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Wstęp 

Migracja wartości (value migration) polega na przepływie wartości między 
przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania ekonomicznie efektywnych moż-
liwości alokacji kapitału. Proces migracji wartości w Polsce i na świecie nie był 
dotychczas przedmiotem analiz empirycznych prowadzonych na szerszą skalę. 
Udział danego przedsiębiorstwa lub sektora w migracji wartości ma szansę stać 
się w przyszłości jednym z ważnych kryteriów oceny skuteczności zarządzania 
wartością spółek kapitałowych. 

Tematyka monografii dotyczy ściśle kategorii wartości przedsiębiorstwa. 
W tym rozumieniu, kategorię tę należy postrzegać jako bieżącą wartość zain-
westowanego kapitału w przedsiębiorstwo, wyrażoną w postaci ekwiwalentu 
pieniężnego. Jeżeli zatem w wyniku zachodzących procesów migracji wartości 
przedsiębiorstw nastąpi wzrost lub spadek wartości przedsiębiorstwa, grupy 
przedsiębiorstw czy wszystkich spółek kapitałowych w gospodarce, wówczas 
nie można tego utożsamiać z aprecjacją czy deprecjacją pieniądza, jedynie zaś 
w postaci wzrostu lub spadku wartości wyrażonej w pieniądzu. Innymi słowy, 
w wyniku migracji wartości to nie pieniądz ulega fluktuacji, ale wartość kapita-
łu wyrażona w pieniądzu. Kapitał jest powiększany lub pomniejszany w wyni-
ku zmian bieżącej wartości ekonomicznej. 

Zachodzące procesy migracji wartości nie rodzą nowego rodzaju ryzyka 
dla działalności przedsiębiorstw. Kreując wartość, spółki są narażone na ta-
kie same rodzaje ryzyka, które są związane z prowadzeniem ich podstawo-
wej działalności operacyjnej. Z tego powodu nie poświęcono specjalnej uwagi 
analizie ryzyka w pomiarze migracji wartości. Jednak jeden z podstawowych 
instrumentów, na którym opiera się wiele rozważań – rynkowa wartość doda-
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na – ujmuje ryzyko (zawarte w cenie akcji) w postaci oczekiwań inwestorów 
na rynku kapitałowym w odniesieniu do stopnia możliwości urzeczywistnie-
nia ryzyka braku realizacji oczekiwanych przez nich dochodów z inwestycji 
w udziałowe papiery wartościowe. Jeżeli zatem podstawą jakiejkolwiek oce-
ny jest rynkowa wartość dodana, to jednocześnie ocena ta uwzględnia ryzy-
ko. Wymagana przez inwestorów stopa zwrotu – będąca dla przedsiębiorstwa 
symetrycznie kosztem kapitału własnego – zawiera także premię inflacyjną 
(a w zasadzie oczekiwania inwestorów dotyczące poziomu inflacji w przyszło-
ści), której wpływ na procesy migracji wartości również nie jest przedmiotem 
analiz w opracowaniu. 

Procesy migracji wartości stanowią przedmiot rzadko poruszany w  litera-
turze przedmiotu. Świadczy o tym niewielki dorobek bibliograficzny oraz re-
latywna nowość tego zagadnienia. Nierozpoznana dotychczas problematyka 
zachodzących procesów migracji wartości zarówno od strony studiów teore-
tyczno-poznawczych, jak i analiz empiryczno-implikacyjnych, w szczególności 
w kontekście jej akceleracji w ostatnich latach, stała się motywem podjęcia te-
matu w niniejszej monografii. 

Podstawowym celem jest próba konkretyzacji rzetelnego pomiaru migracji 
wartości przedsiębiorstw i  sektorów gospodarczych, niezbędnego do prowa-
dzenia analiz w tym zakresie. W tym kontekście rodzi się drugi cel, jakim jest 
opracowanie zbiorczej mapy migracji wartości oraz kierunków jej przepływu 
na polskim rynku kapitałowym w okresie lat 2002– 2006. Do realizacji powyż-
szych głównych celów służą cele cząstkowe w podziale na cele o charakterze 
teoretycznym, metodycznym i praktycznym. 

Cele cząstkowe o charakterze teoretycznym stanowią:
 �Systematyzacja aktualnego dorobku teoretycznego w  zakresie migracji 

wartości.
 �Sprecyzowanie wyceny przedsiębiorstw w kontekście migracji wartości.
 �Sformułowanie przesłanek wpływu migracji wartości na zarządzanie 

przedsiębiorstwem.
Cele cząstkowe o charakterze metodycznym:

 �Ustalenie kryteriów ilościowych na potrzeby pomiaru migracji wartości 
przedsiębiorstw.

 �Opracowanie własnych modeli na potrzeby utworzenia rankingu według 
poziomu migracji wartości, a także kwalifikacji poddanych badaniu podmiotów 
gospodarczych oraz sektorów do określonych faz migracji wartości. 



Wstęp

9

Cele cząstkowe o charakterze praktycznym:
 �Badanie empiryczne w  zakresie analizy migracji wartości oraz udziału 

w saldzie migracji wartości spółek kapitałowych notowanych na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie.

 �Utworzenie rankingu przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarczych 
względem taksonomicznego miernika rozwoju migracji wartości.

 �Analiza jednokierunkowej migracji wartości względem sektorów gospo-
darczych oraz całego rynku kapitałowego w Polsce.

Powyższy podział celów cząstkowych implikował kolejne zadania badaw-
cze: (1) próbę systematyzacji modelu teoretycznego migracji wartości i  jej 
wpływu na przedsiębiorstwo, (2) sformułowania modelu pomiarowego oraz 
(3) jego praktycznego zastosowania w badaniach empirycznych. 

Realizacja zaprezentowanych celów pracy wymagała przeprowadzenia roz-
ważań o  charakterze teoretyczno-poznawczym, a  także badań empirycznych 
w odniesieniu do postawionej hipotezy oraz dwóch tez pracy.

 �Hipoteza: Procesy migracji wartości są niestabilne w czasie względem pod-
miotów analizowanego układu przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarczych. 

 �Teza 1: W badaniach nad migracją wartości przedsiębiorstw można wyko-
rzystać metody wielowymiarowej analizy porównawczej.

 �Teza 2: Migracja wartości może być kwantyfikowana z  wykorzystaniem 
rynkowej wartości dodanej (MVA). 

Właściwy pomiar migracji wartości podmiotów gospodarczych na rynku 
kapitałowym wymaga szczegółowego zdefiniowania i sprecyzowania podsta-
wowych kategorii i pojęć używanych w tym kontekście. 

Przedmiot pracy dotyczy pomiaru i analizy migracji wartości w przekroju spó-
łek giełdowych i sektorów gospodarczych. Obszarem badawczym objęto wszyst-
kie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 
2002– 2006 (5 okresów). Łącznie dotyczyło to 331 podmiotów (283 spółki noto-
wane na dzień 31.12.2006 r. plus 48 spółek wycofanych z obrotu w analizowa-
nym okresie). Tak zaprojektowany układ badań empirycznych stanowi pierwszą 
tego rodzaju obszerną analizę empiryczno-poznawczą procesów migracji warto-
ści przedsiębiorstw notowanych na rodzimym rynku kapitałowym. 

Praca zawiera elementy, które dotychczas nie stanowiły przedmiotu dokład-
niejszych badań i opracowań studialnych w zakresie właściwego pomiaru i ana-
lizy migracji wartości przedsiębiorstw. Dotyczy to między innymi: 

 �Zdefiniowania pojęcia skumulowanego salda migracji wartości w odnie-
sieniu do indywidualnie rozpatrywanego przedsiębiorstwa. 
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 �Stwierdzenia o braku wpływu stopnia efektywności rynku kapitałowego 
na występowanie procesów migracji wartości (w ogólności istnienia tego zja-
wiska).

 �Wprowadzenia i  zdefiniowania pojęcia migracji zaangażowań kapitało-
wych oraz sprecyzowania różnic i relacji zachodzących między migracją warto-
ści, migracją kapitałów a migracją zaangażowań kapitałowych.

 �Krytycznej analizy modelu trzech faz migracji wartości pod kątem kryte-
rium pomiaru zaproponowanego przez A. Slywotzky’ego w pracy [1996], przy-
taczanego za nim przez innych autorów. 

 �Charakterystyki wpływu migracji wartości na zarządzanie przedsiębior-
stwem w  kontekście realizacji podstawowego celu działalności, jakim jest 
zwiększanie jego wartości rynkowej.

 �Systematyzacji kryteriów ilościowych właściwego pomiaru migracji war-
tości przedsiębiorstwa, w tym wprowadzenia nowej kategorii: udziału w ob-
rotach migracji wartości oraz indeksu stopnia jednokierunkowej migracji 
wartości. 

 �Opracowania syntetycznego indeksu agregującego na poziomie jednego 
kryterium: wielowymiarowy aspekt pomiaru migracji wartości (syntetyczny 
indeks migracji wartości – SIMW).

 �Opracowania algorytmu podziału analizowanego układu przedsiębiorstw 
oraz sektorów gospodarczych na heterogeniczne grupy, zgodnie z  modelem 
trzech faz migracji wartości.

 �Przeprowadzenia szeroko zaprogramowanych i  kompleksowych analiz 
empirycznych, których rezultatem są rankingi oraz mapy migracji wartości 
w ujęciu zarówno przedsiębiorstw notowanych na polskim rynku kapitałowym 
za lata 2002– 2006, jak i w zagregowanej formie na poziomie sektorów gospo-
darczych w powyższym okresie. 

 �Analizy stabilności procesów migracji wartości w czasie. 
 �Analizy stopnia jednokierunkowej migracji wartości w  odniesieniu do 

całego rynku kapitałowego oraz do wyspecyfikowanych gałęzi gospodarki. 
W  tym celu wprowadzono nową kategorię, określaną mianem miernika po-
krycia sumy udziałów w obrotach migracji sumą udziałów salda migracji 
analizowanego układu przedsiębiorstw, oraz sygnalizowany uprzednio in-
deks stopnia jednokierunkowej migracji wartości. 

Wyspecyfikowane elementy określają wkład własny autora w badania nad 
migracją wartości.
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Praca składa się z  czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały stanowią 
część teoretyczno-metodyczną zagadnienia migracji wartości. Rozdziały trzeci 
i czwarty są poświęcone części empirycznej. 

Pierwszy rozdział – stanowiący element wprowadzający – porusza wybra-
ne aspekty wartości przedsiębiorstwa oraz procesu jej kwantyfikacji w kontek-
ście migracji wartości, która zrodziła nową, nieznaną dotychczas przesłankę 
wyceny. Scharakteryzowano i  opisano elementy składające się na wartość 
przedsiębiorstw. Dokonano rozróżnienia, biorąc za punkt wyjścia wartość ka-
pitału, między wartością brutto a wartością netto przedsiębiorstwa, wartością 
rynkową a wartością księgową. Zdefiniowano pojęcie skumulowanego salda 
migracji wartości w odniesieniu do pojedynczo rozpatrywanego przedsiębior-
stwa. Dalsze rozważania dotyczą aspektów teoretycznych oraz metodycznych 
wyceny przedsiębiorstwa i koncentrują się w szczególności na wycenie wartości 
metodą kapitalizacji rynkowej oraz metodami dochodowymi. Wartość rynkowa 
będąca przybliżeniem wartości ekonomicznej – zdaniem autora – powinna sta-
nowić podstawę procesu pomiaru migracji wartości przedsiębiorstwa. Wartość 
rynkowa i wartość ekonomiczna pozostają ze sobą w ścisłej relacji – przy zało-
żeniu efektywności rynku kapitałowego w formie co najmniej słabej. Rozdział 
pierwszy opracowania kończą rozważania dotyczące powyższej relacji oraz 
znaczenia stopnia efektywności rynku kapitałowego (lub braku efektywności) 
na zachodzące procesy migracji wartości, a także przesłanki ich występowania.

W rozdziale drugim omówiono pojęcia migracji wartości. Pierwsze dwa pod-
rozdziały dotyczą rozważań o  charakterze teoretycznym. Przybliżono samo 
pojęcie oraz podstawy teoretyczne zachodzących procesów migracji wartości 
przedsiębiorstw. 

Uogólniając, można stwierdzić, że migracja wartości jest wynikiem oceny 
wartości przedsiębiorstwa przez rynek kapitałowy – przez nieustanne warto-
ściowanie udziałowych papierów wartościowych na giełdzie finansowej – oraz, 
w konsekwencji, migracja wartości odzwierciedla rzeczywiste kierunki aloka-
cji kapitału. 

Dalsza część rozważań dotyczy rozróżnienia między migracją wartości a mi-
gracją kapitałów. Dokonano ścisłego rozróżnienia dwóch pojęć – często w lite-
raturze przedmiotu używanych zamiennie –  migracji wartości i  migracji ka-
pitałów. Zdefiniowano także nowy termin, jakim jest migracja zaangażowań 
kapitałowych –  będący szerszym pojęciem w  stosunku do kategorii migracji 
kapitałów oraz migracji wartości. Scharakteryzowano relacje, jakie mogą za-
chodzić między wyszczególnionymi trzema rodzajami migracji. 
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Kolejne dwa podrozdziały poruszają zagadnienia o charakterze metodycz-
nym. Scharakteryzowano i  opisano zaproponowany przez A.  Slywotzky’ego 
[Slywotzky, 1996] model trzech faz migracji wartości, wyszczególniając fazę 
przypływu, stabilizacji i odpływu wartości. Model ten – w swym podstawo-
wym zapisie konceptualnym –  może stanowić odpowiednie narzędzie iden-
tyfikacji kierunków fluktuacji wartości przedsiębiorstw. Następnie zapro-
ponowano kryteria, według których należy dokonać pomiaru i  kwalifikacji 
przedsiębiorstw do wyszczególnionych faz migracji. Podstawę tego kryterium 
stanowi skumulowane saldo migracji wartości, wyrażone w postaci rynkowej 
wartości dodanej (MVA). 

Ostatni podrozdział drugiego rozdziału jest poświęcony znaczeniu oraz roli 
zachodzących procesów migracji wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Scharakteryzowano konsekwencje płynące z kierunków i stopnia natężenia mi-
gracji wartości dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Konsekwencje te 
zostały usadowione w kontekście optymalnej alokacji zgromadzonych rzadkich 
zasobów, jakim jest kapitał finansowy. 

Poruszane w pracy aspekty teoretyczno-metodyczne pomiaru migracji war-
tości analizowanego układu przedsiębiorstw stanowią fundament praktyczne-
go zastosowania narzędzi pomiaru i  oceny stanu zarządzania przez wartość, 
jaki ma miejsce w  spółkach kapitałowych notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych. 

W rozdziale trzecim najpierw zaprezentowano przedmiot i założenia me-
todyczne badań. Następnie przedstawiono autorską propozycję konstrukcji 
zmiennej syntetycznej właściwego pomiaru zachodzących procesów migracji 
wartości. Zmienną tę określono mianem syntetycznego indeksu migracji 
wartości. Indeks ten wyraża w postaci jednej – zagregowanej – kategorii po-
ziom rozwoju migracji wartości. Na podstawie syntetycznego indeksu migracji 
wartości można prowadzić uszeregowanie (porządkowanie) przedsiębiorstw 
bądź sektorów gospodarczych względem poziomu rozwoju migracji wartości. 
Innymi słowy, według powyższej zagregowanej kategorii można sporządzić 
ranking migracji wartości w ujęciu poszczególnych przedsiębiorstw wchodzą-
cych w skład analizowanego układu, lub też w układzie poszczególnych gałę-
zi gospodarki. Podstawą konstrukcji syntetycznego indeksu migracji wartości 
są zaprezentowane w  podrozdziale 2.4 ilościowe kryteria pomiaru migracji 
wartości. 

W  dalszej części rozdziału trzeciego przeprowadzono badania stabilności 
(zbieżności pomiaru) zaproponowanego kryterium pomiaru migracji wartości, 
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porównując syntetyczny indeks migracji wartości z czterema alternatywnymi 
rozwiązaniami konstrukcji miar syntetycznych w  odniesieniu do przyjętych 
doń kluczowych założeń o  charakterze metodycznym. Przeprowadzono oce-
nę porównawczą zdolności dyskryminacyjnej syntetycznego indeksu migracji 
wartości pod kątem sposobności zastosowania do przeprowadzenia klasyfikacji 
badanej zbiorowości na typologiczne grupy wyznaczone zgodnie z zaprezento-
wanym w podrozdziale 2.3 modelem trzech faz migracji wartości. Opracowano 
i zaprezentowano autorski algorytm w zakresie właściwej klasyfikacji analizo-
wanego układu przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych do trzech faz migra-
cji wartości. Opracowany algorytm poddano ocenie (testowi z wynikiem pozy-
tywnym) pod kątem poprawnej klasyfikacji analizowanych obiektów (spółek 
i sektorów gospodarczych) do odpowiedniej fazy migracji wartości. Podstawą 
zaproponowanej procedury podziału jest skonstruowany syntetyczny indeks 
migracji wartości. Wykorzystanie zbioru metod i  algorytmów taksonomicz-
no-statystycznych pozwoliło w  końcowym efekcie na sporządzenie zbiorczej 
mapy migracji wartości na polskim rynku kapitałowym w  ujęciu analizowa-
nych przedsiębiorstw oraz w ujęciu zagregowanym na poziomie sektorów go-
spodarczych. 

W rozdziale czwartym zaprezentowano dyskusję dotyczącą wyników prze-
prowadzonych badań w  zakresie zachodzących procesów migracji wartości 
na rodzimym rynku kapitałowym w  okresie lat 2002– 2006. Przeprowadzo-
no weryfikację hipotezy o  braku stabilności zachodzących procesów migracji 
wartości przedsiębiorstw w czasie oraz analizę studialną możliwości rozwoju 
migracji dla spółek debiutujących na giełdzie papierów wartościowych. Prze-
prowadzono także analizę jednokierunkowej migracji wartości. Dodatkowo 
analizą objęto relacje migracji wartości przedsiębiorstw w kontekście migracji 
wartości sektorów gospodarczych. 

Na końcu każdego z  czterech rozdziałów zamieszczono wnioski końcowe 
zawierające zwięzłe podsumowanie części teoretyczno-metodycznej (rozdzia-
ły 1– 2) oraz syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej analizy podmiotów 
poddanych badaniu w zakresie migracji wartości (rozdziały 3– 4), zakończoną 
kilkunastoma konkluzjami o charakterze ogólnym.

Pracę zamyka wskazanie kierunków dalszych badań, studiów teoretyczno-
-poznawczych i  analiz empirycznych w  zakresie migracji wartości przedsię-
biorstw. 

Na końcu opracowania zamieszczono 8 załączników. Zawierają one zesta-
wienia liczbowe i graficzne, które są wynikiem szeroko zaprogramowanych ba-



Wstęp

dań empirycznych nad fluktuacją wartości przedsiębiorstw na polskim rynku 
kapitałowym. 

Ambicją autora niniejszej pracy było wniesienie choćby skromnego wkładu 
do kształtującej się dopiero teorii migracji wartości przez poszerzenie dorobku 
teoretycznego i metodycznego w tym zakresie, a także przez poddanie dokład-
niejszej analizie, opartej na badaniach empirycznych, stanu natężenia i kierun-
ków zachodzących na polskim rynku kapitałowym procesów migracji wartości 
przedsiębiorstw. 
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