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PROWARTOŚCIOWY PARADYGMAT 
I KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ 
— MECHANIZMY I OBSZARY EWOLUCJI

Andrzej Jaki

Wprowadzenie

K oniec XX i  początek XXI wieku przyniosły ewolucję 
i  rozwój paradygmatów oraz koncepcji zarządzania, 

a tym samym głębokie przemiany w modelach funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Neoklasyczny model przedsiębior-
stwa związany był ze skupieniem uwagi na maksymalizacji 
zysku jako nadrzędnym celu jego działalności, determinu-
jącym w sposób fundamentalny wartość przedsiębiorstwa. 
Model ten był właściwy epoce kapitalizmu przedsiębiorców 

–  właścicieli zarządzających przedsiębiorstwami. Ewolucja 
typów własności przedsiębiorstw, zapoczątkowana roz-
dzieleniem własności od zarządzania, ukształtowała nowe 
modele przedsiębiorstwa związane z erą kapitalizmu mene-
dżerskiego oraz kapitalizmu inwestorskiego, które związane 
są z dominacją nieklasycznej własności prywatnej oraz in-
stytucjonalnych inwestorów w strukturach właścicielskich 
przedsiębiorstw. Wymagało to znacząco odmiennego po-
dejścia zarówno do kwestii zdefiniowania podstawowego 
celu przedsiębiorstwa, jak i  sposobów zapewnienia jego 
efektywnej i skutecznej realizacji. Stworzyło to fundament 
dla powstania i  rozwoju prowartościowego paradygmatu 
zarządzania. 

U  podstaw sformułowania tego paradygmatu legło 
gruntowne studium uwarunkowań kreowania wartości dla 
akcjonariuszy w warunkach rozdzielenia własności i zarzą-
dzania opracowane przez A. Rappaporta (1986, s. 6–7), który 
postrzegał tego rodzaju sytuację jako źródło potencjalnych 
konfliktów wynikających z dywergencji oczekiwań oraz an-
tynomiczności celów właścicieli i menedżerów. Powstanie 
i  rozwój wymienionego paradygmatu wytyczyło zarazem 

nowy etap rozwoju nauk o  zarządzaniu związany z  ich 
wzrastającą finansyzacją. Czynnikiem sprzyjającym rozwo-
jowi i  upowszechnieniu prowartościowego paradygmatu 
był paralelny rozwój innych paradygmatów – w tym przede 
wszystkim paradygmatu wiedzy i  paradygmatu informa-
cyjnego. Wymienione paradygmaty związane były z zapo-
czątkowaną w drugiej połowie XX wieku erą informacyjną 
oraz wzrostem znaczenia zasobów niematerialnych jako 
podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw i  czynnika ich 
konkurencyjności na rynku. 

Powstawanie i  ewoluowanie paradygmatów jest od 
dziesięcioleci immanentnie związane z  rozwojem nauk 
o  zarządzaniu. Procesy te odnoszą się także do zmian 
zachodzących w  obrębie poszczególnych paradygmatów 
oraz wytyczonych przez nie koncepcji zarządzania1. Stąd 
podstawowym celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
przeobrażeń, jakim podlegały prowartościowy paradygmat 
i  koncepcja zarządzania wartością wraz ze wskazaniem 
mechanizmów współkształtujących wymienione procesy. 
Artykuł stanowi tym samym naukową refleksję opartą na 
badaniach2 prowadzonych przez jego autora w odniesieniu 
do ogółu mechanizmów procesu zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa. 

Koncepcja zarządzania wartością

P rowartościowy paradygmat, podobnie jak również 
inne paradygmaty zarządzania, legł u podstaw powsta-

nia i rozwoju nowej kompleksowej koncepcji zarządzania 
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In the paper the application of management methods 
in various economics paradigm was analyzed. The 
manuscript should be taken as a part of discussion on the 
above mentioned issue. Its main element is a  map that 
describes hierarchical selection of management methods 
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ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
Potrzeba poszukiwania nowej koncepcji zarządzania wy-
nikała także z istotnych zmian wewnętrznych i zewnętrz-
nych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa, do 
których należy zaliczyć:

• oddzielenie własności od zarządzania przedsiębior-
stwem, a tym samym odejście od klasycznego mode-
lu przedsiębiorstwa prywatnego i przejmowanie od 
właścicieli ekonomicznego tytułu własności przez 
menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami 
(Rappaport, 1986, s. 6–7);

• rozproszenie własności jako konsekwencji poszu-
kiwania różnych dróg pozyskiwania kapitału oraz 
wprowadzania akcji przedsiębiorstw do obrotu 
publicznego, co zrodziło potrzebę poszukiwania 
instrumentów motywujących menedżerów do po-
dejmowania decyzji służących efektywnemu pomna-
żaniu powierzonego przedsiębiorstwu kapitału; 

• zdominowanie struktur własnościowych przedsię-
biorstw przez takich inwestorów instytucjonalnych, 
jak banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emery-
talne, fundusze ubezpieczeniowe oraz fundusze ven-
ture capital. Konsekwencje tego zjawiska to postę-
pująca koncentracja własności, rosnąca aktywność 
akcjonariuszy oraz wzrost efektywności kontroli 
właścicielskiej (von Wuntsch i in., 2006, s. 44–48);

• rosnące znaczenie zasobów niematerialnych jako 
składników potencjału gospodarczego przedsiębior-
stwa i kluczowych czynników stymulujących wzrost 
jego efektywności;

• postępującą internacjonalizację działalności gospo-
darczej, co wiąże się z procesami globalizacji, które 
przyczyniły się do postępującej otwartości gospoda-
rek narodowych oraz wysokiej mobilności wszyst-
kich rodzajów zasobów gospodarczych. 
Idea kreowania wartości przedsiębiorstwa jako pod-

stawa dla formułowania odrębnej koncepcji zarządza-
nia jest zarazem stosunkowo nowa. Pojawiła się dopiero 
w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy 
to zrodziło się powszechne dziś określenie value based 
management. Rozwój i upowszechnienie w praktyce go-
spodarczej tej koncepcji zarządzania przypadają na lata 
90. XX wieku, kiedy koncepcja ta dotarła do Europy 
Zachodniej (Olsen, 2003, s. 286). 

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa 
opiera się na takim powiązaniu systemów zarządzania 
strategicznego i  zarządzania finansami przedsiębior-
stwa, aby umożliwić zintegrowanie celów właścicieli 
z  celami menedżerów zarządzających przedsiębior-
stwem, a tym samym stworzyć warunki dla efektywnego 
pomnażania jego wartości. Efektywna maksymalizacja 
wartości przedsiębiorstwa staje się możliwa dzięki po-
wiązaniu ze sobą trzech kluczowych jej wyznaczników, 
a  mianowicie: strategii przedsiębiorstwa, sfery jego fi-
nansów oraz systemu zarządzania nim. Umożliwiło to 
zidentyfikowanie przesłanek i  sformułowanie założeń 
koncepcji, jej sformalizowanie jako nowej koncepcji 
zarządzania oraz powstanie i rozwój narzędzi pomiaru 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. 

Pojawienie się i  stopniowe upowszechnianie kon-
cepcji zarządzania wartością stanowi w  swojej istocie 
znaczącą reorientację w  logice działania systemów za-
rządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Oparcie 
zarządzania przedsiębiorstwem na „twardych” finanso-
wych realiach dążenia do maksymalizacji jego wartości 
rynkowej stanowi bowiem odejście od dominującego 
uprzednio –  w  dużym stopniu technokratycznego 

–  podejścia odziedziczonego po  twórcach naukowego 
zarządzania, na rzecz podejścia opartego na ścisłej inte-
gracji strategii przedsiębiorstwa ze sferą jego finansów, 
a tym samym dążenia do wzrastającej finansyzacji nauk 
o zarządzaniu. 

„Ciemna strona” zarządzania wartością 
– przedkryzysowe doświadczenia

K oncepcja zarządzania wartością rodzi potrzebę skon-
centrowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa 

wokół realizacji strategii zarządzania wyznaczanej przez 
kryterium maksymalizacji jego wartości. Wymaga to 
zatem kompleksowego podejścia poprzez stworzenie 
systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego 
na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa, umożliwia-
jącej skuteczne i  efektywne wykorzystanie koncepcji 
zarządzania wartością. Implementacja tej koncepcji, 
rodząca wszechstronną i  wielokierunkową zmianę 
w organizacji działalności przedsiębiorstwa, napotykać 
może na szereg różnorodnych przeszkód i  potencjal-
nych niebezpieczeństw. Negatywne skutki i zagrożenia 
związane z  prowartościowym zarządzaniem ukazują 
równocześnie także nieco odmienną, „ciemną stronę”3 
zarządzania wartością.

W  tym kontekście doświadczenia wyniesione z  do-
tychczasowej praktyki implementowania koncepcji 
zarządzania wartością w  latach 90. XX wieku i  na 
początku XXI wieku wskazują na następujące obszary 
występowania wymienionych przeszkód (Smith, 2009):

• brak właściwego zrozumienia istoty koncepcji przez 
wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, 

• traktowanie koncepcji jako okazjonalnego projektu, 
a nie długoterminowego procesu, 

• niewłaściwe skoordynowanie szczebli operacyjnych 
z  najwyższymi szczeblami systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem, 

• niewłaściwe powiązanie mierników cząstkowych 
z  sumarycznym efektem kreacji wartości w  postaci 
zmian wartości przedsiębiorstwa, 

• niedostosowanie systemu informacyjnego do po-
trzeb wdrażanej koncepcji. 
Przeszkody te powiązane ze złożonością samej 

koncepcji zarządzania wartością sprawiają, że jej im-
plementacja narażona jest na ryzyko, którego źródłem 
są  także obiektywne mankamenty wymienionej kon-
cepcji. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z (Staro-
wic i in., 2004, s. 22): 

• wielością form i metod zarządzania wartością, 
• obiektywnymi trudnościami w  zakresie prognozo-

wania wartości, 
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• koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów 
zarządzania, 

• złożonością rachunku kreowania wartości, 
• złożonością i  niejednoznacznością pomiaru efek-

tywności kreowania wartości,
• trudnościami w  integracji miar finansowych z  mia-

rami operacyjnymi. 
Doświadczenia wyniesione z  wdrażania koncepcji 

zarządzania wartością oraz akcentowane przy tej okazji 
ryzyko stały się również podstawą dla jej krytyki, odno-
szącej się zarówno do samej idei i uwarunkowań wdra-
żania prowartościowo zorientowanego zarządzania, jak 
i do wykorzystywanych w nim narzędzi pomiaru oraz 
oceny efektywności kreowania wartości przedsiębior-
stwa. Jest to związane z  następującymi uwarunkowa-
niami, które towarzyszyły rozwojowi koncepcji zarzą-
dzania wartością (Kasiewicz, 2009, s. 56–63): 

• oddziaływaniem procesów postępującej globalizacji, 
implikujących wielokierunkowe zmiany w  zakresie 
funkcjonowania i rozwoju rynków oraz działających 
na nich podmiotów, 

• agresywnością systemów prowartościowej motywa-
cji stanowiących kluczowy składnik systemu zarzą-
dzania wartością, 

• brakiem integracji koncepcji zarządzania wartością 
z koncepcją zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. 

Globalny kryzys gospodarczy i jego 
wpływ na ewolucję koncepcji 
zarządzania wartością 

K onsekwencje występowania ryzyka jako czynnika 
determinującego efektywność kreowania wartości 

przedsiębiorstwa wyeksponował także ostatni global-
ny kryzys gospodarczy. Zwrócił on bowiem uwagę na 
potrzebę głębszego wniknięcia w  słabości koncepcji 
zarządzania wartością i  ryzyko z nią związane oraz wy-
wołał szeroką dyskusję dotyczącą także jej bezpośredniej 
krytyki. Doświadczenia wyniesione z  tego kryzysu za-
akcentowały bowiem potrzebę wprowadzenia istotnych 
zmian w obszarze wykorzystania koncepcji zarządzania 
wartością. Sformułowane przy tej okazji wnioski oraz 
postulowane zmiany odnoszą się do następujących klu-
czowych zagadnień:

• pomiaru efektywności kreowania wartości, 
• mechanizmów nadzoru korporacyjnego, 
• wykorzystania prowartościowej restrukturyzacji, 
• stworzenia nowej koncepcji zrównoważonego zarzą-

dzania wartością. 

Pomiar efektywności kreowania wartości 

I stota koncepcji zarządzania wartością sprawia, że 
kluczową rolę odgrywa w niej kwestia pomiaru war-

tości. Odnosi się ona zarówno do syntetycznej miary, 
jaką stanowi wartość przedsiębiorstwa, ukazująca 
syntetyczne efekty procesu zarządzania, jak i do cząst-
kowych mierników służących bieżącemu monitorowa-
niu i  analizowaniu efektywności kreowania wartości. 
W obydwu wymienionych zakresach pomiaru wartości 

wypracowano narzędzia rachunkowe, umożliwiające 
realizację wytyczonych celów w postaci:

• szerokiej gamy metod wyceny przedsiębiorstwa,
• mierników pomiaru efektywności kreowania war-

tości, określanych mianem rynkowych mierników 
efektywności przedsiębiorstwa. 
Doświadczenia wynikające z  wykorzystywania 

wymienionych narzędzi rachunkowo-analitycznych 
wykazały jednak także istnienie szeregu problemów 
i wątpliwości, implikujących ryzyko pomiaru wartości 
przedsiębiorstwa. 

Ryzyko towarzyszące wszelkim decyzjom odno-
szącym się do pomiaru wartości przedsiębiorstwa 
związane jest przede wszystkim ze wzrastającą warto-
ściotwórczą rolą zasobów niematerialnych. Charakter 
tych zasobów sprawia, że pojawia się problem już samej 
ich identyfikacji, a w sytuacji zaistnienia konieczności 
ich wyceny pojawia się wiele niejednoznaczności mo-
gących w  konsekwencji prowadzić do istotnych prze-
szacowań ich wartości. Kategorie wartości, związane 
z zasobami niematerialnymi – jak np. wartość reputacji, 
wartość marki czy też wartość kapitału intelektualnego 

–  stanowiące niejednokrotnie kluczowy składnik war-
tości przedsiębiorstwa i determinujące efektywność jej 
kreowania, nie sposób ująć w  sztywne, jednoznaczne 
ramy wzorców wyceny. Proponowane w  tym zakresie 
w  literaturze oraz wykorzystywane w  praktyce rozwią-
zania standaryzacyjne mają zróżnicowany charakter 
i  nie dostarczają jak dotychczas jednoznacznych roz-
strzygnięć w tym zakresie (Rumniak, 2011, s. 755–765). 
Stąd rodzi to szerokie pole dla „kreatywnego”, lecz 
nie do końca zgodnego z  fundamentalną rzeczywisto-
ścią, prezentowania efektów pomnażania wartości, co 
w erze „nowej gospodarki” traktowano jako uzasadnie-
nie dla fascynacji rolą zasobów niematerialnych jako 
kluczowych determinantów wartości przedsiębiorstwa. 
Powoduje to zarazem liczne dysfunkcje w  pomiarze 
wartości biznesu, z  jakimi często mamy do czynienia 
we współczesnej gospodarce –  „skażonej” zjawiskiem 
nadmiernej finansyzacji –  przejawiającej się odrywa-
niem przepływów finansowych od procesów realnych 
(Mączyńska, 2011, s. 111). 

Ryzyko koncepcji zarządzania wartością odnosi się 
także do wykorzystywanych w jej obrębie cząstkowych 
mierników pomiaru i  oceny efektywności kreowania 
wartości przedsiębiorstwa. Kluczową rolę odgrywa 
w tym zakresie pojęcie ekonomicznej wartości dodanej 
(ang. EVA – Economic Value Added) jako rynkowego 
miernika bezwzględnych efektów kreowania wartości, 
podstawy dla tworzenia systemów motywacyjnych 
w  przedsiębiorstwie, jak również prowadzenia jego 
wyceny. Niezależnie od niewątpliwych zalet wymie-
nionego miernika i  związanej z  nimi jego użyteczno-
ści w  obrębie koncepcji zarządzania wartością coraz 
częściej akcentować zaczęto jego mankamenty i  wyni-
kające z  nich zagrożenia dla obiektywności pomiaru 
efektywności kreowania wartości oraz wiarygodności 
wniosków wynikających z  jego zastosowania. W szcze-
gólności odnosi się to do (Zarzecki, 2013, s. 134–137):



12 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2016

• silnego uzależnienia EVA od takich wielkości księ-
gowych, jak zysk operacyjny (EBIT) czy też zainwe-
stowany kapitał, co znacząco osłabia argumentację 
o „nieksięgowym” charakterze tego miernika, 

• wykorzystania EVA dla celów wyceny przedsiębior-
stwa, co prowadzi do identycznych wyników co po-
wszechnie stosowana wycena oparta na mierniku 
wolnych przepływów pieniężnych, 

• większej użyteczności miernika wartości kapitałowej 
netto (ang. NPV –  Net Present Value) dla potrzeb 
oceny efektywności decyzji inwestycyjnych, 

• wyników badań empirycznych odnoszących się do 
poziomu korelacji pomiędzy wzrostem EVA a wzro-
stem wartości rynkowej przedsiębiorstwa, które nie 
są jednoznaczne. 
Zaakcentowane źródła i  uwarunkowania ryzyka 

związanego z  pomiarem wartości wskazują także na 
potrzebę zmian w  obrębie dotychczasowych para-
dygmatów rachunkowości i  jej systemu informacyj-
nego wraz z  wyeliminowaniem negatywnego zjawiska 
rachunkowości kreatywnej, która związana jest z kreo- 
waniem nieprawdziwego wizerunku przedsiębiorstwa 
i jego kondycji finansowej wskutek manipulacji danymi 
oraz wykorzystywania luk w  zasadach rachunkowości 

–  w  tym metodach pomiaru wielkości ekonomicznych 
charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa. 
Przyczyniło się to także do narastania zjawiska asyme-
trii informacji pomiędzy zarządami przedsiębiorstw 
a  ich właścicielami oraz inwestorami i  instytucjami 
kredytowymi. 

Postulowana potrzeba istotnej reorientacji para-
dygmatów rachunkowości zmierzać winna w kierunku 
wypracowania wzorców i  standardów dostosowanych 
do zmienionej rzeczywistości oraz związanych z  nią 
nowych potrzeb informacyjnych, a równocześnie stwo-
rzyć mechanizmy zabezpieczające przed negatywnymi 
skutkami rachunkowości kreatywnej. Kluczowym pro-
blemem wydaje się tutaj kwestia pomiaru wartości eko-
nomicznej jako podstawa dla sformułowania nowego 
paradygmatu rachunkowości – teorii pomiaru wartości 
ekonomicznej (Karmańska, 2009, s. 164–166). 

Mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

G lobalny kryzys gospodarczy dowiódł także niesku-
teczności i  nieefektywności wielu mechanizmów 

nadzorczo-regulacyjnych, które winny towarzyszyć 
koncepcji zarządzania wartością, a  stanowiących in-
tegralny składnik nadzoru korporacyjnego (corporate 
governance). Ważną bowiem przesłanką dla powstania 
i konceptualizacji zarządzania wartością była potrzeba 
poszukiwania narzędzi integrujących cele właścicieli 
z  celami menedżerów zarządzających przedsiębior-
stwami, co w  warunkach rozdzielenia własności 
i  zarządzania rodzi szereg negatywnych skutków dla 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa, 
określonych terminem „problem agencji”. Równocześ- 
nie agencyjna teoria przedsiębiorstwa jest szeroko wy-
korzystywana jako perspektywa opisywania istoty oraz 
mechanizmów nadzoru korporacyjnego, co implikuje 

potrzebę powiązania zagadnień efektywności kreowa-
nia wartości przedsiębiorstwa z problematyką nadzoru 
korporacyjnego (Buła, 2015, s. 153). 

Systemy prowartościowej motywacji, tworzone 
w celu zintegrowania oczekiwań właścicieli i menedże-
rów, opierały się na potrzebie długoterminowego sko-
relowania interesów wymienionych dwóch grup intere-
sariuszy przedsiębiorstwa. W  tym celu wypracowano 
i stosowano szereg różnych programów motywacji bez-
pośredniej –  powiązanej z  partycypacją menedżerów 
we własności przedsiębiorstwa, jak również motywacji 
pośredniej –  zakładającej wykorzystanie cząstkowych 
mierników efektywności kreowania wartości jako pod-
stawy dla oceny efektów zarządzania. Analiza praktycz-
nych doświadczeń w  tym zakresie –  w  tym doświad-
czeń wynikających z oceny bezpośrednich i pośrednich 
przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego – wskazuje 
na istnienie zjawiska asymetrii ryzyka właścicieli i me-
nedżerów. Wymieniona asymetria jest szczególnie 
dostrzegana w przypadku systemów motywacji pośred-
niej, a zatem w sytuacji braku partycypacji menedżerów 
we własności przedsiębiorstwa. 

Właściciele przedsiębiorstwa, ze swej istoty, zawsze 
ponoszą ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Ry-
zyko menedżerów sprowadzało się tutaj wyłącznie do 
utraty premii w sytuacji negatywnych efektów kreowa-
nia wartości, w skrajnym przypadku także utraty miej-
sca pracy. Oparcie systemu motywacyjnego wyłącznie 
o wykorzystanie cząstkowych księgowych, finansowych 
i/lub rynkowych mierników efektywności rodziło po-
nadto niebezpieczeństwo kreowania nieprawdziwego 
obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa –  fikcyj-
nej efektywności –  nieprzekładającej się na rzeczywi-
ste, trwałe efekty kreowania wartości. Zafałszowanie 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa 
ocenianej z  wykorzystaniem mierników cząstkowych 
jest szczególnie istotne w przypadku braku możliwości 
weryfikacji jego wartości bezpośrednio przez mecha-
nizm rynku kapitałowego. 

Skala asymetrii ryzyka właścicieli i  menedżerów 
jest także –  choć niewątpliwie w  mniejszym zakresie 

– dostrzegana w programach motywacji bezpośredniej, 
zwłaszcza w  tych, w  przypadku których nie występu-
je konieczność inwestowania własnego kapitału przez 
menedżerów. Ryzyko menedżerów może wiązać się tu-
taj – w zależności od zastosowanego rodzaju programu 
motywacyjnego – z: 

• brakiem gratyfikacji premiowej (np. w  sytuacji nie-
opłacalności realizacji opcji na zakup akcji), 

• utratą wartości zainwestowanego kapitału wskutek 
spadku cen akcji, 

• ponoszeniem ryzyka finansowego związanego z  fi-
nansowaniem nabycia akcji za pomocą pożyczonego 
kapitału (np. w przypadku programu lewarowanego 
zakupu akcji), 

• utratą miejsca pracy. 
Ryzyko właścicieli przedsiębiorstwa w  motywacji 

bezpośredniej związane bywa także z  wykorzystywa-
niem przez menedżerów kreatywnej księgowości w celu 
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uzyskania najczęściej krótkookresowego, lecz nietrwa-
łego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W  celu ogra-
niczania tego rodzaju ryzyka stosowane są  różne roz-
wiązania instytucjonalne wkomponowane w programy 
prowartościowej motywacji bezpośredniej w postaci:

• niemożności okresowego zbywania akcji uzyskanych 
jako wynagrodzenie za efekty zarządzania, co rów-
nocześnie uniemożliwia czerpanie korzyści z tytułu 
krótkookresowego wzrostu ich wartości wskutek 
manipulacji wynikami działalności przedsiębiorstwa, 

• wprowadzenia znacznie dalej idących zmian w  sys-
temach prowartościowego motywowania, w postaci 
nagradzania menedżerów za wzrost wartości przed-
siębiorstwa przy równoczesnym ich karaniu za jej 
obniżanie (Szablewski, 2009, s. 391). 
Doświadczenia kryzysu gospodarczego dowiodły 

zarazem, że mechanizmy nadzoru korporacyjnego 
powinny także sprzyjać ograniczaniu pozbawionego 
racjonalnych przesłanek woluntaryzmu menedżerów 

–  w  szczególności w  odniesieniu do podejmowanego 
przez nich ryzyka. Z  drugiej strony winny one uświa-
domić inwestorom istnienie racjonalnych granic efek-
tywności pomnażania wartości inwestowanego przez 
nich kapitału, bowiem spirala narastających z ich stro-
ny oczekiwań uzyskiwania coraz wyższych stóp zwrotu 
może prowadzić do oderwania się kategorii wartości 
przedsiębiorstwa od jej fundamentalnych podstaw, 
a  poprzez to także do potężnych perturbacji w  funk-
cjonowaniu całego rynku finansowego. Tym samym 
w  koncepcji zarządzania wartością integracji celów 
właścicieli i  menedżerów winno towarzyszyć istotne 
ograniczenie niekorzystnej dla właścicieli asymetrii 
ryzyka podejmowanego przez obie wymienione grupy 
interesariuszy. 

Prowartościowa restrukturyzacja 

T worzenie oraz wdrażanie w  przedsiębiorstwie 
koncepcji zarządzania wartością zrodziło potrze-

bę wprowadzania radykalnych często zmian w  całym 
systemie zarządzania. Zmiany te konieczne były także 
w  celu zwiększania efektywności kreowania warto-
ści przedsiębiorstwa. W  ten sposób pojawił się nowy 
obszar wykorzystania restrukturyzacji jako procesu 
radykalnych przeobrażeń w  zasobach gospodarczych 
przedsiębiorstwa oraz zakresie i sposobie jego funkcjo-
nowania. Użyteczność restrukturyzacji w  odniesieniu 
do koncepcji zarządzania wartością związana jest za-
tem z:

• wykorzystaniem restrukturyzacji adaptacyjnej w celi 
dostosowania systemu zarządzania przedsiębior-
stwem do wymogów prowartościowego paradygma-
tu zarządzania, 

• wykorzystaniem restrukturyzacji rozwojowej jako 
narzędzia służącego zwiększaniu efektywności kreo- 
wania wartości przedsiębiorstwa, gdzie przyrost tej 
wartości uznaje się za kryterium oceny efektywności 
restrukturyzacji. 
W tym kontekście restrukturyzacja przedsiębiorstwa 

staje się zintegrowanym podejściem ukierunkowa-

nym na optymalizację procesów operacyjnych i  stra-
tegicznych z  punktu widzenia kryterium kreowania 
jego wartości (Blatz i  in., 2006, s.  13). Przedmiotem 
restrukturyzacji są  w  ten sposób aspekty: techniczne, 
organizacyjne, prawne, finansowe i  marketingowe 
działalności przedsiębiorstwa, jak również sfery jego 
wszystkich zasobów gospodarczych. Restrukturyzacja 
obejmować może zatem swoim zakresem przedmio-
towym wszystkie obszary, mające wpływ na tworzenie 
wartości przedsiębiorstwa, w  obrębie których wskazy-
wane są  tzw. nośniki wartości przedsiębiorstwa (value 
drivers), które w  swojej koncepcji eksponował już 
A. Rappaport (1986). W tym kontekście uznać można 
restrukturyzację za instrument kształtowania wartości 
przedsiębiorstwa i  określić mianem prowartościowej 
restrukturyzacji (Jaki, 2012, s. 78–86). 

Potrzebę i  zasadność wykorzystania tak rozumia-
nej restrukturyzacji dostrzegli już w  latach 90. XX 
wieku twórcy koncepcji zarządzania wartością, którzy 
wskazywali przy tej okazji na następujące wymogi pro-
wartościowej restrukturyzacji (Copeland i  in., 1997, 
s. 304–361):

• potraktowanie restrukturyzacji jako procesu odno-
szącego się do różnych obszarów zmian i mającego 
zarazem charakter wieloetapowy, 

• konieczność zaadaptowania dla potrzeb prowarto-
ściowej restrukturyzacji szeroko znanych i  wyko-
rzystywanych uprzednio metod i  instrumentów, jak 
i tworzenia nowych rozwiązań w tym zakresie, 

• potrzeba bieżącego monitorowania procesu restruk-
turyzacji wraz z pomiarem i oceną zarówno cząstko-
wych, jak i  sumarycznych efektów zmian podejmo-
wanych w różnych obszarach. 
Doświadczenia ostatniego kryzysu gospodarczego 

unaoczniły z  jednej strony negatywne aspekty pro-
wartościowej restrukturyzacji, z  drugiej zaś stały się 
podstawą do formułowania wniosków odnoszących się 
do dalszego jej wykorzystania w celu zwiększania efek-
tywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. 

W  pierwszej kolejności odnosi się to do częstego 
podejmowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, 
skutkujących wprawdzie szybkim, lecz nietrwałym 
wzrostem wartości przedsiębiorstwa w celu wykazania 
efektywności kreowania wartości i  uzyskania z  tego 
tytułu gratyfikacji finansowej przez menedżerów. 
Zrodziło to negatywne zjawisko krótkookresowego 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa, którego podtrzy-
manie w  dłuższej perspektywie czasowej związane 
było często z podejmowaniem nieracjonalnego ryzyka 
wynikającego z  nadmiernego wykorzystywania efektu 
dźwigni finansowej oraz posługiwania się innowacjami 
finansowymi w  sposób spekulacyjny (Wyciślak, 2012, 
s. 3–5). Swoisty paradoks zaistniałej sytuacji wiąże się 
także z faktem, że instrumenty pochodne – stworzone 
w celu ograniczania ryzyka – stały się tutaj narzędziem 
beztroskiego hazardu, przyczyniającego się do niekon-
trolowanego i irracjonalnego wzrostu ryzyka.

Przytoczone wnioski wskazują na potrzebę wyko-
rzystania prowartościowej restrukturyzacji jako wielo-
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obszarowych działań ukierunkowanych na zwiększanie 
efektywności kreowania wartości, skutkującego syste-
matycznym i trwałym wzrostem wartości przedsiębior-
stwa. Restrukturyzacja taka winna być traktowana jako 
proces ciągły, a  nie okazjonalny projekt. Wymaga to 
zatem nowego spojrzenia na prowartościową restruk-
turyzację, uwzględniającego także postulaty formuło-
wane przez paradygmat permanentnej restrukturyzacji 
(Borowiecki, Jaki, 2015, s. 6–7). 

Koncepcja zrównoważonego 
zarządzania wartością 

E ra globalnego kapitalizmu inwestorskiego oraz 
doświadczenia wyniesione z  następstw kryzysu 

gospodarczego początku XXI wieku zrodziły dążenie 
do redefinicji prowartościowego paradygmatu i opartej 
na nim koncepcji zarządzania wartością. W  tym kon-
tekście M.E. Porter i M.R. Kramer (2011, s. 62–77) po-
stulują potrzebę redefinicji podstawowego celu przed-
siębiorstwa, który określają jako kreowanie wspólnej 
wartości (shared value). Konsekwencją tego jest po-
stulat ewoluowania koncepcji zarządzania wartością 
w  kierunku koncepcji zrównoważonego zarządzania 
wartością (sustainable value based management). Kon-
cepcja ta stanowi zatem wyraz koincydencji koncepcji 
zarządzania wartością z koncepcją społecznej odpowie-
dzialności (corporate social responsibility) i  koncepcją 
zrównoważonego rozwoju (sustainable development) 
(Martin i  in., 2009, s.  106–108). Hybrydowy charak-
ter wymienionej koncepcji zarządzania sprawia, że jej 
ideowy fundament stanowi powiązanie prowartościo-
wego paradygmatu z paradygmatem zrównoważonego 
rozwoju oraz paradygmatem etyki gospodarowania. 
Koncepcja ta odzwierciedla nowe podejście do zarzą-
dzania, gdzie osiąganie celów społecznych jest ściśle 
powiązane z  osiąganiem celów ekonomicznych. Jest 
ona zorientowana zatem na uzyskiwanie efektów spo-
łecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami rachunku 
ekonomicznego. Tego rodzaju podejście nawiązuje za-
razem do fundamentów teorii nadzoru korporacyjnego, 
odwołujących się do dwóch modeli przedsiębiorstwa: 
finansowego i  społecznego, a  eksponujących zróżni-
cowanych beneficjentów efektów kreowania wartości 
przedsiębiorstwa (Buła, 2015, s.  153). Można dopatry-
wać się przy tej okazji również powrotu do korzeni kon-
cepcji zarządzania wartością. W  pierwotnym zamyśle 
termin value based management odnosił się bowiem do 
systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie 
wartości dla szerokiego kręgu interesariuszy przedsię-
biorstwa –  w  szczególności: właścicieli, pracowników 
i  klientów –  poprzez kierowanie się podstawowymi 
zasadami sprawiedliwości ekonomicznej i  społecznej. 
Szerokie rozpropagowanie wymienionego terminu 
w  sferze amerykańskiego biznesu sprawiło jednak, że 
od końca lat 80. XX wieku był on wyłącznie kojarzony 
i używany w kontekście pomnażania wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa i  bogactwa jego właścicieli, zaś jego 
pierwotne znaczenie zastąpiono wówczas określeniem 
justice-based management jako koncepcji zarządzania 

opartego na idei sprawiedliwości ekonomicznej i  spo-
łecznej (Brohawn i in., 2010).

Podsumowanie

P owstanie, rozwój i  ewolucja prowartościowego para-
dygmatu zarządzania odzwierciedla istotne zmiany 

zachodzące na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w sfe-
rze warunków oraz czynników funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw. Pragmatyka nauk o zarządzaniu sprawia, 
że paradygmaty i bazujące na nich koncepcje zarządzania 
pozostają pod silnym wpływem zmian zachodzących 
w  praktyce gospodarczej. Globalny kryzys gospodarczy 
w  sposób wyraźny wyeksponował m.in. słabości pro-
wartościowego paradygmatu i  koncepcji zarządzania 
wartością. Doświadczenia kryzysu, odnoszące się przede 
wszystkim do wdrażania i  wykorzystania wymienionej 
koncepcji zarządzania, pozwalają na sformułowanie na-
stępujących wniosków:

• rozwój prowartościowego paradygmatu był ściśle po-
wiązany z  koewolucyjnym rozwojem paradygmatu 
wiedzy i paradygmatu informacyjnego, 

• efektywność i  skuteczność wykorzystania prowarto-
ściowego paradygmatu rodzi potrzebę ciągłej adapta-
cji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków 
gospodarowania oraz konieczność poszukiwania 
wzorców dla nowych rozwiązań zarządczych poprzez 
podejmowanie permanentnej restrukturyzacji zorien-
towanej na wartość, 

• koicydencja prowartościowego paradygmatu z  para-
dygmatem zrównoważonego rozwoju i  paradygma-
tem etyki gospodarowania stanowi rezultat redefinicji 
pierwszego z  wymienionych paradygmatów wskutek 
doświadczeń globalnego kryzysu gospodarczego i wy-
korzystania koncepcji wspólnej wartości jako fun-
damentu dla formułowania podstawowego celu 
przedsiębiorstwa.
Bezpośrednim efektem doświadczeń globalnego kry-

zysu gospodarczego jest ewolucja prowartościowego para-
dygmatu i koncepcji zarządzania wartością, umożliwiają-
ca sprostanie problemom, jakie przed przedsiębiorstwami 
stawia współczesna praktyka gospodarcza. Hybrydyzacja 
paradygmatów i koncepcji zarządzania potwierdza także 
tezę (Sudoł, 2012, s. 88), że nowe paradygmaty uzupełnia-
ją i wzbogacają dorobek nauk o zarządzaniu i to zarówno 
w ich warstwie deskryptywnej, jak i normatywnej.

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: jakia@uek.krakow.pl

Przypisy

1) Zagadnienie rozwoju paradygmatów zarządzania jest przed-
miotem rozważań, które autor zawarł m.in. w artykule (Jaki, 
2014, s. 8–13). 

mailto:jakia%40uek.krakow.pl?subject=
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2) Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wy-
działowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

3) Jest to parafraza określenia A. Damodarana, który użył go, pi-
sząc o złożonych szczególnych przypadkach i okolicznościach 
wyceny przedsiębiorstw (zob. Damodaran, 2000; 2009).
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Pro-value Paradigm and Value Based 
Management Concept – Mechanisms 
and Areas of the Evolution

Summary

The end of the 20th and the beginning of the 21st cen-
tury brought the evolution and development of man-
agement paradigms and concepts and, consequently, 
deep changes in models of enterprise. The prevalence 
of non-classical private property and institutional 
investors in the ownership structures of enterprises 
have created foundations for the occurrence and devel-
opment of the pro-value management paradigm. The 
processes of the evolution of paradigms, which have 
accompanied the development of management studies 
for decades, also refer to changes taking place within 
individual paradigms and management concepts set 
by them. Therefore, the basic aim of this article is to 
show transformations that pro-value paradigm and the 
value based management concept were subject to and 
simultaneously indicate the mechanisms of co-shaping 
the mentioned processes. The article highlights the im-
pact of the global economic crisis on the evolution of 
the value based management concept from the point 
of view of some detailed issues, such as: the measure-
ment of value creation effectiveness, the mechanisms of 
corporate governance, the use of value focused restruc-
turing and the creation of a new concept of sustainable 
value based management.
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