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Jak powszechnie wiadomo, z teoretycznego punktu widzenia, sfera �nansów 

przedsiębiorstwa sektora realnego czy, ściślej określając, zarządzania jego �nansami, 

obejmuje trzy zasadnicze grupy problemów: racjonalnego wyboru celu (celów) przed-

siębiorstwa w wymiarze pieniężnym, optymalnego doboru źródeł zasilania pienięż-

nego jego działalności gospodarczej oraz adekwatnego i efektywnego ukształtowania 

jego struktury majątkowej. We wszystkich tych obszarach występują ponadto bar-

dziej lub mniej złożone, szczegółowe i ciągle nierozwiązane kwestie, które są przed-

miotem stałych analiz, ocen naukowych, konfrontowanych zazwyczaj z praktyką, 

zaś w ich wyniku przedstawiane są diagnozy sytuacji i rozwiązania czy też modele 

postulatywne.

Biorąc pod uwagę współczesne trendy rozwoju globalnej sytuacji gospodarczej, 

a zwłaszcza ostatni kryzys �nansowy, zrodzony z – eufemistycznie określając – nie-

roztropności funkcjonowania banków w obszarze kredytowania czy też potwierdze-

nia się słuszności teorii tzw. amnezji instytucjonalnej, przedsiębiorstwa i ich �nanse 

nie działają w sposób wyizolowany. Ich uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

podlegają częstym, różnokierunkowym zmianom, których konsekwencje muszą być 

uwzględniane przy podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji �nansowych. 

W tym zakresie kwestia ryzyka operacyjnego czy �nansowego stanowi integralny 

element każdego całościowo traktowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. 

Jednocześnie współczesny kryzys �nansowy pozwala sceptycznie spojrzeć na budo-

waną do tej pory w teorii i forsowaną w rzeczywistości gospodarczej dość bezkry-

tycznie koncepcję jedynego celu przedsiębiorstwa – maksymalizacji jego wartości dla 

akcjonariuszy. Cel ten sprowadzał się bowiem w praktyce do uruchamiania wehikułu 

krótkoterminowej kreacji wartości poprzez system podziału kompetencji decyzyj-

nych w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza rozwiązań w zakresie adekwatnego motywo-

wania kadry zarządzającej.

Prezentowany tu zbiór przyczynków pracowników naukowych z różnych ośrod-

ków akademickich w kraju ze względu na swój charakter nie może oczywiście odno-

sić się do wszystkich aktualnych wątków teoretyczno-systemowych podejmowanych 

współcześnie w literaturze przedmiotu, niemniej może stanowić ciekawy wkład 
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w dyskusję nad szczegółowymi kwestiami bezpośrednio lub pośrednio związanymi 
z �nansami przedsiębiorstw, a dotyczącymi m.in.:
• uwarunkowań funkcjonowania biznesowego modelu spółki giełdowej na niesta-

bilnych rynkach �nansowych,
• analizy wpływu �nansyzacji gospodarki na zmiany w postrzeganiu i szacowaniu 

wartości ekonomicznych,
• badań nad determinantami zróżnicowań efektywności polskich przedsiębiorstw 

podejmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
• analizy czynników wykorzystywania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa 

w warunkach współczesnego spowolnienia gospodarczego,
• oceny trendów na rynku dezinwestycji funduszy venture capital oraz private equ-

ity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
• roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów.

Choć zakres tematyczny opracowań wydaje się dość skromny, można liczyć na to, 
że staną się one jednak odpowiednią inspiracją do podjęcia szerszych dyskusji czy 
badań nad tą problematyką.


