
Czas jest nie tylko odtworzeniem form, lecz tak-
˝e historià i obietnicà przysz∏oÊci. Jest równie˝ prze-
kszta∏ceniem. Chodzi wi´c nie tylko o poznanie i zro-
zumienie trwania reprodukcji. Trzeba te˝ wiedzieç,
jak powstajà zmiany, jak samoregulacja systemu
prowadzi do samozag∏ady i do powstania nowych
form danego systemu lub zgo∏a nowych systemów. 

Rosier B., Dockes P., Cykle ekonomiczne. Kryzysy
i przemiany spo∏eczne – perspektywa historyczna, War-
szawa 1987, s. 9
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Przedsi´biorstwa prze˝ywajà „wzloty”, czyli lata rozkwitu i bardzo dobrej sy-
tuacji finansowej oraz „upadki”, a wi´c spadek wartoÊci, k∏opoty finansowe i pro-
blemy organizacyjne. Zwiàzane jest to mi´dzy innymi z wysokà turbulencjà oto-
czenia, a co za tym idzie – z du˝ymi wahaniami aktywnoÊci gospodarczej. Aby
mo˝na by∏o efektywnie zarzàdzaç przedsi´biorstwem, nale˝y opracowaç odpo-
wiednià jego strategi ,́ systemy kontroli i zarzàdzania kadrami, produkcjà i finan-
sami. Wówczas firma mo˝e osiàgnàç podstawowy cel, jakim jest maksymalizacja
bogactwa w∏aÊcicieli. Wymaga to od zarzàdzajàcych wykrywania szans i zagro˝eƒ
pojawiajàcych si´ tak w otoczeniu, jak i wewnàtrz przedsi´biorstwa. Muszà wi´c
oni mieç zdolnoÊci i umiej´tnoÊci planowania rozwoju przedsi´biorstwa. 

Jednà z najpopularniejszych obecnie koncepcji zarzàdzania dla menad˝erów
jest zarzàdzanie wartoÊcià przedsi´biorstwa, które ∏àczy w sobie zarówno decyzje
strategiczne, jak i operacyjne. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e koncepcja ta opiera
si´ na (Felker, Zarzàdzanie wartoÊcià firmy, 2004, www.pl.capgemini.com): 

• traktowaniu wzrostu przedsi´biorstwa jako podstawowego celu, 

• podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych przy wykorzystaniu kry-
terium tworzenia wartoÊci przedsi´biorstwa, 

• monitorowaniu wp∏ywu podejmowanych decyzji na wartoÊç przedsi´bior-
stwa. 

Zarzàdzanie wartoÊcià przedsi´biorstwa wymaga stworzenia odpowiednich
systemów informacyjnych, które pomogà w ustaleniu planów krótko- i d∏ugo-
okresowych. Zarzàdzajàcy, przy planowaniu rozwoju (wzrostu wartoÊci) przed-
si´biorstwa, powinni szczególnà uwag´ zwróciç na cyklicznoÊç jego rozwoju
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i pojawiajàce si´ sygna∏y o zagro˝eniu, których lekcewa˝enie prowadzi do wystà-
pienia trudnoÊci finansowych, a czasami nawet bankructwa. Za pomocà odpo-
wiednich metod mo˝na dla ka˝dego przedsi´biorstwa wyznaczyç jego cykl ˝ycia
i fazy tego cyklu, wykorzystujàc do tego np. jego wartoÊç. Analizujàc przedsi´-
biorstwo jako system lub element wi´kszego systemu, znajduje si´ odpowiednie
wskaêniki informujàce o nadchodzàcych zdarzeniach, które mogà spowodowaç
zak∏ócenia jego dzia∏alnoÊci. Zdarzenia te potencjalnie odnoszà si´ do samego
przedsi´biorstwa, ale te˝ jego otoczenia. Znajàc wi´c fazy cyklu ˝ycia przedsi´-
biorstwa, mo˝na podjàç prób´ wyznaczenia na podstawie takich wskaêników, sy-
gna∏ów ostrzegajàcych je np. przed trudnoÊciami finansowymi. 

Do konstrukcji wskaêników – sygnalizatorów wykorzystywane sà najcz´Êciej
informacje finansowe. W takim przypadku mówi si´ o finansowych sygna∏ach
ostrzegawczych. W ksià˝ce przedstawiono propozycj´ konstrukcji tych sygna∏ów
na podstawie pasm strategicznych, które definiowane sà jako przedzia∏y dopusz-
czalnych odchyleƒ od funkcji trendu modelujàcej cykl ̋ ycia przedsi´biorstwa. 

Zakres ksià˝ki obejmuje: 

• analiz´ przedsi´biorstwa, 

• analiz´ struktury i kosztu kapita∏u,

• wycen´ wartoÊci (szacowanie wolnych przep∏ywów pieni´˝nych, metody do-
chodowe), 

• koncepcj´ zarzàdzania wartoÊcià (EVA, CFROI), 

• przedstawienie teorii cykli wyst´pujàcych w gospodarce i przedsi´biorstwie, 

• identyfikacj´ faz i modelowanie cyklu ̋ ycia przedsi´biorstwa, 

• przedstawienie wybranych metod wykorzystywanych do analizy kondycji fi-
nansowej i prognozowania trudnoÊci finansowych przedsi´biorstwa, 

• koncepcj´ budowy pasm strategicznych i wyznaczania sygna∏ów ostrzegaw-
czych, 

• przyk∏ady sygna∏ów ostrzegawczych dla wybranych przedsi´biorstw polskich
i amerykaƒskich. 

Publikacja zosta∏a opracowana na podstawie dysertacji „Metoda wyznaczania
finansowych sygna∏ów ostrzegawczych w cyklu ˝ycia przedsi´biorstwa”. Serdecz-
nie dzi´kuj´ Promotorowi, Panu Profesorowi Wies∏awowi Plucie za opiek´ i inspi-
rujàce uwagi, które umo˝liwi∏y powstanie tej ksià˝ki. Dzi´kuj´ tak˝e Recenzentom:
Panu Profesorowi Andrzejowi Barczakowi i Panu Profesorowi Andrzejowi Gospoda-
rowiczowi za ̋ yczliwe i konstruktywne uwagi zawarte w recenzjach. 

Ksià˝k´ poÊwi´cam pami´ci mojej Mamy, Profesor Urszuli Siedleckiej.

Rafa∏ Siedlecki

Wroc∏aw, maj 2007
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