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„Mając na celu swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa 

skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzało mi się widzieć, 

aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują dla dobra społecznego. 

Jest to zresztą objaw niezbyt powszechny wśród kupców i niewielu słów potrzeba, aby im to odradzić”

Adam Smith1

Większość autorów piszących o strategii pomija w swoich rozważaniach pod-

stawowy cel, który powinno realizować przedsiębiorstwo. To tak, jakby kapitan 

statku wyruszał w daleki rejs, nie wiedząc, dokąd zmierza. Cel główny fi rmy jest 

kwestią podstawową i nie można od niego uciekać albo pozostawiać niedomówie-

nia, czy też spychać na sam koniec rozważań o strategii2. Musi być to cel bardzo 

ogólny i nadrzędny w stosunku do wszystkich innych. Celem tym nie jest ani misja, 

ani wizja. To są komunikaty strategiczne adresowane głównie do interesariuszy: 

pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, itp.

W praktyce menedżerowie każdego dnia muszą dokonywać wyborów i podej-

mować mniej lub bardziej ważne decyzje, kierując się „jakimś celem nadrzędnym”. 

Nieustannie mają do czynienia z ludźmi i instytucjami uważającymi, że to wła-

1  A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007, 
t. 2, s. 40.

2  Tak zrobili autorzy bardzo ciekawej książki: B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, 
Warszawa 2007.
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śnie ich interesy powinny być realizowane. Do rozstrzygania tych codziennych 

problemów, ale przede wszystkim do formułowania strategii, konieczny jest ów 

cel nadrzędny.

W krajach o gospodarce rynkowej wszyscy na ogół zgadzają się, że fi rmy 

powinny realizować strategie gwarantujące zyskowność i jednocześnie wypełniać 

pewne obowiązki względem społeczeństwa. Na tym ogólnym stwierdzeniu zgoda 

się kończy. W rzeczywistości istnieje ogromne zróżnicowanie opinii na temat tego, 

jakimi celami przedsiębiorstwa kierują się faktycznie, a jakimi powinny. Bardzo 

często są to cele rozbieżne3.

Celem głównym każdej fi rmy działającej w systemie gospodarki rynkowej 

jest pomnażanie bogactwa akcjonariuszy (inwestorów, właścicieli). Tak jest 

nawet wtedy, gdy większość akcjonariuszy nie widziała na oczy swojej fi rmy i nie 

wie, kto nią zarządza. Jednak wyłożyli na jej akcje pieniądze na rynku pierwotnym 

lub wtórnym i związani są niewątpliwie ryzykiem, które ponoszą. Takie podejście 

jest całkowicie zgodne z teorią „ojca ekonomii” Adama Smitha.

Jest to cel tak fundamentalny, że na co dzień się o nim nie mówi. Ba, mówienie 

o tym wprost może uchodzić za politycznie niepoprawne. Tak jest szczególnie 

w krajach z silnymi związkami zawodowymi. W związku z tym najczęściej na 

plan pierwszy wysuwane są inne cele, jak na przykład satysfakcja pracowników lub 

dobro klientów – również ważne, ale jednak będące tylko środkiem do realizacji 

celu podstawowego.

Prezes fi rmy jest powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą albo radę 

dyrektorów, czyli gremia, których członkowie powinni być powoływani przez 

akcjonariuszy. Jedno jest oczywiste: prezes fi rmy musi, i to coraz bardziej, liczyć 

się z opiniami akcjonariuszy. Ta podległość najlepiej wskazuje, czyją wolę zarzą-

dzający fi rmą muszą wypełniać w pierwszej kolejności.

Zarządzanie fi rmą, a więc to, do czego jej prezes jest zobowiązany, polega 

przede wszystkim na układaniu właściwych relacji ze wszystkimi pozostałymi 

interesariuszami, a głównie z pracownikami, klientami i dostawcami. Jako pre-

zes teoretycznie mógłby wszystkich ich wymienić na nowych. Nie może jednak 

zmienić akcjonariuszy, bo to oni nad nim mają władzę.

W amerykańskim systemie korporacyjnym najważniejszym gremium jest rada 

dyrektorów (board of directors), w której zasiadają dyrektorzy wykonawczy stanowiący 

zarząd (executive offi  cers, executive board) i dyrektorzy niewykonawczy (non-executive) 

– najczęściej właściciele, doświadczeni menedżerowie z innych fi rm, byli politycy 

3  T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 160.
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i wpływowe osobistości. Nie ma formalnego podziału na zarząd i radę nadzorczą. 

Stąd na przykład w wielu przedsiębiorstwach amerykańskich prezes zarządu (presi-

dent) i równocześnie także CEO (chief executive offi  cer - główny dyrektor wykonaw-

czy) jest również przewodniczącym rady dyrektorów (chairman of the board). Oznacza 

to skupienie wielkiej władzy w rękach jednej osoby. Prezes fi rmy amerykańskiej ma 

dziś ogromne uprawnienia, znacznie większe niż większość jego europejskich kole-

gów, w tym polskich. A. Greenspan, na podstawie swoich doświadczeń z zasiadania 

w radach dyrektorów, stawia tezę, że prezesi i autorytaryzm, który się z nimi wiąże, 

stanowią prawdopodobnie najlepszy przepis na sukces fi rmy4.

A zatem kluczowym pojęciem, które powinna sobie przyswoić teoria strategii, 

jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli inaczej – bogactwa dla właścicie-

li. Zadziwiające jest to, że tak nie jest. Termin „zarządzanie przez wartość” jest 

przecież dobrze znany. Na przykład w Polsce miesięcznik „Przegląd Organizacji” 

w okresie od 2000 r. do maja 2008 r. zamieścił osiemnaście artykułów na temat 

VBM (value based management). Dlatego zadziwiająca jest mała absorpcja tej kon-

cepcji przez strategie, a nawet szerzej – przez zarządzanie w ogóle5.

Cynthia A. Montgomery6 pisze o ewolucji teorii strategii biznesowych w ciągu 

ostatnich dwudziestu lat i o niewątpliwym dorobku w budowaniu ich podstaw 

naukowych. Powszechnie strategię traktuje się jako zbiór rozwiązań w celu za-

chowania długoterminowej, trwałej przewagi konkurencyjnej. W XXI wieku 

strategia powinna być rozumiana jako dynamiczny proces, którego celem jest 

tworzenie wartości. Kluczową rolę w tym procesie ma do spełnienia szef fi rmy 

(prezes, CEO itp.). To on jest głównym strategiem. Strategia jest nie tyle ideą czy 

planem, ale przede wszystkim drogą rozwoju dla fi rmy. Jest procesem ciągłym. 

Cel musi być jądrem strategii.

Montgomery nie wyjaśnia niestety, na czym ma polegać kreowanie wartości. 

Nie wspomina nic o akcjonariuszach. Można się jedynie domyślać, że chodzi jej 

o wartość dla wszystkich interesariuszy.

Tak właśnie kreowanie wartości przez przedsiębiorstwo rozumie Joan Ma-

gretta7. Uważa ona, że kreowanie wartości jest ożywiającą zasadą nowoczesnego 

4  A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, WWL Muza SA, Warszawa 2008.
5  Na przykład R.W. Griffi  n w swojej obszernej monografi i Podstawy zarządzania organiza-

cjami, PWN, Warszawa 2005, nie wspomina zupełnie o VBM.
6  C.A. Montgomery, Putting Leadership Back into Strategy, Harvard Business Review, January 

2008.
7  J. Magretta, What Management Is: How It Works and Why It’s Everyone’s Business, Th e Free 

Press, New York 2002, rozdz. 1.
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zarządzania i jego główną odpowiedzialnością. Oznacza ważne przesunięcie 

w mentalności (mindset) korporacji: od zarządzania zasobami do zarządzania 

wynikami. Jednocześnie jest to termin bardzo abstrakcyjny, wieloznaczny, trudny 

w defi niowaniu i komunikowaniu.

Tabela 1. Brakujące wymiary strategii

Powszechne obecne podejście:
Strategia jako ustalone rozwiązanie

Czego brakuje:
Strategia jako proces dynamiczny

Długoterminowa trwała 
przewaga konkurencyjna

Cel Kreowanie wartości

CEO i zewnętrzni konsultanci 
od strategii

Przywództwo

CEO jako główny strateg; praca 
nie może być wykonana 

przez zewnętrznych konsultantów

Niezmienny plan na podstawie 
dokładnych analiz

Forma
Naturalny proces adaptacyjny, 

holistyczny i bez wyraźnego końca

Intensywny okres formułowania, 
a następnie długotrwały okres wdrażania

Ramy 

czasowe

Codziennie, bez przerwy, 
nieustannie

Obrona ustalonej strategii
Ciągła 

aktywność

Wspieranie przewagi konkurencyjnej 
i rozwijanie fi rmy 

Źródło: C.A. Montgomery, Putting Leadership Back into Strategy, 
Harvard Business Review, January 2008.

Magretta uważa, że misją zarządzania jest przede wszystkim kreowanie war-

tości dla klientów, pracowników, a także dla akcjonariuszy. Jest to główna odpo-

wiedzialność szefa fi rmy. W miarę jak rośnie znaczenie aktywów niematerialnych, 

wzrasta znaczenie klientów w defi niowaniu wartości.

Nawet jeżeli przyjmiemy, że podstawowym celem istnienia każdej fi rmy 

działającej w gospodarce rynkowej jest pomnażanie zamożności właścicieli, to 

wyznaczenie strategii fi rmy wymaga jeszcze dodatkowo ustalenia, w jaki sposób 

cel ten będzie mierzony.

Przez dziesiątki lat przyjęło się, że głównym wskaźnikiem mówiącym o po-

wodzeniu fi rmy jest jej zysk, a dokładniej: zysk netto. Musimy jednak pamiętać, 

że zysk netto jest kategorią teoretyczną, ustalaną przez księgowych. Jest wyzna-

czany zgodnie z zasadami księgowości obowiązującymi w każdym kraju, mniej 

lub bardziej zbieżnymi z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Jednak 

w ramach tych standardów możliwe są dopuszczalne różne interpretacje. Powoduje 
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to, że dla tej samej fi rmy i tego samego okresu czasu, działając w ramach dopusz-
czalnych prawem, można ustalić różne wartości zysku (lub straty).

Jest niewątpliwie ciekawym zjawiskiem fakt, że EPS-mania (earnings per share) 
trwa niezmiennie w kwartalnym cyklu8. Wady zysku bilansowego są znane od 
dawna. Najwłaściwszym wyjaśnieniem jest prawdopodobnie przyzwyczajenie 
i względna prostota kategorii zysku. Natomiast wartość fi rmy czy wartość dla 
akcjonariuszy jest kategorią ciągle bardzo abstrakcyjną, a w dodatku wieloznacz-
ną. Co więcej, jest tak duża rozmaitość różnych pojęć (EVA, MVA, SVA, TSR, 
DCF itd.), że trudno się dziwić, iż uczestnicy rynków są dość zdezorientowani 
i wolą posługiwać się tym, co znają.

Trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że nie ma idealnego pojedynczego 
miernika opisującego stan jakiejkolwiek fi rmy. Przedsiębiorstwo jest organizmem 
społeczno-gospodarczym na tyle skomplikowanym, że dla jego opisu potrzebny 
jest nie jeden, ale cały system zmiennych i parametrów. Podobnie jak do opisu 
organizmu ludzkiego nie wystarczy podanie wzrostu, wagi czy koloru oczu. Le-
karz, zanim postawi diagnozę, bierze pod uwagę wiele informacji: ciśnienie krwi, 
poziom cholesterolu, puls itd.

Prawdopodobnie nigdy nie będzie idealnego miernika. Zapewne nie będzie 
także nigdy jednej, uniwersalnej miary wartości. Bardzo popularna miara EVA 
jest przecież oparta na tych samych danych księgowych co zysk. Konieczność 
wprowadzania korekt dodatkowo obciąża ją subiektywizmem księgowych. Naj-
bardziej obiektywną i komunikatywną miarą wydaje się TSR – total shareholders 
return (inaczej TRI – total return to investors), która opiera się tylko i wyłącznie na 
rzeczywistych danych, nieskażonych kreacjami księgowych. Miara ta jest z kolei 
narażona na zmienne stadne zachowania inwestorów i możliwa do zastosowania 
tylko dla spółek publicznych.

Znane jest słynne powiedzenie Warrena Buff etta, że akcje najlepiej jest trzy-
mać jak najdłużej. Rynek wypłaca premie tym, którzy gotowi są znieść stresy 
związane z wahaniami wartości ich majątku przez długi okres czasu. Lekcje 
z inwestowania na giełdzie odnoszą się także do prognoz dla całych gospodarek. 
Rynki mają skłonność do samoregulacji. Gospodarka rynkowa okazuje się bardziej 
stabilna w dłuższym niż w krótszym okresie.

Jednakże wobec narastającej zmienności rynków, w efekcie rozwoju nowych 
technologii, można mieć wątpliwości co do aktualności koncepcji Buff etta, choć 
ta, rzeczywiście przez wiele lat się sprawdzała.

8  J. Polowczyk, Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria, Wyd. WSB, Poznań 2008, 
rozdz. 3.



382
III. PROBLEMY WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Profesor R.B. Reich uważa, że podobnie jak Wal-Mart w handlu detalicznym, 

tak fundusze emerytalne i inwestycyjne agregują siłę indywidualnych inwesto-

rów. Ażeby utrzymać akcjonariuszy, szefowie spółek muszą robić wszystko, by 

podtrzymać wzrost wartości akcji swoich fi rm. Nie mają innego wyjścia – muszą 

skupić się na cokwartalnym budowaniu wartości dla inwestorów.

Podobnie jak konsumenci naciskający na fi rmy – przenosząc się (lub tylko to 

zapowiadając) do konkurencji (tańszej i lepszej jakościowo), także inwestorzy, 

wspomagani przez menedżerów funduszy i Internet, „polują” na najlepsze okazje. 

W latach 90. przeciętny inwestor w USA trzymał akcje ponad 2 lata. Na początku 

lat 2000. – mniej niż rok. A w 2004 r. – zaledwie 6 miesięcy9.

Tworzy się coraz doskonalszy rynek. Jest to najlepiej widoczne w Internecie. Są 

portale porównujące ceny i wyszukujące ceny najniższe. Działają one podobnie jak 

Wal-Mart: zmuszają dostawców do obniżania kosztów i innowacyjności. Podobnie 

działa rynek kapitałowy: spółki muszą co kwartał pokazać swoim inwestorom i po-

tencjalnym inwestorom, że są zdolne do generowania ponadprzeciętnego zwrotu 

na kapitale. Nasila się zatem spekulacja w skali globalnej. Poglądy dotyczące tych 

zjawisk są skrajnie podzielone. Są opinie alarmujące i przewidujące nieuchronną 

katastrofę. Z drugiej strony, zwolennicy wolnego rynku w wersji A. Smitha, tacy 

jak A. Greenspan, uważają te procesy za naturalną ewolucję rynków fi nansowych, 

a transfery spekulacyjne traktują jako amortyzatory zapobiegające globalnym 

kryzysom.

Od początku lat 80. XX wieku nastąpił rozwój technologii, który pozwolił 

rozłożyć ryzyka. Trzy – cztery dekady temu można było handlować tylko zwykły-

mi akcjami i obligacjami. Instrumenty pochodne były proste i było ich niewiele. 

Z wyjątkiem okresowych wstrząsów rynki mają obecnie zdolność do płynnego 

przystosowania się do nowej sytuacji z godziny na godzinę i z dnia na dzień. 

Miliony dealerów na całym świecie starają się kupić niedoszacowane aktywa 

i sprzedać te, które są przeszacowane. Ów proces przenoszenia oszczędności tam, 

gdzie mogą być najefektywniej wykorzystane, niewiele ma wspólnego ze ślepą spe-

kulacją, o której mówią populistyczni krytycy. Jest natomiast jednym z głównych 

czynników sprawczych wzrostu wydajności i podnoszenia standardów życia10.

9  R.B. Reich, Supercapitalism. Th e transformation of Business, Democracy and Everyday Life, 
A.A. Knoff , New York, 2007.

10  A. Greenspan, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, WWL Muza SA, Warszawa 2008, 
s. 544.
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Powyższe wywody prowadzą do następującej konkluzji:

Kluczowym pojęciem, które powinna sobie przyswoić teoria zarządzania stra-

tegicznego, jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli inaczej bogactwa dla 

właścicieli. Najwyższa zatem pora, aby głośno mówić i wyraźnie pisać o strategii 

opartej na kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, czyli value based strategy (VBS).

CREATING COMPANY VALUE AS A KEY ELEMENT OF BUSINESS STRATEGY

Summary

Business strategy books usually do not present the basic goal which should be 
achieved by each company. It is a value creation for shareholders (owners or 
investors). Th at approach corresponds perfectly with Adam Smith’s theory of 
free market economy. Th is goal is so obvious and fundamental that sometimes 
is not mentioned, particularly in countries with strong trade unions.

Th e basic idea of the article is that business strategy should be transformed into 
value based strategy – VBS. Value creation should be the animating principle 
of modern management and its chief responsibility. Th e phrase captures an 
important shift in mindset from managing the resources that go into work 
to managing performance (results).

Economists following A. Smith argue that the shareholder must always come 
fi rst, that the goal of management, purely and simply, is to maximize share-
holder value. Th is purpose should be at the heart of strategy. It should give 
direction to every part of the fi rm. Each business has to have a clear purpose. 
If the purpose is not crystal clear, people in the business will not understand 
what kind of knowledge is critical and what they have to learn in order to 
improve performance.

Th ere is a big contradiction between the above theory and everyday practice 
of public companies all over the world. Th ere is a tyrant terrorizing nearly 
every public company – it is called the quarterly earnings report. EPS-mania 
dominates and distorts the decisions of executive, analysts, investors and 
auditors. Th e article explains why quarterly earnings have not been replaced 
still by value creation measures.

Translated by Jan Polowczyk


