub nawet juĝ doĂÊ
skutecznie straciïy reputacjÚ. A reputacja to przyszïe zyski, czÚsto wiÚksze niĝ
obecne i w dodatku „dajÈce pracÚ na wiele lat”. Prawdopodobnie wiÚc banki,
które wziÚïy udziaï w tej grze, same strzeliïy sobie w stopÚ i mogÈ za stworzonÈ
przez siebie sytuacjÚ realnie zapïaciÊ utratÈ klientów i szybkich zysków. Druga
strona transakcji mogïa siÚ bowiem „daÊ wykiwaÊ raz”, ale pamiÚÊ o tych zdarzeniach pozostanie w wielu Ărodowiskach na pokolenia i zadecyduje o przyszïej skïonnoĂci do ryzyka potencjalnych klientów.
Juĝ dziĂ czuÊ klÚskÚ wielu programów pomocowych, które dziwnym trafem
zostaïy poïÈczone z koniecznoĂciÈ zaciÈgniÚcia wieloletniego finansowania.
Ani osoby prywatne, ani przedsiÚbiorstwa, ani nawet wspólnoty mieszkaniowe
nie sÈ skïonne siÚgnÈÊ po marchewkÚ, jeĝeli w konsekwencji majÈ siÚ zadïuĝyÊ,
czyli wykonaÊ operacjÚ ocenianÈ jako wielce ryzykowna.
Pomocna w zarzÈdzaniu ryzykiem moĝe byÊ zasada Pareto zaprezentowana
na rysunku 1.2.
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Rysunek 1.2. Zasada Pareto w zarzÈdzaniu ryzykiem

Charakterystyczne jest jednak, ĝe spojrzenie na to, które ryzyka sÈ najistotniejsze (wiÈĝÈ siÚ z najwiÚkszÈ dotkliwoĂciÈ dla zainteresowanego uczestnika
zdarzeñ), zmienia siÚ w czasie dla wielu biznesów i w ogóle zachowañ w ĝyciu.
A ono determinuje dziaïania podjÚte na bazie zasady Pareto.
Bardzo znamienne przykïady zmiany w podejĂciu do ryzyka obserwujemy
w ksztaïcie stosowanych zabezpieczeñ w infrastrukturze sportowej, w szczególnoĂci sïuĝÈcej rozgrywkom futbolowym, bo one chyba sÈ na Ăwiecie najpopularniejsze. PodejĂcie organizacji zarzÈdzajÈcych rozgrywkami (majÈcych
potÚĝny wpïyw na zalecenia infrastrukturalne) moĝna podzieliÊ na kilka cezur
czasowych:
1. Do tragedii na Heysel4 (1985 r.).
2. MiÚdzy Heysel i Sheffield5 (od 1985 do 1989 r.).
3. Po Scheffield (po 1989 r.).

4

Przed finaïowym meczem Pucharu Europy pomiÚdzy Juventusem Turyn a Liverpoolem
doszïo do starÊ miÚdzy angielskimi a wïoskimi kibicami, w wyniku których ĂmierÊ
poniosïo 39 osób. Fani Liverpoolu bez problemu przedarli siÚ przez maïe ogrodzenie
i zaatakowali kibiców Juventusu. Wïoscy kibice zaczÚli uciekaÊ, tratujÈc siÚ nawzajem.
CzÚĂÊ osób zostaïa przygnieciona trzymetrowÈ ĂcianÈ, która zawaliïa siÚ pod naporem tïumu.

5

Tragedia na stadionie Hillsborough wydarzyïa siÚ 15 kwietnia 1989 r. PochïonÚïa
96 ofiar. PrzyczynÈ byïa zïa organizacja imprezy i przepeïnienie sektora zajmowanego
przez kibiców Liverpoolu. Ludzie tratowali siÚ nawzajem, a drogÚ ucieczki tarasowaïy
im solidne i wysokie pïoty odzielajÈce sektor od murawy.
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Wymienione wyĝej zdarzenia miaïy decydujÈcy wpïyw na… kompletnÈ zmianÚ
strategii organizatorów rozgrywek oraz ustawodawców. W pierwszym okresie
(bez wielkich negatywnych zdarzeñ) na najwyĝszym miejscu byïo bezpieczeñstwo biznesowe klubów. Taka sobie infrastruktura, mnóstwo miejsc stojÈcych,
luěna zasada dystrybucji biletów, luěne normy okreĂlajÈce liczbÚ widzów.
Heysel z kolei wpïynÚïo na to, ĝe… to widzów zaczÚto traktowaÊ jak potencjalne niebezpieczeñstwo na trybunach. StÈd pïoty jak w Alcatraz, konwoje
policyjne oraz liczne bariery uniemoĝliwiajÈce poruszanie siÚ miÚdzy sektorami
i jakÈkolwiek moĝliwoĂÊ opuszczenia wïasnego sektora.
PoniewaŖ do Polski kaŖda „moda” przychodzi z opóŔnieniem, ta zaatakowaũa
nasze rodzime obiekty w latach 90. lub nawet póŔniej. Przy okazji trzeba
by przyznaî kilka wyróŖnieĢ dla najlepszych pomysũów infrastrukturalnych.
Moje TOP 4, zupeũnie subiektywne, to:
1. Pũoty (z g¢st i bardzo odporn na atak siatk) na stadionie Legii wyŖsze

w wielu miejscach niŖ wysokoĵî trybun. W efekcie wi¢kszoĵî miejsc stanowiũy te z, delikatnie to ujmujc, ograniczon widocznoĵci.
2. Sektor (lub raczej klatka otoczona wysokimi pũotami) dla goĵci na stadionie

Rakowa, z wskim (ok. 0,5 m) wejĵciem i wyjĵciem dla kilkuset osób.
3. Sektor dla goĵci (czyt.: kibiców rywala gospodarzy) na budowanym

wówczas stadionie Wisũy. Pũoty poprzeczne ograniczajce niemal do zera
widocznoĵî usuni¢to dopiero po meczu pucharów europejskich, po którym angielscy kibice poskarŖyli si¢, Ŗe czuli si¢ jak zwierz¢ta z ogrodzie
zoologicznym.
4. Klatka (bo tego nie da si¢ juŖ nazwaî sektorem) na stadionie Znicza.

Za sektor goĵci po prostu sũuŖyũ plac za bramk (bez jakiegokolwiek nachylenia i podniesienia) otoczony pũotem. Widocznoĵî? A po co chuliganom
widocznoĵî — pewnie ktoĵ decyzyjny wyszedũ z takiego zaũoŖenia.
Uznano, ĝe najwiÚksze zagroĝenie na stadionach mogÈ stanowiÊ akty chuligañskie, a w tle zapomniano zupeïnie o… bezpieczeñstwie widzów, a przecieĝ czasem moĝe siÚ wydarzyÊ coĂ, co wymaga szybkiej ewakuacji. I zdarzyïo
siÚ. Z ofiarami Ămiertelnymi. Od czasu Sheffield znów kompletnie siÚ zmieniïo
podejĂcie do kwestii bezpieczeñstwa i sukcesywnie zmienia siÚ takĝe podejĂcie do rodzaju zabezpieczeñ na obiektach. ZniknÚïy wysokie pïoty, preferowane sÈ miejsca siedzÈce lub w najgorszym wypadku nieliczne stojÈce, ale
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ze znacznie wyĝszymi parametrami bezpieczeñstwa widzów. Niedopuszczalne
jest przepeïnienie obiektów. Ponadto nastÈpiïa zmiana mentalna. Kibiców nie
traktuje siÚ jako zïo konieczne i ryzyko zaistnienia faktów chuligañskich, lecz
jak klientów. Takich, o których naleĝy dbaÊ i zapewniÊ im jak najwyĝszy komfort
oglÈdania spotkañ, oczywiĂcie wedïug ich woli. Nieco inaczej wyglÈda sytuacja na Wyspach (tam pewnie ma na to wpïyw trauma po Heysel i Sheffield),
nieco inaczej w Niemczech (mamy tam wiÚkszÈ akceptacjÚ dla dopingujÈcych
grup kibiców).
Powoli taki obraz zaczyna docieraî teŖ do Polski, nowe obiekty nie przypominaj juŖ Alcatraz, choî komfort ogldania spotkaĢ z miejsc przeznaczonych dla goĵci na niektórych stadionach nadal jest ĵredni (GKS Beũchatów),
stopieĢ separacji kibiców goĵci znaczny, a wyjĵcie na mecz wiŖe si¢ z licznymi
formalnoĵciami, koniecznoĵci wyrobienia kretyĢskiej karty kibica w wielu
miejscach oraz zostawieniem swoich danych i wizerunku na wszystkich stadionach Ekstraklasy. Mamy teŖ rodzim specjalnoĵî w lidze hokeja na lodzie:
mecze na lodowisku Unii Oĵwi¢cim mogũy ogldaî tylko i wyũcznie osoby
zameldowane w powiatach „bezpiecznych”, a na lodowisko Podhala decyzj
administracyjn nadal wpuszcza si¢ tylko mieszkaĢców powiatu nowotarskiego
mimo niekonstytucyjnoĵci tej decyzji.
Podobnie w ruchu lotniczym zmienia siÚ podejĂcie dotyczÈce wskazania najistotniejszych elementów zwiÈzanych z zabezpieczeniem ryzyka. Najpierw
peïna otwartoĂÊ, po 11 wrzeĂnia 2001 r. ochrona przed jakÈkolwiek ingerencjÈ
i wejĂciem do kabiny pilotów. Teraz, po wypadku lotniczym w Alpach (prawdopodobnie pilot celowo lub z innej przyczyny doprowadziï do katastrofy),
juĝ rozmawia siÚ o zmianach w procedurach. Po prostu nie da siÚ zabezpieczyÊ
wszelkich ryzyk. A którym przeciwdziaïaÊ? Te istotne. A które sÈ najistotniejsze?
No wïaĂnie.
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ROZDZIA«

2
PODSTAWOWE ZASADY
SPORZ DZANIA
ANALIZY EKONOMICZNEJ
Warto wiedzieÊ, ĝe prawidïowo wykonana analiza ekonomiczna:
1. Jest kompletna i nie pomija ĝadnych istotnych aspektów majÈcych wpïyw

na przebieg zdarzenia.
2. Wszystkie elementy w niej ujÚte sÈ wycenione i wyraĝone w wartoĂciach

liczbowych.
3. Przewiduje róĝne warianty zdarzeñ.
4. Bierze pod uwagÚ koszt pieniÈdza w czasie i w ogóle czas realizacji i od-

dziaïywania projektu.
Nie jest rzeczÈ ïatwÈ zadbanie o speïnienie powyĝszych kryteriów. KompletnoĂÊ analizy polega np. na tym, ĝe jeĝeli wïaĂcicielem przedsiÚbiorstwa jest
pañstwo, tak jak w przypadku spóïek górniczych, to przy przeprowadzaniu
restrukturyzacji tej branĝy peïna analiza ekonomiczna skutków postÚpowania
musi uwzglÚdniaÊ np. taki czynnik, ĝe zamkniÚcie okreĂlonej kopalni przyniesie
negatywne skutki nie tylko spoïeczne, ale i ekonomiczne dla wïaĂciciela, gdyĝ
zwolnionych, wysïanych na wczeĂniejszÈ emeryturÚ lub rentÚ górników i tak
trzeba bÚdzie w jakiĂ sposób utrzymaÊ, wypïacajÈc z innej kieszeni odprawy,
zasiïki, emerytury oraz renty. RentownoĂÊ zakïadu jest wiÚc w tym przypadku tylko jednym z czynników, które analityk powinien braÊ pod uwagÚ przy
jakiejkolwiek kalkulacji.
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TrudnoĂÊ w realizacji punktu drugiego jest z kolei „przereklamowana”. JeĂli
np. zastanawiamy siÚ nad kupnem maszyny do produkcji, musimy oprócz kosztów nabycia, zainstalowania, okreĂlenia czasu jej „ĝycia” i tego typu czynników
zdefiniowaÊ teĝ jasno, jakie wymierne korzyĂci, przedstawione w wartoĂciach
finansowych, przyniesie nam zakup tego aktywa.
— JeĂli nie kupimy, to zawali nam siÚ produkcja kÈtowników — powie inĝynier.
— A ile zïotych to oznacza? — drÈĝymy temat.
— Tego siÚ nie da oszacowaÊ — odpowiada inĝynier.
Nieprawda, to siÚ da oszacowaÊ. Wystarczy tylko sprawdziÊ, ile mamy zamówieñ, jakiej sprzedaĝy produkowanych elementów siÚ spodziewamy poza
juĝ zïoĝonymi zamówieniami (np. poprzez analizÚ rynku i analizÚ historycznÈ)
i jakÈ mamy marĝÚ na tych produktach.
Czasem korzyĂciÈ sÈ ewidentne koszty unikniÚte. Na przykïad zastanawiamy siÚ, czy warto kupiÊ bus, jeĂli dotychczas korzystaliĂmy z usïug transportowych. EwentualnÈ korzyĂciÈ z nabycia aktywa sÈ wówczas unikniÚte koszty
wynajmu usïug.
BïÚdem przy dokonywaniu tak zïoĝonych czynnoĂci skïadajÈcych siÚ na skomplikowany zestaw danych w postaci analizy ekonomicznej jest Ălepe zaïoĝenie
tylko jednego wariantu. Przypuszczam, ĝe Górnik Zabrze, kontraktujÈc wszystkich
niemal najdroĝszych piïkarzy na polskim rynku przed sezonem 2008/2009, nie
zakïadaï, ĝe… spadnie z Ekstraklasy. Pewnie podobnie postÈpiï zarzÈd ZagïÚbia
Lubin przed sezonem 2013/2014. A wystarczyïoby przed decyzjami kontraktowymi i sformuïowaniem ksztaïtu zapisów tychĝe kontraktów zadaÊ sobie
kilka wariantowych pytañ:
1. Co bÚdzie, gdy wygramy ligÚ?
2. Co bÚdzie, jeĂli bÚdziemy w czoïówce tabeli?
3. Co bÚdzie, gdy nie utrzymamy siÚ w czoïówce tabeli?
4. Co bÚdzie w tak maïo prawdopodobnym, naszym zdaniem, przypadku,

jakim byïby spadek z ligi.
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Wydaje mi siÚ, ĝe dla podmiotu dziaïajÈcego w branĝy sportowej, w której zwiÈzek miÚdzy wyïoĝonymi Ărodkami a sukcesem sportowym wcale nie jest oczywisty i uczestnicy tego biznesu muszÈ siÚ nastawiÊ na znaczÈcÈ nieprzewidywalnoĂÊ wyniku, sÈ to pytania oczywiste. W prosty sposób prowadzÈ teĝ do
sïabo praktykowanej w polskich przedsiÚbiorstwach dziedziny zwanej zarzÈdzaniem ryzykiem. Pierwszym krokiem zawsze jest identyfikacja ryzyka (tu
nieprzewidywalnego wyniku sportowego) oraz zaïoĝenie róĝnych wariantów
postÚpowania w razie zaistnienia róĝnych przypadków zdarzeñ.
Punkt czwarty zaprezentowanej na wstÚpie tego rozdziaïu analizy ekonomicznej nie zawsze jest dobrze rozumiany, nawet przez biznesmenów. Ale w praktyce, czÚsto nie zdajÈc sobie z tego sprawy, ci sami ludzie Ăwietnie sobie z tym
radzÈ. JeĂli bowiem mamy dwóch klientów na nasze produkty, przy czym
pierwszy oferuje zapïatÚ gotówkÈ, a drugi chce skorzystaÊ z kredytu kupieckiego (odroczenie terminu pïatnoĂci) na okres trzech miesiÚcy, kaĝdy rozsÈdny
producent inaczej skalkuluje cenÚ obu ofert. Albo w postaci rabatu dla pierwszego, albo w postaci podniesienia ceny o koszt finansowy dla drugiego.
Tak samo jest z inwestycjami dïugoterminowymi. Biznesmeni okreĂlajÈ swoje
oczekiwania poprzez prosty, jasny i krótki komunikat, np.: „Nie inwestujÚ
w przedsiÚwziÚcia, które nie zwracajÈ mi siÚ wprost (czyli mowa tu o nominalnym okresie zwrotu) w dïuĝszym czasie niĝ w piÚÊ lat”.
Taki biznesmen, nawet o tym nie wiedzÈc, okreĂla koszt finansowy zainwestowanego kapitaïu (czyli koszt wïasnego pieniÈdza w czasie) na 20%. Omówimy
to w rozdziale 9. poĂwiÚconym analitycznym metodom podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Ponadto przy pracy nad ocenÈ jakiegokolwiek projektu naleĝy korzystaÊ
z nastÚpujÈcych zaleceñ (sformuïowanych w formie porad skierowanych do
inwestorów):
1. Zastanów siÚ, co jest dla Ciebie (jako inwestora/przedsiÚbiorstwa) naj-

istotniejsze, i dostosuj do tego miary oraz sposób wyliczania wskaěników.
To proste, ta analiza ma sïuĝyÊ Tobie i to Ty, a nie ktokolwiek inny wiesz,
co jest dla Ciebie najwaĝniejsze.
2. Sprawdě, czy ktoĂ juĝ nie robiï podobnego projektu, i jakie przyniosïo

to efekty.

Kup książkę

Poleć książkę

...22...

Planowanie i ocena rentownoĵci przedsi¢wzi¢cia

3. Nie wierz w to, ĝe akurat Tobie siÚ uda, skoro innym nie poszïo.
4. Zapewnienia autorów projektu w zakresie przyszïych efektów kaĝ uzasadniÊ

i udokumentowaÊ. Nie dawaj wiary optymistycznym wizjom bez pokrycia.
5. Nie zlecaj wyliczeñ do analizy osobom zainteresowanym jej wynikiem

(postulat niezaleĝnoĂci analityka). Na pewno nie jest niezaleĝnym analitykiem osoba, która zostaïa wkomponowana do zespoïu projektowego
z ustalonym wynagrodzeniem za uczestnictwo. Nie jest nim teĝ osoba,
której praca zaleĝy od istnienia np. badanego przedsiÚbiorstwa.
6. Daj analizÚ do weryfikacji drugiej kompetentnej osobie (postulat podwój-

nej kontroli).
7. Analityk i osoba podejmujÈca decyzje nie moĝe byÊ tym samym czïowie-

kiem. Analityk nie powinien w ogóle braÊ udziaïu w procesie podejmowania decyzji, on tylko dostarcza potrzebnÈ do niej informacjÚ (postulat
wzmocnienia niezaleĝnoĂci analityka).
8. Przyjmij róĝne scenariusze zdarzeñ (analiza wariantów).

½ródïa dostÚpnych danych do wykonania analizy mogÈ byÊ przeróĝne, najczÚĂciej korzystamy z:
1. Wiedzy ekspertów wewnÚtrznych (bardzo niedoceniane, choÊ czÚsto naj-

lepsze ěródïo informacji).
2. Wiedzy doradców, czyli ekspertów zewnÚtrznych (jeĂli projekt jest dla nas

zupeïnie nowy lub jeĂli nie mamy odpowiednich kompetencji wewnÈtrz
organizacji).
3. Informacji pochodzÈcych z otoczenia (wymiana informacji, artykuïy pra-

sowe, prasa, telewizja, internet).
4. Wïasnych juĝ zgromadzonych doĂwiadczeñ.

Metody dostarczania informacji pochodzÈcych ze zgromadzonych juĝ wyników
zdarzeñ przedstawia rysunek 2.1.
IstniejÈ jednakĝe dwa czynniki, które decydujÈ o dÈĝeniu wiÚkszoĂci inwestorów
do wyboru tylko jednej z zaproponowanych Ăcieĝek. Pierwszym z nich jest czas
dostÚpu do informacji, dramatycznie wydïuĝony przez kroki poĂrednie, natomiast
drugim obawa przed manipulowaniem wynikami (zamierzonym bÈdě nie, kaĝdy
moĝe siÚ przecieĝ po prostu pomyliÊ) przez ludzi zaangaĝowanych w rÚczne liczenie.
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Rysunek 2.1. Metody dostarczania informacji o wynikach zdarzeñ do analizy

Staramy siÚ w zwiÈzku z tym zasadniczo dÈĝyÊ do modelu jak na rysunku 2.2.

Rysunek 2.2. DÈĝenie do maksymalnej automatyzacji ze wzglÚdu na oszczÚdnoĂÊ czasu
oraz redukcjÚ ryzyka manipulacji danymi przez niepewny „element ludzki”
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