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INNOWACJE W RESTRUKTURYZACJI CZYNNIKIEM STANOWIĄCYM  
O WZROŚCIE WARTOŚCI FIRMY 

Zmiany systemowe, jakie dokonały się w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku 
wpłynęły na nowe a zarazem odmienne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Odejście od 
gospodarki nakazowo – rozdzielczej w stronę nowego systemu gospodarczego, okazało 
się trudnym wyzwaniem, które pozwoliło na odkrycie nowych obszarów w zakresie za-
rządzania podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorstwa stanęły wobec faktu dostosowa-
nia się do realiów gospodarki rynkowej, który to dokonywał się poprzez proces restruktu-
ryzacji.  

Skuteczność natomiast prowadzonych procesów restrukturyzacji zapewniać 
winna całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i występujące w niej obszary funkcjo-
nowania jako na zbiór naczyń połączonych. 

 

 
 

Rysunek 1. Elementy restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

Źródło: R. Berger: Droga do sukcesu – Europejskie Badanie Restrukturyzacyjne 2004, Warszawa 
2005. 
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Podejmując decyzje w zakresie realizacji procesu restrukturyzacji, zarządzający 
podmiotami gospodarczymi kierują się w przeważającej większości zmianami zachodzą-
cymi w otoczeniu, koniecznością poprawy kondycji firmy, podniesieniem konkurencyjno-
ści, potrzebą dywersyfikacji działalności czy też zmianami w zakresie technologii i metod 
wytwarzania, które przedkładają się na generowane koszty. Wymienione czynniki stano-
wią nie tylko o egzystencji i równowadze podmiotów gospodarczych, ale zapewniają 
także o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, co odnosi się do postrzegania firmy przez 
ich właścicieli – akcjonariuszy w kontekście generowania przyszłych nadwyżek finanso-
wych, które przedkładają się w pewnym horyzoncie czasowym na wartość firmy.  

Zatem można stwierdzić, że działania restrukturyzacyjne stają się niejako sty-
mulatorem zmian i wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa jako swoistej inwestycji 
skutkującej maksymalizacją jego wartości. Natomiast budowanie wartości nie jest jedno-
razowym przedsięwzięciem, lecz procesem o długoterminowym, ciągłym, charakterze. 

Ostatnie kilkanaście lat końca XX wieku to okres, w którym poszukiwano i za-
proponowano wiele pomysłów w zakresie pomiaru efektywności i stymulowania wzrostu 
wartości przedsiębiorstwa.  

Analizy i oceny finansowe rezultatów działalności przedsiębiorstw powszechnie 
bazujące na takich wskaźnikach jak: okres zwrotu zaangażowanego kapitału, okres 
zwrotu aktywów netto, zyskowność akcji czy też okres zwrotu kapitału akcyjnego, zosta-
ły wzbogacone o nowe mierniki, które uwzględniają1: 

1. Przepływy środków pieniężnych: 

─ Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow) 
─ Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję (Cash Flow per Share) 
─ Przepływy pieniężne z zainwestowanych środków pieniężnych (Cash Flow Return 

on Investment) 

2. Dodaną wartość dla akcjonariuszy 

─ Rynkową wartość dodaną (Market Value Added) 
─ Ekonomiczną wartość dodaną (Economic Value Added) 
─ Dodaną wartość dla akcjonariuszy (Shareholders Value Added) 

3. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (Total Shareholders Return). 

Wśród ww. do najpopularniejszych należą: 

─ EVA® - Economic Value Added – ekonomiczna wartość dodana, 
─ SVA – Shareholder Value Added – wartość dodana dla akcjonariuszy. 

Literatura zagadnienia podaje kilka definicji ekonomicznej wartości dodanej, 
wśród której należy wymienić: 

                                                     
 

1  A. Herman, A. Szablewski (red.): Zarządzanie Wartością Firmy, Warszawa 1999, s. 28. 
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 EVA – jako system zarządzania przedsiębiorstwem integrujący trzy podstawowe ob-
szary takie jak wycenę, program motywacyjny, pomiar okresowych wyników finan-
sowych. 

 Jako kategorię zysku, zwanego najczęściej ekonomicznym, pozostającego po odjęciu 
również kosztów utraconych korzyści (kosztu alternatywnego).  

 Jako miernik operacyjnych wyników podmiotu gospodarczego uwzględniający koszt 
całego kapitału finansującego jego inwestycje (zarówno obcego jak i własnego). 

Tak więc Ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added – E.V.A.) sta-
nowi tę część wyniku operacyjnego, która przewyższa koszt kapitału zaangażowanego  
w jego uzyskanie. 

Wylicza się ją jako różnice gotówkowego zysku NOPAT i marży odzwierciedlają-
cej koszt kapitału, kalkulowanej jako iloczyn księgowej wartości zainwestowanego kapi-
tału i kosztu kapitału według następującej formuły2: 

EVAt
® = NOPATt – (WACCt*ICt-1) 

gdzie: 
EVAt

® - ekonomiczna wartość dodana w okresie t 
NOPATt – gotówkowy zysk operacyjny po opodatkowaniu NOPAT w okresie t obli-
czany jako księgowy zysk NOPAT + zmiana ekwiwalentów kapitału własnego 
WACCt – średni ważony koszt kapitału 
ICt-1 – zainwestowany kapitał definiowany jako aktywa trwałe netto + operacyjny 
kapitał obrotowy netto w okresie t-1 

 
Alternatywnie, ekonomiczną wartość dodaną obliczamy jako iloczyn różnicy po-

między stopą zwrotu ROIC a średnim ważonym kosztem kapitału i księgowej wartości 
zainwestowanego kapitału3. 

EVAt
® = (ROICt – WACCt)*ICt-1

gdzie: 
ROICt – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w okresie t. 

 

                                                     
 

2  A. Cwynar, W. Cwynar: Zarządzanie Wartością Spółki Kapitałowej Fundacja Rozwoju Rachunko-
wości w Polsce, Warszawa 2002, s. 85. 

3  Op. cit., s. 86. 

 



Artur Rzempała, Rafał Piotr Zieliński 244 

Stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału natomiast definiujemy jako iloraz go-
tówkowego zysku operacyjnego po opodatkowaniu i zainwestowanego w przedsiębior-
stwie kapitału4. 

1−

=
t

t
t IC

NOPATROIC  

Koszt kapitału w przedsiębiorstwie wyznaczany jest za pomocą formuły średnie-
go ważonego kosztu kapitału, uwzględniającej zarówno koszt kapitałów obcych jak  
i koszt kapitałów własnych. 

W sytuacji, kiedy wynik operacyjny jest wyższy od kosztu kapitału, mówimy  
o kreacji wartości. W przypadku przeciwnym mamy do czynienia z destrukcją wartości. 
Osiągnięcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej nie jest minimalnym celem 
stawianym przed przedsiębiorstwem – nie zapewnia uzyskania zerowej wartości EVA®.  
W tym celu przedsiębiorstwo musi przynajmniej wypracować rentowność na poziomie 
kosztu pozyskanego kapitału (WACC)5. 

Koncepcja wyznaczenia EVA® zyskuje na świecie coraz większe zainteresowa-
nie. Poza niewątpliwymi jej zaletami w literaturze ekonomicznej można spotkać następu-
jące zarzuty dotyczące tej metodologii6: 

 wymaga wyznaczenia kosztu kapitału własnego, która to procedura jest w dużym 
stopniu subiektywna, 

 wartości EVA® mogą być zniekształcone przez wysoką inflację, 

Analiza EVA® w przypadku przedsiębiorstw realizujących proces restrukturyzacji 
może okazać się błędna. W wyniku działań restrukturyzacyjnych wartość EVA® może być 
w danym momencie na niskim poziomie – efekty mogą się ujawnić dopiero po jakimś 
czasie.  

Wyznaczając EVA na poziomie przedsiębiorstwa, generalnie zarządzający pod-
miotem gospodarczym wykorzystują cztery możliwe kierunki zwiększenia jej wartości,  
a mianowicie7:  

 Poprzez wzrost wyniku finansowego w stosunku do zainwestowanego kapitału doko-
nujący się w wyniku większych zysków z zainwestowanego kapitału. Poprawiając 
wynik finansowy dzięki większym przychodom lub też mniejszym kosztom powiększa 
się wcześniej zdefiniowany renditespread8 i wartość EVA. 

                                                     
 

4  Op. cit, s. 84. 
5  Por. A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1999,  

s. 140-144. 
6  Por. A.W. Cwynar: Ekonomiczna wartość dodana jako element systemu zarządzania przez war-

tość. „Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie”, Nr 3/2000, s. 6. 
7  Por. M. Siudak: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 198. 
8  Renditespread = (wynik finansowy netto / kapitał zainwestowany) – WACC. 
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 Poprzez inwestycje o dodatnim EVA, w których rentowność przewyższa koszt kapita-
łu. 

 Wycofując kapitał z przedsięwzięć nieefektywnie wpływających na wartość, dokonu-
jąc dywestycji nieproduktywnych składników majątku firmy – Assets Management9. 
Zarządzanie aktywami może być realizowane na wielu poziomach działalności firmy, 
m.in. na poziomie strategicznym poprzez zastosowanie restrukturyzacji, dzięki której 
uwzględniając np. zmiany procesu produkcyjnego w wyniku nowych technologii bądź 
też wyzwania nowych rynków, można wyzbyć się całych części przedsiębiorstwa. 

 Poprzez optymalizację struktury kapitału dokonującej się dzięki mniejszemu kosztowi 
kapitału. 

Pomocnym narzędziem pozwalającym na zdefiniowanie różnic pomiędzy ścież-
kami rozwoju tworzącymi lub też niszczącymi wartość jest macierz wartości EVA, którą 
zaprezentowano na rys. 1. W macierzy tej dokonano porównania wyniku bieżącej dzia-
łalności wyrażonej poprzez renditespread z zaangażowanym majątkiem firmy, tj. zaan-
gażowanym kapitałem10.  

Gdy rentowność przekracza koszt kapitału to takie działania definiujemy jako 
tworzące wartość. Macierz wartości EVA dostarcza nam informacji, iż ścieżka II, czyli 
polepszenie wyników działalności a także ścieżka III, która związana jest z zarządzaniem 
aktywami, czyli dywestycjami w obszarach, które nie są w stanie zarobić na swoje kosz-
ty, tworzą wartość. Natomiast ścieżka I dostarcza nam informacji, iż efektywny wzrost 
gospodarczy osiągany jest poprzez zwiększenie zaangażowania kapitału w obszarach 
zarządzania, w przypadku, których zyskowność jest wyższa niż koszty kapitału, co doko-
nuje się przy dodatnim renditespread. 

Innym wskaźnikiem liczonym w oparciu o przepływy pieniężne jest wartość do-
dana dla akcjonariuszy SVA. Wartość dodaną dla akcjonariuszy w danym okresie stano-
wi, zatem suma skumulowanych strumieni pieniężnych powiększonych o bieżącą wartość 
rezydualna na koniec danego okresu i pomniejszonych o bieżącą wartość rezydualną na 
początek okresu. W celu wyznaczenia SVA w pierwszej kolejności należy dokonać pro-
gnozy wolnych przepływów pieniężnych. 

                                                     
 

9  Assets Management – Zarządzanie aktywami. 
10  Por. S. Kasiewicza, L. Pawłowicza (red.): Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. CeDeWe, 

Warszawa 2003, s. 199. 
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Rysunek 2. Macierz wartości EVA 

Źródło: S. Kasiewicza, L. Pawłowicza (red.): Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. CeDeWe, 
Warszawa 2003, s. 198 za: S.A Jansen, G. Picot, D. Schiereck, Internationales Fusionsmanagement, 
Schaeffer Poeschel, Stuttgart 2001 r.  

Wyznaczenie SVA polega na określeniu bieżącej wartości przyrostu „bogactwa” 
dla akcjonariuszy. Zaletą wyznaczonego SVA jest duży stopień korelacji pomiędzy wol-
nymi przepływami, które stanowią podstawę wyznaczania SVA, a ceną akcji. Pewnym 
ograniczeniem tego wskaźnika wydaje się możliwość jego zastosowania jedynie w przy-
padku posiadania wybranych danych finansowych przedsiębiorstwa z okresu, co naj-
mniej trzech lat. 

SVA można zaproponować, zatem jako miernik oceniający sytuację właścicieli  
w trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Aby restrukturyzację uznać za udaną z punk-
tu widzenia właścicieli, powinien następować stopniowy wzrost wartości przedsiębior-
stwa, który doprowadzi do sytuacji, kiedy wartość przedsiębiorstwa po restrukturyzacji 
będzie większa niż przed jej rozpoczęciem. 
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Przykładem wykorzystania SVA do oceny efektywności restrukturyzacji jest za-
proponowany przez T. Copelanda, T. Kollera i J. Murrina11, przedstawiony poniżej, model 
oceny korzyści restrukturyzacyjnych. 
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Rysunek 3. Model oceny korzyści restrukturyzacyjnych 

Źródło: T. Copeland, T. Coller, J. Murrin: Valuation: Measuring and Managing the Value of Compa-
nies. John Wiley & Sons, New York 1990, s. 35. 

 
W przedstawionym modelu kolejne wierzchołki pięciokąta restrukturyzacyjnego 

przedstawiają wartość rynkową firmy, po uwzględnieniu fazy realizacji planu restruktury-
zacji. W bokach pięciokąta przedstawiono natomiast stosowne działania mające na celu 
zwiększenie wartości firmy. Fazę pierwszą definiujemy jako porównanie bieżącej wartości 

                                                     
 

11  T. Copeland, T. Coller, J. Murrin: Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies. 
John Wiley & Sons, New York 1990, s. 35. 
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rynkowej (szacowanej przez rynek) z wartością zdyskontowanych strumieni pieniężnych, 
które szacujemy przed podjęciem jakichkolwiek działań naprawczych. 

Jeżeli wartość rynkowa jest niższa od wyliczonej metodą DCF12, oznacza to nie-
doszacowanie wartości firmy. Należy wówczas podjąć działania celem usunięcia luki 
informacyjnej, którą zniwelujemy poprzez usprawnienie przepływu informacji do odbior-
ców funkcjonujących na rynku tzn. potencjalnych inwestorów, analityków a także innych 
uczestników życia gospodarczego. 

Faza druga obejmuje swoim zasięgiem usprawnienia wewnętrzne, dokonujące 
się poprzez decyzje strategiczne i operacyjne. Przykładem takich usprawnień jest, wzrost 
sprzedaży, zwiększenie wydajności i produktywności, usprawnienie kanałów dystrybucji, 
lepsze gospodarowanie majątkiem obrotowym, pozbycie się mało wykorzystywanych 
środków trwałych. W fazie tej wykorzystujemy, więc mechanizm dźwigni operacyjnej.  

W trzeciej fazie wykorzystuje się zewnętrzne źródła zwiększenia wartości. Skła-
dają się na nią transakcje wykupu lub przejęć innych firm, realizacje projektów inwesty-
cyjnych o dodatnich NPV a także sprzedaż nieefektywnych aktywów celem zaangażowa-
nia się w przedsięwzięcia zawierające potencjał wzrostu. 

 
 

 
 

Rysunek 4. Narzędzia restrukturyzacji w ramach pięciokąta restrukturyzacyjnego 

Źródło: M. Siudak: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 118. 

                                                     
 

12  DCF – Discounted Cash Flow. 
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Czwarty etap restrukturyzacji skupia się na wykorzystaniu możliwości inżynierii 
finansowej, poprzez którą wykorzystujemy efekt dźwigni finansowej oraz tarczy podat-
kowej.  

Ostatni piąty etap integruje wszystkie poprzednie fazy procesu restrukturyzacji, 
której wymiarem powinien być wzrost notowań akcji i przyrost wartości firmy w stosunku 
do stanu początkowego. Analiza porównawcza wskaźników zarządzania wartością, doko-
nana przed i po procesie restrukturyzacji będzie miarą przedsięwzięcia restrukturyzacyj-
nego13. 

Przedstawiony na rys. 4 model oceny korzyści restrukturyzacyjnych jest sche-
matem ramowym, co też oznacza, iż w wyszczególnionych fazach można zastosować 
różne narzędzia i instrumenty restrukturyzacji.  

Rys. 4 definiuje możliwe do zastosowania narzędzia, dzięki którym można do-
konać usprawnień i zmian strukturalnych w podmiocie gospodarczym, które skutkować 
winny zwiększeniem wartości w poszczególnych fazach pięciokąta restrukturyzacji.  

Likwidacja luki informacyjnej winna mieć miejsce tylko wtedy, gdy akcje firmy 
na rynku kapitałowym są wyraźnie nieoszacowane w stosunku do wyceny, którą prze-
prowadzono na podstawie realnie oszacowanego cash flow netto. Upublicznienie zasobu 
informacji o wynikach firmy, perspektywach rozwoju, zamierzeniach inwestycyjnych, 
wpływa na likwidację luki. Podstawą tego procesu jest, aby wycena rynkowa była tożsa-
ma z rzeczywistą wartością ekonomiczną przedsiębiorstwa. 

Druga faza pięciokątnego planu restrukturyzacji zakłada wykorzystanie we-
wnętrznych możliwości operacyjnych i strategicznych, które to wykorzystują takie kon-
cepcje i strategie zarządzania jak: Reengineering, TQM, Lean Management, Benchmar-
king, Zawieranie Aliansów Strategicznych, Tworzenie Motywacyjnych Systemów Płac. 
Należy tutaj podkreślić, iż rozwiązania informatyczne – wspomagające narzędzia infor-
matyczne takie jak MRP II, ERP, CAD-CAM oraz narzędzia monitoringu finansowego  
i controllingu a także metody rachunku i rozliczania kosztów jak np. ABC – Activity Based 
Costing są niezwykle przydatne w drugiej fazie pięciokąta. Należy nadmienić, iż wyszcze-
gólnione w tej fazie narzędzia restrukturyzacji nie zmieniają radykalnie struktury akty-
wów i pasywów gdyż prowadzą do zmian w zarządzaniu i organizacji wewnętrznej firmy. 

W kolejnej trzeciej fazie pięciokąta restrukturyzacyjnego, dokonuje się radykal-
na zmiana aktywów firmy, która następuje poprzez strategiczne decyzje inwestycyjne. 
Dzięki tym działaniom pojawiają się zewnętrzne możliwości zwiększenia wartości.  

W fazie czwartej dzięki takim narzędziom restrukturyzacyjnym jak: prywatyza-
cja, dekapitalizacja wspierana długiem, dekapitalizacja poprzez wykup przez spółkę czę-
ści własnych akcji, transakcje lewarowane LBO czy też wykupy menadżerskie MBO doko-
nuje się radykalna zmiana pasywów.  

                                                     
 

13  Por. M. Siudak: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 117. 
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INNOVATIONS IN RESTRUCTURING A DETERMINING FACTOR  
IN A COMPANY'S GROWTH VALUE 

The concept of restructuring in terms of creating a company's value is de-
scribed. Pursuant to this, restructuring should be considered as an investment resulting 
in the maximisation of value. The individual stages of the process of restructuring are 
characterised by a different range of changes executed. Within the discussion of the so-
called pentagon of restructuring, various possible restructuring tools affecting equally 
the assets and liabilities of a company are described. 

Translated by Artur Rzempała, Rafał Piotr Zieliński 
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