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Optymalizacja poziomu gotówki w przedsiêbiorstwie wydobywczym
z wykorzystaniem modelu Millera-Orra

Wprowadzenie

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa wymaga utrzymywania œrodków pieniê¿nych (go-

tówki) na odpowiednim poziomie, który powinien gwarantowaæ mo¿liwoœæ regulowania

bie¿¹cych zobowi¹zañ. Ponadto przedsiêbiorstwa utrzymuj¹ czêœæ œrodków pieniê¿nych ze

wzglêdów przezornoœciowych, zwi¹zanych z nieoczekiwanymi wydatkami oraz ze wzglê-

dów spekulacyjnych, aby móc skorzystaæ z nadzwyczajnych okazji zakupu materia³ów

z opustem lub po atrakcyjnych cenach.

Jednym z najwa¿niejszych aspektów zarz¹dzania zasobami gotówkowymi jest zapew-

nienie synchronizacji wp³ywów i wydatków tj. przyspieszenie inkasowania nale¿noœci oraz

regulowanie zobowi¹zañ wobec dostawców z opóŸnieniem. Ponadto istotna jest równie¿

bie¿¹ca analiza informacji dziennych wp³ywów i wydatków gotówkowych, analiza odchyleñ

od planu oraz podejmowanie decyzji niezbêdnych dla zachowania p³ynnoœci finansowej

a tak¿e zapobieganie nadmiernemu, w odniesieniu do planu, zamra¿aniu kapita³ów i œrod-

ków pieniê¿nych. Na podstawie tych informacji powinny byæ podejmowane, z odpowiednim

wyprzedzeniem, decyzje dotycz¹ce Ÿróde³ sfinansowania przejœciowych niedoborów go-

tówki oraz najkorzystniejszego lokowania wystêpuj¹cych okresowo jej nadwy¿ek. Maksy-

malizacja korzyœci wymaga stosowania ró¿nych metod optymalizacji œrodków pieniê¿nych.

W artykule zaprezentowano na przyk³adzie kopalni surowców skalnych, najczêœciej wy-

korzystywany do tego celu model optymalizacji kontroli przypadkowych stanów gotówki

Millera-Orra.
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1. Istota modelu Millera-Orra

Model Millera-Orra zak³ada losowy charakter zmian stanu œrodków pieniê¿nych

w przedsiêbiorstwie (Michalski 2004). Oznacza to, ¿e prawdopodobieñstwo spadku lub

wzrostu poziomu gotówki jest równe 0,5, tzn. ¿e gotówka wp³ywa lub wyp³ywa z przed-

siêbiorstwa z tak¹ sam¹ czêstotliwoœci¹. Praktycznie zak³ada siê, i¿ zarówno zmiany wiel-

koœci wydatków jak i wp³ywów w równym stopniu s¹ nieprzewidywalne i w takim te¿

stopniu niezale¿ne od woli kierownictwa (Sierpiñska, Wêdzki 2005).

Istota zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi na podstawie modelu Millera-Orra polega

na okreœleniu takiego obszaru stanów gotówki, które z punktu widzenia kierownictwa

zapewnia³yby oczekiwany poziom p³ynnoœci finansowej. Oznacza to mo¿liwoœæ dyspo-

nowania œrodkami niezbêdnymi dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych oraz wszystkich

innych bie¿¹cych wydatków. Mechanizm zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi w przypadku

przekroczenia przez nie stanu bezpiecznego obszaru polega na dokonaniu sprzeda¿y b¹dŸ

zakupu papierów wartoœciowych celem doprowadzenia ich stanu do poziomu optymalnego.

Innymi s³owy model Millera-Orra pozwala w sposób jednoznaczny okreœliæ graniczn¹

wielkoœæ gotówki w przedsiêbiorstwie, która nie wymaga od kierownictwa dzia³añ zarz¹d-

czych o charakterze koryguj¹cym (Sierpiñska, Wêdzki 2005).

Obszar bezpieczeñstwa okreœlony jest nastêpuj¹cymi wielkoœciami:

— limit dolny LL (lower limit),

— limit górny UL (upper limit),

— punkt odnowienia œrodków pieniê¿nych RP (the optimal cash return point).

Limit dolny jest granicznym stanem gotówki wyspecyfikowanym przez przedsiêbior-

stwo. Jego przekroczenie mo¿e stwarzaæ groŸbê utraty p³ynnoœci finansowej. Limit górny
jest tak¹ wielkoœci¹ dziennego jej stanu, której utrzymanie nie ma uzasadnienia opera-

cyjnego oraz ekonomicznego. Z kolei optymalny punkt odnowienia okreœla wartoœæ

œrodków pieniê¿nych, wokó³ której powinny oscylowaæ ich dzienne wielkoœci. Punkt ten

wraz z limitem górnym i dolnym wyznacza równie¿ rozmiar interwencyjnego zakupu lub

sprzeda¿y papierów wartoœciowych.

Punkt odnowienia jest wyznaczony przez cztery parametry:

— koszt transferu œrodków pieniê¿nych i papierów wartoœciowych; jego wielkoœæ jest

niezale¿na od rozmiaru transferu, czyli jest on sta³y na jedno zamówienie (F),

— dzienny dochód mo¿liwy do uzyskania na portfolio papierów wartoœciowych; okreœla

on rozmiar kosztu utraconej mo¿liwoœci, wynik³ej z koniecznoœci utrzymywania

w przedsiêbiorstwie gotówki na okreœlonym poziomie (I),

— wariancja dziennego stanu œrodków pieniê¿nych, wyznaczona na podstawie danych

historycznych lub te¿ bêd¹ca planowan¹ (prognozowan¹) wielkoœci¹ dopuszczaln¹;

parametr ten jest miar¹ zmiennoœci cash flow w okreœlonym czasie; wariancjê

tê mo¿na obliczyæ na podstawie funkcji trendu wyznaczonej za pomoc¹ metody

najmniejszych kwadratów (S
E
2 ),

— dolny limit œrodków pieniê¿nych (LL).
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Optymalny punkt odnowienia gotówki oblicza siê ze wzoru (Martin i in. 1991 w:

Sierpiñska, Wêdzki 2005):
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Po ustaleniu punktu odnowienia, wartoœæ górnego limitu stanu œrodków pieniê¿nych

ma postaæ:

UL = 3 · RP – 2 · LL (2)

Mechanizm zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi polega na d¹¿eniu do utrzymywania ich

stanu na poziomie wyznaczonym przez punkt odnowienia poprzez kolejne transfery œrodków

pieniê¿nych i papierów wartoœciowych. Kierownictwo nie interweniuje do momentu,

w którym stan gotówki nie przekroczy dolnego lub górnego limitu. Osi¹gniêcie limitu

dolnego oznacza, ¿e stan gotówki zbli¿a siê do granicy uznanej za niebezpieczn¹ dla

wyp³acalnoœci przedsiêbiorstwa. Reakcj¹ kierownictwa na tê sytuacjê jest sprzeda¿ pa-

pierów wartoœciowych w wielkoœci równej RP-LL. Operacja ta doprowadza stan gotówki do

wartoœci punktu odnowienia. Z kolei osi¹gniêcie przez œrodki pieniê¿ne górnego limitu

oznacza ich bie¿¹c¹ nadwy¿kê, za któr¹ przedsiêbiorstwo zakupuje papiery wartoœciowe

o wartoœci UL-RP, sprowadzaj¹c stan gotówki do wartoœci optymalnej. Tak wiêc bie¿¹ca

wartoœæ œrodków pieniê¿nych w przedsiêbiorstwie roœnie lub maleje tak d³ugo, póki nie

przekroczy obszaru miêdzy UL a LL.

Model Millera-Orra wymaga pos³ugiwania siê przy obliczaniu punktu odniesienia,

a wiêc tak¿e optymalnego stanu œrodków pieniê¿nych, sta³ym kosztem transferu (F). Przy-

jêcie sta³ego kosztu transferu w dalszej kolejnoœci umo¿liwia okreœlenie zyskownoœci brutto

inwestycji w papiery wartoœciowe, a po ustaleniu kosztu rzeczywistego – zyskownoœci netto.

Podstawowym czynnikiem oddzia³uj¹cym na poziom punktu odnowienia gotówki jest

wartoœæ jej dolnego limitu wyznaczonego przez kierownictwo przedsiêbiorstwa. Przy jego

ustalaniu powinno ono wzi¹æ pod uwagê:

1. Specyfikê otoczenia (zmiennoœæ), w którym dzia³a przedsiêbiorstwo, oraz fazê cyklu

koniunkturalnego, w jakiej znajduje siê ca³a gospodarka, region i bran¿a. Ogólnie mo¿na

powiedzieæ, ¿e im bardziej burzliwe jest to otoczenie i im bardziej podmiot gospoda-

ruj¹cy jest od niego uzale¿niony, tym powinien byæ wy¿szy dolny limit. Jego wysoka

wartoœæ stanowi najlepsze krótkookresowe zabezpieczenie przed niespodziewanymi

wahaniami cash flow. Podobny wp³yw ma recesyjna i depresyjna faza cyklu koniunk-

turalnego, które stwarzaj¹ szczególne zagro¿enie utraty p³ynnoœci finansowej.

2. Kwotê œrodków pieniê¿nych, któr¹ z pewnych wzglêdów przedsiêbiorstwo nie mo¿e

w pe³ni dysponowaæ. Przyk³adem mo¿e byæ umowa z bankiem, na mocy której przed-

siêbiorstwo musi stale utrzymywaæ pewn¹ sumê gotówki na swoim rachunku roz-

liczeniowym.
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3. Wielkoœæ rezerw krótkoterminowych papierów wartoœciowych oraz ich p³ynnoœæ.

Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹ce niewielkie rezerwy tych papierów, a zw³aszcza te, których

dzienne stany gotówki maj¹ tendencjê do znacznych skoków wartoœci (du¿a wariancja)

powinny szczególnie dbaæ o p³ynnoœæ swojego portfela.

2. Przyk³ad praktycznego wykorzystania modelu Millera-Orra

Okreœlenie optymalnych poziomów gotówki z wykorzystaniem modelu Millera-Orra

przeprowadzono dla kopalni surowców skalnych [kopalnia H] (Ga³aœ 2007; Trzaskuœ-¯ak,

Fuksa 2008).

Optymalizacja œrodków pieniê¿nych przebiega w dwóch etapach. W etapie pierwszym

obliczono wariancjê œrodków pieniê¿nych na podstawie kwietniowych skumulowanych

stanów tych œrodków w 2006 roku. W etapie drugim okreœlono optymalny stan gotówki na

miesi¹c sierpieñ 2006 roku.

Wariancjê œrodków pieniê¿nych wyliczono korzystaj¹c z funkcji trendu. Potrzebne do jej

oszacowania dane ze wzglêdu na obszernoœæ nie zamieszczono.

Na podstawie kwietniowych skumulowanych stanów tych œrodków w 2006 roku okreœlo-

no funkcjê trendu. Funkcja ta ma postaæ:

f(t) = 33 039,39 · t – 8 315,01

Jej parametry wyliczono korzystaj¹c z nastêpuj¹cego uk³adu równañ:
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gdzie:

yt – dzienne skumulowane stany gotówki,

t – jednostki czasu (argument funkcji) [dni],

n – liczba jednostek czasu (w przyk³adzie 30),

a, b – parametry funkcji trendu o ogólnej postaci f (t) = a + bt.

Z funkcji trendu mo¿na obliczyæ wariancjê gotówki wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
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gdzie:

S
E
2 – wariancja œrodków pieniê¿nych,

k – liczba parametrów funkcji trendu (w przyk³adzie dwa),

yt – wartoœci obserwowane (rzeczywiste) stanów gotówki dla poszczególnych dni,

y't – wartoœci szacowane na podstawie funkcji trendu.

Okreœlona na podstawie dziennych stanów œrodków pieniê¿nych wariancja wynosi

11 979 274 578,15 PLN. Zak³adana stopa dochodu na inwestycji w papiery wartoœciowe

osi¹gnie 43,97%, czyli 0,0012 dziennie. Jeœli przeciêtna wielkoœæ gotówki (œrednia arytme-

tyczna) wynios³a w kwietniu 503 795,44 PLN, to arbitralnie okreœlona kwota zakupu

(sprzeda¿y) papierów wartoœciowych mo¿e byæ jej równa. Przyjmuj¹c, ¿e na koszt transferu

sk³adaj¹ siê wy³¹cznie op³aty brokerskie (1,5%), koszt obrotu (transfer gotówki w obie

strony) wyniesie 7556,93 PLN. Przyjêto, ¿e minimalny stan œrodków pieniê¿nych nie

powinien byæ ni¿szy ni¿ 60 000 PLN (LL). Na podstawie tych danych mo¿na obliczyæ punkt

odnowienia (RP) oraz limit górny (UL). Wielkoœci pozwalaj¹ce obliczyæ RP, UL oraz ich

wartoœci zawiera tabela 1.

Punkt odnowienia gotówki wynosi:

RP =
3 7 556 93 11979 274 57815

4 0 0012
3

� �

�

, ,

,
+ 60 000 = 443 405,11 PLN

natomiast limit górny wynosi:

UL = 3 · 443 405,11 z³ – 2 · 60 000 z³ = 1 210 215,32 PLN

Punkt odnowienia gotówki, limit górny i dolny wykorzystano do zarz¹dzania œrodkami

pieniê¿nymi w sierpniu 2006 roku. Tabela 2 przedstawia dzienne sierpniowe stany gotówki.
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TABELA 1

Zestawienie danych do obliczeñ punktu odnowienia gotówki dla kopalni H

TABLE 1

Calculation of cash replenishment point for Mine H

Wyszczególnienie Oznaczenie Wartoœæ [PLN]

Limit dolny LL 60 000,00

Wariancja dziennego stanu œrodków pieniê¿nych 11 979 274 578,15

Stopa dochodu na papierach wartoœciowych (dzienna) I 0,0012

Koszt transferu F 7 556,93

Punkt odnowienia RP 443 405,11

Limit górny UL 1 210 215,32
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TABELA 2

Dzienne stany gotówki kopalni H w sierpniu 2006 roku oraz korekty ich wartoœci

TABLE 2

Daily cash levels for mine H in August of 2006 and their corrected levels

Dzienne skumulowane stany gotówki [PLN]
Zakupy

papierów
wartoœciowych

Sprzeda¿
papierów

wartoœciowych

Dzienne skumulowane
stany papierów
wartoœciowych

bez korekty z korekt¹ [PLN]

1 859 931,98 859 931,98

2 1 059 603,26 1 059 603,26

3 1 179 720,54 1 179 720,54

4 718 114,88 718 114,88

5 718 114,88 718 114,88

6 718 114,88 718 114,88

7 1 109 828,61 1 109 828,61

8 1 100 198,69 1 100 198,69

9 1 273 245,25 443 405,11 829 840,14 829 840,14

10 1 185 213,77 355 373,63 829 840,14

11 710 556,11 –119 284,03+562 689,14 = 443 405,11 562 689,14 267 151,00

12 695 610,28 428 459,28 267 151,00

13 707 071,63 439 920,63 267 151,00

14 776 173,33 509 022,33 267 151,00

15 800 187,51 533 036,51 267 151,00

16 1 060 367,67 793 216,67 267 151,00

17 1 479 720,15 443 405,11 769 164,04 1 036 315,04

18 977 872,85 –58 442,19+501 847,30 = 443 405,11 501 847,30 534 467,74

19 977 458,66 442 990,92 534 467,74

20 1 038 044,70 503 576,96 534 467,74

21 1 250 138,81 715 671,07 534 467,74

22 984 606,48 450 138,74 534 467,74

23 1 222 604,20 688 136,46 534 467,74

24 902 602,76 368 135,02 534 467,74

25 552 980,59 18 512,85+424 892,26 = 443 405,11 424 892,26 109 575,48

26 548 189,62 438 614,14 109 575,48

27 548 189,62 438 614,14 109 575,48

28 737 326,84 627 751,36 109 575,48

29 1 083 547,22 973 971,74 109 575,48

30 1 266 499,74 1 156 924,26 109 575,48

31 1 434 996,45 443 405,11 882 015,86 991 591,34



Zgodnie z obliczeniami modelu, przedsiêbiorstwo powinno zakupiæ papiery wartoœciowe

9 sierpnia w wysokoœci 829 840,14 PLN (1 273 245,25 – 443 405,11), 17 sierpnia

w wysokoœci 769 164,04 PLN (1 479 720,15 – 443 405,11) oraz 31 sierpnia w wysokoœci

882 015,86 PLN (1 434 996,45 – 443 405,11). Z kolei sprzeda¿ wyrównuj¹ca niedobór

gotówki nast¹pi 11 sierpnia w kwocie 562 689,14 PLN (–119 284,03 + 562 689,14 =

= 443 405,11), 18 sierpnia w kwocie 501 847,30 PLN (–58 442,19 + 501 847,30 =

= 443 405,11) oraz 25 sierpnia w kwocie 424 892,26 PLN (443 405,11 – 18 512,85).

Operacje te doprowadzaj¹ stan œrodków pieniê¿nych do punktu optymalnego.

Podsumowanie

Mechanizm zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi sprowadza siê do utrzymywania takiego

stanu, który oscyluje wokó³ punktu odnowienia (RP). W momencie, kiedy poziom gotówki

przekroczy ustalony dolny lub górny limit, reakcj¹ na taki stan jest odpowiednio: sprzeda¿

papierów wartoœciowych w wielkoœci równej RP-LL lub zakup papierów wartoœciowych

o wartoœci UL-RP.

Specyfika bran¿y, w jakiej dzia³a analizowana kopalnia, uwidoczni³a trudnoœci w sto-

sowaniu modelu Millera-Orra. Wynikaj¹ one przede wszystkim ze znacznych ró¿nic w po-

ziomach gotówki, w kolejnych, nastêpuj¹cych po sobie dniach – rzêdu kilkuset tysiêcy

z³otych. Powoduje to, ¿e wartoœæ wariancji, która jest podstaw¹ ustalania optymalnego

punktu odnowienia gotówki (RP) oraz wartoœci jej górnego limitu (UL) jest bardzo wysoka.

Co za tym idzie, ustalone wed³ug proponowanej metody poziomy RP i UL uzyskuj¹ wartoœci

znacznie przekraczaj¹ce dzienne stany gotówki w innych analizowanych przez autora

kopalniach. Wed³ug autora, dzienne stany gotówki s¹ za wysokie, siêgaj¹ce czêsto kilkaset

tysiêcy z³otych i st¹d wynikaj¹ czasami trudnoœci w stosowaniu tego modelu. Wobec

powy¿szego wskazane jest stosowanie ostro¿nej strategii maj¹cej na celu utrzymywania

w³aœciwych proporcji aktywów p³ynnych, jak równie¿ d¹¿enie do poprawy efektywnoœci

inwestowania œrodków pieniê¿nych.
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OPTYMALIZACJA POZIOMU GOTÓWKI W PRZEDSIÊBIORSTWIE WYDOBYWCZYM Z WYKORZYSTANIEM
MODELU MILLERA-ORRA

S ³ o w a k l u c z o w e

Zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi, metoda optymalizacji gotówki, model Millera-Orra

S t r e s z c z e n i e

Jednym z zadañ zarz¹dzania zasobami gotówkowymi w przedsiêbiorstwie jest podejmowanie decyzji doty-

cz¹cych wyboru Ÿróde³ finansowania przejœciowych niedoborów gotówki oraz najkorzystniejszego lokowania

wystêpuj¹cych okresowo jej nadwy¿ek. Utrzymywanie zbyt du¿ych w stosunku do potrzeb stanów gotówki

zmniejsza ryzyko zak³óceñ w zdolnoœci przedsiêbiorstwa do terminowego regulowania zobowi¹zañ, ogranicza

jednak zyski, jakie mog³yby zostaæ osi¹gniête dziêki zaanga¿owaniu wolnej gotówki w procesach gospodarczych

lub op³acalnych lokatach. Wynika st¹d koniecznoœæ maksymalizacji korzyœci z posiadania gotówki poprzez

prawid³owe gospodarowanie jej zasobami. Optymalizacja gospodarki œrodkami pieniê¿nymi mo¿e byæ reali-

zowana za pomoc¹ ró¿nych metod. Najczêœciej wykorzystuje siê do tego celu model Millera-Orra.

W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy modelu optymalizacji przypadkowych stanów gotówki

Millera-Orra oraz przedstawiono jego praktyczne zastosowanie na przyk³adzie wybranej kopalni drogowych

surowców skalnych. Zaprezentowany przyk³ad wykorzystania tego modelu pozwala wnioskowaæ, ¿e umo¿liwia

on podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze skutecznego zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi w przedsiê-

biorstwie. Nie jest on jednak mo¿liwy do zastosowania w ka¿dym przypadku.

Zdaniem autora nale¿y zwróciæ uwagê na bariery uniemo¿liwiaj¹ce zastosowanie tego modelu w szczegól-

nych przypadkach. Zaobserwowano je przeprowadzaj¹c badania na grupie kopalñ drogowych surowców skalnych.

Bariery te wynikaj¹ przede wszystkim ze znacznych ró¿nic w poziomach dziennych stanów gotówki. Powoduje to

bardzo wysok¹ wartoœæ wariancji, bêd¹cej podstaw¹ ustalania istotnych dla tego modelu limitów gotówki, a to

z kolei powoduje wysokie poziomy tych limitów.

Nie umniejsza to jednak walorów modelu Millera-Orra. Strateg finansowy powinien dysponowaæ narzêdziami

s³u¿¹cymi do efektywnego zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa. Niemniej narzêdzia te powinny byæ œrodkiem

wspomagaj¹cym decydenta, obok jego w³asnego doœwiadczenia.

CASH LEVEL OPTIMIZATION FOR A COMPANY BASED ON THE MILLER-ORR MODEL

K e y w o r d s

Cash management, method of optimizing cash, Miller-Orr model

A b s t r a c t

One of the problems of company cash management is the decision making relating the choice of funding

sources for temporary cash deficiency, as well as the profitable surpluse placing which occurres periodically.

Maintenance of excessive cash amounts in relation to real needs, reduces the risk of disturbance of time payments

ability. However it limits profits, which could be reached as the result of commitment in the economic processes or

remunerative places of free cash. This inplicases the necessity of maximization of benefits from possession of cash

across correc husbanding of supplies. The optimization of cash management can be realized with using of different

methods. The Miller-Orr model is most often used in such cases.

This paper shows the theoretical reasoning for optimizing accidental cash levels using the Miller-Orr model as

well as its practical applications for a raw rock mine. Presented implementation of this model let us to conclude

that, usage of this model allows to make rational decisions regarding effective cash management. He is not however

possible to use in every accident.
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The author would like to make attention that there are a limints disabling usage of this model in some special

cases. It was observed during research on group a raw rock mines. These limits resulting first of all with

considerable differences in daily levels of cash. This causes the very high value the dispersion, which is the basis of

establishing essential cash limits for this model, and this causes high levels of these limits.

However it doesn’t diminish the values of the Miller-Orr model. The financial strategist should use proper

tools for effective management of company resources. These tools should be support for decision-maker, beside his

own experience.
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