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1. WST P 
 

 

Literatura przedmiotu odnosz c si  do przedsi biorstwa funkcjonuj cego 
w gospodarce rynkowej, uznaje za najbardziej ogólny cel jego działalno ci prze-

trwanie i rozwój. Przetrwanie jest celem zasadniczym, w praktyce realizowanym 

przede wszystkim w sytuacji dekoniunktury lub stagnacji gospodarki, od którego 
zale y realizacja wi kszo ci innych postulatów. Jednak e ka da organizacja, 

która realizuje cel przetrwania, musi by  w konsekwencji nastawiona na rozwój. 

W literaturze mo na si  równie  spotka  ze stwierdzeniem, e celem przedsi -

biorstwa jest generowanie zysków. Postulat ten jest uznawany za wtórny do 
wcze niej przedstawionych, bowiem przedsi biorstwo musi mie  przede 

wszystkim zagwarantowane przetrwanie, musi si  rozwija , by sprosta  wymo-

gom rynku i móc generowa  zyski
1
. Konieczno  przemian przedsi biorstwa, 

czyli dostosowywanie do zmieniaj cych si  warunków otoczenia oznacza jego 

przechodzenie na wy szy poziom rozwoju, który jest uwarunkowany czynnika-

mi zewn trznymi i wewn trznymi. Zachowanie równowagi mi dzy uwarunko-
waniami zewn trznymi, a wewn trznymi zwi zane jest z indywidualnymi po-

trzebami przedsi biorstwa, jego pozycj  na rynku, długookresowymi perspekty-

wami rozwoju oraz ocen  bie cej sytuacji i sprawno ci zarz dzania. Strategicz-

na ocena mo liwo ci powinna dotyczy  okre lenia charakterystycznych cech 
rozwoju wewn trznego i zewn trznego przedsi biorstwa z punktu widzenia 

dost pu do ródeł umocnienia pozycji konkurencyjnej oraz mo liwo ci finanso-

wania wzrostu
2
. Zaprezentowane powy ej postulaty odnosz ce si  do okre lenia 

strategicznych kierunków działania przedsi biorstwa musz  by  w dzisiejszych 

                                        
* Dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
1 Por. M. M a r c i n k o w s k a, Kształtowanie warto ci firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 18. 
2 B. N i t a, Metody wyceny i kształtowania warto ci przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 

2007, s. 208. 
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realiach gospodarczych konfrontowane z ide  i głównymi zało eniami koncep-

cji zarz dzania przez warto , która stała si  obecnie jedn  z wiod cych kon-

cepcji zarz dzania przedsi biorstwem, akceptowaln  przez wi kszo  jego inte-
resariuszy. 

 

 
2. ROZWÓJ W STRUKTURZE CELÓW PRZEDSI BIORSTWA 

 
 

Przetrwanie i rozwój to nadal najbardziej ogólne cele działania przedsi -

biorstwa. Pierwszy z tych celów stanowi niejako warunek konieczny realizacji 
innych, mniej lub bardziej szczegółowo formułowanych celów. Sama jednak 

egzystencja przedsi biorstwa, działaj cego w warunkach burzliwych zmian oto-

czenia i wzrastaj cej konkurencji, skutkowałaby de facto powolnym jego ob-

umieraniem
3
. Bior c pod uwag  wieloletni  perspektyw  musi zatem d y  do 

rozwoju i d enie to stanowi co  w rodzaju wtórnego celu zarz dzania przedsi -

biorstwem
4
. Logiczne jest wi c stwierdzenie, e realizuj c cel przetrwania, 

przedsi biorstwo musi by  tak e ukierunkowane na rozwój
5
. Współcze nie daje 

si  zauwa y  nie tylko wzrost znaczenia i wpływu na przedsi biorstwa akcjona-

riuszy i pozostałych interesariuszy, ale tak e konieczno  zapewnienia zgodnej 

koegzystencji i trwałej równowagi mi dzy ró nymi interesami jednostek, grup, 
organizacji, lokalnych i centralnych organów administracji. 

W tradycyjnym uj ciu rozwój uto samiany był z rozmiarem przedsi bior-

stwa, zasobami jego czynników wytwórczych, rozmiarami produkcji, itp. Wy-

magania rynkowe sprawiaj , e obecnie rozwój postrzegany jest poprzez zmiany 
jako ciowe, wyra ane zmianami struktury przedsi biorstwa i jego efektywno ci. 

Jest procesem przeobra e , zmian, przechodzenia do stanów, form bardziej zło-

onych lub pod pewnym wzgl dem doskonalszych. W szerszym kontek cie 
rozwój jest równie  procesem przemiany struktur ekonomicznych, społecznych, 

politycznych i umysłowych, których nie mo na dokona  w krótkim okresie
6
. 

Konieczno  rozwoju przedsi biorstwa w pierwszej kolejno ci narzucaj  

uwarunkowania zewn trzne. Elastyczna adaptacja do zmian zachodz cych 
w otoczeniu przedsi biorstwa daje podstawy do jego systematycznego rozwoju, 

rozumianego jako proces ci gły i perspektywiczny. Przetrwanie i rozwój organi-

zacji wymaga podj cia wielu zabiegów i rodków umo liwiaj cych zachowanie 
długoterminowej spójno ci mi dzy działaniami organizacji a otoczeniem w któ-
                                        

3 M. M a r c i n k o w s k a, op. cit., s. 18. 
4 D. W d z k i, Strategie płynno ci finansowej przedsi biorstwa, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 17. 
5 M. M a r c i n k o w s k a, op. cit., s. 18. 
6 L. J a k u b ó w, Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich przedsi biorstw, [w:] R. B o -

r o w i e c k i (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsi biorstw, AE w Krakowie – 

TNOiK, Warszawa–Kraków 1999, s. 27. 
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rym przyszło jej funkcjonowa
7
. Przedsi biorstwo jest nastawione na zaspokoje-

nie potrzeb otoczenia, a te staj  si  coraz bardziej wysublimowane i trudniejsze 

do spełnienia
8
. Aby dostosowa  si  do zmieniaj cego si  otoczenia, musi si  

ci gle rozwija . Ka dy czynnik otoczenia, zmniejszaj c zdolno  przedsi bior-

stwa do pozyskiwania potrzebnych mu zasobów (ludzkich, materialnych, finan-

sowych) albo do wytwarzania i wprowadzania na rynek jego wyrobów lub 

usług, staje si  czynnikiem utrudniaj cym, a jednocze nie sił  wywołuj c  okre-
lon  zmian , wpływaj c  na sposób prowadzenia biznesu i zarz dzania przed-

si biorstwem
9
. Czynniki te sprawiaj , e nieodzowne jest poszukiwanie najbar-

dziej sprawnych metod i narz dzi funkcjonowania przedsi biorstwa, po to, aby 
zwi kszy  jego przewag  konkurencyjn , która to przewaga mogłaby zwi kszy  

si  o tyle, o ile przedsi biorstwo byłoby sprawniejsze od konkurentów, lepiej 

zaspokajałoby potrzeby społeczne. Innymi słowy, pozycja konkurencyjna przed-
si biorstwa, jego efektywno  uzale niona jest od otoczenia. Wszystkie czynniki 

zewn trzne narzucaj  wi c przedsi biorstwu okre lone zmiany, które ponadto 

mog  by  stymulowane przez przyczyny wewn trzne.  

W tym uj ciu rozwój przedsi biorstwa interpretowany jest jako proces sze-
roko rozumianych zmian o charakterze jako ciowym, rozpatrywanych z holi-

stycznego (cało ciowego, globalnego) punktu widzenia. Proces ten przebiega 

w okre lonym czasie i mo e mie  charakter celowy lub przypadkowy, post po-
wy lub wsteczny, samoistny lub wymuszony, ci gły lub skokowy. Zmianom 

o charakterze jako ciowym, uto samianym z rozwojem przedsi biorstw towa-

rzyszy równoczesne zwi kszanie ilo ci posiadanych przez przedsi biorstwo 
zasobów, w efekcie czego wzrasta  powinna skala prowadzonej przez nie dzia-

łalno ci, jak równie  jego warto . Wraz z procesem rozwoju przedsi biorstwa 

powinien tak e post powa  wzrost jego mo liwo ci wywierania wpływu na 

otoczenie zewn trzne. St d te  poj cie rozwoju przedsi biorstwa winno zosta  
rozszerzone o  
 

zmiany systemów przedsi biorstwa oraz otoczenia (sterowalnego) zapewniaj ce przedsi biorstwu 

osi gni cie i utrzymanie (a tak e zwi kszenie) przewagi konkurencyjnej
10

.  

 

Towarzyszy  temu powinien wzrost (lub co najmniej utrzymanie dotych-

czasowych) udziałów rynkowych, a tak e dywersyfikacja struktury prowadzonej 
                                        

7 J. B r ó z d a, Racjonalno  działania via rozwój przedsi biorstwa, „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczeci skiego” 2007, nr 446, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw 

nr 49, s. 179. 
8 W. G a b r u s e w i c z, Restrukturyzacja jako podstawa rozwoju przedsi biorstwa, [w:] 

R. B o r o w i e c k i (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształce  i rozwoju przedsi biorstw, 

AE w Krakowie – TNOiK, Kraków 1996, s. 178. 
9 J. P e n c, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsi bior-

stwa, Zasady działania, warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999, s. 93. 
10 Z. P i e r c i o n e k, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 12, 47. 
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działalno ci. Rozwój systemu organizacyjnego rozumiany jest bowiem nie tylko 

w kategoriach wzrostu sprawno ci jego funkcjonowania, lecz równie  w aspek-

cie zachowawczym, a wi c jako utrzymanie dotychczasowej sprawno ci 
w zmieniaj cych si  warunkach

11
. Jest nie tylko ujawnieniem zawartych 

w przedsi biorstwie potencjalnych mo liwo ci, lecz tak e zmian  stanów wyni-

kaj c  z niemo no ci zachowania istniej cego sposobu funkcjonowania
12

. 

Rozwój jako cel kierunkowy przedsi biorstwa, którego potrzeba wynika 
z naturalnych wewn trznych d e  ka dego przedsi biorstwa, a tak e z obiek-

tywnych uwarunkowa  zewn trznych, polega zatem na wiadomie i celowo 

ukierunkowanych zmianach wewn trznych przedsi biorstwa, zasadniczo prze-
kształcaj cych jego struktur , metody i rezultaty działa  oraz przynosi jasno 

okre lone, strukturalizowane i wymierne efekty. Mog  one dotyczy  zarówno 

jego cz ci, jak i cało ci, nast powa  we wszystkich obszarach, tzn. realizowa-
nych celach, strukturze, technologii, a tak e odnosi  si  do czynnika ludzkiego.  

 

 
3. ROLA ROZWOJU W PROCESIE KREOWANIA WARTO CI PRZEDSI BIORSTWA 

 
 

Poza przytoczonymi powy ej cechami przynale nymi procesom rozwoju 

pami ta  równie  nale y, e rozwój przedsi biorstwa jest pojmowany tak e, 
jako element kreowania warto ci dla jego wła cicieli, dlatego te  coraz bardziej 

istotn  rol  zaczynaj  odgrywa  strategie rozwojowe zorientowane na warto . 

Strategie te w swojej istocie przyjmuj , jako podstawowy cel systematyczne 

i nieodwracalne zmiany zmierzaj ce do wzrostu warto ci przedsi biorstwa. Jest 
to zamierzenie w pełni zbie ne z wymaganiami wła cicieli i inwestorów u ycza-

j cych przedsi biorstwom swojego kapitału, które koncentruj  si  przede 

wszystkim na maksymalizacji zysku z zainwestowanego kapitału. W praktyce 
oznacza to, e podstawowe oczekiwania inwestorów zwi zane s  z kreowaniem 

warto ci przedsi biorstwa, rozumianej cz sto, jako ró nica pomi dzy gotówk  

zainwestowan  w zakup akcji, a gotówk  uzyskan  z ich sprzeda y. W tym ro-

zumieniu procesy tworzenia i pomna ania warto ci stanowi  rezultat szeroko 
rozumianego procesu zarz dzania rozwojem, w trakcie którego zachodz  proce-

sy produkcji, podziału, wymiany oraz konsumpcji, przyjmuj ce zorganizowany 

i celowy charakter
13

. W ich efekcie zauwa a si  proces produkcyjnej zmiany 

                                        
11 J. B r ó z d a, Terminologiczna konwencja rozwoju przedsi biorstwa, [w:] E. U r b a c z y k 

(red.), Zarz dzanie warto ci  przedsi biorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Nauko-

we Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2001, s. 670–671. 
12 I. W. B l a u b e r g, W. N. S a d o w s k i, E. G. J u d i n, Koncepcje systemowe we współcze-

snej nauce, [w:] Problemy metodologii bada  systemowych, tłum. E. Kaparisi, PWN, Warszawa 

1973, s. 38. 
13 Por. T. G r u s z e c k i, Przedsi biorstwo jako kategoria ekonomiczna, [w:] W. J a k ó b i k 

(red.), Teoria i praktyka przemian gospodarczych – wybrane problemy, Ossolineum, Wrocław–
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jednego zbioru dóbr na inny zbiór o wy szej warto ci, czyli wła nie wspomnia-

ne tworzenie si  w ramach przedsi biorstwa nowych warto ci
14

. Przebieg i logi-

ka tych procesów opieraj  si  na równoczesnym dostrzeganiu w przedsi bior-
stwie jednostki: techniczno-organizacyjnej (stanowi cej przykład zorganizowa-

nia i skorelowania ze sob  ró nych postaci zasobów gospodarczych), ekono-

miczno-finansowej (gdzie inwestowany jest kapitał, ponoszone s  bie ce finan-

sowo wymierne nakłady i uzyskiwane efekty, gwarantuj ce racjonalno  i efek-
tywno  prowadzonej działalno ci) oraz prawnej (jako konsekwencji prawnego 

upodmiotowienia ka dego przedsi biorstwa i jego funkcjonowania w okre lonej 

formie prawno-organizacyjnej)
15

. 
W ramach zmian, jakie si  dokonuj  we współczesnej gospodarce wiato-

wej, nap dzanych przez procesy globalizacji i integracji, potencjalny charakter 

atrybutu kapitału przedsi biorstwa, którym jest zdolno  do pomna ania swej 
warto ci, zmienia si  na rzeczywisty wła nie w procesie rozwoju przedsi bior-

stwa. Bior c za punkt wyj cia ekonomiczn  istot  i cechy kapitału przyjmuje si , 

i  głównym celem przedsi biorstwa (strategicznym celem) w gospodarce ryn-

kowej powinna by  maksymalizacja jego warto ci przez osi gni cie mo liwie 
wysokiego dochodu z zainwestowanego kapitału, przy akceptowanym poziomie 

ryzyka. Przyczynia si  to bowiem do powi kszenia stanu posiadania wła cicieli 

kapitału (wła cicieli przedsi biorstwa), a to z kolei sprzyja waloryzmowi ekono-
micznemu, kojarzonemu z d eniem jednostek i grup społecznych do tworzenia, 

posiadania oraz dysponowania warto ciami ekonomicznymi. Waloryzm ekono-

miczny jest za  cz ci  składow  ogólnego waloryzmu zwi zanego z powszechn  
skłonno ci  jednostki ludzkiej do maksymalizacji znaczenia jej egzystencji i po-

siadania w tym celu ró nych warto ci wewn trznych i zewn trznych
16

. 

Równocze nie jednak, maksymalizacji warto ci przedsi biorstwa, jako wio-

d cego celu finansowego, słu y realizacja szeregu innych, bardziej szczegóło-
wych celów, które wspólnie tworz  tzw. wi zk  celów. Wła ciwie sformułowa-

na wi zka celów zawiera ró ne kategorie celów i spełnia warunki uniwersalnej 

funkcji celu, mog cej stanowi  kryterium podejmowania w przedsi biorstwie 
racjonalnych decyzji słu cych jego wszechstronnemu i efektywnemu rozwojo-

wi. W konstrukcji wi zki celów przedsi biorstwa, w szczególno ci w przyj tej 

hierarchii oraz strukturze celów, znajduj  swoje odzwierciedlenie takie cechy 

przedsi biorstwa, a tak e warunków jego funkcjonowania, jak
17

: 

                                        

Warszawa–Kraków–Gda sk–Łód  1989, s. 105 oraz F. X. B e a, E. D i c h t l, M. S c h w e i t z e r, 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1: Grundfragen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1988, 

s. 16–20. 
14 J. R. H i c k s, Warto  i kapitał, PWN, Warszawa 1975, s. 146–147. 
15 T. G r u s z e c k i, op. cit., s. 119–121. 
16 M. G u z e k, Ekonomia przej cia. Od kolektywizmu do systemu przyszło ci, IKiCHZ, War-

szawa 1991, s. 20. 
17 J. R o k i t a, Ekonomika i organizacja przedsi biorstwa przemysłowego, Wydawnictwo AE 

w Katowicach, Katowice 1976, s. 21–22. 
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 forma własno ci i forma prawno-organizacyjna przedsi biorstwa, 

 rodzaj i cechy systemu ekonomicznego, w jakim przyszło działa  przed-

si biorstwu, 
 ewentualne specyficzne przesłanki, jakie legły u podstaw powstania 

przedsi biorstwa. 

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e maksymalizacja warto ci przedsi -

biorstwa jest celem konkretnym i rozwojowym, którego realizacja w sposób 
najwy szy motywuje kierownictwo do podejmowania lepszych decyzji strate-

gicznych. Jest to jednocze nie najbardziej wymagaj cy cel, jaki mo e by  obra-

ny przez zarz dzaj cych
18

. J. Knight wyró nia wiele powodów, dla których na-
le y zarz dza  przedsi biorstwem w taki sposób, by pomna a  jego warto . 

Nale  do nich
19

: 

 zapobieganie niedoszacowaniu akcji spółki, 
 ułatwianie komunikacji z inwestorami i analitykami, 

 zach canie kreuj cych warto  inwestycji, 

 poprawa alokacji zasobów, 

 ukierunkowanie planowania i bud etowania, 
 ustanawianie bardziej wydajnych celów do planowania i wykorzystania 

w systemach wynagradzania, 

 równowa enie celów krótko- i długookresowych, 
 ustalanie priorytetów zarz dzania, 

 usprawnianie procesu podejmowania decyzji, 

 usprawnianie wewn trznej komunikacji strategii, 
 słu enie jako katalizator zmian, 

 ułatwianie wykorzystania akcji do poł cze  i przej , 

 zapobieganie przej ciu, 

 wzrost warto ci opcji na akcje i wynagrodze  wypłacanych w akcjach 
i opcjach. 

Powody wskazane powy ej wraz z przedstawion  wcze niej interpretacj  

poj cia rozwoju i jego atrybutów wskazuj , i  procesy kreowania warto ci 
przedsi biorstwa nie mog  wła ciwie si  odbywa  bez jego permanentnego roz-

woju. Wzrost przedsi biorstwa, traktowany jako ilo ciowy przejaw jego rozwo-

ju, jest najcz ciej warunkiem koniecznym jego przetrwania. Przedsi biorstwo, 

które nie powi ksza skali działalno ci wraz ze wzrostem rynku, zmniejsza swój 
udział w rynku i tym samym traci mo liwo ci dalszego rozwoju. Rozwój przed-

si biorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powoduje z reguły wzrost udzia-

łu w rynku i podniesienie konkurencyjno ci. Osi gni cie tego stanu przyczynia 
si  do wzrostu warto ci przedsi biorstwa uzyskiwanego dzi ki bardziej efek-

                                        
18 Por. M. M a r c i n k o w s k a, op. cit., s. 21–22. 
19 J. K n i g h t, Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1998, s. 45, [za:] 

M. M a r c i n k o w s k a, op. cit., s. 12. 
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tywnemu wykorzystaniu jego zasobów gospodarczych
20

. Nie nale y przy tym 

zapomina , e poziom rozwoju przedsi biorstwa mierzony jest przyrostem jego 

warto ci ocenianym zarówno kryteriami prakseologicznymi (efektywno ci), jak 
i kryteriami moralno-etycznymi

21
. 

Istotnym warunkiem rozwoju przedsi biorstwa jest zatem podejmowanie 

wa nych i trudnych zada  długofalowych, nastawionych na przekazywanie 

wiatu prawdziwych warto ci. Przedsi biorstwo powinno si  kierowa  przeko-
naniem o konieczno ci nieustannego podnoszenia jako ci ycia własnych pra-

cowników i innych ludzi. Zadania te modyfikuj  i organizuj  struktur  działa  

i sprawiaj , e przedsi biorstwo, zmuszone jest realizowa  nowe zadania, pod-
legaj c rozwojowi. Ci gła praca nad ulepszaniem powoduje nieustanne uczenie 

si , d enie do poznania nowych rzeczy, zdobywania nowych informacji o spo-

sobach zwi kszania jako ci ycia innych
22

. Przedsi biorstwo nie dbaj ce o od-
powiedni i konsekwentnie utrzymywany – zgodnie z wcze niej zaprezentowa-

nymi zało eniami – standard rozwoju, konsumuj ce wypracowane zyski, do-

prowadza do dekapitalizacji firmy, a w lad za tym do bankructwa. Nadmierny 

wzrost przedsi biorstwa zwi ksza potrzeb  inwestowania nowego kapitału, po-
przez zwi kszanie kapitałów obcych, a tym samym prowadzi do zmiany jego 

struktury. Nale y zatem tak zarz dza  rozwojem, głównie poprzez wybór strate-

gii i celów przedsi biorstwa, aby wzrost przez nie osi gany był wzrostem zrów-
nowa onym

23
. 

 

 
4. PROWARTO CIOWE KONCEPCJE ROZWOJU PRZEDSI BIORSTWA 

 
 

Niezale nie od wskazanych postulatów odnosz cych si  do procesu zarz -

dzania rozwojem przedsi biorstwa, zawsze formalnym odzwierciedleniem reali-
zacji zada  zwi zanych z zarz dzaniem rozwojem, zawieraj cym w sobie jedno-

cze nie element planowania strategicznego, jest sformułowanie strategii rozwo-

jowej, rozumianej jako zbiór kryteriów i reguł decyzyjnych, kształtuj cych 

funkcjonowanie i rozwój przedsi biorstwa w zmieniaj cym si  otoczeniu glo-
                                        

20 Por. R. B o r o w i e c k i, A. J a k i, T. R o j e k, Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie war-

to ci przedsi biorstwa, [w:] R. B o r o w i e c k i (red.), Przedsi biorstwo w okresie transformacji. 

Efektywno  – Restrukturyzacja – Rozwój, AE w Krakowie – TNOiK – CECIOS, Warszawa–

Kraków 2003, s. 46. 
21 A. S t a c h o w i c z - S t a n u s c h, Koncepcja rozwoju współczesnego przedsi biorstwa po-

przez zarz dzanie głównymi warto ciami, [w:] R. B o r o w i e c k i, A. J a k i (red.), Potencjał re-

strukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, UE w Krakowie – Fundacja UE 

w Krakowie, Kraków 2007, s. 225. 
22 L. J a k u b ó w, op. cit., s. 28. 
23 I. B i e l i s k a, Ocena rozwoju firmy na podstawie stopy wzrostu zrównowa onego, [w:] 

R. B o r o w i e c k i, A. J a k i, (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania warto ci 

przedsi biorstwa,  Wydawnictwo TNOiK, Warszawa–Kraków 2002, s. 185.   
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balnym oraz zmierzaj cych do osi gni cia w wyznaczonym czasie okre lonych 

celów i realizacji zada . Jest ona punktem wyj cia dla wdro enia działa  proro-

zwojowych, które z kolei pozostaj  w relacji współzale no ci z procesami kre-
owania warto ci przedsi biorstwa. 

Realizacja wspomnianej powy ej a wytyczonej przez kierownictwo i wła ci-

cieli przedsi biorstwa strategii rozwojowej, mo e mie  charakter wewn trzny, 

który bazuje na jego własnym potencjale intelektualnym i rzeczowym oraz na 
własnej koncepcji rozwoju, finansowanej z kapitałów wygospodarowanych przez 

przedsi biorstwo, przy wspomaganiu finansowaniem zewn trznym, w celu osi -

gni cia optymalnego poziomu d wigni finansowej. Z drugiej strony przedsi bior-
stwa realizuj  strategie rozwoju zewn trznego z my l  o wykorzystaniu potencja-

łu rozwojowego innych przedsi biorstw poprzez ró nego rodzaju formy koopera-

cji, zawieranie aliansów strategicznych, a  po integracj  przedsi biorstw poprzez 
fuzje i przej cia

24
. 

Obydwie koncepcje rozwoju (wewn trzny i zewn trzny) mog  mie  zasto-

sowanie w realizacji dwóch najcz ciej stosowanych strategii rozwoju: specjali-

zacji oraz dywersyfikacji. Decyzje o wyborze koncepcji rozwoju zale  wi c 
przede wszystkim od kryteriów obiektywnych, takich jak: pilna konieczno  

przeformułowania strategii, siła i charakter barier utrudniaj cych mobilno  

przedsi biorstwa, dojrzało  sektora oraz finansowe, personalne i technologiczne 
mo liwo ci firmy. W procesy decyzyjne dotycz ce koncepcji rozwoju wkraczaj  

tak e czynniki bardziej subiektywne, jak: to samo  przedsi biorstwa, osobo-

wo  decydentów, postrzeganie szans
25

. Warto zatem najpierw dokona  wyboru 
pomi dzy specjalizacj  a dywersyfikacj , a nast pnie skupi  si  na rozwoju we-

wn trznym b d  zewn trznym. Zale nie od tego, jaka koncepcja rozwoju zosta-

nie przyj ta, wpływa ona w inny sposób na warto  przedsi biorstwa. Mo na 

zatem przyj , i  przedsi biorstwo ma mo liwo  wyboru, w ramach jakiej kon-
cepcji chce si  rozwija  (dotyczy to zarówno realizacji strategii specjalizacji czy 

dywersyfikacji, poprzez rozwój wewn trzny czy zewn trzny), co implikuje okre-

lone konsekwencje w obszarze jego warto ci. 
Przedsi biorstwo decyduj ce si  na rozwój zewn trzny polegaj cy na rozbu-

dowie potencjału poprzez zakup innych przedsi biorstw lub ich cz ci czy zawie-

ranie aliansów strategicznych
26

, zarówno przy specjalizacji (dot. przedsi biorstw 

konkurencyjnych), jak i dywersyfikacji (dot. przedsi biorstw o odmiennym profi-
lu działalno ci) uzyskuje efekty synergiczne. Najwa niejsz  ekonomiczn  korzy-

ci  fuzji przedsi biorstw jest wła nie efekt synergii, zgodnie z którym rentow-

no  (a zatem efektywno ) powstałego przedsi biorstwa jest wy sza od prostej 
sumy rentowno ci ł cz cych si  jednostek. Co za tym idzie, warto  poł czonych 

                                        
24 S. K a s i e w i c z, H. M o a r y n (red.), Teoria przedsi biorstwa. Wybrane zagadnienia, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 165. 
25 Strategor, Zarz dzanie firm , PWE, Warszawa 1999, s. 179. 
26 M. R o m a n o w s k a, Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998, s. 132 i nast. 
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przedsi biorstw, wyra ona cen  akcji nowej spółki powinna przewy sza  sum  

warto ci akcji sprzed fuzji
27

. 

Ponadto efekty synergii w działaniu przedsi biorstw mog  obejmowa
28

: 
 korzy ci ekonomii skali, 

 mo liwo  wzrostu dochodów nowego wła ciciela, dzi ki powi kszeniu 

zasobów finansowych, 

 efekty uzyskane dzi ki komplementarno ci zasobów, 
 korzy ci integracji pionowej, 

 zyski z dywersyfikacji produkcji, 

 skutki umocnienia i wzrostu pozycji rynkowej, 
 skutki poprawy systemu organizacji i zarz dzania oraz likwidacji niego-

spodarno ci.  

Z kolei przedsi biorstwo decyduj ce si  na rozwój wewn trzny mo e uzy-
skiwa  efekty synergii, m. in. dzi ki wła ciwej alokacji zasobów. Sam fakt po-

siadania przez przedsi biorstwo danych składników maj tku nie gwarantuje jesz-

cze osi gni cia efektu synergii. Kluczowym aspektem jest ich rozdysponowanie 

– przydzielenie ich do konkretnych projektów przy uwzgl dnieniu ich nowych 
potrzeb oraz zasobów ju  przez przedsi biorstwo posiadanych. O ile ka dy pod-

miot gospodaruj cy posiada zasoby materialne, to warto w tym miejscu wspo-

mnie  równie  o wyró niaj cych si  kompetencjach, które reprezentuj  tak  gru-
p  zasobów, która jest wysoko konkurencyjna i ze wzgl du na to mo e by  tak e 

ródłem przewagi przedsi biorstwa. Jego warto  mo e by  budowana dzi ki 

rozszerzeniu zakresu dwoma sposobami: poprzez przenoszenie zasobów na te 
rynki, na których przyczyni  si  one do budowania przewagi konkurencyjnej, 

b d  te  poprzez dywersyfikacj  przedsi biorstwa w celu budowania zasobów. 

Ró nica polega na przeznaczeniu istniej cych zasobów nowemu rynkowi lub 

wchodzeniu na nowy rynek w celu stworzenia unikatowych zasobów. Sposoby 
alokacji zasobów mog  zatem wpływa  na dodawanie lub uszczuplanie warto ci 

poszczególnych jednostek. Ponadto przewag  konkurencyjn  i znaczn  warto  

mog  zyska  przedsi biorstwa, które zapewniły sobie kontrol  nad zasobami. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na kapitał intelektualny, czyli wiedz  pracow-

ników i kierownictwa, która jest zasobem o strategicznym znaczeniu wpływaj -

cym na pozycj  konkurencyjn  i potencjał rynkowy przedsi biorstwa. Uznaje si , 

e pracownicy s  jednym z najbardziej kreatywnych zasobów przedsi biorstwa 
wpływaj cych na wzrost jego warto ci. Rozwój wewn trzny to tak e inwestycje 

w nowe technologie. Post p techniczny i technologiczny powoduje konieczno  

ponoszenia nakładów na nowe wynalazki. Przedsi biorstwa posiadaj ce przesta-

                                        
27 J. F a m i e l e c, B. S u p e r s o n - P o l o w i e c, Z. W y d y m u s, Zarz dzanie rozwojem 

przedsi biorstwa na rynku globalnym, Text, Kraków 1999, s. 75. 
28 L. P i a s e c z n y (red.), Metody i procedury wyceny przedsi biorstw, Topexim, Warszawa 

1991, s. 10–11. 
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rzały sprz t i technologie s  mniej atrakcyjne i konkurencyjne, co powoduje spa-

dek ich warto ci
29

. 

Specjalizacja czy dywersyfikacja działalno ci w zale no ci od sytuacji w ja-
kiej znajduje si  przedsi biorstwo maj  zapewnia  rozwój. Bardzo wa ne przy 

wyborze jednej z powy szych strategii jest równie , nie wymienione w tym kon-

tek cie, otoczenie przedsi biorstwa. Umiej tno  dostosowania si  do otoczenia 

i zmian w nim zachodz cych pozwala na przygotowanie do wykorzystania szans 
i unikania zagro e . Istotne jest wywieranie wpływu na otoczenie i kształtowanie 

go w taki sposób, który ułatwi funkcjonowanie przedsi biorstwa i pozwoli na 

maksymalizowanie jego warto ci
30

. 
 

 
5. PODSUMOWANIE 

 
 

Reasumuj c, realizacja celu maksymalizacji warto ci umo liwia rozwój 

oraz utrzymanie pozycji strategicznej czy te  finansowej przedsi biorstwa. D -

enie do maksymalizacji warto ci przedsi biorstwa, czyli powi kszania bogac-
twa jego wła cicieli, jako redefinicja strategicznego celu organizacji, stanowi 

zatem odpowied  na pytanie o sens istnienia w obliczu zachodz cych obecnie 

procesów oraz przemian w gospodarce wiatowej
31

.  
Z kolei, relacja mi dzy wzrostem a rozwojem przedsi biorstwa mo e by  

okre lona na zasadzie relacji: cele – rodki ich realizacji. Warunkiem koniecz-

nym wzrostu przedsi biorstwa jest jego permanentny rozwój. Z drugiej strony, 

wzrost przedsi biorstwa stwarza lepsze warunki do dostosowania systemów 
przedsi biorstwa do otoczenia, czyli do rozwoju. Tak wi c rozwój i wzrost s  

sprz one zwrotnie. Specyficzna rola wzrostu sprawia, i  wzrost uwa any jest za 

immanentn  cech  rozwoju
32

. Przedsi biorstwo, bior c pod uwag  wieloletni  
perspektyw , musi zatem d y  do rozwoju i d enie to stanowi co  w rodzaju 

wtórnego celu zarz dzania przedsi biorstwem
33

. 

Dlatego te  syntetyczny cel działalno ci przedsi biorstwa jest z jednej stro-

ny uto samiany z okre leniem „rozwój”, z drugiej za  – z niew tpliwie bardziej 
skonkretyzowanym okre leniem „maksymalizacja warto ci”. Pomi dzy tymi 

dwoma okre leniami zachodzi zarazem dwukierunkowa zale no . Mo na po-

wiedzie , e rozwój przedsi biorstwa słu y maksymalizacji jego warto ci, ale 
zarazem stwierdzi  mo na tak e, e maksymalizacja warto ci (kreowanie no-

wych warto ci) tworzy mo liwo ci dla rozwoju przedsi biorstwa. 
                                        

29 Por. M. M a r c i n k o w s k a, op. cit., s. 50, 86, 93–94. 
30 Ibidem, s. 85. 
31 E. N o w a k (red.), Controlling w działalno ci przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 2004, 

s. 322. 
32 Z. P i e r c i o n e k, op. cit., s. 14. 
33 D. W d z k i, op. cit., s. 17. 
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DEVELOPMENT AND THE PROCESSES OF ENTERPRISE VALUE CREATION 
 

 

Enterprises functioning in the market economy consider survival and development to 

constitute the most general goal of their activity. Survival is the essential goal, first of all 

implemented in practice in the situation of a recession or an economic stagnation, on which the 

completion of the majority of other postulates depends. However, every organization which 

implements the survival goal, in consequence must be development-oriented. The necessity of the 

enterprise transformation, that is its adaptation to changing conditions of the environment means 

constant proceeding to a higher stage of development which is conditioned by external and internal 

changes. Maintaining balance between external and internal conditionings is related to the 

individual needs of an enterprise, its position on the market, long-term prospects for development 

and the assessment of the current situation and the effectiveness of management.    

The postulates presented above, referring to the determination of strategic directions of the 

enterprise activity, must be confronted in today’s economic reality with the idea and the main 

assumptions of the Value Based Management concept, which has now become one of the leading 

concepts of enterprise management, acceptable by the majority of its shareholders.  

The paper attempts to identify relations between the process of development and the process 

of enterprise value creation, developing primarily the subject of common goals, determinants and 

the strategy of both processes.   

Key words: enterprise development, Value Based Management, enterprise goals, enterprise 

development strategies. 

 

 


