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ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW STATYSTYCZNYCH
W CONTROLLINGU
Streszczenie: Wzrost konkurencji na rynku oraz światowy kryzys gospodarczy sprawiły,
iż coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie rozwiązań controllingu.
To właśnie narzędzia oferowane przez controlling mają chronić firmę przed zmiennością
otoczenia. Jednakże równocześnie zachwiana zostaje statyczna pozycja między innymi budżetowania i następuje wzrost oczekiwań co do jego dynamizacji. Wymusza to konieczność
tworzenia budżetów wariantowych (scenariuszowych). Niezwykle pomocne w takich sytuacjach są narzędzia statystyczne. Możliwości ich wykorzystania zostały przedstawione w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: controlling, wskaźniki finansowe.

1. Wstęp
Controlling najczęściej kojarzony jest z kontrolą. Należy jednak pamięta, iż jego zasadniczymi zadaniami są również sterowanie oraz planowanie. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej oraz dopuszczenie na polski rynek zagranicznych kapitałów zaimplementowało rozwój rozwiązań controllingowych również w Polsce
i umożliwiło wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań wypracowanych w innych
krajach [Nesterak 2004, s. 13-14]. Wśród innych czynników przyśpieszających rozwój controllingu można odnaleźć również stały − a często i dynamiczny − rozwój
przedsiębiorstw, a co za tym idzie − większe potrzeby planowania, sterowania oraz
kontroli, wzrastającą konkurencję czy też światowy kryzys gospodarczy. Skuteczne
korzystanie z efektów wprowadzania rozwiązań controllingowych możliwe jest
dzięki dysponowaniu odpowiednimi narzędziami analitycznymi. Do najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w controllingu należy budżetowanie. Chodź jego
wprowadzenie wydaje się w przedsiębiorstwach sprawą oczywistą, to zawsze pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, w jaki sposób wprowadzić to rozwiązanie, by przyniosło firmie jak najlepsze efekty ekonomiczne i rzeczywiście przyczyniło się do poprawy jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
Dynamiczne przeobrażenia makroekonomiczne oraz sposób organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie wpływają bowiem na zmia-
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nę podejścia do problematyki budżetowania. Z jednej strony to budżet ma chronić
firmę przed zmiennością otoczenia, z drugiej jednak coraz częściej zachwiana zostaje statyczna pozycja budżetowania i następuje wzrost oczekiwań w kierunku jego
dynamizacji [Chalastra 2000]. Jednym z wyzwań takiego budżetowania jest szersze
korzystanie z wariantowego (scenariuszowego) przygotowywania budżetów, w których niezwykle istotną rolę mogą odgrywać wskaźniki statystyczne.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych wskaźników statystycznych, przedstawienie ich zasad funkcjonowania oraz zaprezentowanie praktycznych
przykładów ich wykorzystania w controllingu, a w szczególności zastosowania
praktycznego w budżetowaniu kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie.

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych
w analizach statystycznych
Prawidłowe stosowanie controllingu w przedsiębiorstwie możliwe jest dzięki umiejętnemu wykorzystaniu źródeł informacji, ich właściwego przetworzenia oraz podjęcia decyzji usprawniających zarządzanie na podstawie zgromadzonych informacji
[Marciniak 2008, s. 50]. Właściwe wykorzystanie źródeł informacji to z jednej strony opracowanie odpowiednich algorytmów pozwalających na analizę danych i wyciąganie logicznych wniosków, a z drugiej wykorzystanie narzędzi informatycznych,
które przyczynią się do szybszego uzyskiwania wyników, co pozwoli na sprawniejsze podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w controllingu przedsiębiorstwa pozwala m.in. na przygotowanie trzech głównych scenariuszy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Na podstawie posiadanych
danych historycznych możliwe jest wypracowanie kliku scenariuszy dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pokazują one kondycję finansową przedsiębiorstwa
po uwzględnieniu wariantów optymistycznego, pesymistycznego, jak również najbardziej prawdopodobnego. Wszystkie te scenariusze mogą być estymowane z wykorzystaniem narzędzi matematyczno-statystycznych (zob. rys. 1).
Przygotowywanie rozmaitych prognoz oraz analiz sytuacyjnych czy też różnych
scenariuszy jest obecnie znacznie łatwiejsze w związku z powszechnym wykorzystywaniem w tym celu narzędzi informatycznych. Funkcjonujące na rynku programy w sposób automatyczny mogą dokonać przeliczeń oraz przedstawić wynik
symulacji w oparciu o zaimplementowane rozwiązania matematyczne oraz statystyczne [Helfert 2004, s. 238]. Dostępne są zarówno proste rozwiązania skonstruowane w oparciu o arkusze kalkulacyjne, jak i zaawansowane narzędzia tworzące
kompleksowe modele przedsiębiorstwa. Przykładem takiego rozwiązania może być
Decision Support Modeling1.
1
Decision Support Modeling służy do przeprowadzania wielopoziomowych analiz danych
przedsiębiorstwa, wykorzystuje modele wspierające podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą
przedsiębiorstwa, służy również do tworzenia różnych scenariuszy. Uzyskiwane przez użytkowników
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WARIANT
OPTYMISTYCZNY

Rys. 1. Możliwe do uzyskania scenariusze prognoz finansowych dzięki zastosowaniu
wskaźników statystycznych
Źródło: opracowanie własne.

Systemy controllingu obejmują wiele uzupełniających się pod względem sposobu działania komponentów. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie kadrze zarządzającej przejrzystej informacji na temat zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie.
Osiąga się to dzięki zastosowaniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych.
Przedsiębiorstwa mają wtedy możliwość otrzymywania danych niezbędnych do realizacji celów operacyjnych, do przygotowania planów długoterminowych, a także
różnorodnych analiz i scenariuszy.
Rozwiązania statystyczne dla zarządzania przedsiębiorstwem zostały również
wykorzystane w Business Intelligence2, systemie składającym się z czterech podstawowych koncepcji i narządzi, jakimi są [Surma 2009, s. 11]:
a) statystyka i ekonometria, w tym wnioskowanie statystyczne oraz metody
prognozowania,
b) badania operacyjne, w tym teoria decyzji oraz teoria gier,
c) sztuczna inteligencja, w tym systemy wnioskujące na podstawie analogii,
d) technologie baz danych, umożliwiające korzystanie ze wspólnych baz danych i wykorzystanie ich m.in. na potrzeby controllingu w przedsiębiorstwie.
modele pomagają podjąć decyzje, a w przypadku aktualizacji lub dopisania nowych danych następuje
również uaktualnienie uzyskanych wcześniej danych.
2
Business Intelligence jest definiowane jako zorientowany na użytkownika proces zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu
podejmowania decyzji. Systemy te wspierają kadrę menedżerską w podejmowaniu decyzji biznesowych w celu kreowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa [Gardner 2003].
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Obecnie obserwowany jest w przedsiębiorstwach niezwykle intensywny i dynamiczny rozwój technologii informatycznych. Jednak z jednej strony menedżerowie mają wciąż za mało informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych
decyzji, a z drugiej można mówić o pewnym zagubieniu związanym z nadmiarem
informacji, brakiem spójności danych oraz o trudnościach z ich wzajemnym powiązaniem. Odpowiedzią na taki dualizm związany z pozyskiwaniem informacji jest
właśnie rozwój i coraz powszechniejsze wykorzystanie Business Intelligence. Wykorzystanie informacji dzięki wdrożeniu rozwiązań typu BI przedstawia rysunek 2.

SYSTEM
Business Intelligence

INFORMACJA

PROPOZYCJA
DECYZJI

DECYZJA

Rys. 2. Wspieranie decyzji zarządczych przez system Business Intelligence
Źródło: [Surma 2009, s. 15].

Jak można zauważyć, rozwiązania typu Business Intelligence mogą wspierać kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa na dwa sposoby: poprzez dostarczenie informacji
decydentom, na podstawie których podejmują oni określone decyzje, lub poprzez
proponowanie konkretnych decyzji zarządczych.
Podsumowując, można stwierdzić, iż systemy klasy Business Intelligence funkcjonują w oparciu o zaimplementowane modele i narzędzia matematyczno-statystyczne, m.in. w postaci sieci neuronowych, drzew decyzyjnych, analiz decyzji czy
też testowania hipotez [Smok (red.) 2010, s. 168], które z powodzeniem wykorzystywane są w szczególności na potrzeby controllingu w zakresie planowania, sterowania oraz kontroli wykonywanych w przedsiębiorstwie działań.

3. Praktyczne zastosowanie wybranych
wskaźników statystycznych w controllingu
Podstawowym wskaźnikiem statystycznym mającym zastosowanie w controllingu
jest średnia arytmetyczna. Przykładem średniej arytmetycznej może być średnie
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wynagrodzenie pracownika w przedsiębiorstwie. Należy interpretować ją w następujący sposób: jeżeli nie istniałyby różnice w zarobkach pomiędzy poszczególnymi
pracownikami w danym przedsiębiorstwie, to każdy z pracowników zarabiałby dokładnie tyle, ile wynosi w konkretnym przypadku wartość średniej arytmetycznej.
Dla porządku wzór na średnią arytmetyczną przedstawia się następująco:
N
xr = x1 + x 2 + … + x N = /i = 1 x i /N ,
N

(1)

gdzie: xr – średnia arytmetyczna, xi – wartość dla i-tej zbadanej jednostki,
N – liczba zbadanych jednostek.
Średnia arytmetyczna, jako najważniejsza miara w statystyce związana z pomiarem przeciętnego poziomu zmiennych, charakteryzuje się ciekawymi i użytecznymi
właściwościami [Pułaska-Turyna 2005, s. 48]:
a) jest wypadkową wszystkich wartości cechy, punktem ciężkości rozkładu
wszystkich wartości,
b) jest wartością abstrakcyjną, która wcale nie musi pojawić się w rzeczywistości,
c) zawiera się zawsze pomiędzy wartością minimalną a maksymalną,
d) suma różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami a średnią arytmetyczną
jest zawsze równa 0, co obrazuje następujący wzór:
N

/(x

i

r = 0.
- x)

(2)

i= 1

Powszechne wykorzystanie średniej arytmetycznej w analizach, w controllingu,
a nawet w życiu codziennym sprawia, iż uznajemy jej istnienie za oczywiste. Jednak
średnia arytmetyczna może dostarczyć niemiarodajnych danych z punktu widzenia
jej wartości analitycznej stosowanej w controlingu, np. w przypadku występowania
znacznych odstępstw jednej wartości od pozostałych wartości występujących w badanym zbiorze.
Przyjrzyjmy się zatem innemu wskaźnikowi statystycznemu, jakim jest dominanta, zwana również wartością najczęstszą. Najważniejszą zasadą stosowania dominanty jest to, że do jej obliczania używa się nie wszystkich cech, lecz tylko cechy
wybranej. Przykładem dominanty wykorzystywanej w analizach controllingowych
może być podawanie liczby pracowników zatrudnionych w placówce banku w zależności od wielkości czy przedziału obrotu generowanego przez daną placówkę.
Określenie najczęstszej wartości może przyczynić się do lepszego planowania zatrudnienia w przypadku otwierania nowej placówki. Jednakże można też mówić
o dominancie w szeregu przedziałowym. Sposób obliczenia dominanty jest wtedy
uzależniony od rozpiętości przedziałów [Bielecka 2011, s. 115] i w przypadku równych przedziałów na podstawie wzoru (3) oblicza się przybliżoną wartość dominanty.
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D = x 0D +

nD - nD- 1

^ n D - n D - 1h + ^ n D - n D + 1h

× h D,

(3)

gdzie: x0D – dolna granica przedziału dominanty, nD – liczebność przedziału dominanty, nD−1 – liczebność przedziału poprzedzającego przedział dominaty, nD+1 – liczebność przedziału następującego po przedziale dominanty, hD – rozpiętość przedziału dominanty.
Przykładem zastosowania dominanty w controllingu może być określenie wartości uzyskiwanej przez poszczególne oddziały marży, która może być z największym
prawdopodobieństwem osiągana w przypadku otwarcia nowego oddziału przedsiębiorstwa. Przykładowe zestawienie przedziałów marż oraz liczby oddziałów zawiera tabela 1.
Tabela 1. Marże uzyskiwane przez oddziały pewnego przedsiębiorstwa
Lp.
1
2
3
4
5
Razem

Uzyskana marża
0-3%
3-6%
6-9%
9-12%
12-15%

Liczba oddziałów
1
4
9
7
3
24

Źródło: opracowanie własne.

Przedziałem dominanty w tym przypadku jest przedział trzeci (d = 3), zawierający marże z przedziału 6-9%, gdyż to właśnie w tym przedziale znajduje się największa liczba oddziałów spełniających zadane kryterium. W związku z tym wyliczenie
dominanty będzie wyglądać w następujący sposób:
9-4
5
D = 6 + (9 - 4) + (9 - 7) × 3 = 6 + 7 × 3 = 8,14% .

W badanym przedsiębiorstwie z największym prawdopodobieństwem można
się spodziewać wyników uzyskiwanych na poziomie 8,14%.
Kolejną miarą statystyczną, mogącą znaleźć zastosowanie w controllingu,
są kwartyle, czyli miary dzielące zbiorowość na cztery równe części. Z punktu widzenia niniejszego opracowania najważniejszy będzie kwartyl pierwszy oraz kwartyl czwarty. Graficznie przedstawiono to na rysunku 3.
Przykład zastosowania kwartyli w controllingu może wiązać się z wyznaczaniem punktów oraz wartości, które w przedsiębiorstwie przybierają skrajne (25%
z jednej strony i 25% z drugiej). Wyliczenie kwartyli następuje w oparciu o zaprezentowane poniżej wzory(4) i (5):
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¼ zbiorowości

¼ zbiorowości

pierwszy kwartyl

¼ zbiorowości

drugi kwartyl

¼ zbiorowości

trzeci kwartyl

Rys. 3. Graficzna prezentacja pojęcia kwartyli
Źródło: opracowanie własne.

Q1 /4 . x 0Q + 9 N - n ^ x # x 0Q hC × h Q – pierwszy kwartyl,
4
nQ

(4)

* N - n ^ x # x 0Q h h Q – trzeci kwartyl,
Q 3/4 . x 0Q + 93 ×
C×
4
nQ

(5)

1/ 4

1/ 4

1/ 4

1/ 4

3/ 4

3/ 4

3/ 4

3/ 4

gdzie: Q1 /4, Q 3/4 – pierwszy, trzeci kwartyl, x 0Q , x 0Q – dolna granica przedziału
pierwszego/trzeciego kwartyla, n ^ x # x 0Q h, n ^ x # x 0Q h – liczebność skumulowana do momentu pojawienia się przedziału pierwszego/trzeciego kwartyla, N – liczba
zbadanych jednostek, h Q , h Q – rozpiętość przedziału pierwszego/trzeciego kwartyla, n Q , n Q – liczebność przedziału pierwszego/trzeciego kwartyla.
1/ 4

1/ 4

1/ 4

1/ 4

3/ 4

3/ 4

3/ 4

3/ 4

Zobaczmy, jak wygląda zastosowanie kwartyla pierwszego oraz trzeciego
w praktyce. Tabela 2 przedstawia zarobki kształtujące się w pewnej hipotetycznej
firmie.
Tabela 2. Liczba osób zarabiających w podanych przedziałach
Przedział (zł)
800-1200
1200-1600
1600-2000
2000-2400
2400-2800
2800-3200
3200-3600
Razem

Liczba osób
4
4
6
10
6
7
4
40

Źródło: opracowanie własne.

Wyliczenie kwartyla pierwszego oraz trzeciego dla podanego powyżej przykładu będzie wyglądać w następujący sposób:
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Q1 /4 . 1600 + 940 - 8C × 400 . 1733 zł,
4
6
Q 3/4 . 2800 + 93 *× 40 - 29C × 400 . 2857 zł,
7
4

W powyższego przykładu wynika, że 25% zatrudnionych w przedsiębiorstwie
zarabia mniej niż 1733 zł oraz 25% zatrudnionych zarabia więcej niż 2857 zł. W opisanym przypadku wynagrodzenie pięćdziesięciu procent pracowników kształtuje się
w przedziale od 1733 zł do 2857 zł. Wyliczenia takie pozwalają na podejmowanie
decyzji kadrowo-płacowych w odniesieniu zarówno do już pracujących, jak i nowych pracowników. Umożliwiają także przygotowywanie przez działy controllingu
budżetów z uwzględnieniem płac przyszłych pracowników.
Kolejną funkcją użyteczną w analizach controllingowych oraz przygotowywaniu budżetów w przedsiębiorstwie, a tym samym w zarządzaniu operacyjnym, jest
odchylenie standardowe. Wyznacza się je jako pierwiastek z wariancji, a wzór
przedstawia się w następujący sposób:
N

S(x) =

/

i= 1

2

r
(x i - x)
,
N

(6)

gdzie: S(x) − odchylenie standardowe, N – liczebność próby, xi – wartość poszczególnych wartości próby, xr − średnia arytmetyczna wartość próby.
Do obliczeń praktycznych przyjęto dane o kształtowaniu się kosztów wydziałowych w poszczególnych latach w jednym z przedsiębiorstw i następnie na podstawie
danych historycznych ustalono, w jakim zakresie mogą się one zmieniać w przyszłych okresach, jeżeli nie wydarzą się żadne nieprzewidziane zjawiska. Koszty wydziałowe oraz pomocnicze wyliczenia przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Kształtowanie się kosztów wydziałowych w poszczególnych latach
w badanym przedsiębiorstwie
Lp.

Okres
(lata)

1
2006
2
2007
3
2008
4
2009
5
2010
6
2011
Razem suma
Średnia

Koszt
wydziałowy
3 670,00
2 500,00
2 140,00
3 330,00
3 500,00
2 600,00
17 740,00
2 956,67

Źródło: opracowanie własne.

N

x i - xr

(x i - xr) 2

713,33
−456,67
−816,67
373,33
543,33
−356,67

508 844,44
208 544,44
666 944,44
139 377,78
295 211,11
127 211,11

Suma

1 946 133,33

/

i= 1

(x - xr)
i

N

324 355,56

2

N

/

i= 1

(x - xr)
i

N
569,52

2
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W pierwszym kroku liczymy średni koszt wydziałowy dla wszystkich wydziałów, korzystając z wzoru (1). W tym przypadku wartość ta wynosi 2956,76 zł. W kolejnej kolumnie dokonano obliczeń związanych w policzeniem różnicy pomiędzy
poszczególnymi wartościami a średnią arytmetyczną. W następnej kolumnie otrzymane wartości podnosimy do potęgi drugiej oraz sumujemy. W naszym przypadku
suma wynosi 1 946 133,33. W kolejnej kolumnie dzielimy otrzymaną wartość przez
liczbę okresów. W naszym przypadku jest to liczba sześć, a następnie w kolejnej kolumnie wyliczamy pierwiastek kwadratowy z otrzymanej wartości. Można zatem
stwierdzić, iż w przyszłym okresie wartość kosztów wydziałowych będzie wynosić 2956,67±569,52. Posiadając te informacje, dział controllingu może sporządzić
prognozy zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne dotyczące kształtowania się
kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa i przygotować ewentualne warianty
działania do poszczególnych prognoz. W prezentowanym przykładzie w wariancie
optymistycznym koszty wydziałowe wyniosłyby 2387,15 zł, natomiast w wariancie
pesymistycznym kształtowałyby się na poziomie 3526,19 zł. Podobne wyliczenia
można wykonać dla innych pozycji kosztowych i przychodowych występujących
w przedsiębiorstwie i na bazie tych wyliczeń przygotować całościowy budżet w wariancie zarówno optymistycznym, jak i pesymistycznym.
Kolejny wskaźnik zbudowany na bazie odchylenia standardowego to współczynnik zmienności. Różnica w budowie wskaźników polega na tym, że odchylenie standardowe jest miarą bezwzględną i na podstawie uzyskanych wyników nie
można powiedzieć, czy uzyskana wielkość jest „duża” czy „mała” [Pułaska-Turyna
2005, s. 77]. Inaczej jest w przypadku współczynnika zmienności, który wyrażony
jest w wartościach procentowych i pozwala na ustalenie siły zróżnicowania. Wzór
na współczynnik zmienności można przedstawić w następujący sposób:
V(x) =

S(x)
×100%,
xr

(7)

gdzie: V(x) – współczynnik zmienności, S(x) − odchylenie standardowe, xr − średnia
arytmetyczna wartość próby.
Tak wyrażony współczynnik może przyjmować wartości od 0 do 100%, a w rzadkich sytuacjach, gdy odchylenie standardowe przekracza wartość średniej arytmetycznej, może przyjąć i wartość wyższą. Policzmy zatem współczynnik zmienności
dla przykładu podanego wcześniej.
569,52
× 100% = 19,26%.
V(x) =
2956,67
Uzyskana wartość to 19,26% i oznacza, że mamy do czynienia ze słabym zróżnicowaniem cechy. Gdyby wartość mieściła się w przedziale od 20 do 40%, mówilibyśmy o średnim zróżnicowaniu, od 40 do 60% − o silnym zróżnicowaniu, natomiast powyżej 60% − o bardzo silnym zróżnicowaniu cechy.
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4. Zakończenie
Podsumowując, można stwierdzić, iż zastosowanie narzędzi statystycznych w controllingu przedsiębiorstwa może przynieść wiele pożytecznych zmian związanych
w szczególności z możliwością tworzenia scenariuszy budżetowych, a co za tym
idzie − dynamicznego planowania działalności przedsiębiorstwa i szybszego dostosowywania planów do stale zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa. Jak podaje S. Nahotko [2000, s. 54], z czasu poświęcanego na przygotowanie decyzji około
70% przeznacza się na kompletowanie i zestawianie informacji, a tylko 30% na przeprowadzenie procesu i analizę. Idealna sytuacja natomiast powinna wyglądać odwrotnie. Tak więc wcześniejsze przygotowanie wariantów scenariuszowych, np. budżetów, pozwoli w konsekwencji na bardziej prawidłowe i skuteczniejsze podejmowanie decyzji bez konieczności ciągłego zbierania informacji i sporządzania
nowych, zmienionych i dostosowanych do bieżących potrzeb planów. Istotną rolę
informacji w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie podkreśla również
B. Kuc [2011, s. 93].
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa powodują, że pojawia się
coraz więcej potrzeb informacyjnych, które muszą być jak najszybciej zaspokajane. Z drugiej jednak strony sztywne struktury organizacyjne − zwłaszcza w dużych
przedsiębiorstwach – w znaczny sposób utrudniają szybkie dostosowywanie się
do zmieniających warunków. Z pomocą w tych przypadkach przychodzi technika
informacyjna, która umożliwia interpretację i analizę uzyskiwanych danych oraz
pozwala na tworzenie różnych wariantów sytuacyjnych właśnie z wykorzystaniem
narządzi statystycznych.
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USE OF STATISTICAL INDICATORS IN CONTROLLING
Summary: Increasing competition on the market and global financial crisis caused more and
more companies to implement solutions from the field of controlling. The tools offered by
controlling are supposed to protect the company from volatility of the environment. At the
same time, however, static approach (among others static approach to budgeting) is put under
the question and increasing expectations appear to change the approach into more dynamic.
Therefore companies are required to produce multivariant budgets (multiscenario budgets).
Possibilities given by statistical tools become extremely helpful in such a situation and this
article aims to present some of them.
Keywords: controlling, statistical indicators.

