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7. RYZYKO A OPTYMALIZACJA STANÓW GOTÓWKI                              

W PRZEDSIĘBIORSTWIE - CZĘŚĆ DRUGA
1
 

 

Marzena Wójcik 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

1. Model kontroli przypadkowych stanów gotówki Millera-Orra 

1.1. Podstawowe założenia modelu 

Model Millera-Orra to model finansowy wykorzystywany do optymalizacji poziomu 

posiadanych przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych (gotówki) [Słownik NBP]. Model 

ten zakłada, że zmiany stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie mają charakter 

losowy. Oznacza to, że prawdopodobieństwo spadku lub wzrostu poziomu gotówki jest takie 

samo, czyli równe 0,5. Przyjęcie tego założenia oznacza, że gotówka wpływa lub wypływa       

z przedsiębiorstwa z taką samą częstotliwością. Praktycznie zakłada się zatem, iż zarówno 

zmiany wielkości wydatków jak i wpływów w równym stopniu są nieprzewidywalne               

i w takim też stopniu niezależne od woli kierownictwa [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 227-

228]. 

Istotą zarządzania środkami pieniężnymi z wykorzystaniem modelu Millera-Orra jest 

określenie takiego obszaru stanów gotówki, które z punktu widzenia kierownictwa 

zapewniałyby oczekiwany poziom płynności finansowej. Oznacza to możliwość 

dysponowania środkami niezbędnymi dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych oraz wszystkich 

innych bieżących wydatków. Zarządzanie środkami pieniężnymi polega na dokonywaniu 

transakcji sprzedaży bądź zakupu papierów wartościowych w momencie, gdy poziom tych 

środków pieniężnych wykracza poza obszar uznany za bezpieczny [Sierpińska i Jachna, 2007, 

s. 209; Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 228]. Podstawowymi wielkościami opisującymi obszar 

bezpieczeństwa są [Sierpińska i Jachna, 2007, s. 209]:  

 limit dolny, tzn. określony przez przedsiębiorstwo stan gotówki, którego 

przekroczenie stwarza groźbę utraty płynności finansowej, 

 optymalny punkt odnowienia, tj. poziom środków pieniężnych, wokół którego 

powinny oscylować jej dzienne stany, 

                                                      
1 Niniejszy rozdział stanowi tematyczną kontynuację rozdziału pt. „Ryzyko a optymalizacja stanów gotówki      

w przedsiębiorstwie – część pierwsza.” Oba rozdziały stanowią spójną całość i tak też powinny być 

merytorycznie traktowane. 
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 limit górny, tzn. taki poziom środków pieniężnych, którego utrzymanie nie ma 

uzasadnienia ekonomicznego. 

Poniżej przedstawiona zostanie procedura zastosowania modelu Millera-Orra wraz            

z opisem formuł, według których ustala się optymalny punkt odnowienia gotówki oraz limit 

górny [Sierpińska i Jachna, 2007, s. 209-210].   

Na początku na podstawie danych rzeczywistych określa się  funkcję trendu: 

  tbatf   

Parametry tej funkcji ustala się korzystając z następującego układu równań: 
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gdzie: yt – wartości rzeczywiste stanów środków pieniężnych; t – jednostki czasu; n – liczba 

jednostek czasu; a,b – parametry funkcji trendu.  

Z funkcji trendu oblicza się wariancję dziennego stanu środków pieniężnych według wzoru: 
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gdzie: k – liczba parametrów funkcji trendu, y’t – wartości szacowane stanów środków 

pieniężnych na podstawie funkcji trendu. 

Następnie ustala się optymalny punkt odnowienia gotówki na podstawie równania:  

3

2

,
4

3
L

i
SF

G d

dz

Esp

op





  

gdzie: Gop – optymalny punkt odnowienia gotówki; Fsp – koszt transferu środków pieniężnych 

i papierów wartościowych (stały dla 1 transferu)
2
; SE

2
 – wariancja dziennego stanu środków 

                                                      
2
 W modelu Millera-Orra wykorzystuje się stały koszt transferu (Fsp). Koszt ten składa się z dwóch elementów:  

a) stałego kosztu przeprowadzenia operacji transferu obejmującego płace pracowników odpowiedniej 

komórki przedsiębiorstwa, koszty telefonu, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku papierów 

wartościowych itd. 

b) kosztu opłat brokerskich; powyżej pewnej kwoty są one naliczane procentowo od wielkości transakcji, 

wobec tego koszt transferu Fsp staje się wówczas kosztem zmiennym, jest to jednak sprzeczne                

z założeniami modelu.  

Wydaje się jednak, że problem ten można rozwiązać w sposób uproszczony zakładając, iż opłaty brokerskie są 

stałe dla każdej porcji papierów wartościowych niższej od arbitralnie przyjętej wielkości gotówki, której koszt 

transferu w papiery wartościowe zostanie wprowadzony do modelu. Przyjęcie stałej opłaty brokerskiej pozwoli 

zastosować model optymalizujący w warunkach gospodarki polskiej. Rzeczywisty koszt transferu będzie się 

więc nieco różnił od kosztu zakładanego w modelu [Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 226]. 
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pieniężnych; idz – dzienny dochód możliwy do uzyskania z portfela papierów wartościowych; 

Ld – dolny limit środków pieniężnych. 

Limit górny stanu środków pieniężnych ustalamy jako: 

LGL dopg
 23  

gdzie: Lg – limit górny środków pieniężnych. 

Mechanizm zarządzania środkami pieniężnymi na podstawie omawianego modelu polega 

na dążeniu do utrzymywania ich stanu na poziomie wyznaczonym przez optymalny punkt 

odnowienia poprzez kolejne transfery środków pieniężnych i papierów wartościowych. 

Kierownictwo nie interweniuje do momentu, w którym stan gotówki nie przekroczy dolnego 

lub górnego limitu. Osiągnięcie limitu dolnego oznacza, że stan gotówki zbliża się do granicy 

uznanej za niebezpieczną dla wypłacalności przedsiębiorstwa. Reakcją kierownictwa na tę 

sytuację jest sprzedaż papierów wartościowych w wielkości równej: 

LGS doppw
  

gdzie: Spw – sprzedaż papierów wartościowych.  

Operacja ta doprowadza stan gotówki do wartości punktu odnowienia. Z kolei osiągnięcie 

przez środki pieniężne górnego limitu oznacza ich bieżącą nadwyżkę, za którą 

przedsiębiorstwo zakupuje papiery wartościowe o wartości: 

GLZ opgpw
  

gdzie: Zpw – zakup papierów wartościowych.  

Poprzez wykonanie operacji zakupu papierów wartościowych stan gotówki                       

w przedsiębiorstwie znów zostaje sprowadzony do wartości optymalnej [Sierpińska i Jachna, 

2007, s. 210; Sierpińska i Wędzki, 1997, s. 229]. 

Poniżej na wykresie 1. zaprezentowano schemat zmian stanów gotówki                             

w przedsiębiorstwie podczas stosowania modelu Millera-Orra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Zmiany stanu gotówki według modelu Millera-Orra. 
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Źródło: Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa, s. 671 [w:] Szymański, 2007, s. 161.  

 

1.2. Determinanty parametrów modelu 

Wśród czynników mających wpływ na wartość punktu odnowienia decydującą rolę 

odgrywają parametry Fsp, idz, SE
2
, Ld  gdzie dla przypomnienia [Sierpińska i Wędzki, 1997,      

s. 228]: 

Fsp – koszt transferu środków pieniężnych i papierów wartościowych; jego wielkość jest 

niezależna od rozmiaru transferu, czyli jest on stały na jedno zamówienie; 

idz – dzienny dochód możliwy do uzyskania na portfolio papierów wartościowych; określa on 

rozmiar kosztu utraconej możliwości, wynikłej z konieczności utrzymywania                          

w przedsiębiorstwie gotówki na określonym poziomie;  

SE
2
 – wariancja dziennego stanu środków pieniężnych, wyznaczona na podstawie danych 

historycznych lub też będąca planowaną (prognozowaną) wielkością dopuszczalną; parametr 

ten jest miarą zmienności cash flow w określonym czasie; wariancję tę można obliczyć na 

podstawie funkcji trendu wyznaczonej za pomocą metody najmniejszych kwadratów; 

Ld – dolny limit środków pieniężnych.  

Wzrost wartości wariancji środków pieniężnych, a także kosztu transferu powoduje 

wzrost odległości między punktem odnowienia a limitem górnym, co oznacza, że zakupy 

papierów wartościowych będą dokonywane stosunkowo rzadko, ale za to w większych 

pakietach. W przypadku planowania poziomu wariancji, która obejmowałaby znaczne 

wahania poziomu cash flow, może dojść do wywindowania optymalnego stanu gotówki,          

a tym samym utrzymywania nie uzasadnionej nadwyżki środków pieniężnych. Wzrost stopy 

utraconej korzyści oddziałuje zmniejszająco na odległość pomiędzy punktem odnowienia          
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a limitem dolnym. Oznacza to spadek wartości pakietu papierów wartościowych 

przeznaczonych na sprzedaż oraz wzrost częstotliwości tej operacji. Należy dodać, iż 

niezależnie od wielkości tej stopy zakupy będą zawsze dokonywane rzadziej niż sprzedaż,       

z uwagi na niesymetryczne położenie punktu odnowienia względem obu limitów [Sierpińska     

i Wędzki, 1997, s. 230]. 

Jednak zasadniczym czynnikiem oddziałującym na poziom punktu odnowienia gotówki 

jest wartość jej dolnego limitu wyznaczonego przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Przy 

ustalaniu limitu dolnego kierownictwo powinno brać pod uwagę m.in. [Fuksa, 2008a, s. 107-

108]:  

1. Specyfikę otoczenia (zmienność), w którym działa przedsiębiorstwo oraz fazę cyklu 

koniunkturalnego, w jakiej znajduje się cała gospodarka, region i branża. Ogólnie można 

powiedzieć, że im bardziej burzliwe jest to otoczenie i im bardziej podmiot gospodarujący 

jest od niego uzależniony, tym wyższy powinien być dolny limit gotówki. Jego wysoka 

wartość stanowi najlepsze krótkookresowe zabezpieczenie przed niespodziewanymi 

wahaniami cash flow. Podobny wpływ ma recesyjna i depresyjna faza cyklu 

koniunkturalnego, które stwarzają szczególne zagrożenie utraty płynności finansowej. 

2. Kwotę środków pieniężnych, którą z pewnych względów przedsiębiorstwo nie może        

w pełni dysponować. Przykładem może być tu umowa z bankiem, na mocy której 

przedsiębiorstwo zobowiązało się stale utrzymywać pewną sumę gotówki na swoim 

rachunku rozliczeniowym. 

3. Wielkość rezerw krótkoterminowych papierów wartościowych oraz ich płynność. 

Przedsiębiorstwa, posiadające niewielkie rezerwy tych papierów, a zwłaszcza te, których 

dzienne stany gotówki mają tendencję do znacznych skoków wartości (duża wariancja) 

powinny szczególnie dbać o płynność swojego portfela. 

 

1.3. Ograniczenia zastosowania modelu w praktyce gospodarczej 

Praktyczne zastosowanie modelu Millera-Orra nie jest zadaniem prostym. Pomimo wielu 

zalet i przydatności modelu w optymalizacji poziomu gotówki w przedsiębiorstwie, ma on też 

pewne ograniczenia pojawiające się podczas implementacji modelu teoretycznego do 

rzeczywistości gospodarczej. Do najistotniejszych problemów praktycznych związanych          

z adaptacją modelu do rzeczywistych warunków gospodarczych należy zaliczyć założenia       

o [Fuksa, 2009, s. 129]: 

 stałości kosztów transferu pomiędzy gotówką a papierami wartościowymi bez 

względu na wielkość transferu. W praktyce najczęściej koszt transferu jest wprost 
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uzależniony od jego wielkości. Stała może być jedynie wielkość minimalnej marży 

pobieranej przez bank. Ponadto na koszt transferu składa się również zmienna 

prowizja od wartości przelewu; 

 natychmiastowej zamianie papierów wartościowych na gotówkę i odwrotnie.             

W praktyce czas od momentu złożenia dyspozycji do chwili jej wykonania jest różny. 

W obecnych systemach bankowych z reguły wynosi on co najmniej 1 dzień roboczy; 

 stałości stopy kosztu alternatywnego (oprocentowania papierów wartościowych).        

W praktyce rentowność papierów wartościowych zmienia się płynnie z każdym 

kolejnym dniem; 

 identyczności częstotliwości wpływu lub wypływu gotówki z przedsiębiorstwa oraz 

braku możliwości oddziaływania na te wielkości ze strony zarządzających; 

 subiektywnym (arbitralnym) sposobie określenia dolnego limitu gotówki; 

Wśród ograniczeń stosowania modelu Millera-Orra nie można pominąć również 

występowania zjawiska sezonowości produkcji, które wymusza w praktyce konieczność 

okresowej zmiany parametrów modelu, tak aby lepiej dopasować go do specyfiki działania 

przedsiębiorstwa
3
 [Fuksa, 2009, s. 129]. Dodatkowo pojawiają się również takie problemy jak 

m.in. za jaki okres należy wyliczyć wariancję środków pieniężnych oraz po jakim czasie 

parametry modelu tj. górny i dolny limit środków pieniężnych, optymalny punkt odnowienia 

gotówki należy poddać aktualizacji [Szymański, 2007, s. 162].  

Na bariery w zastosowaniu modelu Millera-Orra wskazuje m.in. D. Fuksa [Fuksa, 2008a; 

Fuksa 2009] przeprowadzając badania na grupie kopalń drogowych surowców skalnych. 

Bariery w tym przypadku wynikają przede wszystkim ze znacznych różnic w poziomach 

dziennych stanów gotówki (w kolejnych, następujących po sobie dniach – rzędu kilku tysięcy 

złotych). Powoduje to bardzo wysoką wartość wariancji, będącej podstawą ustalania istotnych 

dla tego modelu limitów gotówki, a to z kolei powoduje wysokie poziomy tych limitów. 

Jednak jak dodaje sam D. Fuksa, powyższe wnioski z badań nie umniejszają walorów modelu 

Millera-Orra.  

Zastosowanie modelu Millera-Orra do zarządzania poziomem środków pieniężnych         

w przedsiębiorstwie napotyka w praktyce wiele barier. Niemniej jednak kierownictwo firmy 

nie może być pozbawione narzędzi służących do efektywnego zarządzania zasobami 

przedsiębiorstwa. Wykorzystanie tych narzędzi w praktyce powinno się traktować jako środek 

                                                      
3
 Sezonowość produkcji ma duże znaczenie m.in. w branży górniczej drogowych surowców skalnych [Fuksa, 

2009, s. 129]. 
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pomocniczy, wspomagający decydenta, obok jego własnego doświadczenia [Sierpińska           

i Wędzki, 1997, s. 231].  

 

2. Podsumowanie i kierunki dalszych badań  

Na podstawie analizy literatury przedmiotu w opracowaniu przedstawiono model Millra-

Orra jako jedno z narzędzi optymalizacji poziomu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 

jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstwa, 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 – koszty utraconych korzyści, 

wiążące się z niezainwestowaniem nadwyżki środków pieniężnych w krótkoterminowe 

papiery wartościowe, lokaty czy inne formy lokowania środków pieniężnych.  

W niniejszej pracy przedstawiono pojęcie ryzyka wraz z odwołaniem się do jego wielu 

prób definiowania, ponadto wskazano główne motywy utrzymywania gotówki                        

w przedsiębiorstwie, czynniki kształtujące poziomy tej gotówki, a także przedstawiono model 

Millera-Orra jako jedno z narzędzi optymalizacji poziomu środków pieniężnych                     

w przedsiębiorstwie. W pracy zostały omówione główne założenia modelu, wybrane 

determinanty poszczególnych wartości parametrów modelu, a także wskazano na pewne 

bariery i ograniczenia w stosowaniu modelu w praktyce gospodarczej. Można więc uznać, że 

cel artykułu został zrealizowany. 

Środki pieniężne stanowią ważną część zasobów przedsiębiorstwa, dlatego też ważne jest, 

aby działania kierownictwa koncentrowały się także na zarządzaniu tym zasobem. Jednym       

z elementów zarządzania środkami pieniężnymi jest optymalizacja ich poziomu w kasie i na 

rachunkach bankowych. Utrzymanie pewnego poziomu środków pieniężnych                          

w przedsiębiorstwie jest konieczne dla prawidłowego jego funkcjonowania i zapewnienia 

płynności finansowej. Z punktu widzenia jednego z ważniejszych celów każdego 

przedsiębiorstwa – maksymalizacji zysków – należy dążyć do minimalizacji posiadanej 

gotówki i maksymalizowania dochodów z jej inwestowania w różne formy lokowania 

gotówki np. w zakup papierów wartościowych.  Utrzymywanie zbyt dużych stanów gotówki 

zmniejsza wprawdzie ryzyko utraty płynności, ale z drugiej strony ogranicza możliwości 

uzyskiwania dochodów, jakie firma mogłaby mieć z zainwestowanych środków. Dlatego też 

przedsiębiorstwo staje przed zadaniem określenia jaki poziom środków pieniężnych byłby dla 

niego optymalny.  
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Do optymalizacji poziomu środków pieniężnych przedsiębiorstwo może skorzystać           

z różnych modeli teoretycznych, m.in. z zaprezentowanego w niniejszej pracy modelu 

kontroli przypadkowych stanów gotówki Millera-Orra. Model ten opiera się na trzech 

głównych parametrach, którymi są [Sierpińska i Jachna, 2007, s. 209; Słownik NBP]: 

 dolny limit gotówki – poniżej tego limitu przedsiębiorstwo może nie regulować           

w terminie zobowiązań; jest to określony indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo 

stan środków pieniężnych, którego przekroczenie (spadek poniżej wysokości tego 

limitu) grozi utratą płynności finansowej. Limit dolny jest określany ekspercko             

i opiera się na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie zarządzania gotówką; 

 optymalny punkt odnowienia, tj. poziom środków pieniężnych, wokół którego 

powinny oscylować jej dzienne stany, 

 górny limit gotówki – jest to taki poziom środków pieniężnych, którego utrzymanie 

nie ma uzasadnienia ekonomicznego, bowiem przedsiębiorstwo ponosi wysokie 

koszty utraconych korzyści. 

Model Millera-Orra oblicza górny limit środków pieniężnych oraz docelową wartość tego 

salda (optymalny punkt odnowienia gotówki). Znajomość górnego, dolnego limitu gotówki 

oraz optymalnego poziomu odnowienia usprawnia zarządzanie poziomem środków 

pieniężnych w przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy saldo gotówki przekroczy górny limit, 

przedsiębiorstwo powinno zainwestować wolne środki np. zakupić papiery wartościowe, tak 

aby saldo środków pieniężnych osiągnęło wartość poziomu optymalnego. W przypadku 

osiągnięcia limitu dolnego, przedsiębiorstwo powinno pozyskać dodatkowe środki do 

poziomu optymalnego, np. dokonując sprzedaży papierów wartościowych [Słownik NBP]. 

Model Millera-Orra jest modelem teoretycznym i w pewnym stopniu upraszcza 

rzeczywistość, dlatego też podczas prób zastosowania modelu w praktyce gospodarczej 

pojawiają się pewne bariery i problemy praktyczne. Wybrane bariery i ograniczenia                

w zastosowaniu modelu zostały opisane w niniejszej pracy. Jednak jak pokazuje długoletnia 

praktyka – model powstał w latach 60. XX wieku i do dziś jest stosowany – model ten może 

być pomocnym narzędziem w ręku doświadczonego kierownictwa w zarządzaniu poziomem 

środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. 

Kierunkiem dalszych badań może być analiza zastosowania omawianego modelu             

w praktyce gospodarczej. Po pierwsze badania mogłyby być przeprowadzone pod kątem 

analizy jak wiele przedsiębiorstw stosuje model Millera-Orra w optymalizacji poziomu 

środków pieniężnych, z drugiej zaś strony na jakie inne praktyczne ograniczenia i bariery         

w stosowaniu tego modelu wskazują stosujący ten model w przedsiębiorstwach. Wynikiem 
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takich badań mógłby być opis propozycji rozwiązań problemów praktycznych związanych       

z zastosowaniem modelu, różne wersje rozwinięcia modelu Millera-Orra dedykowane dla 

poszczególnych działów gospodarki czy nawet bardziej szczegółowo dla poszczególnych 

branż.  
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