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ROZDZIAŁ 6 

INTELIGENTNY SYSTEM MONITOROWANIA  
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

W rozdziale przedstawiono system monitorowania przepływów pieniężnych z wykorzystaniem 
technik inteligentnych. Zaproponowane podejście zostało oparte na rozmyto-neuronowym systemie 
hybrydowym. System ten wyszukuje zależności w zgromadzonym przez przedsiębiorstwo archiwum 
danych w obszarze ustalenia terminu spływu należności. Wyodrębnione zależności są przedstawione 
w postaci bazy reguł rozmytych, która jest podstawą planowania przepływów pieniężnych oraz stero-
wania płynnością finansową. 

 
Słowa kluczowe: monitorowanie płynności finansowej, techniki drążenia danych, system rozmyto-

neuronowy, baza reguł rozmytych 

6.1. WPROWADZENIE 

Utrzymanie płynności finansowej stanowi jedno z najważniejszych zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Istota zabezpieczenia płynności 
finansowej wynika z faktu, iż nawet krótkotrwała jej utrata, mimo wypracowywanego 
zysku, może oznaczać niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Można do 
nich zaliczyć zmniejszenie zaufania banków wiążące się z ograniczeniem kredytowa-
nia czy ograniczenie zakresu kredytowania klientów i związane z tym pogorszenie 
konkurencyjności. Utrata płynności finansowej w dłuższym okresie może natomiast 
doprowadzić do bankructwa firmy. Implikuje to konieczność planowania sytuacji 
finansowej w przedsiębiorstwie. 

Jednym z powodów utraty płynności finansowej, szczególnie w przypadku małych 
i średnich przedsiębiorstw, jest wydłużanie terminów regulowania należności przez 
klientów. Oznacza to konieczność pozyskania dodatkowych środków na finansowanie 
działalności przedsiębiorstwa. Pozyskiwane są one zazwyczaj od instytucji zewnętrz-
nych (głównie banków), rzadziej w formie emisji akcji. Ponadto w przypadku wystę-
powania zwykle niewielkiej liczby kluczowych klientów, „zatory” płatnicze kilku 
z nich mogą powodować utratę płynności przedsiębiorstwa. Oznacza to potrzebę 
odpowiednio wczesnej identyfikacji potencjalnych niedoborów środków pieniężnych. 
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Tego rodzaju monitorowanie służy ustaleniu okresów ewentualnej utraty płynności 
finansowej. Płynność finansowa definiowana jest jako zdolność do wywiązywania się 
z krótkoterminowych zobowiązań, których terminy płatności nie przekraczają roku. 
Planowanie przepływów pieniężnych następuje w oparciu o przewidywane wpływy 
i wydatki środków pieniężnych oraz stany środków pieniężnych w kasie i na rachun-
kach bankowych. 

Do oceny płynności finansowej można wykorzystać metody statyczne 
i dynamiczne. Metody statyczne polegają na ustaleniu wartości wskaźników płynności 
w oparciu o dane bilansowe dotyczące majątku obrotowego i zobowiązań krótko-
terminowych i porównaniu ich z wartościami poprzednich okresów. Jako przykład 
można wymienić wskaźnik płynności przyspieszonej stanowiący relację pomiędzy 
należnościami i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Nato-
miast do dynamicznej oceny płynności przedsiębiorstwa wykorzystane zostają infor-
macje o przepływach środków pieniężnych [Sierpińska i Wędzki 1999]. 

Przepływy środków pieniężnych można planować z wykorzystaniem preliminarza 
obrotów gotówkowych. Jego realizacja przebiega w oparciu o następujące etapy: 
ustalenie prognozy przychodów ze sprzedaży, oszacowanie wpływów i wydatków, 
określenie poziomu środków pieniężnych. Biorąc pod uwagę, że terminy regulowania 
zobowiązań zależą od samego przedsiębiorstwa, ich planowanie cechuje się mniej-
szym poziomem niepewności, niż planowanie spływu należności. Nawet w przypadku 
zobowiązań wobec dostawców, które są ściśle związane z wielkością sprzedaży i za-
pasów, samo przedsiębiorstwo ostatecznie decyduje o terminie płatności. Natomiast 
przedsiębiorstwo ma zazwyczaj ograniczony wpływ na termin regulowania należności 
przez odbiorcę [Relich i in. 2007]. Z tego powodu w rozdziale rozważane jest wyko-
rzystanie proponowanego narzędzia do szacowania wpływów ze sprzedaży towarów.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnych czasach rozwiązywanie problemów 
ekonomiczno–finansowych w przedsiębiorstwach nie może się odbywać bez wspo-
magania, którym jest zazwyczaj stosowanie dedykowanych narzędzi w postaci sze-
roko rozumianych systemów wspomagania decyzji. Procesy analityczne 
i prognostyczne nawet w małych przedsiębiorstwach wymagają przetwarzania dużej 
ilości informacji oraz dobierania odpowiednich metod obliczeniowych czy wskaźni-
ków. Coraz intensywniejszy przepływ informacji w przedsiębiorstwach powoduje 
systematyczne powiększanie się zbiorów danych. Przy dużej ilości danych, najwięk-
szym problemem nie jest ich gromadzenie, a wykrycie występujących w nich zależno-
ści. Zależności te można przedstawić na przykład poprzez modelowanie, prognozo-
wanie czy klasyfikację obiektu badań. Wyodrębnione relacje mogą być następnie 
wykorzystane do budowy bazy wiedzy, stanowiącej podstawowy element systemu 
wspomagania decyzji [Białko 2005; Zieliński 2000]. 

Celem badań jest opracowanie nowego podejścia do wyznaczania terminu spływu 
należności od odbiorców i ostatecznie planowanie przepływów pieniężnych. Podejście 
to wykorzystując techniki drążenia danych umożliwia wyszukanie z bazy danych 
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przedsiębiorstwa zależności, które służą oszacowaniu precyzyjniejszych prognoz 
wpływów z tytułu należności oraz mogą wyznaczać kierunki zmian w zakresie po-
prawy płynności finansowej. Spośród technik drążenia danych wybrano sieci neuro-
nowe oraz zbiory rozmyte, które zostały połączone w jeden rozmyto-neuronowy sys-
tem hybrydowy.  

6.2. ZAŁOŻENIA MODELOWE 

Rozpatrywana jest klasa małych i średnich przedsiębiorstw handlowych wykorzy-
stująca standardowy system informatyczny gwarantujący dostępność danych.  

Na płynność finansową w przedsiębiorstwie ma wpływ wiele czynników, na przy-
kład: wielkość sprzedaży, struktura klientów, dostawców czy kosztów ogólnych. Przy-
jęto znajomość budżetu przychodów i kosztów oraz występowanie sprzedaży kredyto-
wej. Budżet sprzedaży opracowywany jest dla każdego kluczowego klienta oddzielnie 
i zawiera informacje na temat proporcji między sprzedażą gotówkową 
(z uwzględnieniem skonta) a sprzedażą kredytową (z odroczonym terminem regulowa-
nia należności). Ponadto założono, że klientów cechuje zmienna rzetelność płatnicza. 

 

Rys. 6.1. Model planowania przepływów pieniężnych 

Opracowanie własne 

Stałe monitorowanie płynności finansowej powinno służyć nie tylko ustaleniu 
okresów ewentualnej jej utraty, lecz również pozwalać na określenie możliwości 
ewentualnych źródeł jej poprawy. Dotyczy to w szczególności sytuacji wyczerpania 
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źródeł łatwo dostępnego kapitału (np. linie kredytowe w ramach rachunków banko-
wych), która implikuje konieczność wykorzystania technik drążenia danych. Techniki 
te, na podstawie istniejących w przedsiębiorstwie archiwów danych, pozwolą ustalić 
możliwości poprawy płynności finansowej w oparciu o własne zasoby. Zwiększenie 
poziomu środków pieniężnych może nastąpić na przykład poprzez zmianę warunków 
regulowania należności (długości terminu odroczenia płatności, wielkości skonta), 
zmianę poziomu zapasów czy przesunięcie terminów regulowania zobowiązań. 

Na rys. 6.1. przedstawiono model planowania przepływów pieniężnych. Na pod-
stawie danych wejściowych ustanawiane są wpływy pierwotne (uwzględniające 
odroczenie płatności wynikające ze sprzedaży kredytowej) oraz wpływy skorygowane 
(w których wpływy pierwotne korygowane są o oszacowane opóźnienie w spływie 
należności). Na wyjściu otrzymywana jest prognoza środków pieniężnych w kolej-
nych okresach horyzontu planowania. Przyjęto 6-miesięczny horyzont planowania 
z miesięcznym okresem aktualizacji planu. Dane wykorzystywane do uczenia opraco-
wanego systemu obejmują 12 ostatnich miesięcy. 

Szukana jest odpowiedź na pytanie: czy wykorzystanie opracowanego systemu 
umożliwia uzyskanie, dla wyodrębnionej klasy przypadków, prognoz środków 
pieniężnych z dokładnością nie gorszą od dotychczas wykorzystywanych w tym celu 
podejść. 

6.3. METODA MONITOROWANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

Cechą charakterystyczną metody jest wyznaczenie zależności dotyczących płynno-
ści finansowej (np. związanych z opóźnieniem w spływie należności) w oparciu 
o system rozmyto-neuronowy. System ten umożliwia utworzenie na podstawie danych 
pomiarowych bazy reguł, która następnie jest wykorzystywana do prognozowania 
przepływów pieniężnych. W przypadku prognozowanego niedoboru środków pienięż-
nych i braku możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł kapitału, proponowane po-
dejście zakłada próbę eliminacji tego niedoboru poprzez określenie zmian w termi-
nach regulowania należności i zobowiązań oraz poziomie zapasów. Informacja o za-
sięgu tych zmian wspomaga decydenta przy określaniu preferencji dotyczących wiel-
kości zmian w danym obszarze wpływającym na płynność. Stanowi to podstawę wie-
lokryterialnego systemu sterowania, który pozwala ustalić możliwość uzyskania zada-
nego przez decydenta poziomu środków pieniężnych, przy założonych ogranicze-
niach. Dla każdego nowego okresu następuje aktualizacja bazy reguł w oparciu 
o nowe dane, co umożliwia szybkie wykrycie niekorzystnych tendencji. W systemach 
obecnie dostępnych na rynku brakuje tego typu rozwiązań. 

Przyjęcie założenia o zmiennej rzetelności płatniczej odbiorców, implikuje wyko-
rzystanie podejścia, którego cechą jest uczenie się na podstawie danych pomiarowych 
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i adaptowanie do zmian. Tego typu właściwości wykazują sztuczne sieci neuronowe 
(SSN) [Witkowska 2002]. Do innych pożądanych cech SSN można zaliczyć zdolność 
do uogólniania zdobytej wiedzy w procesie uczenia oraz zdolność przetwarzania in-
formacji nieprecyzyjnych.  

Połączenie pozytywnych cech SSN z podejściem zbiorów rozmytych w ramach 
jednego systemu hybrydowego umożliwia uczenie się na podstawie danych pomiaro-
wych, przetwarzanie wiedzy niekompletnej i nieprecyzyjnej oraz interpretację otrzy-
manych wyników. W ten sposób eliminuje się wadę SSN polegającą na braku możli-
wości interpretacji ustalonych parametrów oraz wadę systemów rozmytych dotyczącą 
modyfikacji parametrów funkcji przynależności w oparciu o dane pomiarowe. 

Koncepcja integracji proponowanego rozmyto-neuronowego systemu została 
przedstawiona na rys. 6.2. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.2. Ogólna koncepcja systemu rozmyto-neuronowego 

Opracowanie własne na podstawie [Rutkowska 2000] 

Najważniejszą funkcję w systemie przedstawionym na rys. 6.2. spełnia blok wnio-
skowania, który dokonuje wnioskowania na podstawie wielkości wejściowych (x) 
i bazy reguł, korzystając z logiki rozmytej.  

Przedstawiony system dokonuje poprawnego wnioskowania, jeżeli reguły w bazie 
reguł, stanowiące wiedzę systemu o rozwiązywanym problemie, są dobrane w sposób 
właściwy. Reguły te mogą być pozyskiwane od ekspertów (podobnie jak w systemach 
ekspertowych) lub mogą zostać wyznaczone automatycznie na podstawie zbioru 
uczącego, zawierającego wzorcowe pary wartości wejściowych i wyjściowych. Jeżeli 
system potrafi samodzielnie dobierać reguły, czyli zdobywać wiedzę 
o rozwiązywanym problemie, na podstawie przykładów z ciągu uczącego, to można 
mówić o pewnej inteligencji systemu. Taki sposób pozyskiwania wiedzy odbywa się 
poprzez uczenie, a uczenie jest głównym atrybutem inteligencji [Rutkowska 2000]. 
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W systemie przedstawionym na rys. 6.2. uczenie jest realizowane przy wykorzy-
staniu sieci neuronowych i polega na ustaleniu parametrów funkcji przynależności 
zbiorów rozmytych występujących w regułach. Wiedza w takim systemie jest repre-
zentowana zarówno w sposób symboliczny (w formie reguł), jak i niesymboliczny – w 
postaci wag i połączeń SSN. System łączący cechy systemów rozmytych oraz SSN, 
charakteryzujący się zdolnością uczenia oraz regułową reprezentacją wiedzy przed-
stawionej w sposób symboliczny (lingwistyczny) można nazwać systemem inteligent-
nym [Rutkowska 2000]. 

Proponowana metoda monitorowania płynności finansowej składa się 
z następujących etapów: 

• ustalenie struktury systemu rozmyto-neuronowego, 
• optymalizacja parametrów systemu rozmyto-neuronowego, 
• planowanie przepływów pieniężnych, 
• propozycja zmian poprawiających płynność finansową. 

Ustalenie struktury systemu rozmyto-neuronowego następuje na podstawie ilości 
i kształtu wyodrębnionych reguł. Ilość przedziałów (zbiorów rozmytych) dla każdej ze 
zmiennych oraz kształt funkcji przynależności dla danego obszaru zależy od specyfiki 
rozważanego zagadnienia. W przypadku braku wystarczającej wiedzy dotyczącej 
analizowanych zmiennych, ilość oraz kształt funkcji przynależności należy wyznaczyć 
na podstawie danych numerycznych. W celu określenia liczby reguł dla każdej ze 
zmiennych można wykorzystać jedną z metod klasyfikacji bezwzorcowej, na przykład 
metodę k-środków czy samoorganizujące się sieci neuronowe. Wyznaczone funkcje 
przynależności dla zmiennych wejściowych i wyjściowych określają ilość potencjal-
nych reguł. Reguły te można wyrazić w następującej postaci: 

 Rk: IF (x1 jest 
kA1  AND … AND xn jest 

k

nA ) THEN (y jest Bk) (6.1) 

Na podstawie wyznaczonych zbiorów rozmytych następuje ustalenie struktury 
systemu rozmyto-neuronowego. W systemie tym zostają również zapisane wstępne 
parametry opisujące funkcje przynależności tych zbiorów. Następnie 
z wykorzystaniem danych numerycznych wykonywany jest drugi etap proponowanej 
metody – optymalizacja parametrów systemu rozmyto-neuronowego. Funkcje przy-
należności tych zbiorów są wyznaczane w oparciu o dane pomiarowe 
z wykorzystaniem algorytmu wstecznej propagacji błędu.  

Wyszczególnione w postaci bazy reguł zależności można następnie wykorzystać 
w zagadnieniu prognozowania środków pieniężnych i ustalania propozycji zmian 
czynników wpływających na poprawę płynności. Przykład wykorzystania propono-
wanego podejścia zostanie opisany w kolejnym podrozdziale. 
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6.4. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA PROPONOWANEGO PODEJŚCIA 

Przykład składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono planowanie środ-
ków pieniężnych z wykorzystaniem klasycznego preliminarza obrotów gotówkowych 
oraz proponowanego podejścia opartego na systemie rozmyto-neuronowym. Nato-
miast w drugiej części przedstawiono wielokryterialny system sterowania płynnością 
finansową oparty na wyodrębnionej bazie reguł i wykorzystywany w sytuacji pro-
gnozy niedoboru środków pieniężnych. 

6.4.1. PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Planowanie przepływów pieniężnych można przeprowadzić w oparciu 
o preliminarz obrotów gotówkowych. W preliminarzu tym na podstawie prognozowa-
nej wartości przychodów ze sprzedaży, oszacowywane są wpływy oraz wydatki 
w horyzoncie planowania. Występowanie w działalności przedsiębiorstwa kosztów 
stałych wpływa na dokładniejsze oszacowanie prognozy wydatków niż wpływów ze 
sprzedaży. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwo samo decyduje o ter-
minie regulowania swoich zobowiązań, natomiast ma ono ograniczony wpływ na 
termin regulowania należności przez klienta, w niniejszym podrozdziale skoncentro-
wano się na planowaniu wpływów ze sprzedaży towarów. 

Najczęściej opisywane w literaturze podejście szacowania wpływów opiera się na 
określeniu struktury wiekowej należności (wzorców płatności) dla danego klienta, 
a następnie przemnożeniu ich przez prognozowaną wielkość sprzedaży 
w poszczególnych okresach [np. Machała 2001; Pluta i Michalski 2005; Rutkowski 
2000]. Wzorce płatności szacowane są poprzez wyodrębnienie udziału spływu należ-
ności w układzie miesięcznym. Na przykład dla danego klienta ustalono, że 12% 
sprzedaży odbywa się w formie gotówkowej (z 2% opustem cenowym), 41% sprze-
daży następuje z 30 dniowym terminem odroczenia płatności, natomiast 47% sprze-
daży – z terminem 60 dniowym. Wobec tego wartość wpływów zostaje wyznaczona 
zgodnie z następującym wzorem: 

 WPt = 0,12*0,98*St + 0,41*St-1 + 0,47*St-2 ; (6.2) 

gdzie: 
WPt – prognozowane wpływy w okresie t, 
St – prognozowane przychody ze sprzedaży w okresie t. 

Wyznaczone wzorce płatności po przemnożeniu przez prognozowaną wartość 
sprzedaży służą do określenia prognozowanych wpływów w kolejnych miesiącach, co 
przedstawiono w tabeli 6.1. 
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Tabela 6.1. Prognozowanie wpływów – podejście klasyczne 

Okres t I II III IV V VI VII VIII 

Przychody ze sprzedaży (w mln zł)  0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,20 0,39 0,17 
Wpływy (w mln zł)    0,26 0,42 0,28 0,34 0,31 0,54 

Opracowanie własne 

Przedstawione wyżej klasyczne podejście szacowania wpływów sprawdza się 
w przypadku występowania stałych wzorców płatności lub niewielkich ich zmian. 
W praktyce tego rodzaju sytuacja rzadko występuje. Zazwyczaj klienci charakteryzują 
się zmienną rzetelnością płatniczą oraz zmienną strukturą obrotów w horyzoncie pla-
nowania. W tym przypadku proponuje się wykorzystanie podejścia opartego na sys-
temie rozmyto-neuronowym. System ten na podstawie archiwum danych przedsię-
biorstwa wyznacza zależności pomiędzy warunkami transakcji sprzedaży 
a opóźnieniem w płatności należności przez klienta. 

Na wejście systemu rozmyto-neuronowego doprowadzono następujące dane: 
• długość kredytu kupieckiego oferowanego klientowi (KK), 
• wielkość skonta (WS), 
• wartość transakcji sprzedaży (WT), 
• typ towaru (TT), 
• opóźnienie w dostawie towaru do odbiorcy (OD). 

Natomiast na wyjściu systemu prezentowano wartości opóźnienia w płatności na-
leżności przez odbiorcę (OP). Ze względu na charakter zmiennych przyjęto, że 
zmienne OP, WT oraz OD zostaną przedstawione w sposób rozmyty. W przypadku 
zmiennych KK oraz WS warunek płatniczy klienta w sposób precyzyjny pozwala 
określić wartości, na przykład kredyt kupiecki długości 30 dni lub możliwość uzyska-
nia 2% opustu cenowego w przypadku szybszego uregulowania należności. Natomiast 
typ towaru może zostać wyszczególniony według wielkości obrotów przypadających 
na dany towar. 

Łączna ilość reguł jest równa liczbie kombinacji zbiorów poprzedników 
i następnika. W przypadku, gdy zmienne wejściowe WT i OD zostaną podzielone na 
5 zbiorów rozmytych (ustalonych z wykorzystaniem metody k-środków), KK i WS 
zostaną podzielone na 3 grupy, natomiast TT – na 7, istnieje 5⋅5⋅3⋅3⋅7=1575 poten-
cjalnych reguł. W praktyce bierze się pod uwagę tylko reguły dodatnio określone, dla 
których istnieje przynajmniej jedna para wartości wejściowych i wyjściowych zbioru 
uczącego. Na podstawie zbioru uczącego ustalono 372 reguły o przykładowej postaci: 

R1: IF WT1 AND OD1 AND KK1 AND WS1 AND TT1 THEN OP5  
R372: IF WT5 AND OD5 AND KK3 AND WS3 AND TT3 THEN OP3  

Po skończeniu etapu uczenia następuje zapisanie parametrów systemu rozmyto-
neuronowego. Następnie doprowadzając do wejść systemu wartości transakcji sprze-
daży, na wyjściu zostaje wyznaczona prognoza opóźnienia w płatności należności 
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przez odbiorcę. Następnie poprzez dodanie okresu kredytu kupieckiego (KK) do pla-
nowanego opóźnienia w płatności (OP) wyznaczony zostaje planowany termin regu-
lowania należności przez odbiorcę. Zestawiając terminy z informacjami pieniężnymi, 
dotyczącymi transakcji sprzedaży danych klientów, ostatecznie następuje planowanie 
przepływów pieniężnych. 

W proponowanej metodzie tworzenie bazy reguł rozmytych (uczenie systemu) 
powtarza się dla każdego okresu (miesiąca). W ten sposób dla uzupełnionej bazy da-
nych (o dane dotyczące transakcji sprzedaży w ostatnim okresie), następuje ponowne 
wyznaczenie bazy reguł rozmytych. Zmiany zawartości bazy reguł w kolejnych okre-
sach mogą również stanowić dla przedsiębiorstwa cenne źródło informacji, dotyczące 
na przykład zmian rzetelności płatniczej klientów. 

Porównanie jakości (trafności) prognoz proponowanego podejścia może nastąpić 
na przykład z wykorzystaniem błędu ex post prognozy. Prognozy są wówczas wyzna-
czane na okresy, dla których są już znane rzeczywiste wartości prognozowanej 
zmiennej. W tym przypadku dane prognostyczne są dzielone na dwie części: pierwsza 
służy do stworzenia modelu prognostycznego i konstrukcji prognoz wygasłych, druga 
– do oceny ich trafności [Dittmann 2008]. 

Jako miarę błędu przyjęto średnią wariancję względną (ARV) określoną następu-
jącym wzorem:  
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gdzie: 

tŷ  – prognozowana wartość wpływów w okresie t, 

yt – rzeczywista wartość wpływów w okresie t, 
y  – wartość średnia wpływów, 

T – horyzont prognozy. 

Tabela 6.2. Jakość prognozy dla proponowanej i klasycznej metody w roku 2007  

Dane z okresu Prognoza dla 
okresu 

ARV - Metoda 
proponowana 

ARV - Metoda 
klasyczna 

01.2006 – 12.2006 01.2007 – 06.2007 0,18 0,25 
02.2006 – 01.2007 02.2007 – 07.2007 0,25 0,34 
03.2006 – 02.2007 03.2007 – 08.2007 0,30 0,38 
04.2006 – 03.2007 04.2007 – 09.2007 0,29 0,37 
05.2006 – 04.2007 05.2007 – 10.2007 0,31 0,33 
06.2006 – 05.2007 06.2007 – 11.2007 0,19 0,23 
07.2006 – 06.2007 07.2007 – 12.2007 0,17 0,20 

Opracowanie własne 
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W tabeli 6.2. przedstawiono błędy prognoz środków pieniężnych (ARV) dla 6-mie-
sięcznego horyzontu planowania i 12-miesięcznego horyzontu danych uczących. Dane 
wykorzystane do oszacowania prognoz obejmują lata 2006-2007 i dotyczą wszystkich 
klientów. 

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na generowanie dokładniej-
szych prognoz w badanym okresie z wykorzystaniem proponowanej metody. Na wy-
stąpienie niewielkich różnic pomiędzy uzyskanymi wartościami błędów prognoz może 
mieć fakt, że proponowaną metodę wykorzystano tylko do oszacowania wpływów ze 
sprzedaży, natomiast poziom środków pieniężnych zależy również od wartości innych 
wpływów (np. z lokat bankowych, sprzedaży środków trwałych) i wydatków. 

Prognozy generowane w oparciu o proponowaną metodę charakteryzują się wyższą 
dokładnością, niż prognozy otrzymywane z wykorzystaniem klasycznych metod 
planowania przepływów pieniężnych, szczególnie w sytuacji znacznej zmienności 
rzetelności płatniczej odbiorców i/lub ich zmiennej struktury sprzedaży. W przypadku 
nieznacznych zmian tych czynników powinno się wykorzystywać podejścia kla-
syczne. Nie pomniejsza to roli wykorzystania proponowanego podejścia w obszarze 
generowania propozycji zmian czynników wpływających na poprawę płynności fi-
nansowej. 

6.4.2. WIELOKRYTERIALNY SYSTEM STEROWANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 

Procedura określenia propozycji zmian czynników wpływających na poprawę 
płynności finansowej składa się z następujących etapów: 

• wyznaczenie korzyści (dodatkowych środków pieniężnych) ze zmian czynni-
ków wpływających na poprawę płynności finansowej, 

• przypisanie przez decydenta wag do poszczególnych obszarów zmian, 
• generowanie propozycji zmian czynników wpływających na poprawę płyn-

ności finansowej. 

Pierwszy etap powyższej procedury może nastąpić poprzez wykorzystanie wiedzy 
pozyskanej poprzez system rozmyto-neuronowy (na przykład w aspekcie skrócenia 
terminu kredytu kupieckiego) lub z wykorzystaniem wiedzy eksperta dotyczącej za-
leżności pomiędzy płynnością a czynnikami takimi jak na przykład wielkość zapasów 
czy zobowiązań. 

Wyodrębnione z wykorzystaniem systemu rozmyto-neuronowego reguły spraw-
dzane są w aspekcie występowania tych samych warunków transakcji (WS, WT, OP, 
OD, TT), natomiast innej długości kredytu kupieckiego (KK). Spośród wyodrębnio-
nych 372 reguł zostało określonych 29 propozycji zmian długości kredytu kupiec-
kiego. Postać warunku płatniczego (KK i WS) identyfikuje klienta, dla którego zostaje 
następnie przypisana wartość dodatkowych środków pieniężnych (należności 
bieżącego okresu). Wartość tę należy interpretować jako zmniejszenie zapotrzebowa-
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nia przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy netto, wynikające ze skrócenia okresu ob-
rotu gotówką (w tym przypadku okresu inkasowania należności). 

Przykładowo jeden z klientów kluczowych (K1) posiada następujący warunek 
płatniczy „14 dni 3% skonto, 60 dni netto”, który oznacza możliwość 60 dniowego 
odroczenia płatności (KK3) i 3% opust cenowy (WS2) w przypadku płatności należ-
ności w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Dla klienta K1 zostały wygenerowane 
następujące propozycje zmian: 

Propozycja 3: zmiana z KK3 na KK2 przy WT1, OD1, WS2, TT3 oraz OP4 
Propozycja 4: zmiana z KK3 na KK2 przy WT1, OD2, WS2, TT3 oraz OP4 
Propozycja 11: zmiana z KK3 na KK2 przy WT3, OD1, WS2, TT3 oraz OP4 
Propozycja 14: zmiana z KK3 na KK2 przy WT3, OD2, WS2, TT3 oraz OP4 
Propozycja 22: zmiana z KK3 na KK2 przy WT4, OD4, WS2, TT3 oraz OP4 

Wygenerowane propozycje wskazują, że klient (K2) o warunku płatniczym „14 dni 
3% skonto, 45 dni netto” (KK2 i WS2) dokonuje płatności za dany typ towaru (TT3) 
z tym samym opóźnieniem (OP4), co klient K1. W tym przypadku proponuje się skró-
cenie klientowi K1 okresu kredytowania z 60 do 45 dni. 

Tabela 6.3. Prognozowany stan środków pieniężnych 

Obszar zmian 
Zobowiązania wobec  

Należności Zapasy 
dostawców banków budżetu pracowników 

Planowany wzrost środków 
pieniężnych (w tys. zł)  

100 50 350 50 50 200 

Minimalny okres uzyskania 
efektów wprowadzonych 
zmian (w miesiącach) 

3 1,5 0 0 0 0 

Koszty - odsetki karne 
(w tys. zł) 

0 0 17,5 2 5 0 

Opracowanie własne 

Oczywiście użytkownik musi brać pod uwagę następstwa tych zmian, na przykład 
zmniejszenie obrotów z danym klientem. Prowadzi to do wielokryterialnego systemu 
sterowania płynnością, w którym użytkownik przypisuje wagi do każdego 
z potencjalnego obszaru zmian. W tabeli 6.3. przedstawiono korzyści i koszty zwią-
zane ze zmianami w obszarze należności, zobowiązań i zapasów. 

Korzystając z informacji pozyskanych dzięki wyznaczonej bazie reguł oraz wła-
snego doświadczenia decydent przypisuje wagi dotyczące planowanych zmian, na 
przykład w obszarze: należności – 0,6, zapasów – 0,6, zobowiązań wobec dostawców 
– 0,9, wobec banków – 0,7, wobec budżetu – 0, wobec pracowników – 0. Wartość 
wagi zawiera się w przedziale od 0 do 1, przy czym wyższa wartość wagi wskazuje na 
bardziej preferowany przez decydenta obszar zmian (w którym negatywne konse-
kwencje zmian są mniej dotkliwe dla przedsiębiorstwa). Wprowadzone wagi zastępują 
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kryterium jakościowe dotyczące możliwych konsekwencji przeprowadzanych zmian. 
Wartość wagi decyduje o kolejności dokonywanych zmian w terminach regulowania 
należności, zobowiązań czy w poziomie zapasów. 

Zastosowanie metody sterowania w dłuższym horyzoncie pozwoli na ustalenie 
prawdopodobieństwa poprawnego wyznaczenia reakcji danego typu klienta/dostawcy. 
Uzyskana w ten sposób informacja mogłaby stanowić dodatkowe kryterium i wpływać 
na wartość wag przypisywanych każdemu obszarowi przez decydenta.  

Zadaniem wielokryterialnego systemu jest wyznaczenie rozwiązania lub zbioru 
rozwiązań dopuszczalnych (jeśli takie istnieją), w zależności od przyjętego ograni-
czenia dotyczącego pożądanego poziomu środków pieniężnych. W przypadku, gdy 
niedobór środków pieniężnych przekracza łączną planowaną wartość korzyści wyni-
kającą ze zmian w poziomie należności, zapasów czy zobowiązań (według danych 
z tabeli 6.3. - 800 tys. zł), wówczas nie istnieje rozwiązanie. Można wówczas próbo-
wać określić jedynie wartość zbliżoną do rozwiązania optymalnego. Jeśli niedobór 
środków pieniężnych jest mniejszy od planowanej wartości oszczędności, można 
otrzymać jedno rozwiązanie lub zbiór rozwiązań. W tym drugim przypadku można 
wykorzystać na przykład techniki programowania z ograniczeniami, w celu uzyskania 
wszystkich alternatywnych rozwiązań [Relich 2007]. Przykładowo dla danych z tabeli 
6.3., jeśli planowany niedobór środków pieniężnych wynosi 200 tys. zł w 1 okresie 
planu, wówczas następuje zmiana tylko w obszarze zobowiązań wobec dostawców, 
gdyż przypisana przez decydenta waga jest tam najwyższa (jedno rozwiązanie). 

Przedstawiony wielokryterialny system sterowania płynnością finansową pozwala 
na przeprowadzenie symulacji uzyskania pożądanego poziomu środków pieniężnych. 
Decydent na podstawie informacji uzyskanej poprzez wykorzystanie systemu roz-
myto-neuronowego i własnej wiedzy ustala preferencje zmian w obszarach wpływają-
cych na płynność. Szczególnie istotne dla decydenta wydają się propozycje zmian 
wygenerowane przez opracowany system, gdyż ich analiza przebiegała w oparciu 
o klientów podobnego typu. Można więc oczekiwać, że skrócenie terminu odroczenia 
płatności lub zmniejszenie skonta dla jednego klienta nie powinno wywołać reakcji 
(na przykład zmniejszenia sprzedaży) innego klienta należącego do tego samego typu. 

6.5. PODSUMOWANIE  

W pracy zostało przedstawione wykorzystanie systemu rozmyto-neuronowego do 
monitorowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Użyteczność przedsta-
wionej metody jest szczególnie widoczna w przypadku znacznej zmienności struktury 
sprzedaży według klientów i ich rzetelności płatniczej, kiedy klasyczne podejścia 
planowania środków pieniężnych zawodzą. Zaprezentowany system monitorowania 
przepływów pieniężnych wydaje się szczególnie atrakcyjny w sektorze małych i śred-
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nich przedsiębiorstwach, które działając zazwyczaj przy silnej konkurencji, zmuszone 
są do akceptowania wydłużonych terminów regulowania należności ze strony swoich 
klientów i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności. 

Przedstawione podejście oprócz generowania precyzyjniejszych prognoz wpływów 
dla określonej klasy przypadków, ma jeszcze jedną zaletę. Wyznaczona baza reguł 
może zostać wykorzystana do generowania propozycji zmian w obszarach wpływają-
cych na płynność finansową. Porównując reguły ze sobą można dowiedzieć się na 
przykład, którzy klienci mają takie same warunki transakcji sprzedaży (na przykład 
opóźnienie w płatności należności czy wartość skonta), a inną długość kredytu kupiec-
kiego. Informacja tego typu może być niekiedy bardziej cenna dla przedsiębiorstwa, 
niż precyzja prognozy środków pieniężnych. Generowane propozycje zmian są ele-
mentem wielokryterialnego systemu sterowania płynnością, który umożliwia prze-
prowadzenie symulacji uzyskania pożądanego poziomu środków pieniężnych. 

Do kierunków dalszych badań można zaliczyć wykorzystanie systemu rozmyto-
neuronowego w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa (na przykład do wy-
znaczenia propozycji optymalizacji poziomu zapasów magazynowych), czy analizę 
reakcji klienta/dostawcy na zmianę terminu regulowania należności/zobowiązań.  
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