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Podejście do tworzenia wartości przedsiębiorstwa istotnym 
elementem procesu kształcenia menadżerów

Streszczenie

W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem wartości przedsiębiorstwa, uwzględ-
niającej potencjał społeczny tkwiący w interesariuszach, który do tej pory często był niewykorzysty-
wany, a przecież stanowi ważny element stymulacji rozwoju biznesu. 

Zatem kształtowanie odmiennych niż dotychczas umiejętności menadżerów stanowi kolejne wy-
zwanie dla szkół nauczających biznesu, gdyż uwadze menadżerów często uchodziło to, jak ogromny 
wpływ na produktywność i innowacyjność przedsiębiorstwa, cechy decydujące o konkurencyjności, 
może mieć wykorzystanie potencjału otoczenia biznesowego, w którym dokonują się ich najważniej-
sze działania operacyjne.

To nowe spojrzenie na proces zarządzania biznesem i rola, którą pełni w nim tworzenie wartości 
ekonomiczno-społecznej, wymusza na szkołach biznesu nie tylko rozszerzenie programów nauczania 
w wielu dziedzinach, ale także zaadaptowanie nowych koncepcji i sposobów ich wdrażania o takie 
zagadnienia, jak: nowe myślenie o łańcuchach wartości aby efektywnie wykorzystywać wszelkiego 
rodzaju zasoby i lepiej gospodarować nimi czy też głębsza analiza potrzeb ludzkich i sposoby docie-
rania do nietradycyjnych grup konsumentów.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, wartość ekonomiczno-społeczna, kształcenie menadże-
rów, umiejętności menadżerów, nauczanie w szkołach biznesu.

Kody JEL: M14

Wstęp

Wiedza dotycząca różnych koncepcji zarządzania rozwojem biznesu, uwzględniających 
wartość społeczną i zmiany zachodzące w podejściu do tworzenia wartości przedsiębiorstwa 
stała się niezbędnym elementem procesu kształcenia menadżerów. Buduje ona świadomość 
przyszłych i obecnych menadżerów, uwrażliwia ich na postrzeganie budowanej wartości 
firmy jako efektu działań uwzględniających różne kanały generujące przychody i koszty, 
które do tej pory tradycyjnie były z analizy biznesowej wykluczone. Stwierdzono, że prze-
prowadzana do tej pory kalkulacja wartości dla akcjonariuszy, w której nie uwzględniano 
oczekiwań interesariuszy oraz do której nie wliczano takich efektów działania na środowi-
sko, jak zanieczyszczenia, składowanie śmieci i zniszczenie różnorodności biologicznej, jest 
niekompletna. Stwierdzono również, że potencjał społeczny tkwiący właśnie w interesariu-
szach, do tej pory był w zasadzie niewykorzystywany, a przecież stanowi ważny element 
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stymulacji rozwoju biznesu. Zatem kształtowanie odmiennych niż dotychczas umiejętności 
menadżerów stanowi kolejne wyzwanie dla szkół nauczających biznesu, gdyż uwadze me-
nadżerów uchodzi to, jak ogromny wpływ na produktywność i innowacyjność przedsiębior-
stwa może mieć wykorzystanie potencjału otoczenia biznesowego, w którym dokonują się 
ich najważniejsze działania operacyjne. 

Celem rozważań jest przedstawienie roli wartości dla interesariuszy (chodzi głównie 
o wartość społeczną) w rozwoju biznesu oraz zwrócenie uwagi na konieczność nauczania 
menadżerów umiejętności stopniowego wplatania kwestii związanych z wartością ekono-
miczno-społeczną w proces planowania strategicznego na całej długości łańcucha wartości 
biznesowych i finansowych.

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa a percepcja 
wartości przedsiębiorstwa przez poszczególne grupy interesariuszy

Na początku warto wspomnieć o jednej z koncepcji zarządzania, której centralnym ele-
mentem jest wartość przedsiębiorstwa, a którą jest zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management – VBM) jest uznawane 
za koncepcję dobrze oddającą potrzebę określenia celów działania przedsiębiorstw, a także 
sprzyjającą integracji celów menadżerów i właścicieli przedsiębiorstw (Jaki 2008, s. 142). 
Wskazuje ona na potrzebę maksymalizowania wartości dla wszystkich interesariuszy, przez 
co uznawana jest za uniwersalną. Jest także spoiwem łączącym strategię firmy z uzyskiwa-
nymi przez nią wynikami finansowymi1.

Tworzenie wartości integruje misję cele i strategie cząstkowe w jeden zwarty system, 
wymagający pełnej współpracy wszystkich poziomów zarządzania w formułowaniu zadań 
i odpowiedzialności na poziomie całego przedsiębiorstwa, strategicznych jednostek biznesu, 
jak i centrów operacyjnych (Szczepankowski 2007, s. 19-20).

Stąd tworzenie wartości w przedsiębiorstwie jest procesem, które składa się z trzech za-
sadniczych elementów (Nogalski, Bors 2000):
 - umiejętne połączenie misji organizacji, celów strategicznych, oraz strategii i taktyki 

działania,
 - zaangażowanie wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwa w skali działań mi-

kro- i makroorganizacji,
 - efektywne połączenie cech jakościowych i materialnych (ilościowych) stanowiących 

o wartości, tj.: strategii działania oraz finansów przedsiębiorstwa.
Zaistnienie pierwszego z elementów wymaga podporządkowania misji, celów, strategii 

i taktyki działania aspektowi tworzenia wartości, czyli wprowadzeniu w przedsiębiorstwie 
zarządzania przez wartość.

1  http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-9.pdf [dostęp: maj 2015].
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Kolejny z elementów – potrzeba zaangażowania wszystkich poziomów zarządzania 
przedsiębiorstwem w skali makro- i mikroorganizacji – wymaga podejścia do przedsiębior-
stwa jako całości. Skuteczność zarządzania od poziomu pojedynczych procesów i działań 
do poziomu korporacji ma bowiem bezpośredni wpływ na sposób postrzegania i wizerunek 
przedsiębiorstwa na rynku.

Trzeci z elementów to efektywne połączenie cech materialnych i niematerialnych stano-
wiących o wartości przedsiębiorstwa, czyli strategii działania oraz środków finansowych. 
Jednym z głównych celów przedsiębiorstwa jest uzyskanie określonej stopy zwrotu z za-
angażowanego kapitału, zwiększanie rentowności i zapewnienie takiego wyniku finanso-
wego, który pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych firmy, przez dofinansowanie 
wewnętrzne, czy ewentualnie stworzy warunki do dopływu kapitału z zewnątrz. Strategia 
działania będąca narzędziem realizacji misji i celów strategicznych jest scenariuszem, który 
przed realizacją wymaga oceny z punktu widzenia rentowności czy przewidywanej stopy 
zwrotu z kapitału w długim okresie.

Jak więc widać kluczem do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, jak i ope-
racyjnych jest uwzględnianie zarówno uwarunkowań jakościowych, jak i analiz ilościowo 
– finansowych, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsię-
biorstwa (Nogalski, Bors 2000).

Przyjęcie za kluczowy cel działalności przedsiębiorstwa dążenia do długookresowej 
maksymalizacji jego wartości znalazło swoje odzwierciedlenie w jednym z aktualnych kie-
runków badań naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, którym jest problematyka 
tzw. zarządzania wartością (Value Based Management – VBM).

Ewolucja pojęcia zarządzania organizacją do koncepcji zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa

Shimon L. Dolan i Salvador Garcia w pracy pt. Managing by Values in the Next Millennium: 
Cultural Redesign for Strategic Organizational Change2 stwierdzają, że system przekonań 
i wartości, który kształtował model zarządzania oraz organizację w XX wieku jest dzisiaj 
niewystarczający. Istnieje potrzeba wypracowania nowego modelu, „który pozwoli przed-
siębiorstwu sprawnie funkcjonować i konkurować na rynkach, które są coraz bardziej glo-
balne, złożone, wymagające specjalizacji, ulegają nieustannym zmianom i są zorientowane 
na jakość i satysfakcję klienta” (Dolan, Garcia 1999, s. 1). 

W pracy poddali analizie znane i powszechnie stosowane koncepcje zarządzania; za-
rządzanie przez instruowanie (MBI – wypracowane w latach 20. XX wieku) i zarządzanie 
przez cele (MBO – wypracowane w latach 60. XX wieku), które skonfrontowali z nowym 

2  S.L. Dolan i S. Garcia opracowali model rozwoju zarządzania organizacją na bazie obserwacji zachowania firm amerykańskich 
(USA), hiszpańskich i francuskich; patrz: Dolan, Garcia (1999).
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podejściem, nazwanym zarządzaniem poprzez wartości (MBV), przez wielu autorów tłuma-
czonym jako zarządzanie przez kompetencje.

Ewolucja tych pojęć, zdaniem autorów koncepcji MBV, następowała w konsekwencji 
pojawienia się w ostatnich dziesięcioleciach czterech trendów, które zmusiły organizacje do 
przystosowania się by zachować konkurencyjność na coraz bardziej wymagających i nie-
przewidywalnych rynkach. Te cztery trendy, to:
1. potrzeba wysokiej jakości i zorientowania na klienta,
2. potrzeba większego profesjonalizmu, autonomii i odpowiedzialności,
3. potrzeba przemiany „szefów” w prawdziwych liderów,
4. potrzeba bardziej płaskiej i sprawnej struktury organizacji (Dolan, Garcia 1999).

Przebieg ewolucji metod zarządzania organizacją w powiązaniu z czterema trendami 
zobrazowali następującym schematem (por. wykres 1):

Wykres 1
Schemat ewolucji trzech metod zarządzania przedsiębiorstwem: przez instruowanie, 
przez cele i poprzez wartości

Źródło: Dolan, Garcia (1999, s. 5).
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Zwracają w nim uwagę na rosnącą złożoność organizacji spowodowaną czterema tren-
dami (przedstawiona w postaci zakrzywionej strzałki), która zaczyna opadać po osiągnię-
ciu maksimum (złożoności) na poziomie zarządzania przez cele (MBO). Wskazuje ona, że 
głównym celem zarządzania przez wartości/ kompetencje (MBV) jest podnoszenie spraw-
ności działania dzięki upraszczaniu złożoności organizacji. 

Wynika stąd, że organizacje, która zaakceptowały i zaczęły identyfikować się z warto-
ściami stają się bardziej sprawne dzięki kreatywności oraz akceptowaniu zmienności i nie-
pewności, w porównaniu z organizacjami koncentrującymi się tylko na celach, które otrzy-
mały do realizacji (MBO) lub, które po prostu wypełniają instrukcje i działają na podstawie 
wypracowanych wcześniej procedur (MBI).

Charakterystykę trzech koncepcji zarządzania organizacją przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Trzy koncepcje zarządzania organizacją  

Koncepcje zarządzania 
organizacją

MBI – Zarządzanie 
przez instrukcje

MBO – Zarządzanie 
przez cele

MBV – Zarządzanie 
przez wartości

Pożądana sytuacja dla 
zastosowania w firmie 

Rutyna Umiarkowana złożoność Potrzeba kreatywności 
w realizacji zadań

Poziom profesjonalizmu Podstawowy 
(zarządzanie 
działaniami)

Umiarkowany 
(zarządzanie 
pracownikami)

Wysoki (zarządzanie 
profesjonalistami)

Typ przywództwa Tradycyjny Przydzielający zasoby Lider zmian
Wyobrażenie 
o konsumencie

Użytkownik – kupujący Użytkownik – klient Klient z wolnością 
wyboru

Typ produktu/ rynku Rynek monopolisty/ 
produkty standardowe

Rynek dzielony na 
segmenty

Rynek wysoce 
zróżnicowany 
i dynamiczny

Struktura organizacyjna Piramida z wieloma 
poziomami

Piramida z kilkoma 
poziomami

Sieć, struktura zespołów 
realizujących projekty

Tolerancja dla 
niejasności

Niska Średnia Wysoka

Autonomia Niska Średnia Wysoka
Stabilność otoczenia Otoczenie stabilne Otoczenie umiarkowanie 

zmienne
Otoczenie dynamicznie 

Organizacja społeczna Kapitalizm epoki 
industrialnej

Kapitalizm 
postindustrialny

Po-kapitalizm

Filozofia kontroli Z góry na dół Kontrola wydajności 
(wyniki)

Samokontrola (efekty)

Cel organizacji Utrzymanie produkcji Optymalizacja 
rezultatów

Polepszenie procesów

Zasięg wizji Krótkookresowy Średniookresowy Długookresowy
Podstawowe wartości 
kulturowe

Lojalność, konformizm, 
dyscyplina

Racjonalność, 
motywacja, wydajność, 
mierzenie rezultatów

Rozwój, współudział, 
ciągłe uczenie się, 
kreatywność, wzajemne 
zaufanie, współpraca.

Źródło: Dolan, Garcia (1999, s. 8).
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Przedsiębiorstwa zarządzane przez instrukcje (MBI) specjalizują się w wytwarzaniu pro-
duktów standardowych. Jest to obszar zarezerwowany dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
w stabilnym otoczeniu i wytwarzających produkty funkcjonalne. W obszarze tym koszty 
jednostkowe w powiązaniu z wydajnością i sprawnością działania są jedynymi wyznacz-
nikami sukcesu. Przedsiębiorstwa zarządzane przez cele (MBO) charakteryzuje większa 
otwartość na otoczenie; postrzegany przez nie klient jest traktowany jak użytkownik ofero-
wanych produktów. W myśl zasad MBO, najważniejsza jest skuteczność działania (rozumia-
na jako umiejętność osiągania wyznaczanych celów), a do najważniejszych wyznaczników 
sukcesu zaliczamy racjonalność działania i wielkość osiągniętych wyników.

W przedsiębiorstwach zarządzanych poprzez wartości/ kompetencje (MBV) najważniej-
si są klienci z ich upodobaniami i wolnością wyboru, a umiejętności pracowników przedsię-
biorstwa i ich kompetencje służą sprawnemu i kompleksowemu rozwiązywaniu problemów/ 
życzeń klienta. Kompetencje w tej koncepcji traktuje się jako „koło zamachowe sukcesu fir-
my”. Pracownicy uzyskują dużą swobodę działania, a zespoły przez nich tworzone cechuje 
współudział, ciągłe uczenie się, kreatywność, wzajemne zaufanie, współpraca. 

Opisane przez Dolana i Garcie modele zarządzania, zwłaszcza modele MBO i MBV 
stanowiły dobrą podstawę do opracowania nowego, uniwersalnego modelu zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa (VBM). Filozofia zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest 
pochodną znanego od lat podstawowego celu strategicznego firmy, którym jest maksymali-
zacja korzyści odnoszonych przez akcjonariuszy (Brealey, Myers 1991).

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa polega na podporządkowaniu cało-
kształtu zarządzania przedsiębiorstwem – poczynając od wyboru strategii, a kończąc na co-
dziennych decyzjach operacyjnych podejmowanych na najniższych szczeblach zarządzania 
– długofalowemu celowi strategicznemu, jakim jest maksymalizacja wartości rynkowej przed-
siębiorstwa. Koncepcja ta jest powiązaniem elementów zarządzania finansami z elementami 
zarządzania strategicznego. Celem tego powiązania jest natomiast tworzenie wartości przed-
siębiorstwa i uzyskanie przezeń dobrej pozycji konkurencyjnej (Siudak 2001, s. 5).

Inne definicje zarządzania wartością są bardzo zbliżone, np.: „zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa jest takim podejściem do zarządzania, w którym ogólne aspiracje przedsię-
biorstwa, techniki analityczne i procesy zarządzania podporządkowane są maksymalizacji 
wartości przedsiębiorstwa poprzez skupienie procesu decyzyjnego na głównych czynnikach 
kształtujących ich wartość” (Copeland i in. 1997). Bądź – „zarządzanie wartością przedsię-
biorstwa jest to zespół działań zorientowanych na korzystną zmianę czynników podwyższa-
jących aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji zwiększające efektywność 
zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym uzyskanie wysokiej pozy-
cji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konkurencyjnej” (Krupa, Siudak 1998). Jeszcze 
inna – „zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest procesem oddziaływania na wszystkie 
istotne jego podsystemy wykonawcze oraz dokonywania zmian w kierunku lepszego wyko-
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rzystania zasobów, przy czym proces ten zorientowany jest na taki zasadniczy cel przedsię-
biorstwa, jaki stanowi maksymalizacja jego wartości” (Borowiecki i in. 1999). Zarządzanie 
wartością przedsiębiorstwa można określić również jako odmianę zarządzania strategiczne-
go, w którym za nadrzędny cel (strategiczny) przyjmuje się długookresową maksymalizację 
wartości dla akcjonariuszy (Suszyński 2007, s. 114). I ostatnia definicja, która zostanie tutaj 
przytoczona – „zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest filozofią zarządzania, która sto-
suje narzędzia analityczne i procesy do skupiania pojedynczych obiektów organizacji wokół 
tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Poprzez zarządzanie strategiczne, raportowanie osią-
gnięć i pobudzające wynagradzanie personel na wszystkich poziomach jest zachęcany do 
działań w interesie akcjonariuszy i podejmowania decyzji, które maksymalizują wartość. 
Ostatecznie te decyzje mogą prowadzić do zmiany na rynkach akcji mierzonych w długich 
okresach” (Dudysz 2005, s. 18).

Wszystkie cytowane definicje są ze sobą zbieżne i na ich podstawie można jednoznacz-
nie stwierdzić, że zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest orientacją na kreowanie jego 
wartości (wszystkie kluczowe procesy i systemy w przedsiębiorstwie muszą być zoriento-
wane na kreowanie wartości).

Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż zarządzanie wartością nie jest konkretnym rozwią-
zaniem nadającym się do wdrożenia w każdym podmiocie, nie jest bowiem ściśle określoną 
i opisaną metodą. Jest to pewna koncepcja, albo nawet filozofia, która powinna być odpo-
wiednio przetworzona i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa w postaci 
systemu pozwalającego na uzyskanie określonych korzyści, a przede wszystkim celu nad-
rzędnego. W praktyce zarządzanie wartością może przybierać bardzo zróżnicowane formy, 
które powinny mieć dwie podstawowe cechy – podejście systemowe i orientację na zwięk-
szanie wartości (Nita 2006, s. 35).

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa prowadzi do przeobrażenia strategii 
działania przedsiębiorstwa – od tradycyjnie ukształtowanych cząstkowych celów strategicz-
nych do celów podporządkowanych idei zarządzania wartością. 

W koncepcji tej centralnym punktem jest wartość, stąd warto w tym miejscu zdefiniować 
samo pojęcie wartości. Wartość jest jedną z podstawowych kategorii filozoficznych, istotną 
zwłaszcza w etyce, estetyce, teologii, psychologii, socjologii, a także w takich dyscyplinach 
naukowych, jak ekonomia, rachunkowość i finanse. Jest kategorią abstrakcyjną, postrzeganą 
i liczoną tylko w środowisku społecznym, w którym występuje proces wymiany. W zależno-
ści od dziedziny wiedzy termin ten jest różnie interpretowany.

Percepcja wartości przedsiębiorstwa przez poszczególne grupy interesariuszy

W najszerszym encyklopedycznym ujęciu wartość jest „cechą jakiejś rzeczy dającą się 
wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym” (SJP 1981, s. 660).
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Stąd bezpośrednio można przejść do rozumienia wartości w naukach ekonomicznych, 
które uznają, że to właśnie pieniądz pełni funkcję miernika wartości.

Ekonomiczna definicja wartości określa, że wartość jest cechą rzeczy, stosownie do któ-
rej rzecz ta jest postrzegana jako bardziej lub mniej pożądana, użyteczna, szanowana lub 
ważna. Zatem to użyteczność jest najistotniejszą cechą wartości, powodującą chęć posiada-
nia określonego dobra. Wynika z tego bardzo ważny wniosek, że naprawdę tanie nie jest to, 
co mało kosztuje, lecz to, co ma niską cenę, jak na swoją wartość użytkową. Użyteczność 
jest zatem fundamentalną siłą ekonomiczną oddziałującą na wszelkie decyzje inwestycyj-
ne, w tym również na stworzenie lub nabycie przedsiębiorstwa (Szczepankowski 2007,  
s. 40-41). Dużo trudniej wycenia się jednak przedsiębiorstwo niż pojedyncze dobro. Główną 
przyczyną jest złożoność organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Już z definicji przedsię-
biorstwa znajdującej się w Kodeksie cywilnym wynika, że na przedsiębiorstwo składa się 
nazwa, znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do przed-
siębiorstwa, patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, należności i obciążenia związane z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa oraz prawa wynikające z najmu i dzierżawy (Ustawa 1964).

Na wartość przedsiębiorstwa składają się więc zarówno wartości wszystkich elementów 
materialnych i niematerialnych, które przedsiębiorstwo kontroluje, ale także wiele innych 
elementów, które decydują w sposób bezpośredni lub pośredni o jego wartości. Do czynni-
ków tych należą np.: ogólna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w kraju, strategia firmy, 
czy atrakcyjność rynków i branży itp.

Na wartość przedsiębiorstwa bezpośredni wpływ ma również czas i miejsce przeprowa-
dzenie wyceny, stosowane metody oraz cel jej przeprowadzenia. 

Warto tutaj wspomnieć, że w języku potocznym często utożsamia się pojęcie „firma” 
z pojęciem „przedsiębiorstwo” i traktuje się je zamiennie, jednak w kontekście warto-
ści należy wyraźnie rozgraniczyć pojęcie „wartość firmy” i „wartość przedsiębiorstwa”. 
W Kodeksie spółek handlowych bowiem, pojęcie firmy oznacza wyłącznie nazwę, pod któ-
rą przedsiębiorstwo prowadzi działalność i występuje w obrocie gospodarczym (Ustawa 
2000). W takim rozumieniu firma jest jednym z elementów składowych przedsiębiorstwa. 
Pojęcie wartości firmy odnosi się właśnie do jej rozumienia w Kodeksie spółek handlowych, 
a nie do przedsiębiorstwa jako całości, a wartość firmy jest składnikiem wartości przed-
siębiorstwa. A na wartość przedsiębiorstwa składają się zarówno składniki materialne, jak 
i niematerialne, których ważnym elementem jest wartość firmy.

Składniki niematerialne, nawet jeżeli są składnikiem majątku przedsiębiorstwa, nie ge-
nerują wartości majątkowej (odtworzeniowej), ponieważ odtworzyć można wyłącznie ma-
jątek rzeczowy, stąd można wycenić je jedynie na podstawie zdolności przedsiębiorstwa do 
generowania zysków w przyszłości.

Jeżeli wartość firmy jest dodatnia oznacza to, że wartość przedsiębiorstwa jest większa 
niż wartość netto jego aktywów. A pierwotne źródło wartości firmy wynika z efektu syner-
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Istnieje wiele definicji wartości przedsiębiorstwa. Jedna z nich określa, że wartość przed-
siębiorstwa wyznacza maksymalna cena, jaką jest skłonny zaoferować za firmę potencjalny 
nowy inwestor lub cena, za jaką jest skłonny sprzedać firmę jej dotychczasowy właściciel. 
Jest ona na ogół sumą obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, które mogą 
wygenerować aktywa przedsiębiorstwa, i z których rezygnuje w danym momencie dotych-
czasowy właściciel spółki na rzecz nowego inwestora (Szczepankowski 2007, s. 44-45).

gii, który polega na tym, że aktywa działające razem mają większą wartość niż suma warto-
ści ich poszczególnych składników funkcjonujących oddzielnie. 

Schemat 1
Definiowanie i postrzeganie pojęcia wartości przez odbiorców (konsumentów),  
zarząd (kierownictwo), inwestorów (akcjonariuszy)

Źródło: Nogalski, Bors (2000).
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Jeszcze inna definicja za wartość przedsiębiorstwa uznaje zbiór celowo dobranych ele-
mentów materialnych i niematerialnych – zbiór posiadający również inne atrybuty, wynika-
jące z działania prawa synergii (Orechawa-Maliszewska, Paszkowski 2007, s. 66). Jednak 
w praktyce okazuje się, że pojęcie to nie jest jednoznaczne. W zależności od podmiotu zain-
teresowanego ustaleniem wartości przedsiębiorstwa, pojęcie to może przybierać odmienne 
interpretacje i znaczenia. Właściciele przedsiębiorstwa postrzegają wartość przedsiębior-
stwa przez zdolność do generowania dochodów w przyszłości, dla innych zainteresowa-
nych podmiotów przedsiębiorstwo może stanowić jedynie sumę określonych składników 
aktywów. A jeszcze dla innych osób związanych z danym przedsiębiorstwem, np. dla pra-
cowników, może mieć ono wartość, która jest postrzegana subiektywnie na tle doświadczeń 
związanych z przepracowaniem w tym przedsiębiorstwie wielu lat. Wartość ta może również 
znaleźć odzwierciedlenie w wysokości kredytu uzyskanego w banku pod zastaw jego ak-
tywów. A wreszcie może być utożsamiana z jego reputacją, marką, posiadaniem patentów, 
znaków towarowych czy licencji.

Pojęcie wartości przedsiębiorstwa jest więc pojęciem względnym, subiektywnym i nie-
jednolitym oraz jest różnie rozumiane, a także ma różne znaczenia dla różnych grup za-
interesowania (interesariuszy, stakeholders). Analizując trzy podstawowe grupy w sposób 
bezpośredni lub pośredni związane i zainteresowane działalnością przedsiębiorstwa – in-
westorów, zarząd i odbiorców – można bardzo łatwo wskazać podobieństwa i różnice w de-
finiowaniu i postrzeganiu wartości (por. schemat 1). Pozostałe, równie ważne, grupy defi-
niujące wartość to z pewnością pracownicy, kredytodawcy, instytucje centralne, lokalne itp.

Ciekawe jest definiowanie pojęcia wartości przez inwestorów – akcjonariuszy, któremu 
to zagadnieniu coraz więcej uwagi poświęca się w literaturze. Grupa ta z pojęciem wartości 
utożsamia kwestie finansowe, tj.: zyskowność przedsiębiorstwa, wartość wypłacanej dywi-
dendy, cenę akcji, czy zwrot na zainwestowanym kapitale i zysk na akcję.

Kolejną grupę, czyli zarząd (kierownictwo) również interesują kwestie finansowe, ale 
dla tej grupy niebagatelne znaczenie ma również kwestia ceny i jakości produkowanego 
dobra, efektywność procesów, a także dostęp do unikatowej wiedzy i technologii, które sta-
nowią o przewadze konkurencyjnej firmy na rynku. Grupa ta ponadto jest zainteresowana 
zadowoleniem wszystkich stakeholders, w tym głównie właścicieli przedsiębiorstwa.

Natomiast odbiorca/konsument definiuje wartość przez pryzmat produktu, to znaczy 
jego ceny, jakości, niezawodności, standardu obsługi itp.

Takie właśnie podejście do pojęcia wartości, mimo różnic w jej percepcji przez poszcze-
gólne grupy zainteresowanych, tworzy jednolitą całość. Definicja wartości dla zarządu jest 
pomostem łączącym postrzeganie tego pojęcia przez odbiorców, akcjonariuszy, jak i innych 
grup zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa. Atrybuty ważne dla wszystkich po-
zostałych grup są bowiem istotne dla zarządu (kierownictwa), który w taki sposób powinien 
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zarządzać wartością przedsiębiorstwa, by zapewnić efektywność funkcjonowania organiza-
cji w długim okresie, zgodnie z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Wielu autorów uważa, iż sukces przedsiębiorstwa zależy głównie od dwóch elementów 
– zaspokojenia oczekiwań klientów w zakresie dostarczania dóbr w zamian za przepływy 
pieniężne w odpowiedniej wysokości oraz od zaspokojenia oczekiwań dawców kapitału co 
do pewności i wysokości zwrotu z zainwestowanego kapitału, który nie może być niższy 
niż poziom rynkowy przy danym poziomie ryzyka. Skutki niespełnienia tych oczekiwań są 
oczywiste – firma straci klientów, a więc możliwość osiągania zysków, czyli i wartości dla 
akcjonariuszy, albo straci kapitał przez wycofanie go przez inwestorów oraz możliwości po-
zyskania tego kapitału, a więc wartość firmy spadnie (Orechawa-Maliszewska, Paszkowski 
2007, s. 66).

Podstawowym elementem wspólnym dla wszystkich grup jest marka, wizerunek oraz 
prestiż, które są wyznacznikiem wartości w wymiarze niematerialnym (Chrzanowski, 
Głażewska 2011). Atrybuty te są trudne do zdefiniowania, jednak stanowią o wiarygodności, 
rzetelności, i lojalności konsumentów wobec danego przedsiębiorstwa. A to w konsekwencji 
ułatwia pozyskanie kapitału inwestycyjnego i decyduje o długofalowym działaniu na rynku.

Ogólnie wszystkie grupy interesariuszy powinny być zainteresowane wzrostem jego 
wartości, ponieważ uczestniczą nie tylko w kreowaniu tej wartości, ale również w jego kon-
sumpcji. Każda z tych grup interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ma 
szanse podnosić poziom dobrobytu jedynie w sytuacji wzrostu wartości firmy. Stąd relacje 
między tymi grupami interesów powinny mieć charakter wzajemnej współpracy i partner-
stwa, zapewniając tym samym wzajemne korzyści. Dominacja tylko jednej z grup (nieważ-
ne której) z reguły hamuje wzrost wartości firmy i najczęściej ma charakter krótkotrwały. 
Wywołują bowiem reakcję pozostałych grup i próbę odbudowy równowagi w partycypacji 
korzyści z realizowanego wzrostu wartości (Dudycz 2005, s. 76).

Po próbach zdefiniowaniu pojęcia wartości przedsiębiorstwa jeszcze kilka słów na temat 
wyceny tej wartości. 

Wycena przedsiębiorstwa oznacza przeprowadzenie pomiaru wartościowego przedsię-
biorstwa i jego składników oraz efektów ekonomicznych podjętych decyzji o takim stopniu 
jakości, który zapewni odbiorcom tych informacji możliwość oceny efektów działań pod-
jętych w przeszłości i wybór najkorzystniejszego wariantu decyzji przyszłości (Kamela-
Sowińska 1996, s. 30).

Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które są konkretnymi sposobami 
pomiaru wartości. Do najczęściej występujących w literaturze klasyfikacji metod wyceny 
wartości należy podział na metody:
 - majątkowe, polegające generalnie na ustaleniu realnej wartości aktywów i pomniejsze-

nie ich o wartość istniejących i potencjalnych zobowiązań;
 - dochodowe, oparte na szacunku możliwych do osiągnięcia zysków;
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 - porównawcze, oparte na porównaniu z innymi podmiotami, z branżą; 
 - mieszane, będące swoistym kompromisem między metodami majątkowymi i dochodo-

wymi i starające się uwzględnić oba podejścia; do najpopularniejszych metod miesza-
nych należą metody Schmalenbacha, szwajcarska, niemiecka; 

 - niekonwencjonalne, w tym np. oparte na teorii opcji realnych. 
Warto zaznaczyć, że wprowadzenie do nauki o zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 

pojęcia „tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej” przyczynia się nie tylko do lepszego 
zrozumienia mechanizmów powodujących dalszy wzrost przedsiębiorstw dzięki innowacyj-
nym rozwiązaniom, ale także oddziałuje na postęp społeczny

Istota wartości ekonomiczno-społecznej

Ważnym głosem w dyskusji na temat roli wartości ekonomiczno-społecznej w rozwo-
ju biznesu okazały się tezy, zawarte w artykule pt. Tworzenie wartości dla biznesu i spo-
łeczeństwa Michaela Portera i Marka Kramera (2011, s. 36-57), w którym obaj autorzy 
stwierdzili, że na obecnym etapie rozwoju działalności gospodarczej, tylko uwzględnienie 
w budowaniu wartości dla biznesu oczekiwań społecznych może wywołać nową falę inno-
wacyjności i wzrostu. Ich zdaniem, związane jest to z faktem, iż obecne rynki są kształtowa-
ne w dużej części przez potrzeby społeczne, a nie tylko wymagania ekonomiczne. Również 
duży wpływ ma fakt iż „wskutek społecznych szkód lub niedostatków firmy często ponoszą 
wewnętrzne koszty – takie jak marnotrawstwo energii lub surowców, odszkodowania za 
wypadki lub wypełniające luki w edukacji pracowników szkolenia” (Porter, Kramer 2011, 
s. 40). Przeciwdziałanie takim skutkom nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami pro-
wadzenia biznesu, a przeciwnie, może stanowić bodziec do wprowadzania innowacji opar-
tych na nowych technologiach, metodach operacyjnych i technikach zarządczych, dających 
w efekcie zwiększenie produktywności, a tym samym zmniejszenie kosztów działalności 
i co najważniejsze, rozszerzenie rynków. Powiązanie zysku z celem społecznym stanowi, 
zdaniem M. Portera i M. Kramera, „wyższą formę kapitalizmu”, umożliwiającą szybszy 
postęp społeczny i jednocześnie pozwalającą przedsiębiorstwom na dalszy wzrost dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom.

Stąd pomysł wprowadzenia do nauczania zarządzania wartością przedsiębiorstwa nowe-
go terminu „wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej” (shared value) określającego 
tworzenie wartości ekonomicznej w sposób, który jednoznacznie tworzy wartość społeczną, 
wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom i problemom społecznym. Ten nowy pomysł 
na tworzenie wartości wynika z przekonania, iż dłużej już nie można godzić dążenia do 
maksymalizacji zysku, bez uwzględnienia dostarczania korzyści wszystkim zainteresowa-
nym stronom. 
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Koncepcja „wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej”, zaproponowana przez 
M. Portera i M. Kramera, różni się od dotychczas stosowanych rozwiązań. W literaturze 
przedmiotu istnieje wiele przypominających ją propozycji – niemniej istotnie się od niej 
różniących. I tak obok koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Corporate 
Sustainability), która zrodziła się niedawno, na gruncie dbałości o taki rozwój przedsię-
biorstwa, który równoważyłby aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne (najbardziej 
zbliżona do koncepcji Portera i Kramera), spotkać można również inne, propozycje, jak 
koncepcje: społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) będącą 
najbardziej popularnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem; potrójnej linii przewod-
niej (Triple Bottom Line); społecznego zaangażowania (Corporate Citizenship). Wszystkie 
te pojęcia, niejednoznacznie zdefiniowane w literaturze, często występujące synonimicznie, 
wskazują na dynamiczny rozwój opisywanego zagadnienia. Niemniej można już wyróżnić 
dwa główne nurty rozumienia tych pojęć. 

Pierwszy nurt, obejmujący koncepcje zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i po-
trójnej linii przewodniej, dotyczy przyjęcia przez przedsiębiorstwo kompleksowych roz-
wiązań operacyjnych i strategicznych, które mają zapewnić nie tylko jego zrównoważony 
rozwój, ale także trwały i harmonijny rozwój otoczenia, w którym ono funkcjonuje. 

Drugi nurt, obejmujący koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i społeczne-
go zaangażowania, koncentruje się na dialogu z interesariuszami i na wspólnym wypraco-
wywaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron, ale także kładzie 
nacisk na podkreślenie znaczenia altruistycznych zachowań, wychodzących poza cele biz-
nesowe. Właśnie na bazie obu tych nurtów, M. Porter i M. Kramer zaproponowali własne, 
odmienne od dotychczas stosowanych rozwiązań, spojrzenie na proces tworzenia wartości 
przedsiębiorstwa. 

Jak wspomniano, wartość ekonomiczno-społeczna to nie to samo, co społeczna odpo-
wiedzialność, filantropia czy nawet zrównoważony rozwój. Najkrócej mówiąc, jest ona 
rozumiana jako relacja korzyści do kosztów działań, które są realizowane, aby zapewnić 
rozwój gospodarczy z jednoczesnym postępem społecznym.

 Zdaniem M.Portera i M.Kramera (2011, s. 40) jest to nowy sposób osiągania gospo-
darczego sukcesu, „pod pojęciem wartości ekonomiczno-społecznej kryją się procedury 
i praktyki operacyjne, które zwiększają konkurencyjność firmy i jednocześnie wpływają 
korzystnie na gospodarcze i społeczne warunki funkcjonowania ludzi, wśród których ta fir-
ma działa”. Koncepcja ta opiera się na przekonaniu, że rynki są kształtowane głównie przez 
potrzeby socjalne, a nie tylko wymagania ekonomiczne. Uwzględnia ona również różnego 
rodzaju szkody i niedostatki, które może wyrządzić działalność gospodarcza, nie uwzględ-
niająca wymagań ekologicznych i społecznych. Zaliczyć do nich można między innymi 
marnotrawstwo energii i surowców, odszkodowania za wypadki lub różnego typu szkolenia, 
wypełniające luki w edukacji pracowników. Zdaniem autorów tej koncepcji, takie podejście 
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jest i będzie dużo efektywniejszym i o wiele trwalszym przedsięwzięciem, niż większość 
obecnie realizowanych prospołecznych zachowań biznesu, przy czym szczególnie krytycz-
nie odnoszą się do najpopularniejszej idei – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wartość ekonomiczno-społeczna (CSV) a idea społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR)

Obie idee mają dużo wspólnych cech i podobnych założeń. W obu przypadkach najważ-
niejsze jest przestrzeganie prawa i norm etycznych oraz łagodzenie szkód spowodowanych 
działalnością firm. Niemniej inaczej realizują te założenia. Założenia społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) oparte są na idei sprawiedliwego handlu i koncentrują się przede 
wszystkim na reputacji przedsiębiorstwa, co ma związek z prowadzoną przez nie działalno-
ścią. Efektem takiego podejścia, zdaniem M. Portera i M. Kramera, jest zbytnia koncentracja 
na działalności bieżącej i brak pomysłu na funkcjonowanie w dłuższym horyzoncie czaso-
wym. Poza tym przedsiębiorstwa realizujące filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu 
z czasem ustawiane są w roli petentów, a nie równorzędnych partnerów, co powoduje, że 
zamiast koncentrować się na działaniach przynoszących zyski, często pod wpływem „naci-
sków społecznych” realizują cele wymagające działań będących źródłem nieuzasadnionych 
kosztów.

Idea wartości ekonomiczno-społecznej (CSV) koncentruje się natomiast na zwiększeniu 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu unikalnych zasobów i fa-
chowej wiedzy przy jednoczesnym tworzeniu wartości społecznej. W tabeli 2 przedstawiono 
podstawowe różnice wynikające z realizacji przez przedsiębiorstwa tych dwóch idei.

Tabela 2
Wartość ekonomiczno-społeczna (CSV) a idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

IDEA CSR IDEA CSV

Wartość: czynienie dobra Wartość: gospodarcze i społeczne korzyści 
w stosunku do kosztów

Postawa obywatelska, filantropia, zrównoważony 
rozwój

Wytwarzanie wartości przez firmę wspólnie 
z lokalną społecznością

Według uznania lub w reakcji na presję z zewnątrz Nierozerwalnie związana z konkurowaniem
W oderwaniu od maksymalizacji zysku Nierozerwalnie związana z maksymalizacją zysku
Plan działania określony przez informacje 
pochodzące z zewnątrz i osobiste preferencje

Plan działania jest właściwy dla danej firmy 
i wypływa z jej wewnętrznych potrzeb

Efekty ograniczone przez negatywny wpływ 
firmy na środowisko i społeczność (by corporate 
footprint) oraz budżet programu CRS

Pociąga za sobą rekonstrukcję całego budżetu 
firmy np. wynikający z przebudowy systemu 
zaopatrzenia w celu poprawy jakości i wydajności

Źródło: Porter, Kramer (2011, s. 52).

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   81 2016-01-14   14:52:09



82 PODEJŚCIE DO TWORZENIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...

Wartość ekonomiczno-społeczna (CSV) a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa 

Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” jest pojęciem bardzo popularnym, często wyko-
rzystywanym przez polityków, zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczych. Dotyczy ono 
zapewnienia takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, „w którym następuje proces inte-
growania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwaranto-
wania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”3 . 

Ch. Laszlo (2008, s. 147) uważa, że „zrównoważona wartość firmy zależy od jej zdolno-
ści zaspokojenia potrzeb klientów z zyskiem, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań spo-
łecznych”. Dlatego menadżerowie muszą posiąść umiejętność stopniowego wplatania kwe-
stii związanych z wartością dla interesariuszy w proces planowania strategicznego na całej 
długości łańcucha wartości biznesowych i finansowych. Właśnie ta umiejętność zapewni im 
budowanie trwałej, zrównoważonej wartości, opartej na wynikach w zakresie ekonomicz-
nym, społecznym i ekologicznym, co stanowi jedną z kluczowych zasad tworzenia podstaw 
zdrowego biznesu. Biznesu zapewniającego wartość dla klienta, dzięki zaspokajaniu jego 
potrzeb, kreowaniu zysków dla akcjonariuszy i jednocześnie przynoszeniu wartości wszyst-
kim interesariuszom, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym. 

Podobnie do zagadnienia wartość podchodzą M. Porter i M. Kramer (2011, s. 53). 
Niemniej zwracają uwagę, że działania takie „często nie przynoszą większych korzyści, 
gdyż biorąc na cel zbyt wiele kwestii, nie skupiamy się na wartości”. A przecież firma, 
aby odnieść sukces musi opracować wyróżniającą się propozycję wartości ekonomiczno-
-społecznej, która zaspokoi potrzeby wybranej grupy klientów. Poza tym musi osiągnąć 
przewagę konkurencyjną, dzięki odpowiedniej konfiguracji swojego łańcucha wartości 
tak, aby zapewnić maksymalną produktywność oraz korzystnie oddziaływać na środowi-
sko. Konsekwentnie, „istotną poprawę pod względem oddziaływania na środowisko można 
osiągnąć dzięki lepszym technologiom przy symbolicznym wzroście nakładów i że może 
ona nawet zaowocować rzeczywistymi oszczędnościami za sprawą lepszego wykorzystania 
zasobów, większej wydajności procesów i wyższej jakości” (Porter, Kramer 2011, s. 44). 
W tabeli 3 przedstawiono podstawowe różnice wynikające z realizacji przez przedsiębior-
stwa idei CSV i zrównoważonego rozwoju.

Właśnie problem poprawy produktywności (głębsze spojrzenie na produktywność i ro-
snąca świadomość nieskuteczności krótkookresowych redukcji kosztów, prowadzących 
w dłuższym okresie do spadku produktywności), jako efekt transformacji łańcucha wartości 
pod wpływem idei wartości ekonomiczno-społecznej, odróżnia koncepcję M. Portera i M. 
Kramera od pozostałych koncepcji. Według tych autorów, „przeobrażanie łańcuchów war-

3  Prawa ochrony środowiska 2001, art. 3. ust. 50.
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tości pod kątem wartości ekonomiczno-społecznej odsłania ważne, nowe perspektywy dla 
innowacji i uwalnia nową wartość ekonomiczną, której większości firm brakowało” (Porter, 
Kramer 2011, s. 50).

Tabela 3
Wartość ekonomiczno-społeczna (CSV) a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa 

IDEA CS IDEA CSV

Wartość: gospodarcze i społeczne korzyści 
w stosunku do kosztów

Wartość: gospodarcze i społeczne korzyści 
w stosunku do kosztów

Postawa obywatelska, filantropia, zrównoważony 
rozwój – istnieje obawa, że „biorąc na cel zbyt 
wiele kwestii, nie skupiamy się na wartości”

Wytwarzanie wartości przez firmę wspólnie 
z lokalną społecznością, jako efekt transformacji 
łańcucha wartości

Według uznania lub w reakcji na presję z zewnątrz; 
- umiejętne stopniowe wplatanie kwestii 
związanych z wartością dla interesariuszy w proces 
planowania strategicznego na całej długości 
łańcucha wartości biznesowych i finansowych. 

Nierozerwalnie związana z konkurowaniem; 
- osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki 
odpowiedniej konfiguracji swojego łańcucha 
wartości, tak aby zapewnić maksymalną 
produktywność oraz korzystnie oddziaływać na 
środowisko. 

Nierozerwalnie związana z maksymalizacją zysku Nierozerwalnie związana z maksymalizacją zysku
Plan działania określony przez informacje 
pochodzące z zewnątrz i osobiste preferencje

Plan działania jest właściwy dla danej firmy 
i wypływa z jej wewnętrznych potrzeb

Efekty ograniczone przez zmieniające się 
oczekiwania interesariuszy oraz budżet programu 
CS 

Pociąga za sobą rekonstrukcję całego budżetu 
firmy np. wynikającą z przebudowy systemu 
zaopatrzenia w celu poprawy jakości i wydajności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Porter, Kramer (2011).

Powyższe rozważania doprowadziły autorów koncepcji wartości ekonomiczno-społecz-
nej do konkluzji, że przedsiębiorstwa podejmą naprawdę skuteczne kroki na rzecz poprawy 
stanu środowiska naturalnego, kiedy zorientują się, że działania takie mają istotny wpływ 
również na poprawę ich produktywności, a nie są tylko poprawiającą samopoczucie reakcją 
na presję z zewnątrz (Porter, Kramer 2011, s. 51). Stąd stwierdzenie, że: „wytwarzanie 
wartości ekonomicznej przez wytwarzanie wartości społecznej nie jest przejawem fi-
lantropii, lecz działaniem we własnym interesie” (Porter, Kramer, s. 56). 

Wartość ekonomiczno-społeczna stymulatorem innowacji

Zgodnie z koncepcją wartości ekonomiczno-społecznej (CSV) wg M. Portera i M. 
Kramera, dwa obszary: wartość biznesowa i korzyści społeczne – stanowią niezagospodaro-
wany dotychczas tak zwany „dziewiczy ląd” czyli nowy obszar umożliwiający firmom zdo-
bycie przewagi konkurencyjnej. Dlatego ich zdaniem, obecnie wiele firm/korporacji mimo 
napotykanych trudności stara się wdrożyć koncepcję wartości wspólnej – dla biznesu i dla 
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przedsiębiorstwa. Zagadnieniem wpływu wykorzystania tej koncepcji do inicjowania roz-
woju przedsiębiorstwa zajęli się Valerie Bockstette i Mike Stamp w artykule pt. Innowacje 
budujące wartość wspólną (2015), którzy w tym celu przebadali 30 firm, które odniosły 
sukces właśnie na polu tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej. Celem ich badań było 
opracowanie skalowalnego modelu zapewniającego korzyści społeczne i tworzenie wartości 
dla biznesu. Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzili, że przedsiębiorstwa, które 
dbają zarówno o korzyści społeczne, jak i o wartości biznesowe, posługują się zbliżonymi 
do siebie modelami, złożonymi z pięciu wzajemnie wspierających się elementów:
1. Trwałe osadzenie celów społecznych w kulturze organizacji. Tworzenie wspólnej war-

tości wymaga trwałego osadzenia misji społecznej w kulturze organizacyjnej przedsię-
biorstwa, a także kierowania zasobów tam, gdzie rozwijają się innowacyjne projekty. 

2. Precyzyjne zdefiniowanie potrzeby społecznej. Zrozumienie konkretnej potrzeby spo-
łecznej danego regionu pomaga ustalić, co można poprawić, w jakim stopniu i jaką war-
tość ta zmiana będzie miała dla przedsiębiorstwa.

3. Zmierzenie korzyści dla społeczeństwa i dla biznesu. Precyzyjne mierniki wartości po-
zwalają ustalić, co możemy poprawić, w jakim stopniu i jaką wartość ta zmiana będzie 
miała dla biznesu. 

4.  Zbudowanie optymalnej struktury innowacyjnego projektu. Od tego, jak trafnie uda 
nam się oszacować potencjalną wartość wspólną i powiązać ją z miernikami finanso-
wymi firmy, zależy optymalna struktura innowacji tworzona na potrzeby społecznego 
przedsięwzięcia. 

5. Współtworzenie wartości z interesariuszami zewnętrznymi. Kryteria dotyczące dostar-
czania korzyści tak dla biznesu, jak i dla społeczeństwa pokazują, ile zasobów organiza-
cja może sama przeznaczyć na projekt, a ile musi pozyskać od partnerów zewnętrznych 
wraz z określeniem jaki to muszą być zasoby.

W konkluzji autorzy stwierdzają, że dzięki zastosowaniu modelu złożonego z pięciu ele-
mentów wiele czołowych firm zakończyło proces tworzenia wartości wspólnej sukcesem. 
Chociaż ich drogi do tego celu nieco się różnią, efekt jest ten sam: „poprawa warunków życia 
ubogich społeczności i silniejsza, bardziej rentowna firma” (Bockstette, Stamp 2015, s. 76).

Zmiany w podejściu do tworzenia wartości przedsiębiorstwa a proces 
kształcenia menadżerów

Koncepcja wytwarzania wartości ekonomiczno-społecznej, stanowiąca nowe, obejmują-
ce wszystkie dziedziny, podejście do zarządzania biznesem, jest wyzwaniem dla menadże-
rów, wymagającym nie tylko „szerszego” spojrzenia na prowadzony biznes, uwzględnia-
jącego potrzeby społeczne, ale także zrozumienia wzajemnych, istniejących między nimi 
relacji. Zdaniem M. Portera i M. Kramera (2011, s. 56), „ze względu na tradycyjny podział 
zagadnień na ekonomiczne i społeczne ludzie z sektora publicznego i prywatnego często 
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wybierają bardzo odmienne ścieżki edukacji i kariery. W efekcie niewielu menedżerów 
właściwie pojmuje kwestie społeczne i środowiskowe, co jest niezbędne by wyjść poza 
obowiązujące dzisiaj myślenie w kategoriach społecznej odpowiedzialności biznesu. Z kolei 
niewielu liderów sektora społecznego posiada przygotowanie zarządcze i wykazuje przed-
siębiorcze nastawienie, co jest nieodzowne, by projektować i wdrażać modele wytwarzania 
wartości ekonomiczno-społecznej”.

Także P. Drucker, już w 2001 roku stwierdził, że przedsiębiorstwa mają duże szanse 
dalszego rozwoju łącząc w sobie „organizację ekonomiczną”, „organizację ludzi” i „orga-
nizację społeczną”. Stworzenie modelu łączącego te trzy odmienne koncepcje organizacji 
wydaje się być wg niego „receptą” na uzdrowienie gospodarki. Żaden z tych trzech wymia-
rów nie wystarcza w pojedynkę; a wg P. Druckera wręcz prowadzi do tak patologicznych 
zjawisk, jakimi są łapówkarstwo czy biurokracja.

Charakteryzując kolejno te trzy wymiary organizacji można określić je w sposób nastę-
pujący:
 - Organizacja ekonomiczna (nazywana przez P. Druckera modelem amerykańskim „suwe-

renności udziałowców” – preferującym wymiar ekonomiczny) to organizacja, w której 
dominuje nastawienie na zysk. Organizacje te określane są jako kreatorzy dobrobytu 
i stanowisk pracy.

 - Organizacja ludzi (nazywana przez P. Druckera modelem japońskim, kładącym nacisk na 
wymiar ludzki) to organizacja, w której inwestuje się w ludzi, stawiając na ich przedsię-
biorczość i produktywność. Tym samym organizacje takie zapewniają rozwój organizacji 
teraz i w przyszłości.

 - Organizacja społeczna (nazywana przez P. Druckera „niemieckim modelem gospodarki 
rynku społecznego”) to organizacja, w której wypracowuje się wartości, misję i wizję na 
bazie aprobaty czy też akceptacji społecznej.
Wszystkie trzy zaprezentowane przez P. Druckera modele firm, samodzielnie sprawdzają 

się w dobie prosperity gospodarki. Natomiast zawodzą, a nawet stają się główną przeszkodą 
w wychodzeniu z kłopotów, gdy gospodarka znajduje się w stanie stagnacji bądź recesji. 
Dlatego, aby przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dobie kryzysu, sprawnie funkcjonowały, musi 
istnieć w nich konsensus między zarządem preferującym model ekonomiczny, związkami 
zawodowymi, które powinny skoncentrować siły na realizacji modelu organizacji ludzi oraz 
państwem, które wspierając klientów (samorządy i organizacje konsumenckie) powinno za-
pewnić realizację modelu społecznego.

Warunkiem realizacji takiego modelu jest istniejąca wśród menadżerów świadomość 
potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań oraz posiadanie odmiennych niż dotychczas 
umiejętności, które umożliwią wspólne wypracowanie misji i towarzyszącemu jej syste-
mu wartości. Nie wystarczy w chwili obecnej specjalizować się w dziedzinie finansów, 
marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi. Konieczna jest umiejętność całościowego 
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(systemowego) spojrzenia na organizację, uwzględniania wpływu różnych grup interesa-
riuszy, identyfikowania i prawidłowego reagowania na zjawiska występujące w otoczeniu 
organizacji, dokonywania krytycznej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w aspekcie 
finansowym i strategicznym oraz proponowania realnych rozwiązań dla problemów sto-
jących przed przedsiębiorstwem oraz wykorzystywania w procesie podejmowania decyzji 
informacji ze wszystkich obszarów biznesowych firmy.

Istotną rolę mogą tu odgrywać szkoły nauczające „biznesu”. Oczywiste jest, iż programy 
nauczania powinny być stale modyfikowane i zawierać treści opierające się na najnowszych 
osiągnięciach w danej dyscyplinie. Prezentowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
przedsiębiorstwa powinny mieć charakter przekrojowy, specjalizacja wydaje się być ko-
nieczna na poziomie licencjackim, natomiast na poziomie magisterskim i MBA konieczne 
jest spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów w niej zachodzących. Nie bez zna-
czenia jest także metoda nauczania. Wydaje się, że w szkołach biznesu dominować powinna 
metoda case study. Metoda ta pozwala na krytyczną analizę konkretnych przypadków, które 
nie zawsze zakończyły się sukcesem. Dzięki tej metodzie studenci zaczynają zdawać sobie 
sprawę z powiązań różnych obszarów organizacji i zaczynają myśleć szerszymi kategoria-
mi, zadając pytania i szukając rozwiązań. Mogą analizować przyczyny sukcesów i porażek, 
zastanawiać się nad innymi, możliwymi do zastosowania, rozwiązaniami. Analiza przypad-
ków przedsiębiorstw stosujących tzw. dobre praktyki uświadamia obecnym i przyszłym 
menadżerom, że rozwiązania, o których słyszeli, są możliwe do zastosowania w różnych 
warunkach i przynoszą dobre rezultaty. Wiedza pozyskiwana w trakcie takich warsztatów 
zmniejsza ryzyko podejmowania błędnych decyzji w praktyce. Istnieje wiele narzędzi, które 
wspomagają procesy poszukiwania właściwych strategii rozwoju organizacji uwzględnia-
jących wpływ różnych grup interesariuszy. W niniejszym artykule postanowiono zwrócić 
uwagę na dwa z nich. Są to: mapa strategii Kaplana i Nortona oraz mapa wartości przedsię-
biorstwa (wersja opracowana przez firmę Deloitte)4. 

Mapa strategii według Kaplana i Nortona

Mapa strategii (Kaplan, Norton 2004) jest integralną składową Strategicznej Karty 
Wyników i służy „przełożeniu strategii na język operacyjny”. Narzędzie to umożliwia opisanie 
wybranej strategii jako zbioru relacji przyczynowo – skutkowych. Opisuje także proces trans-
formacji niematerialnych aktywów (takich jak satysfakcja klientów, umiejętności pracowni-
ków, percepcja marki) w zmianę udziału w rynku i lepsze wyniki finansowe. Kaplan i Norton 
stwierdzają, że mapa strategii stanowi strukturę wiążącą zasoby niematerialne z procesem 
tworzenia wartości dla akcjonariuszy za pośrednictwem czterech współzależnych perspektyw: 
finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju, oczywiście nie zapominając 

4  Obie metody zostały szczegółowo omówione (w:) Szablewski i in. (2008).
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o tworzeniu wartości społecznej. Mapa strategii umożliwia także analizę powiązań między 
podejmowanymi inicjatywami, celami a wzrostem wartości przedsiębiorstwa. 

Co najważniejsze, zgodnie z koncepcją mapy strategii, można wyróżnić następującą 
konfigurację wartości przedsiębiorstwa: dla akcjonariuszy, dla klienta i związaną z perspek-
tywą uczenia się i rozwoju, która uwzględnia kapitał ludzki, kapitał informacyjny i kapitał 
organizacyjny przedsiębiorstwa. Dodatkowo uwzględniono wartość dla interesariuszy, na 
wielkość której wpływ mają działania zawarte w perspektywie procesów wewnętrznych 
(procesy regulacyjne i społeczne). Kompletną mapę strategii zaproponowaną przez Kaplana 
i Nortona przedstawiono na schemacie 2.

Schemat 2
Mapa strategii 

 

Perspektywa 
wiedzy 

i rozwoju 

Utrzymana i rozwijana wartość dla akcjonariuszy 

Strategia wzrostu efektywności Strategia wzrostu przychodów 

Optymalizacja 
struktury kosztów 

Wzrost stopnia 
wykorzystania 

zasobów 

Zwiększenie wartości 
dla klienta 

Poszukiwanie 
nowych możliwości 

wzrostu 

Perspektywa 
klienta 

Wartości dla klienta 

Cena Jakość Dostępność Wybór Funkcjonalność Obsługa Partnerstwo Marka 

Cechy produktu 
(dobra lub usługi) 

Relacje z klientem 

Zarządzanie operacjami 
Wytwarzanie i dostarczanie 
dóbr lub usług 

Zarządzanie klientami 
Zwiększanie wartości  
dla klienta 

Innowacje 
Tworzenie nowych 
dóbr lub usług 

Procesy regulacyjne  
i społeczne 
Doskonalenie procesów 
wewnętrznych  
i zewnętrznych 

Strategiczne 
grupy stanowisk 

pracy 

Strategiczne 
zasoby 

informatyczne 

Plan zmian 
organizacyjnych 

Dostosowywanie 
zasobów do 

strategii  
i dochodzenie do 
stanu gotowości 

W jakim stopniu 
zasoby 

niematerialne są 
dopasowane do 
mapy strategii

Kapitał ludzki 
•umiejętności 
•szkolenie 
•wiedza 

Kapitał informacyjny  
•systemy 
•bazy danych 
•sieci informatyczne 

Kapitał organizacyjny  
•kultura organizacyjna 
•przywództwo 
•dostosowanie załogi do strategii 
•praca zespołowa 

Perspektywa 
finansowa 

Perspektywa 
procesów 

Wizerunek 

Źródło: Kaplan, Norton (2004).
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Tak skonstruowana mapa strategii ukazuje powiązania pomiędzy różnymi wartościami, 
tworzonymi w poszczególnych perspektywach: finansów, klienta, procesów wewnętrznych 
i uczenia się i rozwoju. Wynika z niej, że wartość przedsiębiorstwa jest wynikiem prze-
myślanych działań w tych czterech perspektywach, poczynając od perspektywy uczenia 
się i rozwoju, gdzie zapada decyzja, w jaki sposób umożliwić „naszym ludziom” realiza-
cję procesów wytwarzania wartości, poprzez perspektywę procesów, umożliwiającą reali-
zowanie procesów strategicznych, mających decydujący wpływ na wytwarzanie wartości 
ekonomiczno-społeczanej, następnie perspektywę klienta, zapewniającą „niepowtarzalnie 
zadowalające doświadczenie klienta” i kończąc na perspektywie finansowej, zaspokajającej 
oczekiwania naszych akcjonariuszy (grup zainteresowanych) (Kaplan, Norton 2010).

Mapa wartości

Koncepcja „mapy wartości” (Gorzeń i in. 2008) firmy Deloitte jest to narzędzie, które po-
zwala na prezentację graficzną możliwych obszarów i elementów, które przyczyniają lub mogą 
przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Mapa ta pozwala także na naniesienie 
związków przyczynowo-skutkowych między elementami mapy, co pozwala na pokazanie, ja-
kie inicjatywy mogą mieć wpływ na poszczególne obszary działalności organizacji. Struktura 
mapy obejmuje trzy poziomy. Pierwszy poziom obejmuje strumienie generowania wartości. 
Wyróżnia się tu cztery podstawowe kategorie, które bezpośrednio wpływają na tworzenie 
wartości dla akcjonariuszy: wzrost przychodów, optymalizację marży, efektywne zarządzanie 
składnikami majątku oraz zarządzanie oczekiwaniami. Każdy z tych obszarów obejmuje nieco 
węższe kategorie. Przykładowo na wzrost przychodów ma wpływ wolumen sprzedaży oraz 
uzyskana cena. Schemat pierwszego poziomu mapy wartości przedstawiono na schemacie 3.

Oczywiście te czynniki wartości będą się zmieniać w zależności od analizowanej orga-
nizacji. Na uwagę zasługuje fakt iż oprócz analizy typowych obszarów tworzenia strumieni 
wartości uwzględniono także obszar „Oczekiwania”, w którym czynnikiem tworzenia war-
tości są między innymi relacje z otoczeniem. To właśnie w tym obszarze największe zna-
czenie dla analizowanego przedsiębiorstwa będą miały możliwości związane z tworzeniem 
wartości ekonomiczno-społecznej. Ten etap tworzenia mapy wartości odbywa się najczę-
ściej na poziomie zarządu.

Kolejny poziom to identyfikacja możliwych do podjęcia działań, które mogą przyczynić 
się do wzrostu wartości w zidentyfikowanych obszarach. Menadżerowie muszą odpowie-
dzieć na pytanie, co można zrobić, aby wartość przedsiębiorstwa miała trend rosnący. Tu już 
mają zastosowanie metody i techniki pobudzania kreatywności. To właśnie na tym pozio-
mie następuje to, co postulowali Porter i Kramer: „przeobrażanie łańcuchów wartości pod 
kątem wartości ekonomiczno-społecznej odsłania ważne, nowe perspektywy dla innowacji 
i uwalnia nową wartość ekonomiczną, której większości firm brakowało” (Porter, Kramer 
2011, s. 50).

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   88 2016-01-14   14:52:09



ANDRZEJ R. CHRZANOWSKI, IWONA GŁAŻEWSKA, ROMANA PASIONEK 89

Schemat 3
Fragment mapy wartości

 

Koszty 
sprzedaży, 

ogólne  
i administracyjne 

Koszty 
wytworzenia 
sprzedanych 
produktów 

Podatek 
dochodowy 

Mocne strony 
firmy 

Czynniki 
zewnętrzne 

Wykorzystanie 
składników majątku Oczekiwania 

Zapasy 
Należności  

i zobowiązania 

Wartość dla 
udziałowców 

Wzrost 
przychodów 

Marża 
operacyjna 

Wolumen 
sprzedaży 

Uzyskana 
cena Środki trwałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gorzeń i in. (2008, s. 125).

Schemat 4
Fragment mapy wartości – co można zrobić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie 
składników majątku Oczekiwania 

Wartość dla 
udziałowców 

Wzrost 
przychodów 

Marża 
operacyjna 

Wolumen 
sprzedaży 

Uzyskana 
cena 

Zdobyć 
nowych 
klientów 

Rozwijać 
współpracę  

z obecnymi klientami 

Optymalizować 
zaangażowanie 

kapitału 

Źródło: jak w schemacie 3.

Trzeci poziom tworzenia mapy wartości to odpowiedź na pytanie, jak można zrealizować 
te propozycje działań, czyli w jaki sposób zdobywać nowych klientów, co robić, aby aktual-
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ni klienci nie odchodzili od organizacji, a wręcz przeciwnie – coraz częściej korzystali z jej 
produktów lub usług. 

Mapę wartości można analizować na dwa sposoby. W celu poszukiwania nowych 
źródeł wspólnych wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy, stosuje się najczęściej 
podejście „top-down” czyli od „od góry do dołu”. Analizę rozpoczyna się zatem od 
czterech głównych kategorii tworzenia wartości i dochodzi się do inicjatyw strategicz-
nych i taktycznych przyporządkowanych do procesów lub funkcji. W przypadku, kiedy 
menadżerowie chcą uzasadnić konieczność podejmowanych działań, mogą wykorzy-
stać podejście „bottom-up” czyli „od dołu do góry”. Jest to bardzo przydatne podejście 
w procesie komunikowania przyjętych założeń strategicznych i wyjaśniania pracowni-
kom, jak ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa odgrywa umiejętność tworzenia war-
tości ekonomiczno-społecznej. 

Podsumowanie

Dzięki nowemu spojrzeniu na proces zarządzania biznesem i roli, jaką w nim pełni two-
rzenie wartości ekonomiczno-społecznej (CSV), szkoły biznesu są zmuszone nie tylko roz-
szerzyć programy nauczania w wielu dziedzinach, ale także zaadaptować nowe koncepcje 
i sposoby ich wdrażania. M. Porter i M. Kramer wskazują takie zagadnienia, jak: nowe 
myślenie o łańcuchach wartości, aby efektywnie wykorzystywać wszelkiego rodzaju zasoby 
i lepiej gospodarować nimi, czy też głębsza analiza potrzeb ludzkich i sposoby docierania do 
nietradycyjnych grup konsumentów. Generalnie, zalecają, aby zacząć badać, jaki wpływ na 
ekonomikę przedsiębiorstw mają czynniki społeczne. Umiejętność odczytywania tych wy-
zwań przez menadżerów, jak i skuteczność wdrażania nowych, budowanych na tej bazie in-
nowacyjnych rozwiązań jest obecnie czynnikiem przesądzającym o poziomie i sposobie ich 
reagowania w procesach przystosowawczych organizacji, którymi zarządzają. Umiejętność 
ta może być decydującym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej.

Wynika stąd, że umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat tworzenia 
wartości społeczno-ekonomicznej stała się niezbędną umiejętnością menadżerów, a spraw-
ność podejmowania decyzji na podstawie niezbędnych informacji w zakresie ekonomicz-
nym, społecznym i ekologicznym, jak i skuteczność ich wdrażania, decydują o przetrwaniu 
i powodzeniu firmy w warunkach nasilającej się konkurencji i globalizacji. 
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Approach to Creating Total Corporate Value as an Important Element 
of the Process of Manager Education

Summary

In their article, the authors presented the problems connected with creating total corporate value 
taking into account the social potential sticking in stakeholders, which so far has often not been ex-
ploited, though it is an important element of stimulation of business development. 

Therefore, shaping different than so far managerial skills is a further challenge for schools teach-
ing business as managers were often missing how immense impact on enterprise’s productivity and 
innovativeness, the features deciding its competitiveness, may have the use of potential of the busi-
ness environment where their most important operating activities take place.

This new look at the process of business management and the role played in it by creation of the 
socio-economic value impels the business schools not only to extent their curricula in many fields but 
also adaptation of new concepts and ways of implementation thereof with such issues as new thinking 
of the value chains to effectively use assets of all types and to better manage them, or also a deeper 
analysis of human needs and ways of reaching non-traditional groups of consumers.

Key words: total corporate value, socio-economic value, manager education, managerial skills, 
teaching at business schools.
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