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WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA BETA
DO OCENY WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

STRESZCZENIE

W pracy opisano kluczowe zagadnienia związane z koncepcją zarządzania przez wartość. 
Przedstawiono jej istotę oraz scharakteryzowano czynniki wpływające na wzrost 
wartości przedsiębiorstwa. W ostatniej części artykułu zawarto wyniki badań i analiz 
własnych autora. Sprawdzono, czy współczynnik beta może być efektywnie wykorzysty-
wany do oceny kreowania wartości dla akcjonariuszy. Zaprezentowano wyniki obliczeń 
współczynników beta dla spółek bankowych notowanych na warszawskiej giełdzie. Na 
przykładzie niektórych spółek wskazano, jak decyzje kadry zarządzającej, wpływające 
na wartość przedsiębiorstwa, wpływają również na wskaźnik beta.

Słowa kluczowe: zarządzanie przez wartość, współczynnik beta

Wprowadzenie

Od początku lat 90. XX wieku nastąpiły istotne zmiany w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Głównym celem prowadzenia biznesu stała się maksymalizacja 
wartości jednostki gospodarczej, rozumiana jako pomnażanie wartości zainwe-
stowanego kapitału. Uważa się zatem, że z prowadzonej działalności operacyjnej 
jako pierwsi powinni korzystać akcjonariusze, gdyż to oni dostarczają niezbędny 
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do funkcjonowania kapitał. W zamian oczekują określonej stopy zwrotu z zain-
westowanego kapitału. Stąd też osłabieniu uległo przekonanie, że zysk jest pod-
stawowym kryterium oceny działalności przedsiębiorstwa. Jest to powszechnie 
akceptowana koncepcja zarządzania, która powoduje, że pracownicy są zmoty-
wowani do jak najlepszej pracy, klienci powracają, a właściciele mają poczucie 
odnoszenia korzyści. Większość organizacji znajdujących się na liście Fortune 
500 jest właśnie zarządzana przez wartość.

Jednym z głównych problemów warunkujących efektywne i skuteczne 
stosowanie wymienionej metody zarządzania jest określenie i konsekwentne 
wykorzystanie właściwego miernika osiągnięć w zakresie tworzenia wartości 
dla akcjonariuszy. Celem niniejszej pracy jest identyfi kacja możliwości wyko-
rzystania współczynnika beta do oceny skuteczności kreowania wartości przez 
kadrę zarządzającą. W pracy szczególnie skupiono się na przedsiębiorstwach 
z sektora bankowego, którego przedstawiciele są notowani na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. Hipoteza niniejszej pracy brzmi następująco: 
współczynnik beta może być efektywnie wykorzystywany do oceny kreowania 
wartości dla akcjonariuszy. W artykule zostały przedstawione wyniki obli-
czeń współczynników beta dla spółek bankowych notowanych na warszaw-
skiej giełdzie. Na przykładzie niektórych spółek wskazano, jak decyzje kadry 
zarządzającej, wpływające na wartość przedsiębiorstwa, oddziałują również na 
wskaźnik beta.

Koncepcja zarządzania przez wartość

Każde przedsiębiorstwo, czy to dopiero założone, czy restrukturyzowane, musi 
mieć jasno zdefi niowane pole swojego działania, czyli misję i cel. Chcąc przed-
stawić istotę celu działania przedsiębiorstwa, warto przytoczyć jego defi nicję. 
W literaturze naukowej nie występuje taka, która byłaby powszechnie przyjęta. 
Według Grażyny Witoszek i Mieczysława Nasiłowskiego przedsiębiorstwo to 
podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną 
lub usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści1. W ujęciu funkcjonalnym 
przedsiębiorstwo jest działającą całością, której każda część ma określone funk-
cje do wypełnienia. Jeżeli funkcje te nie będą wypełnione w określony sposób, 

1 M. Nasiłowski, System rynkowy – podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 37.
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przedsiębiorstwo nie będzie w stanie działać i rozwijać się2. Przedsiębiorstwo 
ustala misję, a następnie formułuje cele, zadania oraz środki jej realizacji. To wła-
śnie ona kształtuje fi lozofi ę działania fi rmy, jej strategię i sposób zarządzania3.

Do połowy lat 80. ubiegłego wieku przeważało przekonanie, że głównym 
celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku bądź różnie rozumianej 
rentowności. Okazało się jednak, że działania prowadzące do osiągnięcia tak 
sformułowanych celów nie zawsze były w zgodzie z generowaniem korzyści 
dla właścicieli przedsiębiorstwa4. Przykładem mogą być amerykańskie fi rmy, 
które jeszcze niedawno przechodziły głęboki kryzys, a potem upadłość, gdzie 
menedżerowie cały czas byli wynagradzani na podstawie wskaźnika zysku 
na akcje. Przekonanie, że zysk jest podstawowym kryterium oceny działal-
ności przedsiębiorstwa, zostało osłabione. Jest on jednak nadal istotny, gdyż 
uzasadnia ekonomiczne istnienie przedsiębiorstwa na rynku. Istotne zmiany, 
jakie nastąpiły pod koniec XX wieku odnośnie do stylów, celów zarządza-
nia, a także priorytetów prowadzenia biznesu, spowodowały, że zasadniczym 
kryterium decyzyjnym przy ustalaniu strategii rozwoju fi rmy stała się maksy-
malizacja jej wartości dla właścicieli5. Maksymalizacja ta jest rozumiana jako 
pomnażanie wielkości zainwestowanego kapitału. Istota poglądu sprowadza 
się do tego, że to właściciele powinni w pierwszym rzędzie czerpać korzyści 
z prowadzonych przez przedsiębiorstwo operacji, ponieważ dostarczają kapi-
tał niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej6.

Wśród przyczyn, które doprowadziły do zmiany celów przedsiębiorstwa, 
można wyróżnić:

 – liczne transakcje przejęć, które miały miejsce w latach 80. i 90., doko-
nane na spółkach źle zarządzanych, działających nieefektywnie, posiada-
jących niewykorzystany potencjał tworzenia wartości;

2 J. Duraj, K. Kucińska, S. Piotrowski, A. Sikorski, Kryteria i metody efektywności funkcjo-
nowania i rozwoju przedsiębiorstw i ich weryfi kacja praktyczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 1987, s. 17.

3 G. Witoszek, Misja i strategia fi rmy jako narzędzia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 
„Przegląd Organizacji” 2009, nr 7–8, s. 61.

4 M. Wierzbiński, Zarządzanie przez wartość jako metoda wspomagająca tworzenie wartości 
dla właścicieli przedsiębiorstwa, „Finanse, Bankowość, Rachunkowość” 2006, nr 4, s. 70.

5 D. Naczyński, Kategoria wartości w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, „Ze-
szyty Naukowe/Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach” 2005, z. 9, s. 19–20.

6 A. Samborski, Łańcuch działań tworzących wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” 2005, nr 6, s. 225.
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 – wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych, żądających satysfakcjo-
nujących i wynagradzających podjęte ryzyko stóp zwrotu z inwestycji 
w akcje lub udziały konkretnych spółek;

 – odpływ kapitału ze spółek źle zarządzanych, których wartość rynkowa 
nie wzrastała;

 – ekspansja i łatwość dostępu do kapitału, zjednoczenie różnych rodzajów 
rynków i ich umiędzynarodowienie, a także rewolucja informatyczna 
i technologiczna;

 – coraz bardziej widoczna niezgodność metod rachunkowości fi nansowej 
w zakresie wyceny zasobów i pomiaru wyników przedsiębiorstwa do 
zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Szczególnie krytykowane były praktyki, które umożliwiały sztuczne ste-
rowanie wyniku przedsiębiorstwa7.

Wartość jest jednym z ważniejszych elementów opisu kondycji przedsię-
biorstwa. Jest ona sumą wypadkową oddziaływania wielu czynników: celów 
i powodów wyceny, czasu, funkcji przedsiębiorstwa, ogólnej koniunktury, 
specyfi ki rynku kapitałowego. Ostatecznie wszystkie te czynniki determinują 
wybór metody wyceny, a przez to też jej wynik, czyli oszacowaną fi nalną 
wartość przedsiębiorstwa8. Poziom wartości świadczy o sposobie gospodaro-
wania w dłuższym okresie. Wzrost wartości w określonym przedziale czasu 
może być miarą rozwoju i umiejętności zarządzania. Odpowiedni wpływ na 
wartość przedsiębiorstwa jest kluczowy w podejmowaniu operacji kapitało-
wych, programów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Wycena warto-
ści niesie ze sobą istotne informacje o przedsiębiorstwie dla zarządzających 
oraz różnych grup interesów i otoczenia biznesowego9.

Racjonalne wydaje się więc być podejście przedsiębiorstw do kreacji 
(tworzenia) wartości dla właścicieli, rozumiane jako generowanie stopy 
zwrotu z zaangażowanego przez nich kapitału. Argumentuje się to również 
tym, że do maksymalizacji zamożności akcjonariuszy zmuszają zarządza-
jących siły konkurencji, które na rynkach usług i produktów wymuszają na 

7 M. Wierzbiński, Zarządzanie przez wartość..., s. 71.
8 P. Litwa, Balanced scorecard jako instrument kształtowania długookresowej wartości przed-

siębiorstwa, w: Zarządzanie fi nansami. Klasyczne zasady nowoczesne narzędzie, red. D. Zarzecki, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 159.

9 J. Komorowski, Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Pieniądze 
i Więź’ 2007, nr 2, s. 41.
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fi rmach efektywność. Uzyskanie jak najwyższej efektywności prowadzi do 
maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, a ta wzbogaca właścicieli. Dodat-
kowo konkurencyjne rynki akcji wymuszają na menedżerach maksymalizację 
wartości dla akcjonariuszy. W związku z tym interes (cel działalności) przed-
siębiorstwa i interes (cel) akcjonariuszy są takie same10.

Rewolucja w kwestii nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa 
doprowadziła do konieczności poszukiwań nowych sposobów zarządzania. 
W nowym podejściu do podejmowanych działań skupiono się na tworzeniu 
wartości dla właścicieli. W bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego 
nowe nastawienie do sposobu zarządzania określa się jako zarządzanie przez 
wartość (VBM – value based management)11.

Początki koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa związane 
są z wydaniem w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku pracy Alfreda Rap-
paporta pod tytułem Creating shareholders value (polskie wydanie z 1999 
roku nosi tytuł: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora). 
Zostały w niej zawarte podstawowe informacje i zasady formułowania, oceny, 
kontroli i wdrażania strategii skierowanej na wzrost wartości kapitałów wła-
ścicielskich zaangażowanych w fi rmę12.

Koncepcja VBM ma na celu usprawnienie i ułatwienie menedżerom for-
mułowania oraz podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych. Polega 
także na takim zarządzaniu rzeczywistością gospodarczą, aby fi nansowy wize-
runek przedsiębiorstwa był jak najlepszy, co prowadzi do wzrostu jego wartości 
na rynkach kapitałowych. VBM łączy ze sobą elementy zarządzania fi nansami, 
zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego oraz zarządzania 
kadrami13. Zarządzanie wartością jest więc spoiwem łączącym wyniki fi nan-
sowe ze strategią. Nie jest możliwe ani zarządzanie pod kątem wyników fi nan-
sowych bez uprzednio sformułowanej strategii, ani zarządzanie pod kątem 
obranej strategii bez generowania odpowiednich wyników fi nansowych14.

10 L. Pietrewicz, Interes przedsiębiorstwa a interes akcjonariuszy spółki giełdowej, „Przegląd 
Organizacji” 2008, nr 2, s. 33.

11 M. Wierzbiński, Zarządzanie przez wartość..., s. 71.
12 P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2007, s. 20.
13 R.W. Mills, Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy 

wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk 2005, s. 13.
14 M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2000, s. 23.
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Czynniki kształtujące wartość

Z koncepcją zarządzania przez wartość ściśle jest powiązany proces poznania, 
wyodrębnienia i sterowania czynnikami tworzącymi wartość przedsiębiorstwa. 
Są one również nazywane nośnikami lub generatorami wartości, a odpowiednie 
zarządzanie nimi prowadzi do zwiększenia efektywności funkcjonowania fi rmy. 
Opracowanie odpowiedniej strategii dla przedsiębiorstwa wymaga wcześniejszego 
ustalenia czynników wpływających na jego wartość. Zarządzanie przez wartość 
jest zaś ściśle powiązane z ich monitorowaniem i optymalnym sterowaniem15.

Identyfi kacja czynników nie jest łatwym zadaniem, ponieważ różnią się one 
od siebie w zależności zarówno od badanego podmiotu, jak i czasu czy stopnia 
agregacji. Ponadto główne czynniki generujące wartość nie są stałe i należy je co 
pewien czas aktualizować. Na rysunku 1 przedstawiono podział siedmiu podsta-
wowych nośników wartości zaproponowany przez A. Rappaporta.
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Rys. 1.  Czynniki kształtujące wartość według A. Rappaporta
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik 

menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 65.

Kierownictwo fi rmy może oddziaływać na wszystkie te czynniki oprócz 
stawki podatku dochodowego. Dzięki temu podejmowane decyzje efektywnie 
wpływają na osiągnięcie jak najlepszego wyniku, czyli na wzrost wartości spółki. 
Według A. Rappaporta czynniki te są ściśle powiązane z przepływami gotówki 
z działalności operacyjnej, ze stopą dyskontową i zadłużeniem. Te zaś w klu-
czowy sposób wpływają na wartość dodaną dla akcjonariuszy, która generuje dla 
nich dochody (dywidendy i zyski kapitałowe)16.

15 D. Kowal, Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 378, Szczecin 2004, s. 131.

16 Por. A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy..., s. 65.



131Wykorzystanie współczynnika beta...

Czynniki operacyjne wynikają z podstawowej działalności, z decyzji kształtu-
jących poziom cen, z polityki promocyjnej, planu produkcji, dystrybucji, reklamy 
i poziomu obsługi klienta. Czynniki inwestycyjne są związane między innymi ze 
stanami zapasów i wzrostem zdolności produkcyjnych. Koszt kapitału jako czyn-
nik fi nansowy zależy zarówno od ryzyka związanego z przedsiębiorstwem, jak i od 
decyzji fi nansowych podejmowanych przez kierownictwo. Głównie ma tu wpływ 
odpowiednie ustalenie proporcji kapitału własnego i zadłużenia jako źródeł fi nan-
sowania oraz korzystanie z właściwych instrumentów fi nansowych. Okres wzrostu 
wartości – jako ostatni czynnik generowania wartości – to obliczony przez zarząd 
okres, kiedy stopa zwrotu z inwestycji przekroczy koszt kapitału17.

Przykład wykorzystania współczynnika beta 
do oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie

W niniejszej pracy sprawdzono, czy współczynnik beta może być pomocny przy 
ocenie zdolności do kreowania wartości dla akcjonariuszy na przykładzie spółek 
bankowych, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Dla celów badania wybrano sektor bankowy, gdyż charakteryzuje się 
on największą kapitalizacją i największym udziałem obrotów na polskiej giełdzie. 

Odpowiednie stopy zwrotu z indeksu WIG (reprezentującego cały rynek) 
oraz z indeksu WIG-BANKI w latach 2011 oraz 2012 przedstawiono w tabeli 1. 
Spółki sektora bankowego w 2011 roku traciły średnio na wartości o niecały punkt 
procentowy więcej niż średnio spółki z całego rynku. W 2012 roku natomiast 
spółki z sektora bankowego zyskiwały średnio na wartości o niecałe 4 punkty 
procentowe mniej niż średnio wszystkie spółki z szerokiego rynku.

Tabela 1

Stopa zwrotu z indeksu WIG i WIG-BANKI w latach 2011–2012

Rok Stopa zwrotu WIG Stopa zwrotu WIG-BANKI
2011 -20,8% -21,7%
2012 26,2% 22,64%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig/, http://
www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig_banki/ (dostęp 14.05.2013).

17 J. Domański, Najważniejsze czynniki w procesie zarządzania wartością organizacji pozarzą-
dowej, „Trzeci Sektor” 2007, nr 10, s. 88.
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W celu dokonania analizy, autor oszacował współczynniki beta dla szesnastu 
spółek bankowych, których walory notowane były na polskim rynku kapitałowym 
zarówno w 2011 roku, jak i w 2012. Obliczeń dokonano na podstawie dziennych 
stóp zwrotu zanotowanych na końcu każdej sesji w ciągu tych dwóch lat18. Jako 
indeks, który z założenia miał odzwierciedlać zachowania rynku, wybrano War-
szawski Indeks Giełdowy. Dla spółek, których szereg danych stóp zwrotu był 
krótszy, dobierano odpowiednie stopy zwrotu z indeksu (dane z jednakowych 
dni), tak aby oba szeregi były takiej samej długości. Do szacowania współczyn-
ników beta wykorzystano klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Wartości 
obliczonych współczynników dla poszczególnych akcji banków zostały przedsta-
wione w tabeli 2. W badaniu tym zweryfi kowano, czy zmiana współczynnika beta 
z okresu na okres została spowodowana zdarzeniami bądź czynnikami wpływają-
cymi na wartość danego przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Tabela 2

Parametry beta dla spółek z sektora bankowego na GPW w latach 2011–2012

Spółka sektora bankowego 2011 2012
Bank Handlowy 1,0350 1,0418
BNP Paribas 0,1321 0,4300
BOŚ Bank 0,2169 0,2512
Bank BPH 1,1383 0,8144
BRE Bank 1,2926 0,9899
ING Bank Śląski 0,9190 0,5702
Bank Zachodni WBK 0,3326 0,1335
Getin Noble Bank 0,9609 1 ,2416
Getin Holding 1,4223 1,7050
Kredyt Bank 0,7348 0,5269
Bank Millennium 1,1153 0,9964
Nordea Bank 0,0857 0,2608
Nova Kreditina Banka 1,1660 1,4089
PEKAO 1,3170 1,5027
PKO BP 1,2414 1,3259
Unicredit 1,1660 1,4089

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portalu gpwinfostrefa.pl (dostęp 14.05.2013).

18 Dane pochodziły ze strony internetowej: www.gpwinfostrefa.pl (dostęp 14.05.2013).
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Ocenę zmiany wartości przedsiębiorstwa przeprowadzono na spółkach, dla 
których z roku na rok współczynnik beta zmienił wartość dość wyraźnie. Na pod-
stawie tej metodologii wytypowano bank BPH oraz Getin Noble Bank. 

Getin Noble Bank

W roku 2011 wartość współczynnika beta dla akcji Getin Noble Banku 
wyniosła 0,9609. Oznacza to, że średnio na walorach banku inwestorzy tracili 
niewiele mniej niż średnio na wszystkich spółkach z całego rynku. W 2012 roku 
współczynnik beta wzrósł do wartości 1,2416, czyli średnio stopy zwrotu z akcji 
banku były wyższe od rynkowych stóp zwrotu. Można więc zauważyć, że akcje 
Getin Noble Banku w obu badanych okresach były uważane przez inwestorów 
za atrakcyjne, a w 2012 roku wygenerowały dla nich dodatkową wartość zdecy-
dowanie wyższą niż średnio rynek.

W roku 2011 kredyt gotówkowy oferowany przez Getin Noble Bank po raz 
kolejny został uznany za najlepszy w rankingu totalmoney.pl, dodatkowo oferta 
przygotowana przez bank została numerem jeden według rankingu Bankiera. 
GetinOnline.pl, internetowy odział banku, w ciągu zaledwie 11 miesięcy zyskał 
ponad 200 tys. nowych klientów. Zdarzenia ta niewątpliwie wpłynęły na czynniki 
operacyjne kształtujące wartość. W związku z tym nie dziwi fakt, że ceny akcji 
spółki kształtowały się średnio lepiej niż ceny wszystkich spółek rynkowych19.

W roku 2012 w spółce dalej występowały pozytywne zdarzenia. Bank 
wygrał kolejne przetargi na obsługę samorządów. Został wyróżniony w kon-
kursie „Najlepsze Banki” za największą dynamikę rozwoju oraz najwyższą 
efektywność biznesową. Co jest bardzo istotne, 1 czerwca 2012 roku nastąpiło 
połączenie Get Banku SA z Getin Noble Bankiem SA. Po tym połączeniu bank 
został drugim pod względem aktywów największym bankiem z większościowym 
kapitałem. Działania podjęte przez zarządzających wpłynęły na większość czyn-
ników kształtujących wartość przedsiębiorstwa przedstawionych na rysunku 1. 
Ich rezultaty zostały dobrze odebrane przez akcjonariuszy i potencjalnych inwe-
storów, co widać po wartości wskaźnika beta w 2012 roku, świadczącej o tym, 
że ceny akcji spółki rosły zdecydowanie szybciej niż średnio ceny wszystkich 
spółek, a co za tym idzie – została wytworzona dodatkowa wartość dla akcjo-
nariuszy. Dodatkowym potwierdzeniem jest fakt, że spółka została laureatem 

19 http://www.getinbank.pl/biuro-prasowe/17/rok/2011/strona/1.html (dostęp 14.05.2013).
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Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 roku. Oszacowano, że wartość 
Getin Noble Banku wzrosła w ciągu roku o 13%20.

Bank BPH

Współczynnik beta dla akcji banku BPH zmienił swoją wartość z 1,1383 
w 2011 roku do 0,8144 w 2012. Wartość współczynnika beta większa od jedności 
w pierwszym roku analizy oznacza, że akcje spółki średnio traciły więcej na war-
tości niż średnio akcje wszystkich spółek. Wartość współczynnika beta w 2012 
roku świadczy o tym, że ceny akcji, a więc wartość dla akcjonariuszy banku BPH 
średnio wzrastała wolniej niż średnio ceny akcji wszystkich spółek. Świadczy to 
o tym, że w danym okresie była to spółka nieatrakcyjna pod względem możliwo-
ści lokowania w nią kapitału. 

Już pod koniec 2010 roku w spółce pojawiły się informacje o tym, że 
dotychczasowy prezes banku zamierza przejść na emeryturę. Dodatkowo bank 
BPH ponosił straty i planował liczne zwolnienia. Doprowadziło to do pogorsze-
nia czynników operacyjnych kształtujących wartość21.

W roku 2011 w spółce następowały liczne zmiany osobowe, zarówno na 
stanowisku prezesa, jak i na stanowiskach członków rady nadzorczej. Po powo-
łaniu nowych członków, w połowie roku ze stanowiska zrezygnował wiceprezes 
zarządu oraz członek rady nadzorczej. Zmiany tego typu wpływają niekorzystnie 
na obraz spółki wśród inwestorów. Również w 2011 roku nastąpiło rozwiązanie 
kilku znaczących umów, które bank podpisał wcześniej. W 2012 roku były kon-
tynuowane zmiany osobowe na ważnych stanowiskach w banku. Władze spółki 
prowadziły negocjacje ze związkami zawodowymi22.

Podsumowanie

Przeprowadzono analizę wiadomości prasowych udostępnionych przez spółki na 
ich ofi cjalnych stronach internetowych oraz na portalach zajmujących się analizami 
giełdowymi. Okazało się, że decyzje organów zarządzających, które miały wpływ 
na wartość dla akcjonariuszy, kształtowały też wartość współczynnika beta w danym 
okresie. Pozytywne kroki podejmowane przez prezesów, w zależności od spółki, 

20 http://www.getinbank.pl/biuro-prasowe/17/rok/2012/strona/1.html (dostęp 14.05.2013).
21 http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/bank;bph;sa,bph,artykuly,3.html (dostęp 14.05.2013).
22 http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/bank;bph;sa,bph,emitent,1.html (dostęp 14.05.2013).
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prędzej czy później odzwierciedlały się w wartości współczynnika beta. Podobnie 
pojawiające się wiadomości, wprowadzające niepokój wśród inwestorów, również 
wpływały na wartość współczynnika beta. Istotnie zmieniająca się wartość współ-
czynnika beta z okresu na okres dla jednej spółki świadczy o tym, że zostały podjęte 
istotne decyzje. W okresie ogólnych wzrostów na rynku, wzrost wartości współ-
czynnika beta oznacza, że została wykreowana dodatkowa wartość dla akcjonariu-
szy. Spadek zaś wartości oznacza, że została utracona wartość dla akcjonariuszy.

Głównym celem niniejszej pracy było sprawdzenie efektywnego wykorzy-
stania współczynnika beta do oceny kreowania wartości przez zarządzających 
przedsiębiorstwem. Hipoteza postawiona w artykule została potwierdzona. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pozytywne działania kadry 
zarządzającej, wpływające na czynniki kreujące wartość, mają też wpływ na zmianę 
wartości beta z okresu na okres. W sytuacji, gdy rynek się rozwija, a menedżero-
wie podejmują odpowiednie kroki, rośnie wartość współczynnika beta. W sytuacji 
rozwoju rynku i pojawienia się negatywnych informacji dotyczących spółki, war-
tość współczynnika beta z okresu na okres spada (sytuacja odwrotna, gdy na gieł-
dzie panują spadki). Co więcej, dzięki współczynnikowi beta można ocenić, czy 
spółka kreuje wartość lepiej niż w poprzednich latach, lepiej niż inne spółki z danej 
branży bądź lepiej niż cały rynek. Beta wprowadza pewien dynamizm i możliwość 
porównania w tak ważnej kwestii, jak ocena skuteczności kreowania wartości dla 
akcjonariuszy. Przeprowadzone badania wykazały, że współczynnik beta może być 
użytecznym elementem wykorzystywanym w koncepcji zarządzania przez wartość.
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USE BETA FOR EVALUATING THE GROWTH OF ENTERPRISE VALUE

SUMMARY

The paper describes the key issues associated with the concept of value based manage-
ment. Presents its essence and characterized factors affecting the growth of the company. 
The last part of the article presents the results of research and analysis made by the au-
thor. Examined whether the beta can be effectively used to evaluate the value creation for 
shareholders. In the article author placed results of calculations beta for banking com-
panies listed on the WSE. For some companies shown how management decisions that 
affect the value of the company, also affect the rate of beta.

Keywords: value based management (VBM), Beta 


