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Słowa kluczowe 

Analiza finansowa, innowacje, ocena efektywności, projekty inwestycyjne, za-
rządzanie zmianami. 

Streszczenie 

W artykule podjęto problem zintegrowanego modelu analizy projektów in-
nowacyjnych. Skoncentrowano się na prezentacji systemowego podejścia do 
analizy projektów, głównych uwarunkowań procesów innowacji, różnorodności 
i integracji metod oceny efektywności finansowej. 

Wprowadzenie 

Wielokierunkowy rozwój metod oceny efektywności projektów inwesty-
cyjnych jest obszernie udokumentowany w bogatej literaturze. Jeden z podsta-
wowych kierunków rozwoju wyznaczają propozycje integracji różnorodnych 
podejść analitycznych; przykładowo: w zintegrowanym modelu analizy projektu 
P.K. Dey [5] zaleca przeprowadzanie: (a) analizy rynku (Market Analysis), (b) 
analizy technicznej (Technical Analysis), oceny oddziaływania na środowisko 
(Environment Impact Assessment), oceny efektów społecznych (Social Impact 

Assessment), (c) analizy finansowej (Financial Analysis) i analizy ekonomicznej 
(Economic Analysis), (d) wyboru projektów (Project Selection), (e) opracowa-
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nia sprawozdania o wykonalności (Feasibility Report), (f) zatwierdzenia projek-
tu (Project Approval, Statutory Approval).  

Systemowe podejście do analizy projektów wymaga w szczególności:  
–  traktowania procesów gospodarczych w sposób zintegrowany; K. Pera 

w analizie finansowej surowcowych projektów inwestycyjnych zaznacza, że 
„w całym łańcuchu techniczno-technologicznym w postaci: zakupu koncesji, 
poszukiwania złoża, zagospodarowania złoża, eksploatacji i sprzedaży su-
rowca integralność zarządzania polega na tym, że procesy te nie są traktowa-
ne jako niezależne ogniwa, lecz stanowią integralną całość podlegającą nad-
zorowi, tak aby końcowy rezultat był optymalny”  [10, s. 87]; 

–  poszukiwania efektów synergii powstających nie tylko w wyniku współdzia-
łania części składowych systemu, ale również współdziałania z otoczeniem 
[3, s. 264];  

–  wiązania przeszłości z teraźniejszością i przyszłością przedsiębiorstwa, co 
jest podstawą systemów controllingu pełnego (integrującego funkcje kontroli 
i planowania) [3, s. 378–385]; traktowania ryzyka nie tylko w aspekcie za-
grożeń, ale także szans, czego przejawem jest rozszerzanie koncepcji warto-
ści bieżącej netto o wartość opcji rzeczowych tkwiących w budowanych ela-
stycznych strategiach rozwoju (opcje traktowane są jako szanse proefektyw-
nościowej modyfikacji realizowanych strategii rozwoju); 

–  dokonywania analizy wielokryterialnej obejmującej szerokie spektrum wła-
ściwości projektu, a także oceny grupowej uwzględniającej różnorodność ce-
lów wielu interesariuszy. Poszczególni interesariusze dokonują oceny projek-
tu z różnych perspektyw, których dopiero modelowe zespolenie umożliwia 
przybliżenie złożoności sytuacji problemowej.  

Specyficzna rola przypada jednak kierownictwom, które muszą dokonywać 
wyborów prowadzących do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i starać 
się usatysfakcjonować głównych interesariuszy. Zarówno w teorii, jak i w prak-
tyce zysk stanowi cel przedsiębiorstwa, który jest najbardziej uniwersalnym 
kryterium oceny i jednocześnie najsilniejszą motywacją działania, a jego gene-
rowanie tworzy podstawy rozwoju przedsiębiorstwa [1, s. 34]. W procesach 
ewaluacji projektów inwestycyjnych finansowe kryterium wyboru projektu in-
westorzy formułują w postaci maksymalizacji stopy zwrotu z zainwestowanego 
kapitału, której poziom nie może być niższy od oczekiwanej przez nich stopy 
zwrotu.  

1. Podstawowe uwarunkowania oceny innowacji 

Ocena podejmowanych innowacji dokonywana jest na różnych etapach 
procesu od „pomysłu do komercjalizacji”; przy czym w miarę realizacji kolej-
nych faz i dokonywania ocen w punktach kontrolnych (tzw. bramkach) obser-
wowane jest wykluczanie pomysłów słabych, a kryteria oceny stają się coraz 
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surowsze (zjawisko to jest opisywane z użyciem metafory lejka pomysłów – 
por. rys. 1). Wykorzystywane są metody: uniwersalne i specjalistyczne; deter-
ministyczne i niedeterministyczne, rozwinięte i w wersjach uproszczonych, ba-
zujące na miernikach niefinansowych i finansowych; na etapie podejmowania 
decyzji o komercjalizacji pomysłu dominujące stają się metody oparte na kryte-
riach finansowych.  

 

 
 

Rys. 1. Lejek pomysłów [13, s. 99] 

 
Na etapie przygotowania planistycznego innowacji (produktowych, proce-

sowych), najczęściej w układach wielowariantowych, w pierwszej kolejności 
należy odpowiedzieć pozytywnie na następujące pytania: (a) „Czy warianty są 
wykonalne?”; (b) „Czy warianty są wystarczające?”; (c) „Czy nie pociągają za 
sobą niemożliwych do przyjęcia następstw?” [7, s. 277]. Po stwierdzeniu wyko-
nalności przeprowadzana jest analiza efektywności finansowej (ocena opłacal-
ności z punktu widzenia inwestora) i/lub analiza efektywności ekonomicznej 
(ocena opłacalności z punktu widzenia społecznego) projektów rozwojowych 
pozwalająca na: (a) wyodrębnienie spośród analizowanych przedsięwzięć grupy 
wariantów uznawanych za efektywne oraz (b) dokonanie wyboru spośród nich 
wariantu najkorzystniejszego. Prospektywiczny charakter rachunku ekonomicz-
nego uświadamia występowanie niepewności i związanego z tym ryzyka projek-
tu innowacyjnego. W niniejszym artykule skoncentrowano się na metodach 
deterministycznych (dyskontowych/dynamicznych i prostych/statycznych).  

W procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych preferowane są zale-
cenia wynikające z analiz uzyskiwanych z użyciem metod dyskontowych (opar-
tych na wartości bieżącej netto), ale stosowane są także metody proste (okres 
zwrotu, prosta i księgowa stopa zwrotu, próg rentowności). Przyjmowane 
w metodach prostych uproszczenia obniżają wprawdzie wiarygodność wyników 
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oceny, ale nie negują możliwości wykorzystania tych metod w określonych sy-
tuacjach decyzyjnych, takich jak: wstępna selekcja projektów w celu odrzucenia 
wariantów najgorszych z punktu widzenia inwestora; ocena projektów typo-
wych – powtarzalnych niejednokrotnie w dotychczasowej działalności firmy; 
ocena projektów wymagających relatywnie niskich nakładów kapitałowych, 
nieuzasadniających zdaniem inwestora zastosowania dyskontowych metod oce-
ny; traktowanie wyników oceny uzyskanych za pomocą metod prostych jako 
informacji uzupełniających – podczas gdy projekty oceniane są metodami dys-
kontowymi) [12, s. 462].  

2.  Zintegrowane ujęcie metod dyskontowych bazujących na wartości  
bieżącej netto 

Nie wnikając w szczegółowe charakterystyki projektów inwestycyjnych, lecz 
pozostając przy podstawowych (syntetycznych) wielkościach niezbędnych do 
oceny ich finansowej efektywności za pomocą metod dyskontowych za szcze-
gólnie istotne informacje na potrzeby rachunku ekonomicznego uznawane są: 
− długości okresów obliczeniowych (n), 
− wielkości i sposoby rozłożenia w czasie przepływów pieniężnych netto bez-

pośrednio dotyczących analizowanych projektów (Ct; 0 ),t n≤ ≤  

− oczekiwane stopy zwrotu z zainwestowanych kapitałów (r). 
Długość trwania typowego projektu inwestycyjnego, czyli jego zdolności do 

generowania przepływów pieniężnych, uwarunkowana jest od okresu realizacji 
oraz okresu jego eksploatacji (praktycznego wykorzystywania). W uproszczeniu 
okres realizacji wiązany jest z ponoszeniem nakładów kapitałowych (wydatki 
fazy przedrealizacyjnej i przedprodukcyjnej, nakłady ma rzeczowe składniki 
aktywów trwałych, nakłady na stworzenie niezbędnego kapitału obrotowego 
netto). Natomiast okres eksploatacji łączony jest z generowaniem dodatniej 
nadwyżki finansowej. 

W przypadku oceny efektywności finansowej projektu z punktu widzenia 
kapitału całkowitego1 ogólne (równoważne) formuły wyznaczania przepływów 
pieniężnych można zapisać w następujący sposób: 
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1 Ocena efektywności z punktu widzenia kapitału własnego inwestora współfinansującego projekt 

wymaga modyfikacji formuł przepływów pieniężnych netto. 
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gdzie:  
St –  sprzedaż netto,  Kt – koszty bez amortyzacji, Pt  – podatek dochodo-
wy, It – nakłady inwestycyjne ogółem, RVn – wartość rezydualna,  
Zt – zysk netto, St – amortyzacja (środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych). 

 
Wśród metod dyskontowych szczególnie ważna rola przypisywana jest me-

todzie wartości bieżącej netto (NPV). Niemniej należy podkreślić, że potencjalni 
inwestorzy mogą być również zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi na inne 
pytania, w szczególności odnośnie do zapotrzebowania na kapitał niezbędny do 
realizacji danego projektu, średniorocznej stopy zwrotu, zdyskontowanego 
okresu zwrotu czy marginesu bezpieczeństwa stopy zwrotu mierzonego za po-
mocą różnicy pomiędzy wewnętrzną stopą zwrotu i oczekiwaną stopą zwrotu. 
Nawiązując do faktu równoważności wielu szczegółowych dyskontowych me-
tod oceny [2, 3], można sporządzić Kartę kompleksowej oceny efektywności 

finansowej projektów inwestycyjnych. O równoważności ocen dokonywanych za 
pomocą różnych kryteriów rentowności opartych na wartości bieżącej netto 
piszą także J. Pasqual, E. Padilla, E. Jadotte [9]. Na marginesie należy dodać, że 
wartości bieżącej netto (NPV) jest równa tzw. rynkowa wartość dodana (MVA), 
która jest sumą zdyskontowanych według stopy rynkowej zwrotu ekonomicz-
nych wartości dodanych EVA  – pod warunkiem, że rynkowa stopa zwrotu jest 
równa oczekiwanej przez inwestora stopie zwrotu [8]. 

Proponowana Karta kompleksowej oceny obejmuje wskaźniki wynikające 
bezpośrednio z oczekiwań inwestora oraz wskaźniki wyznaczone na podstawie 
charakterystycznego dla analizowanego projektu inwestycyjnego wektora prze-
pływów pieniężnych netto, czyli: r  – oczekiwana stopa zwrotu; n  – długość 
okresu obliczeniowego; PVI  – skala projektu (przyjęto minimalną wartość 
bieżącą kapitału niezbędnego do sfinansowania projektu, która gwarantuje za-
chowanie płynności finansowej w całym okresie obliczeniowym); NPV  – war-
tość bieżąca netto, IRR  – wewnętrzna stopa zwrotu; τ  – „return duration”, 
czyli umowny okres, w którym cały zainwestowany kapitał pracuje według sto-
py IRR; w przedziale czasu τ−n  kapitał przynosi stopę zwrotu r; IRRPVI  – 
średnia wartość bieżąca kapitału pracującego w okresie n  lat według we-
wnętrznej stopy zwrotu (pozostały kapitał przynosi stopę zwrotu r ); b  – śred-
nioroczna stopa zwrotu kapitału; T – zdyskontowany okres zwrotu; g  – stopa 
zwrotu zainwestowanego kapitału po zdyskontowanym okresie zwrotu. Zesta-
wienie wyodrębnionych wskaźników, z podziałem na perspektywy badawcze 
dla tzw. typowych projektów inwestycyjnych zawiera tabela 1. W ten sposób 
można kompleksowo zaprezentować wyniki analizy projektów uznanych za 
efektywne (NPV > 0) i jednocześnie wymagających poniesienia nakładów kapi-
tałowych (PVI > 0); do analizy projektów nietypowych pozostaje perspektywa 
wartości bieżącej netto.  
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Współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi formułami oceny 
efektywności finansowej typowych projektów inwestycyjnych umożliwiają 
przeprowadzanie ocen efektywności według jednej lub wielu perspektyw (sto-
sownie do indywidualnych preferencji decydenta; według: perspektywy warto-
ści bieżącej netto, perspektywy wewnętrznej stopy zwrotu z uwzględnieniem 
„return duration” lub kapitału PVIIRR, perspektywy średniorocznej stopy zwrotu 
oraz perspektywy zdyskontowanego okresu zwrotu. Jeżeli NPV > 0 i PVI > 0, 
wówczas spełnione są także kryteria oceny: IRR > r, b > r oraz T < n. Za najbar-
dziej uniwersalną uznaje się perspektywę wartości bieżącej netto. 

Współcześnie koncepcje „tradycyjnych” metod dyskontowych bazujących 
na wartości bieżącej netto podlegają rozszerzaniu, w szczególności o wyniki 
wyceny opcji rzeczowych czy efektów synergii. Jednocześnie – zwłaszcza na 
wstępnym etapie oceny (lub wyboru) projektów innowacyjnych, gdy sporządze-
nie prognozy przepływów pieniężnych netto jest w znacznym stopniu utrudnio-
ne, wprowadzane mogą być dodatkowe uproszczenia w wyznaczaniu zmiennych 
objaśniających. Natomiast rezygnacja w rachunku efektywności finansowej 
projektu z uwzględniania zmian wartości pieniądza w czasie, bazowanie na 
wielkościach średniorocznych (bądź z roku uznanego za rok normalny (typo-
wy)) czy też nieuwzględnianie pełnego okresu funkcjonowania projektu jest 
charakterystyczne dla prostych metod oceny. 

3. Zbiór metod prostych (statycznych) 

Do grupy prostych metod oceny zalicza się okres zwrotu nakładów, prostą 
i księgową stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału oraz analizę progu rentow-
ności (w dalszej części artykułu skupiono się na kapitale finansującym całkowi-
te nakłady inwestycyjne, tj. bez podziału na kapitał własny i obcy).  

Okres zwrotu wyznacza moment zrównania sumy nakładów inwestycyj-
nych ze skumulowaną sumą nadwyżek finansowych lub inaczej – jest czasem 
niezbędnym do odzyskania nakładów ponoszonych na realizację projektu 
z osiąganych nadwyżek finansowych. Na ogół zakłada się, że nakłady inwesty-
cyjne (N) ponoszone w okresie realizacji (tr), zaś nadwyżki finansowe (sumy 
amortyzacji i zysk netto) są uzyskiwane w kolejnych latach okresu eksploatacji 
przedsięwzięcia. Przyjmując, że kwoty corocznych nadwyżek finansowych (nf) 
są jednakowe, to okres zwrotu (Tz) można określić za pomocą wzoru: 

rfz tnNT += / ; gdy nakłady inwestycyjne występują w rozumieniu jednorazo-
wo poniesionego kapitału (początkowego), wtedy przyjmuje się, że tr = 0. 

Prosta stopa zwrotu (rc) określa stosunek rocznego zysku netto (Zn) pocho-
dzącego z normalnego (typowego) roku funkcjonowania przedsięwzięcia i war-
tości kapitału finansującego projekt (Kc). W prowadzonej analizie można też 
wykorzystać formułę prostej stopy zwrotu obliczanej na podstawie przeciętnej 
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kwoty zysku netto ( ),
n

Z zwanej przeciętną prostą stopą zwrotu ( ).
c

r  Ponieważ 
kapitał zaangażowany początkowo w finansowanie nakładów inwestycyjnych 
jest odzyskiwany w miarę umarzania składników majątkowych, dlatego też, 
uwzględniając to zjawisko, można posłużyć się księgową stopą zwrotu (rK). 
Omawiane formuły stóp zwrotu można zapisać w sposób następujący:  
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gdzie:  

Kcp oraz Kck oznaczają początkowy oraz końcowy kapitał zaangażowany. 
 

Próg rentowności definiowany jest różnorodnie; najczęściej oznacza „mi-
nimalne rozmiary sprzedaży konieczne do tego, aby nie ponieść straty” [11, 
s. 82] albo też minimalne rozmiary sprzedaży pozwalające uzyskać oczekiwaną 
kwotę zysku [6, s. 130–131]. W ujęciu sensu largo można by zatem powiedzieć, 
że próg rentowności oznacza minimalną wielkość sprzedaży gwarantującą osią-
gnięcie oczekiwanej miary rentowności działalności (wybór kryterium zależy od 
złożoności modelu analizy rentowności [4]). Konstrukcja funkcji progu rentow-
ności uzależniona jest nie tylko od zastosowanego kryterium, ale także od przy-
jętego miernika wyrażania sprzedaży/produkcji (w jednostkach ilościowych lub 
wartościowych) oraz struktury sprzedaży/produkcji (jednoasortymentowa lub 
wieloasortymentowa), por. tabela 2.  

 
Tabela 2. Formuły progu rentowności* (dla Z = 0) 
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* 
Wgr oznacza próg rentowności w ujęciu wartościowym. Subskrypt u dotyczy jednostki 
umownej produkcji [4] 

 
Punkt wyjścia analizy stanowi najczęściej równanie liniowe sprzedaży 

(produkcji) i kosztów: kQZKcQ s ⋅++=⋅ ; gdzie: Q – produkcja (w jednost-
kach naturalnych lub umownych); c – cena jednostkowa; Ks – koszt stały (rocz-
ny); Z – zysk operacyjny, k – jednostkowy koszt zmienny. 
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Globalne ilościowe rozmiary produkcji wieloasortymentowej (i = 1, 2, ..., n) 
przedstawiane w postaci wektora [Q1, Q2, ..., Qn] mogą być wyrażone 
w mierniku ilościowym (Qu), z zastosowaniem jednostek przeliczeniowych 
(umownych czy wyrobów reprezentantów). W tym celu niezbędnym warunkiem 
jest posiadanie współczynników przeliczeniowych (ui). Natomiast cena jednost-
ki umownej (cu) oraz koszt zmienny jednostki umownej (ku) mogą być wyzna-
czone na bazie danych historycznych (lub przewidywanej struktury produkcji) 
z zastosowaniem następujących wzorów: 
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Porównanie planowanej (możliwej do sprzedaży) wielkości produkcji 
z progiem rentowności umożliwia kwalifikację projektu do zbioru projektów 
efektywnych bądź zbioru projektów nieefektywnych. Do oceny efektywności 
z wykorzystaniem metody okresu zwrotu, prostej i księgowej stopy zwrotu rolę 
granicznych poziomów mierników kryterialnych stanowią wyartykułowane 
oczekiwania inwestorów. Za orientacyjny punkt odniesienia mogą też posłużyć 
poziomy stóp zwrotu podobnego typu projektów realizowanych w przedsiębior-
stwie czy w branży.  

Podsumowanie 

Rozwój podejścia systemowego prowadzi nieuchronnie do tworzenia kon-
cepcji oraz modeli integrujących wiele, dotychczas rozpatrywanych oddzielnie, 
perspektyw badawczych. Tego rodzaju sytuacja została zaprezentowana na 
przykładzie zagadnienia ewaluacji projektów innowacyjnych, w tym współza-
leżności wielu metod dyskontowych bazujących na wartości bieżącej netto. 

W kompleksowym ujęciu instrumentarium analityczno-badawczego jest 
uzasadnione miejsce zarówno dla metod rozszerzonych (np. uwzględniających 
zagadnienie reinwestycji czy wycenę opcji rzeczowych) w stosunku do wersji 
tradycyjnych metod dyskontowych, jak i metod prostych. Na ostateczny wybór 
zastosowanej metody oceny wpływ będą mieć oczekiwania menedżerów oraz 
specyfika i etap przygotowania przedsięwzięć. 
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On the methods of the financial assessment of the innovative projects'  
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Summary 

The article covers the problem of the integrated analysis model of innova-
tive projects. It is focused on the presentation of the systematic approach to the 
project analysis, the main determinants of the innovation processes, and the 
diversity and integration of the methods used for assessing financial efficiency. 




