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1. WstĊp

PrzedsiĊbiorstwo to jednostka, w której celowo zorganizowane zasoby produkcyjne stanowią podstawĊ przeksztaácania nakáadów w efekty w procesie produkcji
dla osiągniĊcia dodatnich wyników ekonomicznych1. Jako podmiot gospodarki narodowej charakteryzuje siĊ ono odrĊbnoĞcią ekonomiczną, techniczno-produkcyjną,
organizacyjną i prawną.
PrzedsiĊbiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada aktywa pozwalające na
prowadzenie dziaáalnoĞci oraz fundusze finansujące te aktywa. Proces rozwoju
spoáeczno-gospodarczego zmienia znaczenie poszczególnych skáadników majątkowych oraz wprowadza do dziaáalnoĞci gospodarczej coraz wiĊcej nowych czynników
o charakterze niematerialnym. Proces przeksztaácania posiadanych aktywów w strumienie pieniĊĪne jest determinowany przez model biznesowy danego przedsiĊbiorstwa.
Z badaĔ R. Casadesus-Masanella i J.E. Ricarta wynika, iĪ „bardzo prawdopodobne,
Īe w przyszáoĞci punktem wyjĞcia dla staraĔ o osiągniĊcie trwaáej przewagi rynkowej

1
Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podrĊczna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2007, s. 384.
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bĊdzie model biznesowy”2. Wzrost zainteresowania rolą modeli biznesowych przedsiĊbiorstwa wynika nie tylko z poáączenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
ale takĪe z deregulacji rynków, zmian technologicznych, globalizacji, preferencji dla
zrównowaĪonego rozwoju, wzrostu spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu3.
Model biznesowy w literaturze definiuje siĊ róĪnie. J. Magretta uznaje, Īe jest
to opis tego, jak dziaáa dane przedsiĊbiorstwo, R. Boulton, B. Libert, S. Samek – iĪ
stanowi on kombinacjĊ w odpowiednich proporcjach piĊciu grup aktywów4, M.W. Johnson, C.M. Christensen i H. Kagermann model biznesowy opisują za pomocą czterech
elementów5. Z kolei R. Casadesus-Masanell i J.E. Ricart twierdzą, Īe skáadają siĊ
na niego wybory i ich konsekwencje6. PrzybliĪenie tych modeli i moĪliwoĞci ich
zastosowania w przedsiĊbiorstwie stanowi gáówny cel artykuáu.

2. Modele biznesowe przedsiĊbiorstwa

Jedną z koncepcji uwzglĊdniających nowe uwarunkowania spoáeczno-gospodarcze
jest model biznesowy pod kątem tworzenia wartoĞci. R. Boulton, B. Libert i S. Samek
podkreĞlają, Īe wyniki ekonomiczne przedsiĊbiorstwa zaleĪą od kombinacji i proporcji skáadających siĊ na nią aktywów. Model biznesowy obejmuje aktywa w piĊciu
ogólnych kategoriach aktywów7:
1) aktywa rzeczowe, w tym grunty, budynki, wyposaĪenie, zapasy,
2) aktywa finansowe, w tym gotówka, naleĪnoĞci, inwestycje, kapitaáy, zadáuĪenie,
3) pracownicy i dostawcy, w tym pracownicy, dostawcy, partnerzy,
4) klienci, w tym klienci, kanaáy, podmioty stowarzyszone,
5) aktywa organizacyjne, w tym przywództwo, strategia, struktura, kultura,
marka, innowacje, wáasnoĞü intelektualna, wiedza, systemy, procesy.
Poszczególne grupy aktywów poprzez ich uruchamianie przyczyniają siĊ do tworzenia efektów, w tym i wartoĞci firmy, przy czym rola i znaczenie róĪnych aktywów
zmieniają siĊ w czasie. Poprzez odpowiednie proporce miĊdzy poszczególnymi aktywami moĪna osiągnąü róĪną ich efektywnoĞü. Model biznesowy prezentuje rysunek 1.
Zawiera on 25 kategorii i subkategorii aktywów.

2
R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, Jak skonstruowaü zwyciĊski model biznesowy, „Harvard Business
Review Polska” wrzesieĔ 2011, s. 76
3
Ibidem.
4
R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Odczytując kod wartoĞci, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 22.
5
M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagermann, Jak fundamentalnie zmieniü model biznesowy firmy,
[w:] O strategii, „Harvard Business Review Polska”, ICAN Institute, Warszawa 2012, s. 120–121.
6
R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, op. cit., s. 77.
7
R. Boulton, B. Libert, S. Samek, op. cit, s. 22.
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Rysunek 1. Model dynamiki wartoĞci
ħródáo: R.E.S. Boulton, B.D. Libert, S.M. Samek, Odczytując kod wartoĞci. Jak firmy tworzą wartoĞü w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 22.

Model biznesowy pozwala na badanie sposobów tworzenia wartoĞci poprzez áączenie na róĪne sposoby rozmaitych typów aktywów, które stanowią Ĩródáo przyszáej
wartoĞci firmy. KaĪdy ich typ charakteryzuje siĊ specyficznymi kosztami nabycia,
zarządzania, odtwarzania i likwidacji. Aktywa firmy mogą nie tylko tworzyü wartoĞü,
ale równieĪ ją marnotrawiü.
PrzedsiĊbiorstwo, aby osiągnąü sukces, potrzebuje „spójnego, zintegrowanego
podejĞcia do czterech wyzwaĔ związanych z tworzeniem wartoĞci w nowym stuleciu:
• zaprojektowania modelu biznesowego pod kątem tworzenia wartoĞci,
• zapanowania nad ryzykiem w warunkach niepewnoĞci,
• zarządzania firmą jako portfelem aktywów,
• wykorzystania informacji, mierzenia i objĊcia sprawozdawczoĞcią wszystkich
aktywów. […]
W procesie podejmowania decyzji firmy powinny braü pod uwagĊ jednoczeĞnie
strategiĊ, zarządzanie ryzykiem, procesy i informacjĊ. […] model biznesowy bĊdzie
solidny tylko wtedy, gdy wszystkie te aspekty bĊdą pozostawaü w równowadze”8.
W procesie projektowania modelu biznesowego naleĪy odpowiedzieü na trzy
pytania9:
• Jakie aktywa są wykorzystywane w przedsiĊbiorstwie i jaką wartoĞü one wnoszą?
• Jakich aktywów potrzebuje przedsiĊbiorstwo do odniesienia sukcesu w nowej
gospodarce?
• Jakiej strategii portfela aktywów naleĪy uĪyü?

8
9

Ibidem, s. 114.
Ibidem, s. 121.
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Model biznesowy Boultona, Liberta i Sameka obejmuje wszystkie moĪliwe
zasoby i umiejĊtnoĞci, które powinny byü uruchamiane w odpowiednich kombinacjach iloĞciowo-wartoĞciowych przyczyniających siĊ do zwiĊkszenia wartoĞci firmy.
Autorzy podkreĞlają, Īe ekonomiczna wartoĞü firmy zaleĪy w wiĊkszej mierze od
sposobu áączenia i proporcji aktywów oraz od modelu biznesowego firmy niĪ od
tego, do jakiej branĪy ona naleĪy.
Opisywany model biznesowy jest zatem utoĪsamiany ze strategią, której zadanie polega tutaj na zidentyfikowaniu wykorzystywanych aktywów oraz okreĞleniu
odpowiednich co do iloĞci, cech jakoĞciowych i proporcji elementów kreujących
wartoĞü przedsiĊbiorstwa.
M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagermann stwierdzają, Īe „model biznesowy
powinien siĊ skáadaü z czterech czĊĞci, które razem tworzą wartoĞü zarówno z perspektywy samej firmy, jak i jej klientów”. Opis modelu biznesowego przedstawia rysunek 2.
Propozycja wartoĞci dla klienta

Kluczowe zasoby

• Klient docelowy
• Zadania do wykonania: rozwiązanie waĪnego
problemu lub zaspokojenie istotnej potrzeby nabywcy docelowego.
• Oferta rozwiązująca problem lub zaspokajająca
potrzebĊ. Obejmuje nie tylko sprzedawany produkt
bądĨ usáugĊ, ale takĪe sposób sprzedaĪy.

Dostarczenie z zyskiem propozycji wartoĞci wymaga:
• ludzi,
• technologii i produktów,
• wyposaĪenia,
• informacji,
• kanaáów dystrybucji,
• partnerstwa i sojuszy,
• marki.

Formuáa zysków

Kluczowe procesy

• Model przychodów. Ile moĪna zarobiü: cena* wielkoĞü sprzedaĪy. WielkoĞü moĪna rozpatrywaü w kategoriach rozmiarów rynku, czĊstoĞci dokonywania
zakupów, sprzedaĪy dodatkowej itd.
• Struktura kosztów. Sposób alokacji obejmuje koszty
podstawowych aktywów, bezpoĞrednie i poĞrednie
oraz korzyĞci skali.
• Model marĪ. Jaka powinna byü wartoĞü netto kaĪdej
transakcji, by osiągnąü poĪądany poziom zysków?
• Tempo wykorzystania zasobów. Jak intensywnie
naleĪy wykorzystywaü posiadane zasoby, by uzyskaü zaáoĪoną wielkoĞü sprzedaĪy? Obejmuje: czas
realizacji zamówienia, wydajnoĞü, rotacjĊ zapasów,
wykorzystanie aktywów itd.

oraz zasady, mierniki i normy, dziĊki którym rentowne Ğwiadczenie propozycji wartoĞci bĊdzie miaáo
charakter powtarzalny i skalowalny.
• Procesy: projektowania, rozwoju produktów, zaopatrzenia, produkcji, marketingu, zatrudnienia
i szkolenia oraz IT.
• Zasady i mierniki: wymogi kraĔcowe inwestycji,
warunki kredytu, czas realizacji zamówienia, warunki dostaw.
• Normy: wielkoĞü okazji rynkowej wymagana z punktu widzenia inwestycji, podejĞcie do klienta i do kanaáów dystrybucji.

Rysunek 2. Elementy modelu biznesowego
ħródáo: M.W. Johnson, C.M. Christensen, H. Kagermann, op. cit., s. 121.

Proces budowy modelu biznesowego, wedáug tych autorów, skáada siĊ z kilku
etapów10. W pierwszym z nich naleĪy opracowaü mocną pozycjĊ wartoĞci dla klienta.
Sukces biznesowy wymaga odkrycia, jak zaspokoiü potrzeby autentycznego klienta,
10

Ibidem, s. 136–137.
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który musi wykonywaü rzeczywiste zadania. Drugi etap polega na skonstruowaniu
formuáy zysków, która pozwala na Ğwiadczenie wartoĞci dla firmy. Dekompozycja
wartoĞci firmy okreĞlająca docelową wielkoĞü caákowitych zysków pozwoli okreĞliü,
jakie zasoby i procesy są niezbĊdne do osiągniĊcia zamierzonych celów. W tej fazie
naleĪy ustaliü niezbĊdny poziom sprzedaĪy i kosztów. W trzecim etapie naleĪy porównaü nowy model z istniejącym. Pozwoli to na opracowanie procesu wdraĪania
nowego modelu, takĪe na okreĞlenie, jakie elementy nowego modelu moĪna wdroĪyü
w ramach dotychczasowej struktury organizacyjnej, a jakie wymagają zmian tej
struktury, áącznie z koniecznoĞcią utworzenia nowej jednostki organizacyjnej.
Model biznesowy przedsiĊbiorstwa po upáywie okreĞlonego okresu, w wyniku
zmian uwarunkowaĔ otoczenia zewnĊtrznego, wymaga modyfikacji. M.W. Johnson,
C.M. Christensen i H. Kagermann wskazują na „piĊü okolicznoĞci o charakterze
strategicznym, które czĊsto wymagają zmiany modelu biznesowego:
1) Szansa zaspokojenia – dziĊki przeáomowej innowacji – potrzeb duĪych grup
potencjalnych nabywców znajdujących siĊ caákowicie poza rynkiem, gdyĪ
istniejące rozwiązania są dla nich za drogie lub zbyt skomplikowane.
2) Szansa wykorzystania caákowicie nowej technologii poprzez zbudowanie wokóá
niej nowego modelu biznesowego […] lub szansa wykorzystania sprawdzonej
technologii poprzez wprowadzenie jej na zupeánie nowy rynek.
3) Szansa wprowadzenia podejĞcia opartego na »zadaniu do wykonania« tam,
gdzie jeszcze siĊ ono nie przyjĊáo. […]
4) Potrzeba odstraszenia innowatorów z dolnych segmentów rynku. […]
5) KoniecznoĞü zareagowania na zmieniające siĊ podstawy konkurowania. W nieuchronny sposób wraz z upáywem czasu zmianie ulegają rozwiązania akceptowane przez rynek, co prowadzi do utowarowienia podstawowych segmentów
rynku”11.
M.W. Johnson, C.M. Christensen i H. Kagermann sáusznie uwaĪają, Īe wprowadzanie nowego modelu biznesowego znajduje uzasadnienie wówczas, gdy „jest
on nowy nie tylko dla firmy, ale choü trochĊ zmienia reguáy gry w branĪy lub na
rynku”12. Dlatego zalecają uzyskanie odpowiedzi twierdzących na nastĊpujące pytania
przed wdroĪeniem nowego modelu biznesowego do praktyki13:
1. Czy oferta wartoĞci odnosi siĊ do zadania stojącego przed klientem?
2. Czy wszystkie elementy modelu bĊdą wspóágraü, by zadania moĪna byáo
wykonywaü zadaĔ moĪliwie najefektywniej?
3. Czy da siĊ opracowaü proces tworzenia nowego obszaru dziaáalnoĞci, którego
nie bĊdą zakáócaü procesy podstawowej aktywnoĞci firmy?
4. Czy nowy model biznesowy postawi pod znakiem zapytania dziaáalnoĞü konkurentów?
11
12
13

Ibidem, s. 130–131.
Ibidem, s. 131.
Ibidem, s. 132.
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Kolejne podejĞcie do modelu biznesowego firmy prezentują R. Casadesus-Masanell
i J.E. Ricart14. UwaĪają oni, Īe „model biznesowy odnosi siĊ do logicznych podstaw
dziaáania firmy – czyli do sposobu jej funkcjonowania oraz wytwarzania i przejmowania wartoĞci dla interesariuszy w warunkach konkurencji rynkowej”15.
Z prowadzonych przez nich badaĔ wynika, Īe model biznesowy skáada siĊ z wyborów podejmowanych przez menedĪerów i z konsekwencji tych wyborów. W procesie
tworzenia modelu biznesowego firmy dokonują trzech rodzajów wyborów. Są to:
• wybory sposobów postĊpowania (policy choices), które decydują o dziaáaniach
podejmowanych przez firmĊ, są to np. zasady wynagradzania pracowników,
umowy zaopatrzeniowe, inicjatywy sprzedaĪowe i marketingowe, polityka
cenowa, produktowa, lokalizacja produkcji itp.;
• wybory związane z majątkiem (asset choices), które wpáywają na materialne
zasoby, z jakich korzysta firma, np. zakáady produkcyjne, system áącznoĞci,
system transportu itp.;
• wybory odnoszące siĊ do nadzoru (governance choices) – dotyczą one ustalania
przez firmĊ praw decyzyjnych co do dwóch poprzednich rodzajów wyborów,
np. nadzorowania i zarządzania majątkiem.
Wybory w ramach modelu biznesowego powinny dotyczyü obszarów pozwalających na wypracowanie unikalnej i cennej pozycji rynkowej. Mogą zatem odnosiü
siĊ do dziaáaĔ związanych z realizacją celów, tworzeniem i umacnianiem zaufania
klientów, podnoszącym poziom jakoĞci, ksztaátowaniem wiĊzi wspóápracy wewnątrz
przedsiĊbiorstwa, a takĪe z dostawcami i klientami.
Wybory menedĪerów mają swoje skutki, np. polityka cenowa wpáywa na poziom
sprzedaĪy. „Konsekwencje mogą byü zmienne lub trwaáe. Zmienna konsekwencja to
taka, która szybko zmienia swoją postaü wtedy, gdy zmianie ulega stojący za nią wybór.
Na przykáad decyzja o podwyĪce cen powoduje natychmiastowy spadek wielkoĞci
sprzedaĪy”16. Konsekwencje zmienne mogą wystĊpowaü w róĪnych postaciach, np.
niskie koszty zmienne, wysoki poziom wykorzystania zdolnoĞci wytwórczych, duĪy
wolumen sprzedaĪy, dodatkowe przychody, duĪa siáa przetargowa wobec dostawców.
Konsekwencje trwaáe ksztaátują siĊ na bazie przestrzegania okreĞlonych zasad
w dáugim okresie, np. wynikające z utrwalenia siĊ kultury oszczĊdzania. Konsekwencje trwaáe mogą dotyczyü miĊdzy innymi reputacji firmy stosującej uczciwe
ceny, niskich kosztów staáych, okreĞlonego stanowiska (np. twarde) w negocjacjach,
przebojowej kadry kierowniczej.
Model biznesowy, wg R. Casadesus-Masanella i J.E. Ricarta, powinien byü
skuteczny. TĊ cechĊ osiągają modele, które speániają trzy kryteria, a mianowicie17:

14
15
16
17

R. Casadesus-Masanell, J.E. Ricart, op. cit., s. 74–85
Ibidem, s. 84.
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 76.
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• Model biznesowy powinien byü zbieĪny z celami firmy. Oznacza to, Īe wybory
podejmowane w trakcie projektowania modelu biznesowego powinny w konsekwencji umoĪliwiü organizacji osiągniĊcie jej celów. Kreowanie innowacji
powinno zatem wiązaü siĊ z tworzeniem nowych przedsiĊwziĊü biznesowych
i zapewniaü przejmowanie korzyĞci z nich wynikających.
• Model biznesowy powinien mieü charakter samowzmacniający siĊ. Musi byü
wewnĊtrznie spójny. Dokonywane wybory muszą siĊ wzajemnie dopeániaü,
tak by model miaá charakter kompleksowego systemu.
• Model biznesowy powinien byü solidny. Oznacza to, Īe nie powinien traciü
efektywnoĞci wraz z upáywem czasu, ale powinien byü odporny na cztery
zagroĪenia. NaleĪą do nich: naĞladownictwo – czy konkurenci są w stanie
powieliü model biznesowy firmy; trzymanie w szachu – czy klienci, dostawcy
lub inni gracze przejmują wytworzoną przez firmĊ wartoĞü dziĊki wzmocnieniu
swojej siáy przetargowej; zastój – wynikający z samozadowolenia organizacji,
i substytucja – czy nowe produkty obniĪają wartoĞü, jaką klienci dostrzegają
w produktach lub usáugach oferowanych przez firmĊ.
Model biznesowy powinien zawieraü spirale wartoĞci, czyli pĊtle sprzĊĪenia
zwrotnego, które same siĊ wzmacniają. Na przykáad do kluczowych spirali wartoĞci
firmy Ryanair naleĪą18:
Spirala 1: niskie ceny ĺ duĪy wolumen sprzedaĪy ĺ wiĊksza siáa przetargowa wobec
dostawców ĺ niskie koszty staáe ĺ jeszcze niĪsze ceny biletów.
Spirala 2: niskie ceny ĺ nastawienie pasaĪerów na obsáugĊ niskiej jakoĞci ĺ nieoferowanie posiáków ĺ niskie koszty zmienne ĺ jeszcze niĪsze ceny biletów.
Spirale wartoĞci mogą byü wytwarzane nie tylko przez przedsiĊbiorstwa, których
dziaáalnoĞü opiera siĊ na niskich kosztach i ograniczonej ofercie, ale takĪe te bazujące
na wyróĪnianiu siĊ.
PrzedsiĊbiorstwa konkurujące z innymi muszą dąĪyü do tego, by ich wybory
wywoáywaáy staáe konsekwencje. „Wówczas bĊdą mogáy wytwarzaü i przejmowaü
wiĊcej wartoĞci niĪ rywale”19.
W przypadku gdy konkurenci mają róĪne modele biznesowe, trudno przewidzieü,
który model okaĪe siĊ skuteczniejszy. Konkurencja przy wykorzystaniu modeli biznesowych obejmuje trzy sposoby20:
• Wzmacnianie wáasnej spirali wartoĞci. Tworząc nowe spirale wartoĞci i/lub
wzmacniając spirale powstaáe wczeĞniej, przedsiĊbiorstwa mogą skuteczniej
konkurowaü na rynku, gdyĪ ich nowe atuty poprawią pozycjĊ konkurencyjną.
• Osáabianie spirali wartoĞci konkurentów. PodjĊte decyzje w ramach modelu
biznesowego mogą wywoáaü trwaáe konsekwencje utrudniające nowym konkurentom wejĞcie do branĪy i zbudowanie efektywnej spirali wartoĞci. Jako
18
19
20

Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 82.
Ibidem, s. 83.
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przykáad takich dziaáaĔ moĪna wskazaü dziaáania Microsoftu, który dąĪy do
osáabienia spirali wartoĞci Linuxa.
• Przemiana rywali w graczy komplementarnych. W przypadku gdy nowe
modele biznesowe konkurentów zaczynają siĊ uzupeániaü, mogą oni staü siĊ
partnerami w procesie wytwarzania wartoĞci.
Autorzy wyraĨnie rozróĪniają model biznesowy od strategii. Strategia – wedáug
nich – jest planem wypracowania unikalnej i cennej pozycji rynkowej za pomocą
wyróĪniających firmĊ czynnoĞci biznesowych. Strategia okreĞla, który model biznesowy naleĪy zastosowaü w konkretnych warunkach, koncentruje siĊ na budowaniu
przewagi konkurencyjnej przez obronĊ unikalnej pozycji rynkowej lub wykorzystania
niepowtarzalnych zasobów. Pozycje rynkowe są wytworami spirali wartoĞci, które
są uruchamiane przez budowane modele biznesowe – te z kolei okreĞlają sposób
funkcjonowania oraz wywarzania i przejmowania wartoĞci dla interesariuszy21.

3. Problemy ksztaátowania modelu biznesowego

Przeksztaácenia modelu biznesowego przedsiĊbiorstw są wynikiem wielu zachodzących zmian. PodkreĞla siĊ, Īe wystĊpuje „nowa normalnoĞü” w Ğwiecie biznesu.
Do zmian tych moĪna zaliczyü takie zjawiska jak:
• Odchodzenie od modelu kapitalizmu rynkowego zdominowanego przez wartoĞü
dla akcjonariuszy do kapitalizmu zdominowanego przez klientów22.
• Gwaátowny, nieliniowy charakter zmian, co wymaga nowego podejĞcia do
przewidywania i panowania nad przyszáoĞcią.
• Nowa gospodarka faworyzuje byty niematerialne, takie jak idee, informacje,
powiązania itp., oraz zwiĊksza siáĊ wewnĊtrznych powiązaĔ miĊdzy elementami procesu gospodarowania. Stwarza to, áącznie z globalizacją, „nowy rodzaj
rynku i spoáeczeĔstwa zakorzeniony we wszechobecnej sieci elektronicznej”23.
• Obserwuje siĊ szybko postĊpujące zmiany w ĞwiadomoĞci przedsiĊbiorców,
którzy uwaĪają, Īe sprostanie nowym wyzwaniom wymaga zrozumienia istoty
wspóápracy sieciowej. Konkurencja w niedalekiej przyszáoĞci przybierze nowe
formy. BĊdzie siĊ odbywaáa gáównie miĊdzy zorganizowanymi strukturami
sieciowymi, aktywnie áączącymi Ğrodowiska biznesu z podmiotami tworzącymi wiedzĊ i zdolnymi do asymilowania tworzonej i przejmowanej wiedzy.
• Narastające dysproporcje miĊdzy wartoĞcią rynkową a wartoĞcią ksiĊgową
spóáek tzw. nowej gospodarki24.

21

Ibidem, s. 84–85.
R. Martin, Era kapitalizmu zdominowanego przez klientów, „Harvard Business Review Polska”
lipiec–sierpieĔ 2012, s. 46–55.
23
K.Kelly, Nowe reguáy nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001, s. IX.
24
R. Boulton, B. Libert, S. Samek, op. cit., s. 10
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• Globalizacja prowadząca do podnoszenia efektywnoĞci operacyjnej w krajach
tzw. rynków wschodzących 25.
• Narastanie globalnej nierównowagi ekonomicznej wyraĪającej siĊ wysokimi
deficytami handlowymi, przy równoczesnych znacznych nadwyĪkach w innych krajach.
• WystĊpowanie ogromnych baniek spekulacyjnych na rynkach finansowych
(akcje, nieruchomoĞci itd.).
• Narastająca, nadmierna záoĪonoĞü funkcjonowania przedsiĊbiorstw26.
• Wzrost turbulencji otoczenia.
Nowe warunki funkcjonowania przedsiĊbiorstwa wymagają budowy odpowiedniego
modelu biznesowego. Sama strategia pozwalająca na „wybór unikalnej pozycji nie
stanowi dostatecznej gwarancji uzyskania trwaáej przewagi rynkowej”27. Ze strategią
przedsiĊbiorstwa musi wspóágraü jego model biznesowy28.
Model biznesowy firmy obejmuje:
1) bieĪącą i przyszáą domenĊ dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa,
2) mierniki sukcesu,
3) stosunek firmy do gáównych partnerów (stakeholders),
4) zdolnoĞci i umiejĊtnoĞci wspomagające osiągniĊcie sukcesu,
5) zasady dziaáania organizacji.
Domena dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa definiuje rodzaj biznesu (profilu dziaáalnoĞci) przedsiĊbiorstwa. DomenĊ moĪna okreĞlaü poprzez ustalenie produktów
(wyrobów i usáug), sposobów ich wytwarzania oraz gáównych adresatów oferty
produktów. Innym sposobem ustalania domeny jest okreĞlenie funkcji, jakie speánia
przedsiĊbiorstwo wobec swoich klientów. Profil dziaáalnoĞci opisuje siĊ z punktu widzenia oczekiwaĔ klientów. Przy ustalaniu domeny szczególnie przydatna jest analiza
produkt/rynek. W przedsiĊbiorstwach prowadzących wiele rodzajów dziaáalnoĞci
waĪne jest okreĞlenie gáównej domeny dziaáalnoĞci oraz dziaáalnoĞci peryferyjnych
z punktu widzenia strategii przedsiĊbiorstwa.
Mierniki sukcesu zawierają kryteria, których osiągniĊcie oznacza osiągniĊcie
sukcesu. PrzedsiĊbiorstwo w procesie budowy swojej strategii powinno ustaliü kryteria, jakimi bĊdzie mierzyü realizacjĊ swoich celów. Mierniki moĪemy podzieliü
na finansowe i niefinansowe. Bazując na koncepcji strategicznej karty wyników,
25
EfektywnoĞü operacyjna – wg M.E. Portera – polega na wykonywaniu czynnoĞci potrzebnych do
stworzenia, wyprodukowania i dostarczenia produktów duĪo lepiej i taniej, niĪ czynią to konkurenci. Problem
z efektywnoĞcią operacyjną polega na tym, Īe najlepsze praktyki podlegają báyskawicznemu naĞladownictwu.
Patrz: M.E. Porter, Czym jest strategia?, [w:] O strategii, „Harvard Business Review Polska”, ICAN Institute,
Warszawa 2012, s. 3.
26
R. ĝwierĪewski, „Nowa normalnoĞü” w Ğwiecie biznesu, „Harvard Business Review Polska”, lipiec–
sierpieĔ 2012, s. 16.
27
M.E. Porter, op. cit., s 19.
28
A. Osterwalder i Y. Pigneur uwaĪają, Īe „model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która
ma zostaü wdroĪona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji”. Patrz iidem, Tworzenie modeli
biznesowych. PodrĊcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 19.
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do gáównych mierników sukcesu moĪemy zaliczyü: stopieĔ zadowolenia wáaĞcicieli
(wzrost ich bogactwa), stopieĔ zadowolenia klientów (uĪytecznoĞü i przydatnoĞü
oferowanych produktów), efektywnoĞü procesów (tworzona wartoĞü dodatkowa
w poszczególnych dziaáaniach oraz poziom kosztów poszczególnych dziaáaĔ) oraz
stopieĔ umotywowania i rozwoju zaáogi.
Kolejnym obszarem modelu biznesowego jest okreĞlenie stosunku przedsiĊbiorstwa do gáównych partnerów, a raczej interesariuszy (stakehorders). NaleĪy ustaliü,
kim są gáówni interesariusze, jakie są ich oczekiwania i wymagania oraz w jaki
sposób moĪna uáoĪyü z nimi wspóápracĊ gospodarczą. Do gáównych interesariuszy,
czyli podmiotów zainteresowanych efektami dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa, moĪna
zaliczyü: klientów, wáaĞcicieli, pracowników, dostawców, spoáecznoĞü lokalną. KaĪda
z tych grup oczekuje innych korzyĞci. NaleĪy zatem dąĪyü do takiego wspóádziaáania z nimi, by w moĪliwie wysokim stopniu realizowaü mierniki wyraĪające sukces
przedsiĊbiorstwa.
WaĪnym obszarem modelu biznesowego jest sformuáowanie kluczowych kompetencji i czynników decydujących o moĪliwoĞci osiągniĊcia sukcesu. Czynniki te
powinny budowaü unikalną pozycjĊ przedsiĊbiorstwa na rynku i pozwalaü na osiąganie
przewagi konkurencyjnej. Kluczowe czynniki sukcesu mogą dotyczyü:
• zdolnoĞci kadrowych (umiejĊtnoĞci, nastawienie innowacyjne i zaangaĪowanie kluczowych pracowników, wydajnoĞü i koszty pracy, integracja zaáogi
z przedsiĊbiorstwem, umotywowanie pracowników),
• zdolnoĞci technologicznych (dysponowanie nowoczesnym wyposaĪeniem
i technologiami, umiejĊtnoĞü wykorzystania parku maszynowego),
• zdolnoĞci organizacyjnych (sprawna struktura organizacyjna, sprawne systemy
zarządzania, skuteczna i efektywna strategia, wáaĞciwie zorganizowane procesy),
• zdolnoĞci rynkowych (powiązanie z dostawcami i odbiorcami, znajomoĞü
potrzeb klientów, sprawna sieü dystrybucji),
• zdolnoĞci finansowych (umiejĊtnoĞü sprawnego zarządzania aktywami i pasywami, generowanie nadwyĪki finansowej, stosowanie systemu procesowego
pomiaru efektów i kosztów, zdolnoĞü pozyskiwania kapitaáu, umiejĊtnoĞü
przekonywania inwestorów zewnĊtrznych do skutecznoĞci wáasnych decyzji),
• zdolnoĞci politycznych (dostĊp do informacji, umiejĊtnoĞci lobbingu, wygrywania przetargów, rozwiązywania konfliktów spoáecznych).
KaĪde przedsiĊbiorstwo, opracowując model biznesowy, powinno ustaliü i uruchamiaü specyficzne dla niego kluczowe czynniki sukcesu.
Ostatnim obszarem ksztaátowania modelu biznesowego jest okreĞlenie zasad
dziaáania, których przestrzeganie zwiĊkszy skutecznoĞü i podniesie efektywnoĞü
realizowanych procesów gospodarczych w przedsiĊbiorstwie, które powinno wypracowaü zasady na tyle ogólne, by nie ograniczaáy elastycznoĞci i innowacyjnoĞci
w poszczególnych obszarach dziaáania, a równoczeĞnie wystarczająco szczegóáowe, by
poszczególne komórki i jednostki mogáy áatwo koordynowaü wspóápracĊ i wspólnie
realizowaü kryteria okreĞlające miary sukcesu. Powinny zatem zostaü opracowane
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i zastosowane w praktyce zasady polityki finansowej, produktowej (ksztaátowanie
domen), marketingowej, kadrowej, technologicznej, informatycznej, kooperacyjnej,
handlowej, ksztaátowania struktury organizacyjnej itp.
Tworząc model biznesowy dla konkretnego przedsiĊbiorstwa, naleĪy uwzglĊdniaü
takĪe:
• orientacjĊ na klienta, wyraĪającą siĊ w tworzeniu wartoĞci dla klienta zaspokajających jego istotne potrzeby oraz przekazywaniu tych wartoĞci,
• zdolnoĞü wyróĪniania pozwalającą na strategiczne pozycjonowanie, które polega na wykonywaniu innych czynnoĞci niĪ konkurenci lub na wykonywaniu
podobnych czynnoĞci, ale w inny sposób29,
• moĪliwoĞü uruchamiania spiral wartoĞci prowadzących do powiĊkszania
efektów finansowych,
• elastyczne dostosowywanie siĊ do zmieniającego siĊ otoczenia i wnĊtrza
przedsiĊbiorstwa oraz skutki interakcji z modelami biznesowymi konkurentów,
• dobór aktywów materialnych i niematerialnych zgodnych z:
– zasadą efektywnoĞci zasobów; naleĪy wykorzystywaü aktywa zdolne do
generowania wartoĞci, a eliminowaü te, które marnotrawią wartoĞü,
– zasadą uwzglĊdniania aktywów bĊdących w minimum: zasoby bĊdące w zbyt
maáych rozmiarach iloĞciowo-jakoĞciowych obniĪają ogólną efektywnoĞü
aktywów. NaleĪy zatem okreĞlaü zmieniające siĊ poĪądane relacje miĊdzy
aktywami i dąĪyü do przestrzegania ich w dynamice,
– zasadą uwzglĊdniania cyklu Īycia przydatnoĞci aktywów do zmieniającej
siĊ wizji. Wprowadzany do przedsiĊbiorstwa poziom aktywów powinien
umoĪliwiaü realizacjĊ okreĞlonych dziaáaĔ strategicznych, ale równoczeĞnie
naleĪy go wykorzystaü w takim stopniu, by przy zmianie portfela aktywów
nie ponosiü nadmiernych kosztów.
Siáa modelu biznesowego „polega na sposobie, w jaki przeksztaáca on Ĩródáa
wyróĪniania siĊ w procedury, zachowania i zestawy czynnoĞci, które kaĪdy pracownik organizacji moĪe zrozumieü i praktykowaü”30. Model biznesowy musi zatem
byü podstawą konstruowania strategii i naleĪy go przekáadaü na dziaáania kreujące
wartoĞci dla klienta i przejmujące te wartoĞci przez innych interesariuszy.
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Corporate business model
Corporate strategy is heavily dependent on an adopted business model which decides the future
successes of a company. The purpose of the article is to present various concepts of business models
and to delineate a model closely conected with the strategy of a company.
The following models were discussed briefly in the present article:
• a dynamic value model
• a business model consisting of chosen elements
• a business model consisting of managerial options and their consequences, and
• a model establishing a domain, criteria for success, responsibility, the consituents of success
and also the rules of the game.

