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Wprowadzenie

Od upadku banku Lehman Brother’s we wrześniu 2008 roku rynek finan-
sowy stanął w obliczu globalnego kryzysu finansowego. W tym czasie nawie-
dziła go fala spektakularnych bankructw instytucji finansowych, a spora część 
przedsiębiorstw stanęła na skraju upadłości. Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy 
było wiele, począwszy od nieefektywności informacyjnej rynku i niedoskonało-
ści przepisów regulujących międzynarodowy rynek walutowy, poprzez chciwość 
zarządzających, nieodpowiedzialność bankierów powiększających swoje portfe-
le kredytowe do kolosalnych rozmiarów, po niewiedzę przedsiębiorców korzy-
stających ze skomplikowanych instrumentów pochodnych oraz konsumentów 
amerykańskich nieustannie żyjących na kredyt. Ekonomiści doszukują się rów-
nież źródeł obecnego kryzysu w nieumiejętnym podejściu do ryzyka, wskazując 
na brak jego skutecznej identyfikacji oraz nieskuteczną implementację procesów 
zarządzania ryzykiem.

W artykule poruszona została tematyka oceny ryzyka działalności przed-
siębiorstwa z punktu widzenia potencjalnego kontrahenta. O ile duże instytucje 
finansowe takie jak banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne posiada-
ją odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do przeprowa-
dzenia szczegółowej analizy ryzyka, to mniejsze podmioty, których podstawo-
wym segmentem działalności nie są szeroko pojęte finanse, nie mają możliwości 
i funduszy do każdorazowego kompleksowego badania wiarygodności wszyst-
kich swoich kontrahentów. W dobie powszechnego, i co ważne, niejednokrot-
nie w pełni uzasadnionego braku zaufania do partnerów biznesowych, z pomocą 
dla mniejszych podmiotów zainteresowanych aktywnym zarządzaniem ryzykiem 
przychodzi analiza finansowa oparta na wskaźnikach. Jest to stosunkowo proste 
do opanowania i praktycznego wykorzystania narzędzie, które umożliwia kadrze 
zarządzającej podejmowanie decyzji na podstawie racjonalnych przesłanek. 
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1. Istota ryzyka

Aby zrozumieć istotę ryzyka należy zdać sobie sprawę, że „ryzyko jest zwią-
zane z wszelkimi formami egzystencji i działalności człowieka”1. Elementy ry-
zyka pojawiają się zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym, przy wykonywaniu 
codziennych obowiązków jak i podczas działalności biznesowej. Występują one 
niemal w każdej fazie procesów związanych z projektowaniem, produkcją, prze-
twarzaniem i dystrybucją dóbr i usług. A. Śliwiński rozważając pojęcie ryzyka 
pisze, że: „pojęcie ryzyka jest uniwersalne, dotyczy działalności politycznej, go-
spodarczej i społecznej”2. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w każdym 
z aspektów działalności człowieka ryzyko ma nieco odmienny charakter. Inaczej 
definiuje się ryzyko w życiu prywatnym, a inaczej w działalności gospodarczej. 
Taki stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim różnymi wymiarami ryzy-
ka. Możliwości utraty życia lub zdrowia nie sposób porównywać z zagrożeniem 
poniesienia strat finansowych. 

Charakteryzując ryzyko warto zwrócić uwagę, że określone skutki finanso-
we realizacji ryzyka w działalności gospodarczej powodują, że ryzyko, metody 
jego mierzenia oraz szeroko pojęte zarządzanie ryzykiem stają się tematem coraz 
liczniejszych analiz i publikacji naukowych3. Skutkuje to nieustannym poszerza-
niem się wiedzy o ryzyku i metodach jego szacowania. Obecnie nauka o ryzyku 
wykorzystuje dorobek i wyrafinowane narzędzia licznych dziedzin pokrewnych 
takich jak statystyka, matematyka, teoria ekonomi, finanse, ekonomiki szczegó-
łowe czy psychologia. Niewątpliwie jedną z dziedzin nauki, która w znaczącym 
stopniu przyczyniła się do rozwoju nauki o ryzyku są również ubezpieczenia.

2. Wskaźniki wykorzystywane do oceny ryzyka 
w działalności gospodarczej

Oceniając ryzyko związane z działalnością gospodarczą określonego pod-
miotu analityk ma do dyspozycji całą gamę rozmaitych narzędzi służących do 
oceny kondycji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Należy jednak pa-
miętać, że każde z nich ma określone ograniczenia i często dostarcza jedynie 
fragmentarycznych odpowiedzi na postawione pytania. W związku z tym najlep-
szym rozwiązaniem wydaje się każdorazowe korzystanie z kilku metod służą-
cych do oceny i szacowania ryzyka. 

Niewątpliwie jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najczęściej sto-
sowaną metodą identyfikacji i pomiaru stopnia ryzyka związanego z podmio-
tem gospodarczym jest analiza finansowa oparta na wskaźnikach finansowych. 
Wskaźniki te stanowią syntetyczną charakterystykę sytuacji ekonomicznej 
badanego przedsiębiorstwa i jako takie pozwalają na znaczne uproszczenie 
całego procesu oceny ryzyka. W tym miejscu należy zaznaczyć, że badanie 
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ryzyka przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników musi mieć charakter komplek-
sowy. Niewskazane jest wybiórcze stosowanie wskaźników. W celu dokonania 
pełnej, rzetelnej i wiarygodnej analizy niezbędne jest stosowanie określonego 
modelu ryzyka wykorzystującego zestaw co najmniej kilku uprzednio zdefinio-
wanych wskaźników4. Nie istnieje jeden uniwersalny pakiet wskaźników, któ-
ry może być wykorzystywany w każdej sytuacji. Główną determinantą doboru 
wskaźników wykorzystywanych do modelu oceny ryzyka jest cel, jaki przyświe-
ca jego budowaniu. Duże znaczenie ma również rodzaj podmiotu mającego być 
przedmiotem badania.

Aby model oceny ryzyka dobrze spełniał wszystkie swoje funkcje, powinien 
mieć konkretnie określony główny cel, na podstawie którego następnie formu-
łuje się cele pośrednie. Rzecz jasna intencja (cel), w jakiej podejmuję się próbę 
szacowania ryzyka, zależy przed wszystkim od podmiotu, który podjął taki wy-
siłek. Odmienne są przesłanki jakimi kierują się menedżerowie, właściciele oraz 
kredytodawcy i pożyczkodawcy. Tych pierwszych interesuje przede wszystkim 
ocena efektywności wykorzystania posiadanego kapitału oraz zbieżność teraź-
niejszych i przyszłych wyników finansowych z przyjętymi założeniami, a także 
zasadność przyjętej strategii działania. Z kolei właściciele największą wagę przy-
wiązują do wysokości i stabilności dochodów z zainwestowanego kapitału oraz 
perspektyw co do ich dalszego kształtowania się w przyszłości. Kredytodawcy 
i pożyczkodawcy zwracają największą uwagę na aktualna i prognozowaną płyn-
ność finansową oraz przepływy finansowe, istotny jest również dla nich stopień 
wykorzystania dźwigni finansowej oraz materialne zabezpieczenie ewentualnych 
roszczeń5. 

W dobie ogólnej dostępności komputerów bardzo dużą popularnością cie-
szą się wszelkiego rodzaju arkusze kalkulacyjne, dzięki którym możliwe jest nie-
mal natychmiastowe obliczenie wszelkiego rodzaju wskaźników. Jak pisze E.A. 
Helfert może to rodzić swego rodzaju pokusę do „obliczenia wszystkiego co się 
da”6. Zgodnie z przyjętą definicją wskaźnik jest to „cecha liczbowa porównują-
ca jedną wielkość z inną w formie mnożnika”7, czyli innymi słowy, wskaźnik jest 
to stosunek dwóch dowolnych wielkości. Tak więc, jak łatwo zauważyć, w prak-
tyce w oparciu dane zawarte w sprawozdaniu finansowym możliwe jest stworze-
nie niemalże nieograniczonej ich liczby, co w połączeniu z wspomnianymi moż-
liwościami arkuszy kalkulacyjnych może spowodować chęć rozbudowania mo-
delu oceny ryzyka do niebotycznych rozmiarów. Wówczas może okazać się, że 
to co początkowo miało uprościć dokonanie oceny ryzyka, w rzeczywistości od-
niosło przeciwny skutek. Ponadto, takie nadmierne rozbudowywanie modelu po-
przez implementowanie do niego nadmiernej liczby wskaźników nie znajduje 
uzasadnienia merytorycznego. Stąd, mimo iż wachlarz dostępnych wskaźników 
jest bardzo szeroki, to w rzeczywistości używa się ich zwykle od kilku do kilku-
nastu8.
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Do przeprowadzenia procesu identyfikacji i oceny ryzyka niezbędne są 
dane wejściowe, na podstawie których zostaną obliczone wybrane uprzednio 
wskaźniki. Istotna jest tutaj aktualność oraz wiarygodność i rzetelność danych. 
Niewątpliwie jednym z najbardziej wiarygodnych i uzupełnianym na bieżąco 
źródłem danych są okresowe sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych. 
Bez zbytniego zagłębiania się w tematykę sprawozdawczości finansowej przed-
stawione zostaną najpopularniejsze wskaźniki, wykorzystywane przy bieżącej 
ocenie ryzyka związanego z kontrahentami w codziennej działalności przedsię-
biorstw.

W literaturze spotykanych jest wiele klasyfikacji wskaźników analizy finan-
sowej. Część autorów, charakteryzując analizę wskaźnikową, dokonuje ich po-
działu na cztery grupy, inni wyróżniają pięć grup9, jeszcze inni nie decydują się 
na dokonywanie żadnych klasyfikacji opisując każdy ze wskaźników z osobna10. 
W niniejszej pracy zastosowano klasyfikację opisywaną przez Z. Zawadzką, któ-
ra dzieli wskaźniki finansowe na pięć następujących grup11: 

Wskaźniki rentowności
Jako, że rentowność jest stosunkiem wypracowanego zysku do zainwestowa-

nego kapitału, wskaźniki te służą do oceny stopnia dochodowości przedsiębior-
stwa12. Z punktu widzenia analizy ryzyka kredytowego istotne jest, aby przed-
siębiorstwo wykazywała dodatnią rentowność na wszystkich poziomach rachun-
ku wyników. Zmniejsza to możliwość ogłoszenia upadłości bądź postawienia 
w stan likwidacji danego podmiotu.

Tabela 1. 
Wskaźniki rentowności

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie J. Czekaj, Z. Dresler, Finanse przedsiębiorstw. Podstawy teorii. 
PWN, Warszawa 2005 oraz: Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 
1996 

Nazwa wska!nika Formuła 

Rentowno!" sprzeda#y 100×=
sprzeda!yzeprzychody

operacyjnyzysk
ROS

Rentowno!" netto 100×=
sprzeda!yzeprzychody

nettozyskRN

Rentowno!" aktywów 100×=
ogółemaktywa

operacyjnyzyskROA

Rentowno!" kapitałów 
własnych 

100×=
własnykapitał
nettozyskROE
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Wskaźniki płynności
Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem anali-

zy. Wysokość wskaźników płynności determinuje stopień wypłacalności firmy, 
a więc jej zdolność do terminowego płacenia zobowiązań. Wskaźnik ten infor-
muje czy firma jest w stanie spłacić swoje zobowiązania poprzez upłynnienie po-
siadanych środków obrotowych. W tabeli 3 przedstawiono trzy najpopularniej-
sze wskaźniki płynności13

Tabela 2. 
Wskaźniki płynności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Czekaj, Z. Dresler, Finanse przedsiębiorstw. Podstawy teorii. 
PWN, Warszawa 2005 oraz Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 
1996

Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia
Wskaźniki te pokazują stan zadłużenia podmiotu w momencie analizy. 

Podejmując decyzję o udzieleniu kredytu bądź pożyczki, banki i przedsiębior-
stwa powinny każdorazowo sprawdzać zdolność podmiotu do zaciągania ko-
lejnych zobowiązań. Złota zasada bilansowa mówi, że kapitał własny spółki 
powinien finansować całość majątku trwałego. 

Tabela 3. 
Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, 
Poltext, Warszawa 1996

Nazwa wska!nika Formuła 

Płynno!" bie#$ca noweikrótkotermiazobowiazan
obrotoweaktywaCR =

Płynno!" szybka inowekrótkotermiazobowi!zan
czynneRMzapasyobrotoweaktywaQR −−=

Płynno!" gotówkowa inowekrótkotermiazobowi!zan
pieni"#ne$rodki

2CR =

Nazwa wska!nika Formuła 

Wska!nik kapitałowy aktywa
własnykapitałWK =

Zadłu"enie kapitału 
własnego własnykapitał

iazobowi!zanZKW =

Wska!nik pokrycia 
obsługi długu odsetkikredytuspłatyrata

aamortyzacjodsetkinettozyskWPOD +
++=

Wska!nik pokrycia I trwałymaj!tek
własnykapitałIWP =

Wska!nik pokrycia II trwałymaj!tek
nowedługotermiiazobowi!zanwłasnykapitałIIWP +=
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Wskaźniki sprawności działania
Ta grupa wskaźników, określana również jako wskaźniki rotacji, służy do 

pomiaru efektywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów ma-
jątkowych. Rotacja jest to „obrót składników majątkowych, czyli szybkość, 
z jaką zmieniają one swoją postać”14. Informują one jak spółka zarządza swoimi 
zasobami. W przypadku wskaźników sprawności działania przedsiębiorstwa nie-
zbędne jest ich odniesienie do analogicznych wskaźników dla podobnych pod-
miotów działających w tej samej branży15. Wartości podanych w tabeli wskaźni-
ków są wyrażone w liczbie dni.

Tabela 4. 
Wskaźniki sprawności działania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, 
Poltext, Warszawa 1996

Wskaźniki struktury majątku i kapitału
Informują one o strukturze bilansu firmy. Za ich pomocą analityk może ła-

two i szybko zidentyfikować podstawowe wielkości ze sprawozdania finansowe-
go. Porównane ze średnią z branży dają poglądowy obraz o przedsiębiorstwie. 
Szczególnie przydatne są przy analizowaniu spółek nowo powstałych oraz roz-
wijających się, ponieważ pozwalają kontrolować prawidłowość zrównoważone-
go wzrostu.

Tabela 5. 
Wskaźniki struktury majątku i kapitału

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Zawadzka, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, 
Poltext, Warszawa 1996

Nazwa wska!nika Formuła 

Rotacja nale!no"ci 360×=
 sprzeda!yzeprzychody

nale!no"ciWRN

Rotacja zapasów 360×=
sprzeda!yzeprzychody

zapasyWRZ

Rotacja zobowi#za$ 360×=
 sprzeda!yzeprzychody

iazobowi#zanWRZo

Nazwa wska!nika Formuła 

Udział aktywów  trwałych  
w  aktywach ogółem 

100×=
aktywa

trwałeaktywa
1U

Udział kapitału własnego  
w kapitale całkowitym 

100×=
całkowitykapitał

własnykapitał
2U

Udział nale!no"ci w kapitałach 
obrotowych 

100×=
obrotowekapitały

nale!no"ci
3U
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Analiza wskaźnikowa jest niewątpliwie bardzo użyteczną formą uzyskiwa-
nia wglądu w działalność przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie pozwalające szyb-
ko, tanio i efektywnie ocenić ryzyko przedsiębiorstwa. Nie jest jednak pozba-
wiona pewnych ograniczeń. Największymi z nich są: bazowanie na danych 
z przeszłości oraz podatność na zabiegi księgowe w sprawozdaniach. Dlatego też, 
wyniki analizy ilościowej opartej na wskaźnikach powinny być uzupełniona o re-
zultaty analizy jakościowej oraz analizy otoczenia16. 

3. Zmienne jakościowe w ocenie ryzyka

Zmienne jakościowe w rozumieniu analizy ryzyka są to wielkości, które ze 
względu swój charakter nie poddają się ścisłemu pomiarowi. Mogą one przybie-
rać postać dwu, trzech lub więcej kategorii, często nie da się ich jednoznacznie 
wyrazić w żadnej jednostce. W przeważającej mierze ocena zmiennych jakościo-
wych zależy od subiektywnej opinii osoby przeprowadzającej analizę.

Zmienne jakościowe mogące podlegać ocenie jakościowej wraz z podziałem 
na grupy przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. 
Klasyfikacja zmiennych jakościowych

Grupa Przykładowe zmienne

Historia firmy

• Czas istnienia przedsiębiorstwa
• Dynamika rozwoju w ostatnich latach
• Opinie banków prowadzących rachunki podmiotu
• Opinie z Urzędu Skarbowego
• Opinie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zarządzanie firmą
• Stałość składu zarządu
• Kwalifikacje zarządu
• Opinia z wizyty w miejscu działalności

Pozycja na rynku

• Ilość kontrahentów
• Struktura dostawców
• Marka, renoma
• Referencje kontrahentów
• Konkurencyjność

Inne
• Wyposażenie technologiczne
• Perspektywy rozwoju
• Rodzaj podmiotu (publiczny/prywatny)
• Parametry typowe dla danej branży

Źródło: Opracowanie własne
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4. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Punktem wyjścia tego rodzaju analizy jest sytuacja polityczna i ekonomicz-
na w kraju, w szczególności wahania koniunktury gospodarczej. Na uwagę zasłu-
gują również występujące uwarunkowania prawne. Następnie badana jest bran-
ża, w której działa przedsiębiorstwo (analiza sektorowa), pod uwagę brana jest 
aktualna koniunktura, popyt na produkty oraz perspektywy rozwoju. Podczas 
analizy sektorowej ocenia się ryzyko spółek należących do danej gałęzi go-
spodarki. Kolejnym etapem jest określenie miejsca przedsiębiorstwa na tle kon-
kurencji, jego przewag oraz słabości konkurencyjnych17. W przypadku analiz 
o charakterze długoterminowym sugeruje się również przeprowadzenie analizy 
SWOT18. Dopełnieniem analizy otoczenia przedsiębiorstwa jest zbadanie jego 
związków produkcyjnych. Służą do tego podstawowe charakterystyki kształtu-
jące rozwój przedsiębiorstw: stopnie kooperacji czynnej i biernej, poziom autar-
kizacji, dywersyfikacja19. Składowe analizy otoczenia przedstawiono na rysun-
ku 1.

Rysunek 1. 
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne
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5. Techniki zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem, chociaż nieformalnie, praktykowano od czasów pre-
historycznych. Ludzi pierwotni tworzyli plemiona, aby skuteczniej przechowy-
wać zapasy, dzielić odpowiedzialność czy też chronić się przed zagrożeniami 
świata zewnętrznego20. Co ciekawe, pierwsze formalne badania nad tematyką za-
rządzania ryzykiem datuje się dopiero na lata pięćdziesiąte XX wieku. Nie ozna-
cza to jednak, że tematu zarządzania ryzykiem w ogóle nie zgłębiano. Wcześniej 
zarządzenie ryzykiem było identyfikowane z ubezpieczeniami i w ramach tej na-
uki się rozwijało.

K. Jajuga definiuje zarządzanie ryzykiem jako proces świadomego diagno-
zowania i sterowania ryzykiem21. Idea zarządzania ryzykiem sprowadza się do 
wdrażania pewnych procedur, podejmowania określonych akcji w sytuacji gdy 
w praktyce życia gospodarczego natrafiamy na potencjalne ryzyko. Na proces 
zarządzania ryzykiem składają się dwie główne fazy: diagnozowanie oraz kon-
trola ryzyka. Faza diagnozy w zależności od rodzaju ryzyka będącego przed-
miotem analizy przebiega bardzo różnie i odwołuje się do odmiennych narzędzi. 
Problematyka optymalnego (prawidłowego i efektywnego) wyboru narzędzi do 
oceny ryzyka finansowego będzie tematem rozważań w rozdziale czwartym.

Nieco odmienne podejście do tematu zarządzania ryzykiem prezentuje 
T.T. Kaczmarek22, według tego autora proces zarządzania ryzykiem składa się 
z sześciu podstawowych faz, jakimi są:

1. identyfikacja ryzyka
2. analiza ryzyka
3. sformułowanie wariantów (ustalenie możliwych alternatyw)
4. ocena ryzyka
5. sterowanie ryzykiem (decyzje i działania w obszarze ryzyka)
6. kontrola, monitoring i ocena podjętych działań

Spotyka się także bardziej ogólne rozważania nad zarządzaniem ryzykiem, 
w których wyróżniane są 3 etapy tego procesu23:

1. analiza ryzyka – identyfikacja, szacowanie i ustalenie hierarchii ryzyk.
2. aktywne podejście do ryzyka – ograniczanie, eliminowanie, podział 

i kontrola ryzyka.
3. finansowanie ryzyka – rozpoznanie możliwości zatrzymania ryzyka (sa-

mofinansowanie, samoubezpieczenie) lub jego transferu.

Mając zdefiniowany problem zarządzania ryzykiem, można przejść do bar-
dziej szczegółowych rozważań na ten temat, a mianowicie do opisu metod mani-
pulacji ryzykiem. Pod pojęciem tym rozumie się metody obchodzenia się ze zi-
dentyfikowanym ryzykiem. Manipulacja ryzykiem jest kluczowym elementem 
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całego procesu zarządzania ryzykiem. 
Wyróżnia się następujące jej metody:

Unikanie ryzyka
Metoda ta polega na świadomym odrzuceniu i rezygnacji z ekspozycji na ry-

zyko. W praktyce oznacza to zaniechanie wszelkich działań, które skutkują nara-
żaniem się na ryzyko. Stosowanie tej metody może jednak prowadzić do paraliżu 
wszelkiej aktywności gospodarczej podmiotu i w efekcie spowodować bankruc-
two przedsiębiorstwa24. W systematyce nauki o ryzyku unikanie ryzyka zalicza-
ne jest do negatywnych metod manipulacji ryzykiem.

Zatrzymanie ryzyka
Jest to najczęstsza metoda zarządzania ryzykiem. Dzieje się tak, ponieważ 

uciekanie się do tej metody wynika z dwóch przyczyn. Podmiot może albo świa-
domie uciec się do tej metody, lub też nie zdając sobie sprawy z ryzyka, nie pod-
jąć żadnej akcji, przez co zatrzymuje całe ryzyko. Stąd wynika podział na ak-
tywne i pasywne zatrzymanie ryzyka. Decyzja o aktywnym zatrzymaniu ryzyka 
może wynikać z pobudek ekonomicznych (chęć zaoszczędzenia), lub braku moż-
liwości ubezpieczenia danego typu ryzyka Podobnie jak unikanie ryzyka, meto-
da ta zaliczana jest do metod negatywnych25.

Kontrola ryzyka
Metoda ta składa się z dwóch części. Z jednej strony jest to podejmowanie 

działań w celu obniżenia częstości pojawiania się strat, z drugiej zaś jest to mi-
nimalizacja kosztów ich potencjalnych następstw. Wyróżnia się dwa aspekty tej 
metody.

Zapobieganie stratom, które ma na celu obniżenie obiektywnego prawdopo-
dobieństwa danego ryzyka. W nomenklaturze naukowej metoda ta określana jest 
jako prewencja ubezpieczeniowa lub szkodowa.

Redukcja strat, która wynika z niedoskonałości zapobiegania stratom i nie-
możności całkowitego wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienie nie-
korzystnych zdarzeń. Polega na redukcji strat, które mogą być skwantyfikowa-
ne a priori.

Zarówno zapobieganie stratom jak i aprioryczna redukcja strat zaliczane są 
do metod pozytywnych manipulacji ryzykiem.

Transfer ryzyka
Transfer polega na przeniesieniu ryzyka na inny podmiot, w szczególności 

podmiotem tym może być zakład ubezpieczeń26. W metodzie tej całość lub część 
skutków realizacji negatywnego zdarzenia jest eksportowana poza przedsiębior-
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stwo. Oczywiście transfer taki często jest odpłatny. Nowoczesnymi metodami 
transferu ryzyka są pochodne instrumenty finansowe, takie jak: opcje, kontrakty 
futures i forward. Transfer ryzyka to pozytywna metoda zarządzania ryzykiem.

Repartycja ryzyka
Inaczej dystrybucja lub dzielenie ryzyka. Istotą tej metody jest rozłożenie fi-

nansowych skutków jego realizacji na większa grupę27. W sytuacji realizacji ry-
zyka podmiot nie jest obciążony całością skutków finansowych, z drugiej stro-
ny może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za stratę poniesioną 
przez inny podmiot. Przykładem repartycji ryzyka może być umowa ubezpiecze-
nia wzajemnego lub reasekuracji.

Ubezpieczenie
Zdaniem niektórych jest to najbardziej praktyczna metoda zarządzania ry-

zykiem28. Niezależnie od prawdziwości tego stwierdzenia należy stwierdzić, że 
ubezpieczenia są najbardziej powszechną i najczęściej stosowaną pozytywną me-
todą aktywnej manipulacji ryzykiem. Być może wynika to z faktu, że konstruk-
cja umowy ubezpieczenia jest kombinacją wyżej omówionych metod, przez co 
z każdej czerpie to co najlepsze i najbardziej odpowiednie do danej sytuacji. 

Zakończenie

Podsumowując rozważania zawarte w artykule, można stwierdzić, że w po-
kryzysowej rzeczywistości problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem 
będzie kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje 
się, że jednym z warunków osiągnięcia sukcesu, a następnie pozostania na ryn-
ku przez przedsiębiorstwo, będzie umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka 
u kontrahentów. Przedstawione w artykule wskaźniki oraz sugestie co do kształ-
tu oceny jakościowej i analizy otoczenia powinny być przydatne dla zarządza-
jących niewielkimi podmiotami gospodarczymi, na których ciąży obowiązek 
podejmowania decyzji o współpracy z innymi jednostkami. Zdaniem autora prze-
prowadzanie analizy ryzyka, chociażby pobieżnej, jest konieczne i obecnie sta-
nowi już immanentną część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Streszczenie

Ryzyko jest nieodzowną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorca musi stawiać czoła wielu rodzajom ryzyka, jednym z nich jest 
ryzyko związane z podejmowaniem współpracy z innymi przedsiębiorcami. 
W artykule podjęto temat uproszczonych metod identyfikacji ryzyka związanego 
z potencjalnymi kontrahentami. Poruszona została kwestia wykorzystania na-
rzędzi oferowanych przez analizę wskaźnikową, a także ograniczenia tej meto-
dy. Ponadto omówiono możliwość zastosowania analizy jakościowej oraz anali-
zy otoczenia przedsiębiorstwa. Na zakończenie podniesiono temat zarządzania 
ryzykiem oraz pokrótce omówiono najpopularniejsze techniki zarządzania ryzy-
kiem.

Risk in a business activity – methods of valuation 
and techniques of management
Summary

Risk is an indispensable part of any business activity. Entrepreneur has 
to face many types of risk. One of them is a risk connected with taking up 
cooperation with contractors. In the article a subject of simplified methods 
of a risk identification is taken. Then the matter of using tools offered by 
ratio analysis is referred. Moreover, an author discuss an opportunity of 
use qualitative analysis and analysis of company environment. At the end 
an issue of risk management is brought up and some most popular methods 
of handling with risk are mentioned. 
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