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1. Wstęp 

Ryzyko stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej.  Jest ono związane          

z otoczeniem w którym działalność jest prowadzona, a także dotyczy każdej decyzji, 

odnoszącej się zarówno do działalności bieżącej jak i planów rozwojowych. Nie jest możliwe 

w sposób absolutnie pewny ustalić, przewidzieć kształtowanie się poszczególnych 

czynników, zdarzeń w przyszłości, które mają wpływ na podejmowane dziś decyzje.  Można 

więc wywnioskować, że wszystkie decyzje, szczególnie te dotyczące rozwoju 

przedsiębiorstwa oraz inwestowania są decyzjami podejmowanymi w warunkach 

niepewności. Podejmując decyzje w warunkach niepewności ponosimy określone ryzyko, że 

nie przyniosą one oczekiwanych efektów, bądź okażą się błędne [Zeliaś, 1998, s.11]. 

Na przestrzeni wieków obserwując rozwój człowieka i jego otoczenia, można zauważyć, 

że ryzyko towarzyszyło mu zawsze i nie było i nie ma działań człowieka, które nie byłyby 

związane z ryzykiem. Ryzyko związane jest zarówno z działaniem (ryzyko związane               

z realizacją określonych zamierzeń), ale i ze stanem (ryzyko związane z zachowaniem 

istniejącego stanu rzeczy, czyli z niepodjęciem lub zaniechaniem określonych działań) 

[Monkiewicz, 2000, s. 17-49]. Definiowanie ryzyka nie jest zadaniem prostym. Pojęcie to jest 

definiowane na podstawie różnych nauk i teorii, m.in. w ekonomii, naukach behawioralnych, 

naukach prawnych, psychologii, statystyce, ubezpieczeniach, teorii prawdopodobieństwa etc. 

Słowo ryzyko pochodzi od starowłoskiego risicare, które oznacza „odważyć się”. Wynika 

z tego, że ryzyko jest raczej wyborem, a nie nieuchronnym przeznaczeniem [Encyklopedia 

zarządzania Mfiles.pl]. Różne są podejścia zarówno indywidualnych osób jak                           

i przedsiębiorstw do ryzyka. Na ogół jednak większość ludzi jak i przedsiębiorstw wykazuje 

skłonność do unikania ryzyka. Potwierdza to m.in. istnienie wielu instytucji 

ubezpieczeniowych, które za określoną opłatę oferują osobom prywatnym                                 

i przedsiębiorstwom możliwość obniżenia stopnia ryzyka [Zeliaś, 1998, s.13-14]. Przykładem 

w działalności gospodarczej mogą tu być ubezpieczenia przy kredytach kupieckich, 

zmniejszające ryzyko utraty należności. Także przetrzymywanie pieniądza                              

w przedsiębiorstwie w kasie czy na rachunkach bankowych przynajmniej częściowo opiera 

się na motywie unikania ryzyka. Przedsiębiorstwa utrzymają gotówkę, zamiast kupić 
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przynoszące procent papiery wartościowe lub podjąć inwestycje przynoszące zysk. 

Odpowiedzi dlaczego się tak dzieje podejmuje się udzielić teoria ekonomii podając dwie 

odpowiedzi. Jedna może być związana z czasem i problemami uzyskania pieniędzy wtedy, 

gdy są one bardzo potrzebne. Mając papiery wartościowe należałoby je sprzedać, a to 

niejednokrotnie wymaga czasu. Druga odpowiedź stwierdza, że wszystkie formy 

inwestowania są ryzykowne i chęć uniknięcia ryzyka może być zaspokojona tylko wtedy, gdy 

utrzymuje się część kapitału w postaci gotówki nie przynoszącej zysku, lecz pewnej [Zeliaś, 

1998, s.13-14] Faktem jest, że bieżąca działalność przedsiębiorstwa wymaga utrzymywania 

pewnej ilości środków pieniężnych (gotówki) w kasie i na rachunkach bankowych. Posiadane 

środki pieniężne powinny zapewniać możliwość regulowania bieżących zobowiązań i być 

dostępne przy realizacji różnego rodzaju transakcji. Warto więc, aby przedsiębiorstwo zadało 

sobie pytanie na jakim poziomie powinno utrzymywać środki pieniężne, aby z jednej strony 

zabezpieczyć się przed ryzykiem braku niezbędnych środków, po to aby móc swobodnie 

regulować swoje zobowiązania, dokonywać bieżących transakcji, a jednocześnie aby nie 

utrzymywać zbyt wysokiego salda tych środków, ponosząc przy tym  koszty utraconych 

korzyści, wiążące się z niezainwestowaniem nadwyżki środków pieniężnych                           

w krótkoterminowe papiery wartościowe, lokaty czy inne formy lokowania środków 

pieniężnych. Odpowiedzią jest tutaj wyznaczenie optymalnego poziomu środków pieniężnych 

w przedsiębiorstwie. Do wyznaczania tego optymalnego poziomu gotówki                              

w przedsiębiorstwie kierownictwo może skorzystać z wybranych metod i modeli 

optymalizacji poziomu gotówki w przedsiębiorstwie. Wśród metod służących optymalizacji 

środków pieniężnych można wymienić m.in.: model BAT (Baumola-Allaisa-Tobina), 

Beranka, Millera-Orra, Stone’a oraz symulację Monte Carlo [Fuksa, 2009, s. 123; Sierpińska     

i Jachna, 2007, s. 208; Szymański, 2007, s. 158-165].  

W niniejszej pracy zaprezentowany zostanie jeden z wymienionych powyżej modeli – 

model opracowany w latach 60. XX wieku przez Mertona Millera i Daniela Orra nazywany 

modelem optymalizacji kontroli przypadkowych stanów gotówki lub w skrócie od nazwisk 

jego twórców – modelem Millera-Orra. Celem opracowania jest przedstawienie głównych 

motywów utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie, wskazanie czynników kształtujących 

poziomy tej gotówki, a także przedstawienie modelu Millera-Orra jako jednego z narzędzi 

optymalizacji poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. W części dotyczącej 

modelu Millera-Orra przedstawione zostaną główne założenia modelu, wybrane determinanty 

poszczególnych wartości parametrów modelu, a także wskazane zostaną praktyczne problemy 

pojawiające się na drodze implementacji tego modelu teoretycznego do praktyki 
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gospodarczej. Metoda badawcza jaka została wykorzystana do niniejszego opracowania to 

analiza literatury przedmiotu. 

  

2. Pojęcie ryzyka 

Na początku niniejszej pracy warto zatrzymać się nad próbą zdefiniowania samego 

ryzyka, które jest pojęciem interdyscyplinarnym i przez to różnie definiowanym w zależności 

od kontekstu i dziedziny do której się odnosi. Inaczej ryzyko definiują nauki ścisłe, inaczej 

ekonomia, jeszcze inaczej medycyna czy prawo. Pomimo różnic definicje te mają pewien 

obszar wspólny, którym jest niepewność, nie możliwe do pełnego przewidzenia zjawiska, 

które wystąpią lub nie w przyszłości. 

Pojęcie „ryzyko” wywodzi się z włoskiego risicare, czyli „mieć śmiałość, przekraczać 

ustalone tradycją ograniczenia”. W „Małej Encyklopedii Powszechnej” jest ono określane 

jako prawdopodobieństwo zaistnienia niespodziewanej katastrofy, np. powodzi huraganu, 

pożaru. [Gil, 2001, s.15]. W jednej z definicji podawanych przez Słownik Języka Polskiego 

PWN ryzyko to „możliwość, że coś się nie uda; przedsięwzięcie, którego wynik jest 

niepewny” [Słownik Języka Polskiego PWN].  

Ryzyko (ang.: risk, franc.: risque, niem.: Risiko) jest niełatwym do uniwersalnego 

zdefiniowania  pojęciem i wiele kontrowersji łączy się zarówno z próbami jego określenia, 

jak i pomiaru. Wieloznaczność pojęcia utrudnia skonstruowanie jednoznacznej, uniwersalnej 

definicji, jednak warto podejmować takie próby w celu rozwoju wiedzy na ten temat. P.L. 

Bernstein podejmuje próbę zdefiniowania ryzyka odnosząc się do źródła tego słowa. Jak już 

zostało wspomniane słowo „ryzyko” wywodzi się z wczesnowłoskiego risicare, które 

oznacza: „ośmielić się, stawić czoło, odważyć się” lub nawet z greckiego rhize, które odnosi 

się do „opłynięcia przylądka”, czyli śmiałego czynu. Łacińskie słowo risicum oznacza 

„szansę, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia pozytywnego lub negatywnego, sukcesu 

lub porażki”. Tak więc termin „ryzyko” w swoich korzeniach dotyczy podjęcia trudnej 

decyzji o działaniach, w których można coś zyskać albo stracić. Potocznie ryzyko kojarzone 

jest wyłącznie z zagrożeniem lub zagrożeniem i szansą jednocześnie. Termin ryzyko w tym 

ujęciu oznacza stan lub zespół uwarunkowań, w otoczeniu których podejmowane są decyzje 

implikujące konsekwencje nieznane w chwili podejmowania tych decyzji [Dziawgo, 1998,             

s. 13; Niedziółka, 2002, s. 22-68]. 

Pierwsze próby naukowej syntezy pojęcia ryzyka pojawiły się w pracach A. H. Willeta    

w 1901 r., w której autor wyłożył swoją „ekonomiczną teorię ryzyka”. Założeniem tej teorii 

było to, że termin „ryzyko” jest powszechnie używanym terminem w różnych znaczeniach, 
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lecz panuje ogólna zasada co do tego, że jego desygnat łączy się z pojęciem niepewności. 

Definiowanie ryzyka jako niepewności spowodowało wiele zamieszania w ogólnej teorii 

ryzyka. Przedmiotem kontrowersji był problem kwantyfikacji niepewności, którą intuicyjnie 

postrzega się jako coś niemierzalnego. Zdaniem A. H. Willetta ryzyko jest czymś 

obiektywnym, skorelowanym z subiektywną niepewnością, czyli jak sam określił 

„obiektywnym korelatem subiektywnej niepewności” [Zeliaś, 1998, s.12]. Ponieważ 

„niepewność”  jest także pojęciem wieloznacznym, ekonomiczna teoria ryzyka A. H. Willetta 

nie została w pełni zaakceptowana, a nawet stała się przyczyną do dalszych kontrowersji. To 

wszystko skłoniło F. Knighta do przedstawienia własnej koncepcji niepewności mierzalnej       

i niemierzalnej – pierwszą nazywając ryzykiem, a drugą niepewnością sensu stricto [Zeliaś, 

1998, s.12]. Szerokie ujęcie ryzyka można znaleźć także w polskiej literaturze ekonomicznej. 

J. Łopuski stwierdza m.in., że „termin ryzyko może być używany w różnych kontekstach,       

w których chodzi o wyrażenie możliwości, a więc wymiernej niepewności nastąpienia 

określonych zdarzeń i ich skutków”, natomiast R. Dobbinis i współautorzy podają, iż „ryzyko 

określane jest jako sytuacja, gdy co najmniej jeden z elementów składających się na nią nie 

jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Prawdopodobieństwo to 

może być albo wymierne, albo tylko odczuwane przez decydenta” [Zeliaś, 1998, s.12]. 

W działalności gospodarczej ryzyko wynika często z funkcjonowania dużej liczby 

złożonych i zmiennych podmiotów, zachodzących między nimi zależności, zmian w ich 

otoczeniu, ograniczonej możliwości kontrolowania oraz ich wyników. Podejmowanie ryzyka 

w działalności gospodarczej – w bliskim rozumieniu z semantycznym znaczeniem tego 

pojęcia wiąże się z podjęciem jakiegoś działania, odważeniem się na zrobienie czegoś. 

Podjęcie ryzyka wiąże się z możliwością osiągnięcia korzyści, profitów lub też poniesieniem 

straty. Ważne jest, aby monitorować możliwości powodzenia lub niepowodzenia danego 

działania, a także aby tak podejmować decyzje, aby nie tracić możliwości przez 

niepodejmowanie ryzyka, a jednocześnie nie odnieść porażki, niepowodzenia podejmując 

ryzyko. 

 

3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

Gotówka wraz z krótkoterminowymi papierami wartościowymi stanowi istotną część 

zasobów wielu przedsiębiorstw [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 220]. Bardzo ważną cechą 

środków pieniężnych jest to, iż są one najbardziej płynnym elementem majątku 

przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że środki pieniężne są towarem zawsze wymienialnym 

na inne dobra, mogącym posłużyć zarówno do spłaty zobowiązań, jak i do finansowania 
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zakupów [Tarkowski, 1997, s. 271]. W załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, 

zawierającym wzór bilansu, środki pieniężne są wykazywane w pozycjach aktywów 

[Obwieszczenie Marszałka…, Dz.U. 2016 poz. 1047]: 

B.III. Inwestycje krótkoterminowe. 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 

 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, 

 inne środki pieniężne, 

 inne aktywa pieniężne. 

W odniesieniu do środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych obowiązuje 

tradycyjne znaczenie tego terminu, inaczej określanego po prostu jako pieniądze, przez które 

należy rozumieć środki pieniężne krajowe i zagraniczne posiadane w gotówce w kasie lub      

w formie zapisów na rachunkach bankowych takich jak: rachunek bieżący, rachunek 

inwestycyjny, akredytywa, rachunek walutowy, rachunki funduszy specjalnych. Do pozycji 

bilansowej „środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych” nie zalicza się lokat 

terminowych [Dębska-Rup, 2009, s. 117]. 

Środki pieniężne jak już wyżej zostało wspomniane stanowią istotną i często ilościowo 

znaczącą część zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, odgrywają także znaczącą rolę         

w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Gotówka i krótkoterminowe papiery 

wartościowe stanowią najbardziej płynne aktywa, które w pierwszej kolejności są 

uruchamiane w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw. Skuteczne zarządzanie 

nimi może znacznie zwiększyć dochody firm, gdyż fundusze zamrożone w bieżącej gotówce 

nie tworzą żadnych dochodów dla przedsiębiorstwa i dlatego powinny być ograniczone do 

racjonalnych rozmiarów [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 220]. Efektywne zarządzanie gotówką 

w przedsiębiorstwie wymaga skupienia uwagi przede wszystkim na: [Sierpińska i Wędzki, 

1997, s. 222; Tarkowski, 1997, s. 272]:  

1. określeniu i utrzymywaniu potrzebnej wielkości środków pieniężnych w celu 

realizacji rozliczeń, 

2. zabezpieczeniu środków przed utratą lub sprzeniewierzeniem, 

3. minimalizacji bieżącej gotówki w przedsiębiorstwie i maksymalizacji korzyści 

płynących z jej posiadania, 

4. umożliwieniu jak najszybszego przepływu gotówki przez przedsiębiorstwo 

(Sierpińska i Wędzki, 1997).  
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W ostatnich kilu latach zarządzanie środkami pieniężnymi diametralnie się zmieniło m.in. 

poprzez rozwój nowoczesnych technologii, dzięki którym m.in. rozpowszechniła się 

elektroniczna obsługa przepływów pieniężnych na rachunkach bankowych [Sierpińska              

i Jachna, 2007, s. 208]. Dzięki elektronicznej obsłudze kont bankowych zarządzanie gotówką 

może być szybsze i sprawniejsze, ale zawsze wymaga przemyślanej, konsekwentnej polityki 

zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 

 

4. Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 

Zapewnienie płynności finansowej w przedsiębiorstwie – tak ważnej dla funkcjonowania 

i przetrwania przedsiębiorstwa – narzuca konieczność utrzymania przez przedsiębiorstwo 

pewnego poziomu gotówki. Gotówka umożliwia m.in. korzystanie z opustów proponowanych 

przez dostawców, zachowanie dobrej oceny zdolności kredytowej w bankach i u dostawców, 

a także co bardzo ważne daje możliwość elastycznego reagowania w przypadku zagrożenia 

utratą płynności finansowej bądź skorzystania z nadarzającej się okazji zakupu produktów po 

atrakcyjnych cenach lub długów innych firm po cenach znacznie niższych niż ich wartość 

nominalna [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 222]. Dlatego też,  również dziś pomimo 

występowania na rynku dodatniej stopy procentowej, która daje możliwość lokowania 

środków pieniężnych w różnych formach, przedsiębiorstwa utrzymują pewien poziom 

środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych [Sierpińska i Jachna, 2007, s. 208]. 

Rożne są motywy utrzymywania pewnej ilości środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, 

jednak cel jest jeden – zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Motywy 

utrzymania gotówki zostały określone już m.in. przez J.M. Keynesa w dziele pt. Ogólna 

teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Do przesłanek tych zaliczył on m.in. [Szymański, 

2007, s. 154] : 

 motyw transakcyjny, 

 motyw ostrożnościowy,  

 motyw spekulacyjny. 

Motyw transakcyjny wiąże się z koniecznością finansowania bieżących wydatków 

wynikających z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jak również wcześniej 

zaplanowanych wydatków inwestycyjnych [Sierpińska i Jachna, 2007, s. 208]. Gotówka 

przeznaczona jest w firmie w pierwszej kolejności na finansowanie bieżących transakcji. Jest 

ona codziennie potrzeba zarówno do celów operacyjnych jak i kapitałowych. Gotówka na cele 

transakcyjne wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wiele transakcji w przedsiębiorstwie 
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generuje ją lub stwarza na nią zapotrzebowanie. Wielkość zasobów gotówkowych 

utrzymywanych dla celów transakcyjnych zależy m.in. od rozmiarów działalności, od 

poziomu aktywności gospodarczej i przyjętych reguł płatności. W okresie dobrej koniunktury 

gospodarczej, wyrażającej się wysokim poziomem produkcji i sprzedaży, niezbędny jest 

większy zasób transakcyjnego pieniądza do obsłużenia wzmożonej aktywności gospodarczej. 

W okresie recesji zapotrzebowanie na ten pieniądz spada [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 221; 

Tarkowski, 1997, s. 272]. 

Motyw ostrożnościowy utrzymywania gotówki związany jest z potrzebą jej posiadania 

na nieprzewidziane zdarzenia oraz obawą związaną z niepewnością co do poziomu przyszłych 

przepływów pieniężnych. Przedsiębiorstwo powinno utrzymywać pewną rezerwę gotówki na 

wypadek, gdyby trzeba było szybko dokonać wydatku pieniężnego [Sierpińska i Jachna, 

2007, s. 207]. Kierując się względami ostrożności, przedsiębiorstwa utrzymują zasoby 

gotówki – jako aktywa o stałej wartości pieniężnej dla celów regulowania w późniejszym 

okresie zobowiązań, których wartość pieniężna jest również stała. Suma gotówki, którą firma 

powinna utrzymywać kierując się motywem przezorności, wiąże się z przewidywalnością 

przepływu gotówki (cash flow) w codziennej działalności. Jeśli przepływ gotówki jest 

względnie stały, potrzebna suma gotówki będzie mała, ale jeśli jest on podatny na duże 

wahania, wtedy suma ta musi być większa. Elementami pozwalającymi ograniczyć saldo 

gotówki będą stałe wpływy oraz możliwości zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym 

[Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 221; Tarkowski, 1997, s. 272].  

Motyw spekulacyjny wiąże się z niepewnością co do przyszłego poziomu cen oraz 

korzystaniem z pojawiających się na rynku nieoczekiwanych okazji przynoszących zysk. 

Spekulacja oznacza w tym przypadku skorzystanie z pojawiających się od czasu do czasu, 

nieoczekiwanych okazji przynoszących zysk. Dysponując wolnymi środkami pieniężnymi 

przedsiębiorstwo może w każdej chwili skorzystać z pojawiających się okazji zakupu 

określonych dóbr po atrakcyjnych cenach czy też zainwestować posiadane środki pieniężne    

w inny sposób, np. kupić korzystnie dług innej firmy. Wielkość zasobów gotówkowych 

utrzymywanych w celach spekulacyjnych – w przeciwieństwie do potrzeb transakcyjnych czy 

ostrożnościowych – jest zależna od poziomu stopy procentowej [Czekaj i Owsiak, 1992,         

s. 188]. W okresie wysokiego poziomu stopy procentowej przedsiębiorstwa starają się 

minimalizować wielkość posiadanej gotówki, przeznaczając ją na zakup krótkoterminowych 

papierów wartościowych przynoszących określony dochód. Natomiast przy niskich stopach 

procentowych na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa utrzymują zasoby gotówki, gdyż 

koszty utraconych korzyści dla utrzymywania pieniądza są relatywnie niskie. Także 
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niepewność i zawirowania gospodarcze sprzyjają gromadzeniu środków w celach 

spekulacyjnych. Nagłe wzrosty cen w wypadku posiadania „wolnej” gotówki pozwalają na 

osiągnięcie znacznych zysków [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 221; Tarkowski, 1997, s. 272].  

W wyżej opisanych motywach utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 

zwrócono uwagę na ogólne zmiany w poziomie potrzebnej gotówki w zależności od różnych 

czynników m.in. aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa czy sytuacji gospodarczej           

w kraju. Bardzo ważne jest również, aby przedsiębiorstwo posiadało wystarczające środki 

pieniężne na pokrycie dziennych wydatków gotówkowych. Podstawą jest też tutaj zasada, że 

im dłuższy okres między rozchodem a inkasem gotówki, tym wyższy powinien być stan 

środków pieniężnych [Szymański, 2007, s. 155]. Warto więc jeszcze na chwilę zatrzymać się 

nad czynnikami wpływającymi na poziom środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Według 

J.K. Shima i J.G. Siegela wśród czynników determinujących poziom środków pieniężnych 

należy wymienić m.in. [Shim i Siegel, 2001, s. 232 w: Szymański, 2007, s. 155]:  

 umowy z bankami dotyczące sald debetowych na rachunkach, 

 niestabilność w działalności firmy, 

 długość okresu objętego planowaniem, 

 ogólną kondycję finansową i płynność, 

 możliwość uzyskania kredytów na korzystnych warunkach, 

 terminy płatności zobowiązań z tytułu zadłużenia, 

 spodziewane przepływy środków pieniężnych, 

 ogólne ryzyko działalności przedsiębiorstwa, 

 prawdopodobieństwo wystąpienia niespodziewanych problemów, 

 zyskowność.  

P. Szymański nie kwestionując roli czynników podanych przez J.K. Shima i J.G. Siegela 

wskazuje, że za pierwotne można uznać dwa czynniki warunkujące poziom środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów w przedsiębiorstwie i są to [Szymański, 2007, s. 156]: 

 zmienność wpływów i wydatków, 

 prawdopodobieństwo występowania wpływów i wydatków. 

Zmienność wpływów i wydatków oznacza tu nieregularność uzyskiwanych wpływów        

i niezbędnych wydatków, która wynika na przykład z sezonowości sprzedaży czy też zakupu 

materiałów, towarów, usług itp. Jeżeli więc istnieje istotna różnica w czasie między 

wzmożonymi wydatkami i zwiększonymi wpływami, to przedsiębiorstwo musi zabezpieczyć 

znacznie większą ilość środków pieniężnych i ekwiwalentów niż w sytuacjach, gdy wpływy     
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i wydatki są równomiernie rozłożone w czasie, a ich wahania są niewielkie. Na wykresie 1. 

zilustrowano tę zależność wymaganego poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów od 

zmienności wpływów i wydatków. Zmienność ta może mieć charakter cykliczny (związany 

np. z sezonowością, z cyklami przyrody, cyklami koniunktury gospodarczej) lub 

przypadkowy. W tym miejscu zaznacza swe znaczenie drugi czynnik: prawdopodobieństwo 

trafności określenia wpływów i wydatków. Parametr ten decyduje o wielkości zapasu 

bezpieczeństwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Im prawdopodobieństwo to jest 

większe, tym mniej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów musi utrzymywać 

przedsiębiorstwo [Szymański, 2007, s. 156]. Zależność wymaganego poziomu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów od prawdopodobieństwa trafności określenia wpływów          

i wydatków została przedstawiona na wykresie 2. 

 

Wykres 1. Zależność wymaganego poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów od 

zmienności wpływów i wydatków. 

Wykres 2. Zależność wymaganego poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów od 

prawdopodobieństwa trafności określenia wpływów i wydatków. 

 

Źródło: Szymański P., 2007, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości 

przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź, s. 155. 

Podsumowując, prawidłowe zarządzanie zasobami środków pieniężnych                           

w przedsiębiorstwie u swoich podstaw polega na optymalizacji stanu środków pieniężnych. 

Chodzi tu o takie zarządzanie stanem środków pieniężnych, aby z jednej strony, poziom 

posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zapewniał 

przedsiębiorstwu bezpieczeństwo działalności i niezakłócone działanie, a z drugiej nie narażał 

na niepotrzebne koszty związane z utrzymywaniem zbyt dużej środków pieniężnych w kasie    

i na rachunkach bankowych. Zbyt duże w stosunku do potrzeb stany gotówki zmniejszają 

wprawdzie ryzyko zakłóceń zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania 
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zobowiązań, jednak ograniczają zyski, które mogłyby być osiągnięte dzięki zaangażowaniu 

większej gotówki w procesach gospodarczych lub opłacalnych lokatach [Fuksa, 2009, s.123]. 

Dlatego też kierownictwo każdej firmy powinno zadawać sobie pytanie – jaki jest optymalny 

stan gotówki w naszym przedsiębiorstwie. Na to pytanie można odpowiedzieć posługując się 

różnymi teoretycznymi modelami optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie. Jednym             

z takich modeli jest model Millera-Orra – nazywany także modelem kontroli przypadkowych 

stanów gotówki. Kontynuacja rozważań zawarta została w drugiej części artykułu w rozdziale 

zatytułowanym „Ryzyko a optymalizacja stanów gotówki w przedsiębiorstwie – część druga” 

zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.    
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