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Wprowadzenie

Wartość jako fundamentalna kategoria ekonomiczna i �nansowa stanowi istotne 

kryterium podejmowania decyzji zarówno przez spółki giełdowe, jak i przez akcjo-

nariuszy. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jest przyjmowana za podsta-

wowe kryterium oceny nadrzędnego celu działalności podmiotów funkcjonujących 

na rynku kapitałowym. Inwestorzy w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniają, 

czy i w jakim zakresie spółki giełdowe kreują wartość dla akcjonariuszy.

Zarówno w teorii, jak i praktyce ekonomii i �nansów podkreśla się złożoność 

kategorii wartości oraz trudności w jej jednoznacznym pomiarze. Problemy te nasilają 

się w warunkach coraz większego wpływu sfery �nansowej i transakcji �nansowych 

na funkcjonowanie sfery realnej oraz przebieg procesów gospodarczych. W niniej-

szej pracy podjęto zatem próbę włączenia się do toczącej się w literaturze i praktyce 

gospodarczej wielowątkowej dyskusji. Dotyczy ona m.in. kwestii złożoności i wyceny 

wartości ekonomicznych oraz konsekwencji u�nansowienia gospodarki, zwłaszcza 

wpływu na kształtowanie się nowych tendencji w zakresie postrzegania, szacowania 

i kształtowania tych wartości.

Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu �nansyzacji gospodarki na zmiany 

w postrzeganiu i szacowaniu wartości ekonomicznych. Niniejsza praca zmierza 

zatem do:

• ukazania złożoności i różnych sposobów ujmowania wartości jako kategorii 

ekonomicznej,

• identy�kacji przejawów �nansyzacji gospodarki i zmian w organizacji syste-

mów �nansowych, zwłaszcza mających kluczowe znaczenie dla wyceny warto-

ści przedsiębiorstw,
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• analizy zależności między uprzywilejowaniem transakcji �nansowych a wystę-

powaniem dysfunkcji pomiaru wartości podmiotów,

• identy�kacji zmian w podejściu do kształtowania wartości przedsiębiorstw oraz 

narastających rozbieżności między różnymi kategoriami ich wartości.

1.  Złożoność i różne sposoby ujmowania wartości 

jako kategorii ekonomicznej

Rozważania na temat wartości i cen zostały zapoczątkowane już w czasach antycz-

nych. Wielki �lozof, Arystoteles, w dziele pt. Etyka nikomachejska przyjął założenie, 

że najwyższymi wartościami są dobro i szczęście. W starożytności w rozważaniach 

na temat wartości dominowała doktryna �lozo�czno-etyczna, natomiast mniej-

sze znaczenie miała doktryna ekonomiczna. Wartość była traktowana jako katego-

ria etyczna, a ponadto była powiązana ze sprawiedliwością społeczną. Koncepcja 

ceny sprawiedliwej pojawiła się dopiero w XIII w. Według św. Tomasza z Akwinu: 

„(…) sprawiedliwie nie oznacza po równo, lecz oddawanie każdemu tego, co mu się 

należy (…). Kupiec może pobierać cenę większą niż koszt towaru, ale o tyle więk-

szą, ile włożył nakładu pracy”1.

Cenę naturalną oraz cenę rynkową rozróżnił Adam Smith (XVIII w.). Wskazy-

wał, że cena naturalna jest uzależniona od czynników długookresowych, natomiast 

cena rynkowa – określana w krótkim czasie przez aktualną sytuację na rynku. Odpo-

wiednikiem wartości jest cena naturalna, natomiast ceny rynkowe jedynie oscylują 

wokół wartości2.

Kontynuatorem rozważań Smitha był m.in. David Ricardo, żyjący na przeło-

mie XVIII i XIX w. Jako przedstawiciel tzw. laborystycznej teorii wartości uważał, 

że źródłem wartości produktu jest praca. Dominowało zatem podejście podażowe 

(kosztowe), uzależniające cenę produktu od poniesionych kosztów. Od II poł. XIX w., 

w wyniku ewolucji teorii ekonomii klasycznej, zaczęła rozwijać się ekonomia neo-

klasyczna i podejście subiektywistyczno-marginalistyczne, którego prekursorem był 

Karol Menger, wskazujący, że wartość produktu jest pochodną jego użyteczności. 

W podejściu popytowym akcentowano zatem rolę użyteczności produktu i popytu 

w kształtowaniu jego ceny. Próbę integracji tych dwóch odmiennych podejść podjął 

1 E. Mączyńska, Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działal-
ności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639, s. 103–120.

2 Ibidem.
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Alfred Marshall (przełom XIX i XX w.)3. Nurt subiektywistyczno-marginalistyczny 

zapoczątkował zmiany w podejściu do kryteriów pomiaru wartości, tj. marginalizowa-

nie przesłanek materialistycznych (związanych m.in. z kosztami produkcji) na rzecz 

innych czynników. Szczególnego znaczenia zaczynają nabierać czynniki psycholo-

giczne, będące przedmiotem zainteresowań ekonomii behawioralnej.

Wartości ekonomiczne i etyczne stanowią istotne kryteria złożonej oceny zja-

wisk oraz procesów gospodarczych. Wartości ekonomiczne urzeczywistniają się 

w toku procesów gospodarczych, realizowanych przez podmioty działające świado-

mie, zmierzające do określonego celu. Do podstawowych wartości ekonomicznych 

należą zamożność i dobrobyt. W nich znajduje uzasadnienie wiele innych wartości 

ekonomicznych, mających pozytywny charakter, takich jak: zysk, efektywność, ren-

towność, wydajność, użyteczność. Wartości ekonomiczne mogą mieć również nega-

tywny wymiar jako strata, marnotrawstwo, bieda itp.4.

Dane zjawisko lub proces gospodarczy może być oceniany pozytywnie z punktu 

widzenia jednych wartości ekonomicznych i jednocześnie negatywnie – ze względu 

na inne wartości ekonomiczne oraz wartości etyczne. Duże problemy z właściwą 

całościową oceną zjawisk gospodarczych występują wówczas, gdy zachodzi w nich 

kon�ikt wartości. Jako przykład można wymienić obniżenie kosztów działalności 

przedsiębiorstwa poprzez niepłacenie podatków5.

W rozważaniach na temat złożoności i różnego ujmowania wartości należy pod-

kreślić występowanie licznych kategorii wartości w teorii i praktyce �nansów. Wartość 

może bowiem dotyczyć zarówno poszczególnych podmiotów, składników majątku, 

kapitału, inwestycji, jak i instrumentów �nansowych. Wycena, czyli wyznaczanie 

wartości podmiotu czy instrumentu �nansowego, jest dokonywana w określonym 

celu. W zależności od celu wyceny (np. transakcyjny, sprawozdawczy, rozliczeniowy) 

wyodrębnia się m.in. wartość rynkową, księgową, likwidacyjną i odtworzeniową6.

Wycena powinna odzwierciedlać wkład w pomnażanie dobrobytu społecznego, 

czyli udział danego podmiotu w tworzeniu podstawowych wartości ekonomicznych. 

Zwraca na to uwagę M. Dobija, który zauważa że: „Wartość to podstawowa kategoria 

myślenia ekonomicznego. Niedopuszczalnym uproszczeniem jest zastępowanie kate-

gorii wartości kategorią ceny i pieniądza. Pomnażanie wartości – wszelki cel społeczny 

z pozytywnym wydźwiękiem moralnym – jest procesem pierwotnym, znajdującym 

tylko częściowe odbicie w pieniądzu. Prawidłowe rozumowanie ekonomiczne zawsze 

3 R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 90–97.
4 K.  Sosenko, Ekonomia w  pespektywie aksjologicznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie” 1998, nr 135, s. 102.
5 Ibidem.
6 K. Jajuga, Elementy nauki o "nansach. Kategorie i instrumenty "nansowe, PWE, Warszawa 2007, s. 91.
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uwzględnia dynamiczny aspekt wartości. Z dynamiki wartości wywodzi się koncepcja 

dyskonta, która umożliwia prawidłowy rachunek wartości w czasie i pozwala odróż-

nić in�ację pieniądza od rzeczywistego pomnażania wartości” 7.

Stwierdzenia te wskazują na złożoność wartości jako kategorii ekonomicznej 

i trudności w jednoznacznym pomiarze tych wartości. Nabierają one szczególnego 

znaczenia w czasach coraz silniejszego u�nansowienia życia ekonomicznego.

2.  Przejawy �nansyzacji gospodarki i zmiany w organizacji 

systemów �nansowych

Finansyzacja (�nansjalizacja, u�nansowienie) – pojmowana wąsko – oznacza 

coraz większe znaczenie działalności �nansowej w aktywności podmiotów nie�nan-

sowych. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianie strumienia dochodów tych pod-

miotów, co przejawia się coraz wyższym udziałem dochodów z działalności �nanso-

wej, a malejącym udziałem dochodów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Tak 

ujmowana �nansyzacja jest jednym z przejawów �nansyzacji w szerokim znaczeniu. 

Szeroko pojmowana �nansyzacja oznacza „(…) proces autonomizacji sfery �nanso-

wej w relacji do sfery realnej, a nawet uzyskiwania nadrzędności tej pierwszej w sto-

sunku do drugiej”8. O nadmiernym przeroście sektora �nansowego w porównaniu 

do sfery realnej świadczą ogromne rozmiary jego aktywów w porównaniu do PKB. 

Aktywa wszystkich banków na świecie stanowią 171% globalnego PKB, a powięk-

szone o kapitalizację giełd i dłużne papiery wartościowe – 407% światowego PKB9.

Do licznych przejawów �nansyzacji na rynku instrumentów �nansowych należą10:

• wzrost roli transakcji niewidzialnych i rozwoju rynku instrumentów pochodnych 

(około 75–80% obrotów �nansowych nie towarzyszy żaden przepływ towarów 

czy usług nie�nansowych),

• in�acja aktywów �nansowych i samych instrumentów �nansowych, a także duże 

znaczenie kredytowych instrumentów pochodnych (CDS),

• postrzeganie inżynierii �nansowej jako samoistnego sposobu kreowania docho-

dów w oderwaniu od fundamentalnych reguł życia ekonomicznego,

7 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997, s. 13.
8 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3, s. 281–302.
9 M.  Zaleska, Arterioskleroza systemu bankowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 

2013, nr 766, s. 475–483.
10 M. Ratajczak, op.cit., s. 281–302.
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• coraz większa rola inwestorów instytucjonalnych ze sfery �nansowej, którzy 

reprezentują tzw. kapitał niecierpliwy,

• tendencja do skracania horyzontu czasowego podejmowanych decyzji inwes- 

tycyjnych,

• nasilenie częstotliwości i siły kryzysów �nansowych.

Zjawisko skracania horyzontu czasowego podczas podejmowania decyzji inwe-

stycyjnych i gospodarczych (tzw. short-termizm) jest uważane za jedną z groźniej-

szych dysfunkcji współczesnej gospodarki11. Powoduje to marginalizowanie podejścia 

strategicznego i przejawia się w nadmiernej presji na osiąganie efektów w krótkim 

okresie, nawet kosztem negatywnych konsekwencji w długim okresie.

Przejawy �nansyzacji gospodarki można obserwować nie tylko na rynku instru-

mentów �nansowych, ale też w wypadku sektorów gospodarki, podmiotów nie�-

nansowych i gospodarstw domowych. Obserwuje się przerost sektora �nansowego 

w stosunku do realnego sektora wytwórczego, wzrost roli instytucji �nansowych i ich 

dochodów w gospodarce. Koszty funkcjonowania nadmiernie rozbudowanego sek-

tora �nansowego w ostatecznym rozrachunku ponosi sfera realna. W związku z tym 

E. Mączyńska porównuje sektor �nansowy do pewnego rodzaju „huby na ciele gospo-

darki realnej”12. W wypadku podmiotów nie�nansowych występuje wzrost udziału 

dochodów z działalności �nansowej w strukturze ich dochodów (niekiedy przekra-

czający 50%) oraz wzrost skali lewaryzacji działalności gospodarczej. Do przejawów 

�nansyzacji gospodarstw domowych należy zaliczyć rosnący udział aktywów �nan-

sowych w ich łącznych aktywach oraz coraz większą skalę zadłużania się gospodarstw 

domowych w relacji do ich dochodów13.

W wyniku �nansyzacji gospodarki nastąpiły istotne zmiany w organizacji współ-

czesnych systemów �nansowych (tabela 1). W systemie �nansowym opartym na ban-

kach nastąpił wzrost znaczenia i rozmiarów przeprowadzanych transakcji. Z kolei 

system oparty na rynkach �nansowych i ogromnej skali transakcji �nansowych upo-

wszechnił się na wielu obszarach gospodarki i jest traktowany jako system dominu-

jący w skali globalnej. Zmiany w organizacji współczesnych systemów �nansowych 

doprowadziły zatem do odwrócenia pozycji relacji ekonomicznych między podmio-

tami i transakcji �nansowych na rzecz dominującej roli tych transakcji.

11 E. Mączyńska, Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego” 2013, nr 766, s. 727–742.

12 E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście dysfunkcji gospodarki globalnej, w: Procesy upa-
dłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, O�cyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 2013, s. 35–61.

13 M. Ratajczak, op.cit., s. 281–302.
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Tabela 1. Porównanie modeli organizacji współczesnych systemów finansowych

Wyszczególnienie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. H. Dembiński, Finanse po zawale. Od euforii �nansowej do gospo-
darczego ładu, Studio Emka, Warszawa 2011, s. 112.

3.  Uprzywilejowanie transakcji �nansowych jako czynnik 

determinujący dysfunkcje pomiaru wartości podmiotów

Uprzywilejowanie transakcji kosztem podstawowych relacji powoduje występo-
wanie takich problemów jak koncentrowanie się na wartości rynkowej i rozszerzenie 
pojęcia ryzyka. Duża wrażliwość posiadaczy aktywów %nansowych na ich wartość 
rynkową ma określone konsekwencje14:
• preferują oni krótki okres zamiast dłuższego z uwagi na wyższe ryzyko zmian 

wartości rynkowej aktywów %nansowych,
• są podatni na pogłoski, reagują gwałtownie na wszelkie informacje pojawiające 

się na rynku kapitałowym i będą chętnie sprzedawać lub nabywać aktywa %nan-
sowe w oczekiwaniu na gwałtowny wzrost ich wartości rynkowej oraz duży zysk 
w krótkim okresie,

• mogą podejmować działania mające na celu wywołanie określonych reakcji innych 
graczy na rynku %nansowym, oczekując określonego kierunku zmian wartości 
rynkowej aktywów %nansowych.

14 P. H. Dembiński, Finanse po zawale. Od euforii �nansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, War-
szawa 2011, s. 118.
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Zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie się wartości rynkowej aktywów 

�nansowych powoduje rozszerzenie pojęcia ryzyka, poprzez uwzględnienie ryzyka 

związanego z postępowaniem innych uczestników rynku. Problematyka ta jest przed-

miotem rozważań w ramach tzw. �nansów behawioralnych. Koncentruje się uwagę 

nie na „wewnętrznej” wartości aktywów wynikającej z przesłanek ekonomicznych, 

lecz na sposobie postrzegania i szacowania tej wartości przez potencjalnych inwe-

storów na rynku �nansowym15.

Konsekwencją tzw. u�nansowienia gospodarki jest coraz większe znaczenie decy-

zji �nansowych w kształtowaniu wartości poszczególnych podmiotów. Przykładowo 

decyzje �nansowe niektórych polskich przedsiębiorstw dotyczące transakcji waluto-

wymi instrumentami pochodnymi w 2008 r. miały większy wpływ na wartość tych 

przedsiębiorstw niż decyzje operacyjne (np. produkcyjne)16. Według Komisji Nad-

zoru Finansowego około 25% spółek notowanych na GPW w Warszawie zawierało 

w 2008 r. transakcje z udziałem tych instrumentów. W związku z ogromnymi stra-

tami na opcjach walutowych niektóre z tych spółek złożyły wniosek o upadłość17.

Wśród najważniejszych przejawów dysfunkcji pomiaru wartości ekonomicz-

nych należy wymienić18:

• subiektywizm w pomiarze efektów działalności gospodarczej oraz kreowanych 

wartości, zgodnie z zasadą: „przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile jest za nie skłonny 

zapłacić potencjalny nabywca”,

• dominację zewnętrzności w pomiarze wartości i marginalizację jej wewnętrz-

nych podstaw,

• dużą zmienność wycen i kształtowanie się ich pod wpływem nieracjonalnych 

zachowań inwestorów na rynku kapitałowym,

• manipulowanie sprawozdaniami �nansowymi, występowanie kreatywnej księ-

gowości, co powoduje zniekształcenie wycen na rynkach �nansowych.

Zjawiska te prowadzą do obrotu aktywami przedsiębiorstw i instrumentami �nan-

sowymi o zafałszowanej wartości. Jest to porównywane do sprzedawania snake oil, 

(oleju węża; cudownego leku, panaceum), czyli czegoś, co naprawdę nie istnieje19. 

W konsekwencji następuje wzrost ryzyka popełniania błędów w rynkowej wycenie 

15 Ibidem, s. 119.
16 K. Jajuga, W poszukiwaniu miar ryzyka systemowego w: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, 

red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014, s. 147–159.
17 R.  Wójcikowski, D.  Blachowski, Opcje toksyczne –  koszmar polskich spółek giełdowych, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 533, s. 125–134.
18 E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw…, op. cit., s. 35–61.
19 G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 28.
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przedsiębiorstw. W skrajnym wypadku może to prowadzić do destrukcji wartości 

podmiotów i upadłości przedsiębiorstw20.

Na niewłaściwe podejście do wyceny zwraca uwagę również J. C. Bogle, który 

– parafrazując sentencję Winstona Churchilla – podkreśla, że „nigdy tak wiele nie 

było płacone za tak mało”21. Jako inne nieprawidłowości wymienia:

• podejmowanie działań, które generują duże koszty, a w małym stopniu przyczy-

niają się do tworzenia wartości,

• dążenie do osiągania zysków nie poprzez działalność inwestycyjną, ale w wyniku 

działalności spekulacyjnej,

• koncentrowanie się na wartości rynkowej, często w oderwaniu od fundamental-

nych podstaw tworzenia wartości,

• nadmierne ukierunkowanie na krótkookresową perspektywę generowania zysków 

kosztem marginalizowania podejścia długookresowego.

E. Mączyńska zwraca uwagę na wynaturzenia sektora "nansowego, wskazując, że 

sektor "nansowy przestaje pełnić służebną rolę wobec sfery realnej, a nawet zdobywa 

nadrzędną pozycję w stosunku do niej22. Sektor "nansowy i jego wkład w kształto-

wanie dobrobytu społecznego jest przewartościowany, co znajduje odzwierciedlenie 

w wyjątkowo wysokich wynagrodzeniach menedżerów, niemających dobrego uza-

sadnienia ekonomicznego. Występują dysproporcje w stopach zwrotu z zainwesto-

wanego kapitału, a mianowicie wskaźnik ROE w sektorze "nansowym kształtuje się 

na wyższym poziomie niż w sektorze nie"nansowym, który jest obsługiwany przez 

sektor "nansowy23.

Wysokie stopy zwrotu w sektorze "nansowym mogą mieć różne źródła. W więk-

szości wypadków wynikają one z wysokiej zyskowności podstawowej działalności 

operacyjnej. Z drugiej strony należy zauważyć, że w niektórych sytuacjach może 

mieć to związek z niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem i wartością dla akcjona-

riuszy w systemie bankowym. L. Pawłowicz ocenia, że zarządzanie ryzykiem i sza-

cowanie kapitału ekonomicznego w bankach odbywa się pod presją maksymalizacji 

stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Często występuje niedoszacowanie podejmowa-

nego ryzyka oraz „pokusa nadużycia”, a w konsekwencji podejmowanie działań 

na ryzyko podatnika24. Problem wysokiego ryzyka w sektorze "nansowym akcentuje 

również E. Mączyńska. Zwraca uwagę, że wysokie stopy zwrotu w sektorze "nansowym 

20 E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 35–61.
21 J. C. Bogle, Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
22 E. Mączyńska, Gdy sługa staje się panem…, op.cit., s. 103–120.
23 E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 35–61.
24 L. Pawłowicz, Nowy wymiar globalnego kryzysu #nansowego, w: Zarządzanie wartością przedsiębior-

stwa w warunkach zakłóceń na rynkach #nansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 13–28.
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są realizowane w warunkach dużego ryzyka i mogą oznaczać obciążenie sfery realnej 

gospodarki wysokimi kosztami �nansowymi25. Nadmierny rozrost systemu �nanso-

wego w porównaniu do sfery realnej powoduje zatem, że koszty pośrednictwa �nan-

sowego stają się wyższe od korzyści wynikających z tego pośrednictwa26. Złożoność 

i kontrowersyjność tego problemu podkreśla J. Szambelańczyk. Wśród licznych kon-

trowersyjnych zagadnień �nansów wymienia m.in. relacje między efektywnością 

banków a społeczno-gospodarczymi kosztami pośrednictwa27.

4.  Zmiany w podejściu do kształtowania wartości 

przedsiębiorstw oraz wzrost rozbieżności między różnymi 

kategoriami ich wartości

W koncepcji kreowania wartości dla akcjonariuszy (SHV – shareholder value) 

przyjmuje się, że nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstw jest maksymaliza-

cja wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Koncepcja ta powstała na gruncie 

gospodarki amerykańskiej, w warunkach przyrostu prywatnego kapitału, dynamicz-

nego rozwoju instytucjonalnej własności akcji oraz postępujących procesów globa-

lizacji. Spółki kapitałowe stają się w coraz większym stopniu własnością inwestorów 

instytucjonalnych, którzy są zainteresowani maksymalizacją wartości tych spółek28.

Jak już wspomniano, coraz większa rola inwestorów instytucjonalnych ze sfery 

�nansowej jest jednym z przejawów �nansyzacji. Rosnący udział tych inwestorów 

na rynku �nansowym i w strukturach własnościowych spółek kapitałowych przy-

czynił się do upowszechnienia koncepcji tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Jak 

podkreśla L. Pawłowicz, tempo rozwoju tej koncepcji jest uzależnione od struktury 

sektora �nansowego oraz struktury akcjonariatu29. Zależności między strukturami 

własnościowymi spółek giełdowych a realizacją koncepcji „wartość dla akcjonariuszy” 

były przedmiotem badań empirycznych, przeprowadzonych m.in. przez A. Szewc-

-Rogalską. W wyniku tych badań wykazano, że przekształcenia struktur nadzoru kor-

poracyjnego związane z rosnącą rolą inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych 

25 E. Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw…, op.cit., s. 35–61.
26 S. Flejterski, J. K. Solarz, Komparatystyka #nansów, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 119.
27 J. Szambelańczyk, Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce, w: Finanse w roz-

woju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014, s. 111–135.
28 A. Black, P. Wright, J. E. Bachman, J. Davies, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydaw-

niczy ABC, Warszawa 2000, s. 22.
29 L. Pawłowicz, Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki, w: Zarzą-

dzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 13–18.
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w akcjonariacie spółek na rynku kapitałowym sprzyjają realizacji koncepcji kreowa-

nia wartości dla akcjonariuszy30.

Upowszechnienie się koncepcji SHV przyczyniło się do �nansjalizacji przed-

siębiorstw nie�nansowych. Nastąpiła koncentracja na krótkoterminowych decy-

zjach �nansowych, których celem jest zapewnienie szybkiej maksymalizacji stóp 

zwrotu z zaangażowanego kapitału. Jest to osiągane poprzez alokację tych kapitałów 

w aktywa �nansowe31.

Upowszechnienie się tej koncepcji spowodowało istotne zmiany w podejściu 

do kształtowania wartości przedsiębiorstw. Nastąpiło bowiem odejście od koncep-

cji przedsiębiorstwa jako organicznej całości na rzecz koncepcji jednostki przedsię-

biorstwa, stanowiącej zbiór aktywów (�lie, technologie, linie produkcyjne, rynki, 

wartości niematerialne). Zamiast dotychczasowej zasady „zatrzymać i reinwesto-

wać” zaczęła obowiązywać nowa zasada „wyzbywać się i rozprowadzać”32. Zgodnie 

z nową zasadą głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie akcjonariuszom 

maksymalnego zysku, nawet za cenę własnego przetrwania. Menedżerowie koncen-

trują się na kształtowaniu portfela aktywów przedsiębiorstwa tak, aby były jak naj-

lepiej wyceniane przez rynek �nansowy. Preferowane są liczne fuzje i przejęcia jako 

narzędzie natychmiastowego zwiększania wartości rynkowej akcji przedsiębiorstw, 

przy czym okazuje się, że w ponad połowie wypadków nie przynoszą one efektów 

w perspektywie średniookresowej33.

Wraz z rozwojem koncepcji tworzenia wartości dla akcjonariuszy pojawia się 

potrzeba ustalenia, czy i w jakim zakresie jest kreowana wartość spółki oraz war-

tość dla akcjonariuszy. W literaturze podawane są najczęściej następujące mier-

niki monitorowania wartości przedsiębiorstwa: ekonomiczna wartość dodana 

(EVA), rynkowa wartość dodana (MVA), gotówkowa stopa zwrotu z zainwesto-

wanych kapitałów (CFROI), wartość dodana dla właścicieli (SVA)34. Ze względu 

na słaby związek zysku księgowego z wartością spółki czy wartością dla akcjona-

riuszy wzrosło znaczenie mierników uwzględniających zysk ekonomiczny. Należy 

jednak zauważyć, że inwestorzy, zwłaszcza na rynku kapitałowym w Polsce, bardzo 

rzadko posiadają informację o kształtowaniu się EVA w poszczególnych spółkach 

30 A. Szewc-Rogalska, Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjo-
nariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 288.

31 P. Szczepankowski, Wpływ zarządzania wartością na "nansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854, s. 497–510.

32 W. Lazonick, M. O’Sullivan, Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance, 
“Economy and Society” 2000, Vol. 29, No. 1, s. 13–35.

33 P. H. Dembiński, op.cit., s. 150.
34 P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 145–168.
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i dlatego w swoich decyzjach często kierują się zyskami księgowymi, w tym zwłasz-

cza wskaźnikiem ROE35.

Skłania to menedżerów do podwyższania poziomu wskaźnika ROE – pomimo 

braku zmian poziomu zysku – za pomocą �nansowania wierzycielskiego. Podwyż-

szanie ROE jest realizowane także poprzez ciągłe restrukturyzowanie przedsię-

biorstw i wyzbywanie się działalności, które angażują kapitały własne, ale nie przy-

noszą zadowalających zysków. W. Lazonick i M. O’Sullivan36, a także P. Dembiński37 

zauważają, że z jednej strony prowadzi to do optymalizacji działalności, ale z dru-

giej strony – w skrajnych przypadkach – może być nieuzasadnione ekonomicz-

nie. W takich sytuacjach nadmierna presja na outsourcing powoduje ograniczanie 

potencjału i możliwości rozwojowych tych przedsiębiorstw, a także wywołuje dużą 

zmienność ich kondycji �nansowej. W konsekwencji – jak podkreśla P. Dembiński 

– wartość przedsiębiorstwa staje się przemijająca, niestabilna, nieuchwytna i pod-

lega ciągłym zmianom38.

Finansyzacja gospodarki i towarzyszący jej wzrost niestabilności rynku �nan-

sowego powodują coraz większe rozbieżności między różnymi kategoriami warto-

ści przedsiębiorstw. Powstają coraz większe rozbieżności między kondycją przed-

siębiorstw wynikającą z zapisów w księgowości a rzeczywistą sytuacją �nansową 

i wartością ich aktywów. Pojawia się rosnąca luka pomiędzy kapitalizacją giełdową 

a wartością księgową przedsiębiorstw, m.in. z uwagi na przypisywanie dużej roli 

tzw. wartościom niematerialnym39. Kapitał intelektualny przyczynia się do podno-

szenia wartości przedsiębiorstwa poprzez kreowanie nowych produktów, nowych 

procesów gospodarczych i tworzenie nowych form organizacji40. Wiedza jako klu-

czowy element kapitału intelektualnego odgrywa zasadniczą rolę w tzw. łańcuchu 

wartości nowoczesnego przedsiębiorstwa41. W teorii �nansów dominuje pogląd, 

że źródeł nadwyżki wartości rynkowej spółek nad ich wartością księgową należy 

poszukiwać m.in. w kapitale intelektualnym42. Z uwagi na trudności w pomiarze 

35 M. Mikołajek-Gocejna, Ekonomiczna wartość dodana (EVA) – czy rzeczywiście mierzy wartość two-
rzoną dla akcjonariuszy”, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa 
2005, nr 54, s. 121–136.

36 W. Lazonick, M. O’Sullivan, op.cit, s. 13–35.
37 P. H. Dembiński, op.cit., s. 150.
38 Ibidem, s. 150.
39 Ibidem, s. 143.
40 T.  Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s.  235; G.  Michalczuk, 

Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na rozwój kapitału intelektualnego, „Zeszyty 
Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 142, s. 77–87.

41 B. Woźniak-Sobczak, Nośniki ryzyka w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 455, s. 229–238.

42 G. Urbanek, L. Bohdanowicz, Efektywność kapitału intelektualnego a rynkowa wycena polskich spółek 
publicznych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4(6), s. 169–179.



120 Alina Szewc-Rogalska 

kapitału  intelektualnego oraz występowanie problemów z jego odzwierciedle-

niem w bilansie przedsiębiorstw powstają rozbieżności między wartością księgową 

a wartością rynkową.

Ponadto pojawia się problem tzw. „kreatywnej księgowości”. P. Dembiński wska-

zuje na zwodniczy i potencjalnie szkodliwy charakter tego zjawiska43. W literaturze 

ekonomicznej często pojawia się nawet pojęcie „agresywnej księgowości”, ukierun-

kowanej przede wszystkim na sztuczne zawyżanie zysków, mające w konsekwencji 

doprowadzić do wzrostu cen akcji44.

Rosnące znaczenie inwestorów �nansowych powoduje wzrost rozbieżności 

między oceną spółek giełdowych podejmowaną z punktu widzenia kreacji wartości 

za pomocą dwóch grup wskaźników, tj. wewnętrznych oraz zewnętrznych (rynko-

wych). Jak wynika z badań A. Szewc-Rogalskiej różnice te okazały się szczególnie 

duże w wypadku spółek posiadających w strukturach własnościowych duży udział 

inwestorów �nansowych, zwłaszcza funduszy inwestycyjnych. Spółki te osiągały rela-

tywnie wysoki poziom wskaźnika Q Tobina (wskaźnik oceny rynkowej), natomiast 

niski poziom wewnętrznej kreacji wartości dla akcjonariuszy, mierzonej za pomocą 

nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego45.

Jak słusznie zauważa M. Bojańczyk: „Im bardziej niestabilny rynek, tym trudniej 

uchwycić relacje cen rynkowych i wartości ustalonej na podstawie zdyskontowanych 

dochodów”46. W świetle zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) o war-

tości przedsiębiorstwa decydują w dużym stopniu przepływy pieniężne z odległej 

przyszłości i wartość rezydualna. Pogorszenie wyników przedsiębiorstwa w jednym 

roku nie powoduje dużych zmian w wycenie przy pomocy metody DCF. Natomiast 

inwestorzy pojmują wartość przede wszystkim w kontekście aktualnej złej kondycji 

�nansowej przedsiębiorstwa i stanowi ona podstawę do oszacowania wartości ryn-

kowej akcji. Na podstawie jednorocznych wyników inwestorzy często radykalnie 

zmieniają swoje wieloletnie prognozy i ocenę ryzyka47.

43 P. H. Dembiński, op.cit, s. 143.
44 M. Bojańczyk, Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej?, O�cyna Wydawnicza SGH, War-

szawa 2013, s. 202.
45 A. Szewc-Rogalska, op.cit., s. 292.
46 M. Bojańczyk, Wycena i  zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku 

kapitałowego, O�cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 299.
47 T. Dudycz, B. Brycz, Czy paradygmat wartości przeżywa kryzys?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2009, nr 534, s. 315–326.
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Podsumowanie

Z podjętej analizy wpływu �nansyzacji gospodarki na zmiany w postrzeganiu 

i szacowaniu wartości ekonomicznych wynikają następujące ustalenia i wnioski:

Złożoność kategorii wartości, różnorodność sposobów jej ujmowania i metod jej 

wyceny powodują problemy z poprawnym szacowaniem wartości przedsiębiorstw. 

Tendencja do nasilania się tych problemów ma swoje źródła m.in. w postępującym 

u�nansowieniu gospodarki i coraz większym wpływie sfery �nansowej na funkcjo-

nowanie sfery realnej gospodarki, poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz 

decyzje gospodarstw domowych.

Upowszechnienie się transakcji �nansowych, związane z istotnymi zmianami 

w organizacji współczesnych systemów �nansowych w skali globalnej, powoduje 

marginalizowanie fundamentalnych podstaw wartości, a koncentrowanie się na war-

tości rynkowej, zwłaszcza w krótkim okresie.

Jako negatywne zjawiska w zakresie postrzegania, szacowania i kształtowania 

wartości – wynikające z tzw. u�nansowienia gospodarki – należy wymienić m.in. 

subiektywizm, dominację ocen zewnętrznych, krótkowzroczność, wzrost rozbież-

ności między wartością fundamentalną i rynkową, manipulowanie informacjami 

w celu zafałszowania wartości bądź osiągnięcia oczekiwanych zmian wartości ryn-

kowej instrumentów �nansowych.

Wartość przedsiębiorstw zależy w coraz większym stopniu od decyzji i operacji 

�nansowych, natomiast w coraz mniejszym zakresie od działalności operacyjnej. 

W rezultacie tego wartość ta staje się bardzo zmienna w czasie, podlega maksyma-

lizacji w krótkim okresie, często pod wpływem nadmiernej presji niecierpliwych 

inwestorów instytucjonalnych ze sfery �nansowej.

Finansyzacja gospodarki i poszczególnych podmiotów gospodarczych – poprzez 

negatywne tendencje w postrzeganiu, szacowaniu i kształtowaniu wartości ekono-

micznych – zwiększa ryzyko błędnych wycen oraz zafałszowań wartości, ryzyko 

destrukcji wartości przedsiębiorstw i wartości dla akcjonariuszy, powoduje uszczu-

planie wartości wytworzonej przez sferę realną, a także transfer na rzecz przewarto-

ściowanego sektora �nansowego.
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Changes in Perception and Estimation of Economic Values under 
Conditions of Financialization of the Economy

&is study aims at analyzing the impact of the #nancialization of the economy 

on the changes in the perception and estimation of economic values. &e study 

presents the complexity and various approaches to the presentation of values. As 

a result of the #nancialization of the economy, signi#cant changes appeared in the 

organization of modern #nancial systems, including high frequency trading that 
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causes a number of irregularities in measuring the values of �nancial entities and 
instruments. �e most important irregularities include: focusing on a market value 
in a short-term perspective, subjectivism and a high risk of erroneous valuations.

Keywords: �nancialization, �nancial transactions, value, valuation

Les changements dans la perception et l’estimation des valeurs 
économiques dans des conditions de �nanciarisation de l’économie

Cette étude vise à analyser l’impact de la �nanciarisation de l’économie sur les 
changements dans la perception et l’estimation des valeurs économiques. L’étude 
examine la complexité et les di#érentes approches de la présentation de valeurs. 
À la suite de la �nanciarisation de l’économie, des changements importants ont 
été observés dans l’organisation des systèmes �nanciers modernes, y compris le 
trading à haute fréquence qui provoque un certain nombre d’irrégularités dans 
la mesure des valeurs des entités et des instruments �nanciers. Les irrégularités 
les plus importantes comprennent: se concentrer sur la valeur de marché à court 
terme, le subjectivisme et un risque élevé d’évaluations erronées.

Mots clés: la �nanciarisation, les transactions �nancières, la valeur, l’évaluation

Изменения в восприятии и оценке экономической ценности 
в условиях финансиализации экономики

Целью исследования является анализ влияния финансиализации эко-
номики на изменения в восприятии и оценке экономической ценности. 
Представлены сложности и различные подходы к понятию ценности/стои-
мости. В результате финансиализации экономики произошли значительные 
изменения в организации современных финансовых систем, в том числе 
повысилось количество финансовых операций. Это привело к ряду нару-
шений в определении стоимости финансовых учреждений и инструментов. 
Наиболее важными являются: фокусирование на рыночной стоимости 
в краткосрочной перспективе, субъективизм и высокий риск ошибочной 
оценки.

Ключевые слова: финансиализация, финансовые операции, стоимость, оценка


