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KONCEPCJA MODELU BIZNESOWEGO I JEJ ZNACZENIE
W ANALIZIE PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY TSL
Koncepcja opisu działalności przedsiębiorstwa za pomocą modelu biznesowego ma coraz
szersze uznanie w środowisku nauk o zarządzaniu. Szczególnie obecnie, w okresie
nasilającego się kryzysu gospodarczego i innych gwałtownie zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw, zagadnienie to zyskuje na
znaczeniu. Dynamika zmian zewnętrznych takich, jak: globalizacja, hiperkonkurencja,
nowe technologie w dziedzinie IT oraz energetyki, ma szczególne znaczenie w przypadku
przedsiębiorstw TSL. Siła oddziaływania czynników zewnętrznych na przedsiębiorstwa
TSL jest jedną z najwyższych w całej gospodarce. Tymczasem brakuje szczegółowych
analiz firm logistycznych pod kątem występujących w nich modeli biznesowych
i obserwowanych w związku z nimi zmian. Artykuł stanowi obszerny przegląd dostępnych
w literaturze przedmiotu koncepcji modeli biznesowych. Jego celem jest próba
uporządkowania definicji, dostępnych klasyfikacji i koncepcji modeli biznesowych oraz
ocena możliwości ich praktycznego zastosowania w branży TSL.

CONCEPT OF THE BUSINESS MODEL AND ITS SIGNIFICANCE
IN THE ANALYSIS OF TFL BRANCH ENTERPRISES
The concept of describing the company's activities with the business model is increasingly
recognized in the management sciences environment. Especially now, in a period of
escalating economic crisis and other rapidly changing external conditions for businesses,
this issue is gaining importance. Dynamics of the external changes such as: globalization,
hiper-competition, new technologies in the field of IT and energy, is of particular
importance in the case of TFL enterprises. The impact of external factors on the TFL
companies is one of the highest in the whole economy. At the same time, there is a lack of
detailed analyses of the logistics companies in terms of the business models present in
them and the changes observed in connection with them. The article is a comprehensive
review of the business models concepts available in the subject literature. Its aim is an
attempt to put in order the definitions, available classifications and business models
concepts and the evaluation of their practical application in the TFL trade.
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1. Wstęp
W ciągu ostatnich dwudziestu lat w literaturze z zakresu zarządzania pojawiło się około
2000 publikacji dotyczących koncepcji modeli biznesowych (modeli biznesu), przy czym
największy wzrost ich popularności przypada na ostatnią dekadę (rys. 3). Literatura
przedmiotu zawiera obecnie kilkadziesiąt naukowych koncepcji modeli biznesowych. [3]
Część z nich prezentuje oryginalne podejście, podczas gdy inne mają charakter odtwórczy.
Jednak o ich praktycznym zastosowaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem rozstrzygają
różne aspekty. Wiele wśród tych opracowań jest wartościowych z punktu widzenia
praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Trudno jednak o rozróżnienie i wytypowanie
koncepcji modeli biznesowych dedykowanych konkretnym branżom, czy formom
działalności biznesowej. Wyjątkiem jest szeroko pojęta branża teleinformatyczna,
stanowiąca punkt odniesienia w ontologii większości koncepcji modeli biznesowych. Stąd
też największy wzrost odnośnych opracowań dotyczy właśnie firm z zakresu tzw.
nowoczesnych technologii, w szczególności bazujących na rozwiązaniach IT, Internecie
oraz rynku e-commerce.
W ślad za postępującym upowszechnianiem się koncepcji modeli biznesowych wśród
podmiotów działających na rynku IT rośnie zainteresowanie tworzeniem analogicznych
opracowań dla innym branż. W szczególności dotyczy to branży transportowo spedycyjno - logistycznej (TSL), którą coraz trudniej ująć w ramy dotychczasowych,
tradycyjnych form opisu i statystyk. Czy możliwe jest jednak opracowanie spójnej
koncepcji modeli biznesowych dla branży TSL, z uwzględnieniem ich
sparametryzowanych wymiarów, metod klasyfikacji, a z drugiej strony – narzędzi i technik
wskazujących kierunki i metody ich zmian? Celem niniejszego artykułu jest przegląd
dostępnych koncepcji modeli biznesowych, uznawanych w literaturze przedmiotu za
wiodące, dokonanie ich syntezy pod katem zaproponowania nowego rozwiązania do
zastosowania wśród firm działających na rynku TSL.
1.1. Metody analizy przedsiębiorstw branży TSL
Przedsiębiorstwa należące do branży TSL są jednymi z najbardziej podatnych na
wahania czynników koniunkturalnych, najszybciej reagującymi na pogorszenie kondycji
ekonomiczno – społecznej gospodarki, a zatem najbardziej narażonymi na bankructwo
w sytuacji gwałtownie pogarszających się nastrojów w otoczeniu biznesowym. Dlatego,
w okresach dekoniunktury, w firmach TSL wzrasta ponadprzeciętnie rola kompleksowych
narzędzi analitycznych do oceny ich kondycji, prognozowania zagrożeń i planowania
działań zaradczych.
Istnieje wiele metod w obszarze analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa, służących
ocenie jego standingu finansowego i ograniczaniu ryzyka obniżenia jego kondycji
w oparciu o narzędzia analizy ekonomicznej, w szczególności analizy finansowej. Wiążą
się one ściśle z rachunkowością i systemem wewnętrznej informacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa, opartym na przetwarzaniu danych z ewidencji księgowej i statystycznej.
Bazują ona głównie na diagnozie dokonywanej za pomocą wskaźników finansowych
kondycji przedsiębiorstwa. Analiza finansowa, a w szczególności jej trzon w postaci
analizy wskaźnikowej, wiąże się jednak z licznymi ograniczeniami. Nadmiar wskaźników
ekonomiczno-finansowych utrudnia jednoznaczną diagnozę rzeczywistej kondycji
przedsiębiorstwa TSL (wyniki uzyskanych badań w poszczególnych sektorach i obszarach
funkcjonalnych działalności najczęściej znacznie różnią się od siebie). Klasyczna analiza
finansowa wiąże się z potrzebą przetworzenia dużej ilości danych. Dlatego, nawet
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w warunkach ich informatycznego opracowania, badanie to jest wyjątkowo czasochłonne.
Problematyczne jest również olbrzymie zróżnicowanie formuł i standardów uznawanych
za normatywne dla poszczególnych wskaźników, w ramach różnych segmentów
działalności, co w efekcie utrudnia przeprowadzenie obiektywnych badań
porównawczych. [12,28] Dlatego też w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych,
obok tradycyjnej analizy finansowej, stosuje się narzędzia, pozwalające na identyfikację
zagrożeń kondycji przedsiębiorstwa, uwzględniające analizę czynników zewnętrznych jego
otoczenia i ocenę strategii działania. Wykorzystanie bardziej wieloaspektowych technik
analizy przedsiębiorstwa TSL wynika przede wszystkim z zapotrzebowania na informację,
która jest niezbędna dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie
podatnego na działanie czynników zewnętrznych. Coraz większe znaczenie ma diagnoza
obecnych i potencjalnych partnerów handlowych przedsiębiorstwa, prowadzonej przez nie
strategii działania, czy ocena sektorów, w których działa lub planuje działać, m.in. pod
kątem ich atrakcyjności. Warto dysponować nie tylko aktualną informacją wewnętrzną na
temat spółki, ale również wiedzieć, w jakiej sytuacji ekonomicznej znajdują się jej
dostawcy i odbiorcy, czy inni partnerzy biznesowi. Wiedza ta może uchronić
przedsiębiorstwo przed zawarciem kontraktu z firmą znajdującą się na skraju bankructwa,
a tym samym niezdolną do regulowania swoich zobowiązań. [7,28,33]
Zapotrzebowanie na nowoczesne metody i narzędzia oceny działalności
przedsiębiorstwa jest szczególnie widoczne w okresach słabnącej koniunktury
gospodarczej, bowiem ryzyko nawiązania kontaktów handlowych i współpracy
z przedsiębiorstwem zagrożonym upadłością jest w tym okresie wyższe niż zwykle. W
Polsce, w dobie przedłużającego się kryzysu gospodarczego, zjawiskiem nagminnym staje
się zaleganie z płatnościami. Trend ten wyraźnie nasila się. Utrata płynności finansowej
jest obecnie jedną z podstawowych przyczyn bankructwa przedsiębiorstw.
Charakterystyczny jest przy tym fakt, że branża transportowa począwszy od 2009r.
pojawia się w czołówkach statystyk upadłości podmiotów gospodarczych. W tego rodzaju
statystykach przedsiębiorstwa transportowe w 2009r. stanowiły aż 50% ogółu firm
usługowych, zaś w 2011r. - 32%. [12,33]
Ze względu na znaczny zakres powiązań kooperacyjnych i handlowych przedsiębiorstw
TSL, zastosowanie skutecznych, wielowymiarowych narzędzi oceny ich działalności może
wpłynąć na wzrost efektywności zarządzania nimi, ich łańcuchami dostaw, a pośrednio na
wzrost konkurencyjności całej branży. W krajach wysoko rozwiniętych pogłębione analizy
przedsiębiorstw, uwzględniające ich relacje z bliższym otoczeniem, w szczególności
z klientami, stanowią istotne uzupełnienie narzędzi wykorzystywanych w ramach analizy
fundamentalnej. W Polsce jednak praktyki te nie mają jeszcze szerokiego zastosowania.
Istnieje jednak silna potrzeba ich popularyzacji.
Jedną ze sprawdzonych metod diagnozy branży i występujących w niej podmiotów
może być ocena za pomocą modelu biznesowego. Na jej podstawie można wyodrębnić,
w zależności od przyjętych metod podziału, od kilku do kilkunastu różnych modeli
działalności przedsiębiorstw. Do tej pory nie opracowano jednak spójnej i pogłębionej
koncepcji modeli biznesowych dla branży TSL. Pojedynczy autorzy, jak zespół w składzie:
T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek – Hajduk [4], czy H. Brdulak,
albo W. Rydzkowski [20], czy D. Rucińska, a także P. Blaik dokonali ciekawych
klasyfikacji i podsumowań dotyczących usługodawców i współczesnych usług z obszaru
TSL oraz związanych z nimi trendów.
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1.2. Model biznesu w świetle badań literaturowych
Czym jest jednak model biznesowy? Według większości teorii z dziedziny organizacji
i zarządzania, model biznesowy przedsiębiorstwa jest pojęciem opisującym w sposób
schematyczny, ale sparametryzowany, całościową koncepcję działania firmy. Przeważnie
uznaje się, że jest on kluczowym elementem strategii działalności przedsiębiorstwa, ale
bywa też traktowany na równi ze strategią lub uważany za obszar jeszcze szerszy, tj.
nadrzędny wobec strategii. Niektórzy specjaliści z zakresu zarządzania definiują model
podobnie jak strategię działalności przedsiębiorstwa (rys.1).

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 1. Powiązanie modelu biznesu z taktyką i strategią przedsiębiorstwa
Fig. 1. Linking the business model with the tactics and strategy of the enterprise

Zaznaczają jednak, że model biznesowy przedstawia działalność firmy w sposób
statyczny, w przeciwieństwie do strategii objaśniającej sposób działania przedsiębiorstwa
w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a więc
w ujęciu dynamicznym. Związki między pojęciem strategii przedsiębiorstwa i modelu
biznesu, niezależnie od przyjętego poglądu na charakter zależności między nimi, są zawsze
ścisłe. Szczególnie wyraźnie związany ze strategią przedsiębiorstwa jest taki model
biznesu, który przedstawia sposoby osiągania przez przedsiębiorstwo wyników
ekonomicznych, posługując się zmiennymi w postaci: przychodów, kosztów i zysków,
a więc informacjami zaczerpniętymi wprost z analizy finansowej. W takim przypadku
możemy mówić o oczywistej współzależności między modelem biznesowym
przedsiębiorstwa, a jego kondycją finansową, wyrażoną głównie za pomocą wskaźników
rentowności działania.
1.2.1. Ontologia pojęcia model biznesowy
Pojęcie model biznesowy pojawiło się po raz pierwszy w nauce zarządzania ponad
pięćdziesiąt lat temu, jednak faktyczny wzrost popularności koncepcji modelu
biznesowego nastąpił dopiero w połowie lat 90-tych XX wieku, wraz z gwałtownym
rozwojem technologii informatycznych i Internetu oraz idącą w ślad za tym koniecznością
zmiany dotychczasowych metod opisu przedsiębiorstw. Rozwój Internetu w połączeniu
z postępującą globalizacją stworzył nowe możliwości w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
sprzyjając funkcjonowaniu firm o rozbudowanej sieci powiązań przestrzennofunkcjonalnych. Oznaczało to nasilenie się i wzrost zakresu różnego typu kooperacji.
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Doszło do intensyfikacji integracji biznesowej między podmiotami różnego typu. W tym
kontekście wzrosło znaczenie strategii związanych z umiejętnym kształtowaniem tych
relacji i zarządzaniem nimi.
Autorzy koncepcji wzorcowych i twórcy pierwszych referencyjnych modeli
biznesowych to: P. Timmers, M. Rappa, L. Applegate, czy C. Zott. i R. Amit, a w dalszej
kolejności Y. Pigneur, A. Osterwalder, S. Klein, C. L. Tucci, J. Gordijn, O. Petrovic, Ch.
Kittl, P. Stähler, A. Patel. Za autorów najbardziej popularnych - najczęściej cytowanych koncepcji uważa się: L.Applegate’a, A. Osterwaldera oraz P. Rappa’ego i R. Amitta oraz
C.Zotta, a w dalszej kolejności: P. Timmersa, J. Margrett’ę, A.N. Afuah’a, A.J.
Slywotzky’ego, D.J. Morrisona, B. Andelmana, G. Hamela, H. Chesbrough’a, R.S
Rosenblooma, T.W. Mallone’a i P. Weilla, G.S. Yipa, J.C. Lindera, S. Cantrella, M.
Dubboson – Torbay, F. Betza, czy M. W. Johnsona, H. Kagermanna [1,4,17]. Wśród
autorów polskich zajmujących się tą problematyką należy wspomnieć przede wszystkim
Zespół SGH w składzie: T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska i M. WitekHajduk, a także K. Obłója [4,15,16], czy S. Gregorczyka [5] oraz J. Niemczyka i J.
Drzewieckiego [14] dostarczających opisów porównawczych dostępnych koncepcji w tym
zakresie. Powstały również polskie opracowania dotyczące przeglądu modeli w branży
informatycznej [m.in. D. Nojszewski, T. Sierotowicz]. Ciekawe ujęcie modeli
biznesowych przedstawił również R. Krupski, przyjmując, jako główne kryterium
klasyfikacji przedsiębiorstw stopień ich wirtualizacji [10]. Modele przedstawione w jego
koncepcji odnoszą się jednak do specyficznych form przedsiębiorstw, jakimi są tzw.
fraktale i organizacje wirtualne.
Mimo znaczącego wzrostu popularności tej tematyki, niewielu autorów podjęło próbę
opisania modeli branżowych, nie wspominając już o braku pogłębionych analiz w tym
zakresie. Dodatkowo, istniejące klasyfikacje modeli biznesu znacznie różnią się od siebie,
co jest rezultatem przyjęcia przez ich autorów różnych definicji pojęcia (tabele: 1, 3, 4),
a także odmiennego podejścia w określaniu jego elementów składowych (tab. 1, 2).
Niekiedy jest to spowodowane innym sposobem postrzegania przez poszczególnych
autorów relacji między modelem biznesu a strategią, albo traktowaniem obu tych pojęć
zamiennie.
Pojęcie modelu w ekonomii jest znane od dawna. Posługiwało się nim w swoich
opracowaniach teoretycznych wielu znanych ekonomistów, wśród nich: A. Smith
(stosujący modele w opisie teorii wolnego rynku i przewagi absolutnej), D. Ricardo
(posługujący się abstrakcyjnymi modelami teoretycznymi do opisu polityki gospodarczej,
czy teorii przewagi komparatywnej), J.M. Keynes i M. Kalecki (autorzy modelu mnożnika
inwestycyjnego), czy J. Schumpeter (autor modeli monopolu i konkurencji
monopolistycznej), M. Friedman (posługujący się modelem badania wpływu polityki
pieniężnej na dochód państwa), czy wielu innych teoretyków ekonomii i zarządzania.
Model w takim ujęciu służył do opisu zjawisk na poziomie makro i mikroekonomicznym
oraz badania występujących między nimi zależności. W ujęciu ogólnym prakseologii,
w odniesieniu do teorii organizacji, model obejmuje te cechy rzeczywistości ekonomicznospołecznej, które są kluczowe dla zrozumienia występujących w ramach niej relacji;
behawioralnych, instytucjonalnych, technicznych. Cytując za Słownikiem Języka
Polskiego, model, to schemat zależności opisujących wyidealizowane zjawiska, do
rozwiązywania lub ilustracji tych zależności. [23] Z kolei według definicji J.
Zieleniewskiego model to schemat teoretyczny skonstruowany w sposób umożliwiający
manipulowanie zmiennymi wchodzącymi w jego skład. W kontekście omawianej
problematyki pojęcie modelu oznacza logikę działania przedsiębiorstwa, zakres i charakter
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jego relacji wewnętrznych i zewnętrznych, a także główne związki przyczynowo-skutkowe
między składowymi modelu. [4]
Pojęcie biznesu jest obecnie na tyle powszechnie stosowane, że nie wymaga
obszernych wyjaśnień. Według definicji stosowanej w teorii zarządzania strategicznego
biznes przedsiębiorstwa (ang. company’s business) to działalność określona, jako
wypadkowa potrzeb nabywców, a także pełnionych funkcji, posiadanych zasobów,
kompetencji i technologii. W ujęciu teoretycznym biznes oznacza, zatem dziedzinę
gospodarowania, z uwzględnieniem grupy produktów lub usług, dla których stosowana jest
określona strategia konkurencji. [22,24]
Obecnie, wpływ na wzrost zainteresowania koncepcjami modelu biznesowego mają
szczególnie turbulencje w otoczeniu przedsiębiorstwa, wywołujące potrzebę stosowania
nowych sposobów oceny i zarządzania nim. [10] Dynamiczna zmiana uwarunkowań
zewnętrznych działalności przedsiębiorstw, a w szczególności zjawiska takie, jak:
globalizacja, hiperkonkurencja, boom w rozwoju światowych technologii, w szczególności
informatyczno-telekomunikacyjnych, czy obecnie – światowy kryzys gospodarek,
wymuszają konieczność innego niż dotąd spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa i jego
relacje. O ile do niedawna opis przedsiębiorstwa przedstawiano wyłącznie za pomocą
analizy realizowanych przez nie strategii, czy danych statycznych, takich jak wskaźniki
kondycji finansowej, o tyle teraz wydaje się to już niewystarczające. Z jednej strony, świat
przyspiesza, organizacje stają się coraz bardziej transparentne. Z drugiej strony, naukowcy
z dziedziny zarządzania nie nadążają za opisem dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości gospodarczej.
Wobec tych zjawisk, coraz częściej wymienianym terminem – w kontekście sposobów
opisu działalności przedsiębiorstwa i kierunków jego zmian - jest model biznesowy,
nazywany również modelem działalności przedsiębiorstwa. Stanowi on w miarę prostą
odpowiedź na te potrzeby. Według większości koncepcji jest on pojęciem traktującym
szerzej niż strategia opis działalności przedsiębiorstwa, ale przeważająca część autorów
skłania się do nadawania mu charakteru statycznego, w odróżnieniu od pojęcia strategii,
ujmowanej w sposób dynamiczny. Dostępne są jednak też opracowania, których autorzy
stawiają znak równości pomiędzy pojęciami: strategia, model biznesu. Niektórzy traktują
model biznesu, jako element strategii, utożsamiając go wyłącznie z architekturą
przedsiębiorstwa, niekiedy nawet sprowadzając jego znacznie niemal wyłącznie do
struktury organizacyjnej.
Większość autorów, występujących w literaturze przedmiotu koncepcji, jako
podstawowy element współtworzący model biznesowy wymienia wartość dla klienta,
rozumianą w ujęciu Ph. Kotlera – skoncentrowanym na przewadze konkurencyjnej, jak
i szerzej, tj. w ujęciu J.C. Andersona, czy J. Dyche’a, P. Greenberga, albo L. Lake’a, tj.
w kontekście relacyjnym, uwzględniającym również wartość dostarczaną na każdym
etapie cyklu transakcyjnego. Kolejnymi składowymi modelu biznesowego w większości
koncepcji są zasoby przedsiębiorstwa (uwzględniające jego kluczowe kompetencje,
przewagi), a także: obsługiwane segmenty rynku, kształt łańcucha wartości
przedsiębiorstwa i jego pozycja na ścieżce ekonomicznej branży oraz relacje zewnętrzne.
Wielu autorów posługuje się obecnie częściej pojęciem innowacyjnego modelu
biznesowego, podkreślając, czym jest obecnie, w czasie nasilających się zjawisk
kryzysowych. Prekursorami takiego podejścia byli L. Applegate i R. Austin [1].
W podejściu tym kluczowe znaczenie dla innowacyjności modelu ma wartość
przedsiębiorstwa, którą współtworzą głównie jego relacje wewnętrzne i wewnętrzne,
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rozwijane dzięki sprawdzonym partnerom biznesowym i pracownikom, skutecznej
ochronie własności intelektualnych oraz sprawnie przebiegającym procesom (rys. 2).

Źródło: [1]

Rys. 2. Cechy innowacyjnego modelu biznesowego
Fig. 2. Features of an innovative business model

Niezależnie od zakresu pojęciowego tego terminu, liczba publikacji poruszających
zagadnienie modelu biznesowego przyrasta nieomal w postępie geometrycznym.
W 1997r., w ramach bazy Business Source Complete dostępnych było 137 publikacji
zawierających pojęcie modelu biznesowego.[3] W latach 1998 – 1999 ukazało się około
sześćdziesięciu kolejnych publikacji poświęconych problematyce modelu biznesowego.
Zaś w 2009r. liczba takich publikacji według Business Source Complete wzrosła już do
1630. W 2011r. w bazie Conference Board dostępnych było zaś 1500 publikacji
poświęconej tej tematyce, zaś w listopadzie 2013r. było ich już 2050. W tym samym czasie
w bazach Harvard Business Review można było uzyskać dostęp do aż do 3803 publikacji
odnoszących się do tego zagadnienia. Obecnie liczba publikacji zawierających w swojej
treści pojęcie modelu biznesowego, pochodzących z rożnych źródeł i dostępnych poprzez
wyszukiwarki: Google, Yahoo, AOL, wynosi od 2 mln do 3,4 mln (w tym około 1 mln 380
tys. w języku angielskim).
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat powstało wiele koncepcji modeli biznesowych.
Z drugiej strony paradoksalnie, mimo szybko rosnącej popularności pojęcia modelu
biznesowego, nadal jest stosunkowo niewiele szczegółowych opracowań naukowych na
ten temat. Większość publikacji ma charakter ogólny. Brakuje opracowań traktujących
w sposób rzetelny choćby definicją samego pojęcia, wyjaśniających szczegółowo istotę
zagadnienia, prezentujących klasyfikacje modeli biznesowych (uwzględniających różne
elementy składowe i wyróżniających odmienne ich typy). Brak jest również odniesienia
tych definicji do innych pojęć stosowanych w teorii zarządzania.
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Zjawisko pogłębiającego się rozwarstwienia między liczbą publikacji o charakterze
naukowych i nienaukowym, dotyczących zagadnienia modelu biznesowego przedstawia
rysunek 1. Według bazy EBSCO w 1995 liczba opracowań na temat modelu biznesowego
o charakterze naukowym i nienaukowym wynosiła odpowiednio: 5 i 20. W 1999 roku
różnica ta zdecydowanie pogłębiła się (50 opracowań naukowych, 430 opracowań
nienaukowych), by w 2008r. dać dużą dysproporcję (123 opracowania naukowe i 1100
opracowań nienaukowych), zaś największą w 2012r. (146 opracowań naukowych i 2057
opracowań nienaukowych). Przedstawiono to na rysunku 3. Według tej samej bazy liczna
opracowań nienaukowych zawierających w swojej treści pojęcie modelu biznesu (modelu
biznesowego) wyniosła w 2009r. 8062 pozycje, zaś opracowań naukowych,
wymieniających ten termin, 1202 pozycje. [Sierotowicz, 2012]. Największy wzrost ich
liczby datuje się jednak na ostatnią dekadę [Zott, 2013].
Obecnie literatura przedmiotu zawiera kilkadziesiąt koncepcji modeli biznesowych.
Warto jednak zaznaczyć, że dotychczas na świecie powstało zaledwie kilka prac
naukowych zajmujących się obszernie ontologią pojęcia modelu biznesowego. Wśród nich
za najważniejszą należy uznać pracę A. Osterwaldera z Ecole des Hautes Etudes
Commerciales de l’Université de Lausanne pn. The Business Model Ontology.
A Proposition in a Design Science Approach (2004) oraz jej kolejne wersje i aktualizacje
z lat 2005-2012. Warto zaznaczyć, że A. Osterwalder, jako autor największego
opracowania o charakterze ontologicznym, jest jednocześnie autorem najbardziej
popularnej koncepcji modelu biznesowego. Model nazywany w skrócie CANVAS [33],
należy obecnie do najczęściej cytowanych uniwersalnych koncepcji modelu biznesowego
w literaturze z zakresu ekonomii i zarządzania. Pełna koncepcja modelu CANVAS (rys. 5)
została przedstawiona w publikacji o nazwie Business Model Generation, wydanej
w 2010r [18]. Jest to opracowanie, którego współautorami są również: Y. Pigneure,
A. Smiths, a także 470 praktyków biznesu z ponad 45 krajów. Jej polskie tłumaczenie
zostało opublikowane pod nazwą Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera.
[17,18,33] Nastepnymi w kolejności, pod względem odwołań, są koncepcje modeli
biznesowych wg.: M. Rappy, L. Applegate’a, C. Zotta, R. Amit’a, J.Margretty, C.L.
Tucci’ego, T.W. Malone’a, czy H. Chesbrough’a.
W literaturze występują zarówno koncepcje o charakterze uniwersalnym, jak
i odnoszące się do poszczególnych obszarów działalności. Większość dostępnych
koncepcji odnosi się do branży informatycznej, a w szczególności do przedsiębiorstw
działających w tzw. e-biznesie. Jest to naturalną konsekwencją etymologii tego pojęcia.
Nazwa business model upowszechniła się wraz z rozwojem branży informatycznej, na fali
tzw. internetowego boomu, która dała jednocześnie początek kontestowaniu wielu
tradycyjnych teorii z zakresu zarządzania [Merrifield 2000r.; Wood 2001r.],
argumentowania potrzeb zmiany klasycznych metod zarządzania w oparciu o rożne
koncepcje modeli biznesowych. Wtedy pojęcie modelu biznesowego stało się tzw. słowem
kluczem, niezbędnym dla przeprowadzania wszelkich zmian w obszarze zarządzania
przedsiębiorstwem. Pojęcie to było tak często wymieniane w literaturze, jak pojęcie nowa
gospodarka (ang. new economy), a często również nieodłącznie z nim kojarzone. [17].
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Rys. 3. Dynamika wzrostu liczby publikacji na temat modeli biznesowych (1995-2013)
Fig. 3. Growth rate of the number of publications on business models (1995-2013)

Parafrazując wypowiedź M. Rapp'y dla Instytutu Fraunhofera [2001r.] można
stwierdzić, że w ostatnich latach o modelach biznesowych powiedziano niemal tyle, co
o Internecie i związanych z nim technologiach. Wiele dyskutuje się o zmianach modeli
biznesowych w kontekście przemian zachodzących w przestrzeni wirtualnej. Różnica
między stosowaniem obu tych pojęć polega jednak na tym, że o ile nie ma wątpliwości, co
do znaczenia pojęcia Internet, to w przypadku modelu biznesowego brakuje
jednomyślności w rozumieniu, czym on jest.
W Polsce nieliczne są opracowania opisujące szczegółowo zagadnienie modelu
biznesu. Jedynym dogłębnym opracowaniem jest praca zbiorowa Zespołu SGH w składzie:
T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek – Hajduk pn. „Modele
biznesu polskich przedsiębiorstw”, wydana w 2008r. W pracy tej dokonano przeglądu
literatury i przedstawiono własną koncepcję uniwersalnego modelu biznesu, na podstawie
której przeprowadzono badania empiryczne na próbie 133 przedsiębiorstw z czterech
działających w Polsce branż, w dwóch przedziałach czasowych, tj. przed przystąpieniem
do UE i po akcesji. [4]
Poza tym opracowaniem i badaniami branży informatycznej, nie podjęto jednak próby
analizy innych branż, w kontekście identyfikacji i oceny występujących w nich modeli
biznesowych. Wyjątek stanowią nieliczne opracowania P. Krishnan’a, czy S. Chitry,
poświęcone wybranym zagadnieniom modeli biznesowych w branży farmaceutycznej. [19]
Termin model biznesu użyty po raz pierwszy w 1957r. przez Richarda Bellmana
i Charlesz E. Clarka w opracowaniu pn. On the construction of a Multi-Stage, MultiPerson Business Game. Odnosił się jednak wyłącznie do zagadnień poświęconych
rachunkowości. Dopiero w latach 90-tych zaczął być używany w odniesieniu do
konkretnych przedsiębiorstw i definiowany w sposób bliższych obecnym koncepcjom.
W1994r. pojęcie modelu biznesu zostało po raz pierwszy użyte w opisie firmy Microsoft.
Od tego momentu dosyć szybko zostało ono zaadaptowane na szerszym gruncie [6]. Od
połowy lat 90-tych XX wieku tego pojęcia zaczęto używać powszechnie w opisach
działalności firm z branży informatycznej. W latach 1995-99 pojęcie to zaczęto stosować,
chociaż marginalnie, w odniesieniu do podmiotów działających w branży farmaceutycznej
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(R. Berger - 1995, S. Chintra -1997, P. Krishnan - 1999). W tym czasie ukazały się
również pierwsze opracowania dotyczące zaleceń w zakresie wyboru modelu biznesowego
w branży chemicznej oraz motoryzacyjnej. W 1998r. pojawiła się publikacja na temat
modelu biznesowego Firmy McDonald’s, wydana przez jednego z jej założycieli, H.J.
Sonneborne’a. W kolejnych latach nadal jednak termin model biznesowy kojarzono
wyłącznie z przedsiębiorstwami działających na rynku IT, dla których opracowano jak
dotąd najwięcej odnośnych koncepcji, w szczególności autorstwa P. Timmersa, M. Rappy,
czy D. Tapscott’a (e-model, IT-model, model e-sklepu, model platformy internetowej,
model e-dystrybucji, model e-aukcji, itp.) [26], choć pojawiały się też pojedyncze
propozycje próbujące traktować model biznesowy w sposób uniwersalny.
Do wzrostu zainteresowania problematyką modeli biznesowych przyczyniły się
również negatywne doświadczenia wielkich koncernów, takich jak: General Motors,
Kodak, United Airlines, czy Ford Motor Company, dla których na przełomie lat 80-90tych XX wieku dominujący wówczas koncepcje rozwoju, polegającego jedynie na
zwiększaniu udziału w rynku, przestały być jedynie skutecznymi. Taki sposób
postrzegania źródła zysków przedsiębiorstwa powoli zaczął ustępować miejsca myśleniu
kładącemu nacisk na walkę konkurencyjną w obszarze innowacji, rozumianych między
innymi w konwencji J. Schumpetera, a więc nastawionych na rewolucyjne zmiany
w obszarze organizacji i zarządzania. Obserwowane zmiany w zarządzaniu na poziomie
przedsiębiorstw oraz w sposobie ich konkurowania na rynku wywołały potrzebę nowego
spojrzenia na sposób ich funkcjonowania. To również wymusiło zapotrzebowanie na
zastosowanie koncepcji modeli biznesowych w praktyce gospodarczej. [22]
Rozwiązaniem, które było próbą nowego, całościowego spojrzenia na przedsiębiorstwo
stał się model biznesowy. Pojęcie modelu biznesowego zaczęło być utożsamiane najpierw
z takimi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: zasoby i kluczowe kompetencje,
następnie - źródła zysków, a w dalszej kolejności: wybór klientów (obsługiwane rynki
i segmenty), a ostatecznie wartość dla klienta, miejsce w łańcuchu dostaw oraz kształt
własnego łańcucha wartości.
Obecnie, zdecydowana większość autorów interpretuje model biznesowy, jako zwięzły
opis działalności przedsiębiorstwa określający jego kluczowe źródła zysku, sposób ich
osiągania, a przede wszystkim wartość dla klienta. Model taki opisuje między innymi:
źródła zaopatrzenia, kanały dystrybucji, kluczowych klientów oraz korzyści, jakich
oczekują, wartości, jakie przepływają w całym łańcuchu operacji, procesów i funkcji,
sposób wykorzystania kluczowych zasobów i kompetencji oraz miejsce przedsiębiorstwa
na ścieżce ekonomicznej w branży. Innymi słowy model biznesowy – w dużym
uproszczeniu - określa: co, jak, komu, w zamian za co i dlaczego. Podstawowym celem
tworzenia modeli biznesowych jest: analiza strategiczna przedsiębiorstwa i przedstawienie
w zunifikowany sposób jego roli na rynku oraz źródeł jego przewagi konkurencyjnej.
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Tabela 1
Elementy składowe modelu biznesowego według wybranych koncepcji
Table 2

Liczba komponentów modelu

Koszty, rentowność
Relacje z otoczeniem
(partnerami)
Oferta firmy

Strategia

Źródła przychodów

Segmenty rynku/ Klienci
Kluczowe zasoby, kompetencje
(i ich konfiguracja)
Źródła zysków

Autor/ Autorzy

Kształt łańcucha wartości /
miejsce w łańcuchu dostaw
Propozycja wartości dla klienta

Components of the business model according to the selected concepts

Betz F.

2

Casadesus-Masanell R.& Ricart J.E.

2

Dubosson-Torbay M.

2

Mahadevan B.

2

Chesbrought H., Rosenbloom R.S.

3

M.Rappa

3

Teece D.J.

3

Timmers P.

3

Yip G.S.

3

Gołębiowski T., Dudzik T., Lewandowska M., WitekHajduk M.

4

Hamel G.

4

Johnson M.W.

4

Mitchell D., Colles C.,

4

Morris P.

5

Staehler P.

5
6

Afuah A.N. Tucci C.L.
Linder J., Cantrell S.

6

Slywozky A., Morrison D.J., Andelman B.

6

Weill P., Vitale M.

6

Margretta J.

7

Zott Ch. , Amit R.

8

Applegate L.M.

9

Osterwalder A.

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17]
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Niemal wszyscy autorzy, występujących w literaturze przedmiotu koncepcji, jako
podstawowy element determinujący model biznesowy wymieniają propozycję wartości dla
klienta (tab. 1), rozumianej zarówno węziej, tj. w ujęciu Ph. Kotler’a - w kontekście
przewagi konkurencyjnej, jak i szerzej, tj. w ujęciu J.C. Andersona, czy J. Dyche’a, czy P.
Greenberga, L. Lake’a, tj. relacyjnym, uwzględniającym również wartość dostarczaną na
każdym etapie cyklu transakcyjnego. Kolejnym nieodłącznym elementem modelu
biznesowego w większości koncepcji teoretycznych są segmenty rynku (obsługiwane lub
docelowe) oraz kształt łańcucha wartości przedsiębiorstwa i jego pozycja na ścieżce
ekonomicznej w branży. Następnym, dość często powtarzającym się w różnych
koncepcjach, elementem modelu biznesowego są źródła przychodów, zysków i kosztów,
a także zasoby lub kluczowe kompetencje oraz ich konfiguracja. W niektórych
koncepcjach, m.in. szerzej traktujących pojęcie modelu biznesowego, jego elementem
składowym jest realizowana strategia lub jej parametry. Najrzadziej składową modelu
biznesowego jest natomiast struktura organizacji. W tabeli 1 przedstawiono porównanie
popularnych koncepcji modeli biznesowych, ze względu na ich elementy składowe.
Najwięcej komponentów współtworzących model biznesu wyodrębnił A. Osterwalder
(tab. 1).
Model działalności przedsiębiorstwa, w ujęciu większości autorów, pokazuje zatem
całokształt wyborów strategicznych przedsiębiorstwa, jego wizję i strategię, ze
szczególnym uwzględnieniem sposobu jej realizacji. Są również autorzy utożsamiający
model biznesowy jedynie z ogólną koncepcją działalności przedsiębiorstwa, albo jej
wybranymi aspektami, na przykład relacjami z partnerami zewnętrznymi (H. Chesbrough,
R.S. Rosenbloom, P. Timmers). Są także autorzy silnie podkreślający różnice pomiędzy
modelem a strategią biznesu. J. Magretta wyjaśnia, że model biznesu nie jest tym samym,
co strategia, mimo że wielu autorów odnośnych publikacji używa dziś tych terminów
zamiennie. Równocześnie dodaje ona, że fundamentalną treścią pojęcia model biznesowy
jest odpowiedź na znane pytania P. Druckera: „Kim są klienci?”, „Co stanowi dla nich
wartość? „Jak zarabia się pieniądze w danym biznesie?”, „Na czym polega leżąca u jego
podstaw logika gospodarowania?”, czyli jak można dostarczyć klientom określoną wartość
przy odpowiednim poziomie kosztów. Według tej autorki każda dochodowa organizacja
opiera się na rozsądnym modelu biznesowym podporządkowującym działalność
przedsiębiorstwa wyżej wymienionym kwestiom.[11]
W kolejnych fragmentach publikacji przedstawiono ewolucję badań w zakresie modeli
biznesowych, różne rodzaje klasyfikacji, porównano istniejące definicje pojęcia modelu
biznesowego oraz wskazano stosowane wśród specjalistów TSL typologie przedsiębiorstw
logistycznych.
1.2.2. Ewolucja w badaniach nad modelem biznesowym
Od początku pojawienia się pierwszych koncepcji modeli biznesowych, związane
z nimi badania prowadzone były w różnych kierunkach. Było to wynikiem stopniowej
zmiany zainteresowań tematyką i pojawianiem się nowych potrzeb badawczych.
Upraszczając, należy stwierdzić, że ewolucja w badaniach nad modelem biznesowym,
przebiegała w następujący sposób. - Początkowo skupiano się wyłącznie na zagadnieniach
związanych z definiowaniem i klasyfikacją modeli biznesowych [R. Berger 1996, P.
Rappa 1998, P. Timmers 1996, D. Tapscot 1999], następnie próbowano zestawiać ze sobą
lub grupować dostępne koncepcje [F. Betz 1996, J.C. Linder & S. Cantrell 1999-2000, R.
Amit, Ch. Zott 2000], a na ich podstawie wyróżniać i opisywać elementy wspólne
poszczególnych modeli, porównywać je ze sobą, formułując zalecenia odnośnie ich
zastosowania [A.N. Afuah & C.L. Tucci 2000-2002, G. Hamel 2000, P. Weill & M. Vitale
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2001], aby ostatecznie przejść do fazy modelowania i tworzenia nowatorskich koncepcji
modeli biznesowych, poprzez zestawianie w nich odpowiednio dobranych elementów
składowych [G. Hamel 2000, J. Gordijn, 2002, F. Geerts & L. McCaarthy 2004, O.
Petrovic 2005]. Obecnie, najczęściej podejmowana problematyka dotyczy sposobów
zastosowania i wdrażania konkretnych modeli biznesowych w praktyce przedsiębiorstw
[36].
Próbę usystematyzowania koncepcji modelu biznesowego według zakresu i liczby
wchodzących w jej skład zagadnień (elementów) podjął w 2003r. A.G. Pateli, a w Polsce
w 2012r. T. Sierotowicz [21]. Według obu autorów zagadnieniami (elementami) koncepcji
modelu biznesowego są:
1. Definicja
2. Komponenty (parametry, wymiary)
3. Klasyfikacja
4. Struktura wyrażona w formie graficznej
5. Zmiana modelu (narzędzia i techniki)
6. Ewaluacja (narzędzia i techniki oceny)
Tabela 2
Liczba zagadnień (elementów) uwzględnionych w różnych koncepcjach modeli biznesu
Table 2
Number of issues (elements) included in the various concepts of business models

Źródło: [21]

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez obu autorów, nie wszystkie koncepcje
modeli biznesowych obejmują te same elementy (rys. tab.2, rys. 4). Najwięcej koncepcji
koncentruje się na zagadnieniach takich jak: definicja modelu i jego komponenty
(wymiary). Mniej niż połowa z przedstawionych w tabelach 1 i 2 koncepcji obejmuje
zagadnienia związane ze zmianą modelu, dostarczając instrumentarium do prowadzenia
tego typu procesów, klasyfikacje modeli, czy narzędzia ich oceny (ewaluacji).
Na uwagę zasługuje również fakt, że jedynie niewielka część z opracowanych
koncepcji ma charakter trwały. Jednym z kryteriów oceny przydatności koncepcji
w praktycznym zastosowaniu powinna być jej długotrwałość i rozwojowość. Przemawia za
tym częstość cytować i przyjmowania definicji modeli biznesowych w opracowaniach
innych autorów. Jedynie klika z opracowanych uniwersalnych koncepcji modeli
biznesowych było rozwijanych w dłuższym okresie. Do takich koncepcji, rozwijanych
przez okres, co najmniej dziesięciu lat, odznaczających się największą liczbą cytowań
należą modele biznesu według: L.Applegate’a, A. Osterwaldera oraz P. Rappa’ego i R.
Amitta oraz C.Zotta. [21]
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Źródło: [21]

Rys. 4. Udział % poszczególnych zagadnień (elementów) w różnych koncepcjach modeli biznesu
Fig. 4. Percentage share of the individual issues (elements) in various concepts of business models

Rozwój koncepcji modeli biznesowych w okresie ostatniej dekady dowodzi, że ich
autorzy poddawali je aktualizacjom wymuszanym zmieniającymi się uwarunkowaniami
funkcjonowania przedsiębiorstw. Świadczy to o ich empirycznej przydatności i wskazuje,
że właśnie te modele mogłyby być adaptowane pod kątem zastosowania w konkretnych
dziedzinach działalności lub branżach.
1.2.3. Klasyfikacja modeli biznesowych
W praktyce gospodarczej oraz w teorii zarządzania istnieje ogromna różnorodność
modeli biznesowych, przy czym różnice modeli podmiotów należących do tych samych
branż również mają charakter specyficzny. Modele biznesowe ulegają ponadto częstym
przekształceniom, a zatem są jedynie krótkotrwale statyczne. Dodatkowo, z powodu
występowania w literaturze dwóch różnych sposobów postrzegania pojęcia modelu
biznesowego mamy do czynienia z wyjątkową mnogością odnośnych koncepcji. Z jednej
strony wyróżnia się modele normatywne, wynikające z koncepcyjnego podejścia do tego
zagadnienia, z drugiej strony - modele praktyczne, bazujące na doświadczeniach
konkretnych przedsiębiorstw.
W rezultacie mamy do czynienia z klasyfikacjami, w których zestawia się teoretyczne
rodzaje modeli biznesowych, jak i zestawienia modeli empirycznych występujących
w konkretnych przedsiębiorstwach. Przy czym, drugi rodzaj klasyfikacji opiera się na
założeniu, że każdy wdrożony model biznesowy ma charakter niepowtarzalny i nie można
go ponownie zastosować w innym przedsiębiorstwie.
Oprócz tych dwóch skrajnych sposobów zestawiania modeli biznesowych istnieją
klasyfikacje uwzględniające rozwiązania quasi – hybrydowe, próbujące dopasować
wyodrębnione modele teoretyczne do rzeczywistych warunków funkcjonowania
przedsiębiorstw. Ten sposób prezentacji koncepcji doczekał się największej liczby
opracowań.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się od kilku do kilkudziesięciu podstawowych
rodzajów tak rozumianych modeli biznesowych oraz dokonuje ich klasyfikacji w oparciu
o kilka zasadniczych kryteriów podziału. Istniejące obecnie często odmienne interpretacje
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pojęcia modelu biznesowego można pogrupować na wiele sposobów, w zależności od
rodzaju przyjętych kryteriów. Najprostszy podział odnosi się do zakresu przedmiotowego
pojęcia.
Można, zatem wyróżnić model biznesowy w ujęciu szerszym (tab. 3) lub w ujęciu
węższym (tab.2). Model biznesowy w ujęciu szerszym jest syntetycznym, ale dość
ogólnym opisem przedsiębiorstwa, uwzględniającym większość, bądź wszystkie wymiary
jego funkcjonowania. Według tej koncepcji model biznesowy powinien być przede
wszystkim odzwierciedleniem wizji i przyjętych strategii przedsiębiorstwa. Do grupy
koncepcji w ujęciu szerszym można również zaliczyć modele biznesowe uwzględniające
relacje wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Takie koncepcje modeli biznesowych
są bliskie M. Dubosson-Torbay i P. Timmersowi. Do grupy modeli biznesowych w ujęciu
szerszym należy również zaliczyć koncepcje prezentowane przez J. Margrett’ę, P.
Rappa’ego, A. Afuah’a i C.L. Tucci’ego, czy wszystkie wersje koncepcji A. Osterwaldera
z lat 2002-2012 [17,18,19,34]. Autorzy Ci traktują model biznesowy, jako kompleksowy
obraz przedsiębiorstwa, pokazujący, jak ono działa i dostarczający odpowiedzi na
następujące pytania: kim są jego klienci, co stanowi dla nich wartość, w jaki sposób
przedsiębiorstwo ma osiągać zyski, zapewniając klientom określoną wartość, przy
optymalnym dla siebie poziomie kosztów.
Wśród autorów szerszego ujęcia warto również wymienić K. Obłója, według którego
model biznesowy to z jednej strony - techniczno – ekonomiczny model działania
przedsiębiorstwa [15], z drugiej – „totalna” koncepcja działania firmy [16]. Autor ten
dowodzi, że model biznesowy przedsiębiorstwa to połączenie koncepcji strategicznej
firmy i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej, jako budowa łańcucha wartości
pozwalającego na skuteczne wykorzystanie i odnowę zasobów oraz umiejętności. Według
K. Obłója właściwie określony model biznesowy powinien zawsze odpowiadać na
następujące pytania: na czym polega przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, jakie są
jego kluczowe zasoby i umiejętności, a także, jaki jest kształt jego łańcucha wartości.
[15,16] H. Chesbrough i R.S. Rosenbloom interpretują model biznesowy nieco szerzej.
Według nich składowymi modelu biznesowego są niżej wymienione elementy:
rozmiary wartości tworzonej dla użytkowników,
obsługiwany segment lub segmenty rynku wraz z kierowaną do nich ofertą,
kształt łańcucha wartości,
struktura kosztów oraz potencjalne zyski możliwe do osiągnięcia w ramach
przyjętych strategii,
pozycja przedsiębiorstwa na ścieżce ekonomicznej w branży lub w sektorze,
rodzaj przyjętej strategii konkurencji,
sposób wdrażania przez przedsiębiorstwo innowacji, w odniesieniu do: oferty,
sposobu obsługi klientów, jak również wewnętrznych procesów, struktury organizacyjnej
i sposobu funkcjonowania firmy jako całości. [2]
Jeszcze szerzej opisuje model biznesowy G.S. Yip. Według tego autora prawidłowo
opracowany model biznesowy ma za zadanie nie tylko określać kluczowych klientów
przedsiębiorstwa, ale również wyjaśniać przedmiot prowadzonej przez nie działalności,
a także sposób wypracowywania przez nie zysków. Tak rozumiany model biznesowy
zawiera w sobie zawsze zestaw następujących elementów:
jednoznacznie zdefiniowaną wartość dla klienta,
określone – na poziomie działalności operacyjnej - zasilenia (ang. inputs) i wyniki
(ang. outputs),
określony sposób, w jaki zasilenia przekształcane są w wyniki,
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zdefiniowany stopień integracji pionowej oraz zakres dywersyfikacji poziomej,
określony – w kontekście geograficznym – zasięg działania,
określony sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jego
struktury, kultury organizacyjnej oraz charakterystyką systemów zarządzania.
Jakkolwiek koncepcje modelu działalności przedsiębiorstwa w ujęciu szerszym (tab.3)
umożliwiają kompleksowe spojrzenie na sposób jego funkcjonowania, to nie dają się one
jednoznacznie skwantyfikować, a przez to uniemożliwiają obiektywną ocenę (brak
porównywalności pomiędzy wersjami różnych modeli biznesowych występującymi
w poszczególnych przedsiębiorstwach).
Koncepcje modelu biznesowego w ujęciu węższym (tab. 4) są zazwyczaj lepiej
kwantyfikowalne (dają się sparametryzować za pomocą zestawu wskaźników i są bardziej
adekwatne
dla
dokonywania
ocen
porównawczych
pomiędzy
różnymi
przedsiębiorstwami). Do grupy koncepcji w ujęciu węższym należy przede wszystkim
zaliczyć modele prezentowane przez A.J. Slywozky’ego, D.J. Morrisona i B. Andelmana
przedstawione w sposób szczegółowy, bo uwzględniający szeroką liczbę typów
i rodzajów. [22]
Tabela 3
Zestawienie definicji modelu biznesowego w ujęciu szerszym
Table 3
Summary of the business model definitions of the broader terms
Autor

Definicja modelu biznesowego

A. Osterwalder

Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za
sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz
zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości.
I [2002-2005]: Architektura przedsiębiorstwa oraz
system powiązań z klientami i partnerami zewnętrznymi
z uwzględnieniem aspektów finansowych, takich jak;
koszty, źródła i struktura przychodów, kluczowe zasoby
i umiejętności;
II [2005-2012]: Logika działania przedstawiająca sens,
racjonalność tego, w jaki sposób organizacja tworzy,
dostarcza i pojmuje wartość.
Logika działania przedsiębiorstwa w określonej
dziedzinie (biznesie);
Koncepcja działania obejmująca:
 opis wartości oferowanej przez przedsiębiorstwo
grupie lub grupom klientów,
 określenie podstawowych zasobów, procesów,
działań,
 opis relacji zewnętrznych przedsiębiorstwa;
służących tworzeniu, oferowaniu oraz dostarczaniu
wartości, zapewniający przedsiębiorstwu
konkurencyjność w danej dziedzinie oraz
umożliwiających zwiększenie jego wartości.
Akcentowanie różnicy między modelem biznesu
(traktowany statycznie i bardziej abstrakcyjnie) a
strategią biznesu, czy konkurowania (ujmowaną
dynamicznie, bo oznaczającą sposób realizacji celów w
danej dziedzinie).
Opis przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego
kluczowych klientów, określający przedmiot
prowadzonej przez nie działalności oraz sposób
osiągania zysków.

T. Gołębiowski,
T. Dudzik,
M. Lewandowska,
M.Witek-Hajduk

G.S. Yip
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Kluczowe elementy
koncepcji
Segmenty klientów;
Propozycja wartości;
Kanały dystrybucji;
Relacje z klientami;
Strumienie przychodów;
Struktura kosztów;
Kluczowi partnerzy;
Kluczowe działania;
Kluczowe zasoby.

Propozycja wartości dla
klienta;
Zasoby / kompetencje;
Miejsce w łańcuchu
dostaw;
Źródła przychodów.

Wartość dla klienta;
Rodzaj klientów;
Przedmiot działalności;
Zasięg geograficzny
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K. Obłój

J. Margretta

A.K. Koźmiński

M. Dubosson –
Torbay
A. Afuah, C.L. Tucci

J.C.Linder, C.Cantrell

P. Weill, M. Vitale

H. W. Chesbrough, R.

Połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej
praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha
wartości pozwalającego na skuteczne wykorzystanie i
odnowę zasobów oraz umiejętności;
spełniające trzy warunki:
 tworzy wartość (trwałą przewagę),
 jest spójne i powtarzalne,
 jest trudne do podrobienia.
Sposób prezentacji działania przedsiębiorstwa,
dostarczający odpowiedzi na pytania: kim są jego
klienci?, co stanowi dla nich wartość?, w jaki sposób
osiąga ono zyski?, jaka jest jego logika ekonomiczna
(dostarczana klientom określona wartość przy
optymalnym poziomie kosztów)?
Całościowa koncepcja funkcjonowania organizacji
uwzględniająca takie jego elementy wewnętrzne jak:
cele i zadania, strukturę organizacyjną, zasoby ludzkie
oraz wyposażenie techniczno-ekonomiczne; koncepcja
pokazująca sposób wzajemnego oddziaływania tak
rozumianej organizacji i jej elementów z otoczeniem
oraz sposób przekształcania przez nią wszelkich zasileń
w wyniki.
Architektura przedsiębiorstwa i sieci jego partnerów.
Metoda, według której przedsiębiorstwo buduje i
wykorzystuje swoje zasoby, w celu oferowania klientom
wartości wyższej niż konkurencja.

Logika tworzenia wartości przez organizację w
burzliwym otoczeniu;
Kompleksowa koncepcja działania przedsiębiorstwa, na
którą składają się:
 Wybór dotyczący klientów,
 Produkty ich ceny,
 Wartość dla klienta,
 Kształt łańcucha wartości,
 Wyróżniające zdolności i kompetencje,
 Źródła przychodów.
Logika działania przedsiębiorstwa stanowiąca:
 Co i w jaki sposób jest udostępniane (produkty,
usługi, prawa własności, prawa użytkowania,
pośrednictwo);
 Zakres przetworzenia zasobów;
 Specyfika zasobów własnych (jaki rodzaj dominuje,
np. zasoby finansowe, ludzkie, rzeczowe, inne
niematerialne).
Kompleksowy opis funkcjonowania przedsiębiorstwa
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działania;
Charakter operacji oraz
zasilenia i wyniki;
Zakres integracji
pionowej;
Poziom dywersyfikacji
poziomej;
Struktura oraz kultura
organizacji.
Architektura biznesu;
Koncepcja strategiczna
firmy;
Łańcuch wartości.

Ogólna koncepcja
funkcjonowania;
Klienci;
Wartość dla klientów;

Koncepcja
funkcjonowania
organizacji.

Architektura biznesu.
Sposób wykorzystania
zasobów dla tworzenia
wartości
ponadprzeciętnej w
stosunku do
konkurentów.

Zasoby i sposób ich
wykorzystania w
kontekście
dostarczanych usług i
wyrobów.

Segmenty rynku;
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wyjaśniający, jak zamierza ono osiągać wartość na
rynku; zawierający unikatową kombinację elementów po
stronie klienta, jak również sposobów organizacji
przedsiębiorstwa wewnątrz i na zewnątrz (ze
szczególnym naciskiem na sposób wdrażania przez nie
innowacji).

Wartość na rynku;
Sposób wdrażania
innowacji i kultura
organizacyjna.

Źródło: Opracowanie własne.

Autorzy ci nazywają wprost model biznesowy modelem zysku. W swojej koncepcji
dowodzą, że kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sposób
skupienia uwagi na kliencie i osiągania przez nie zysku. Według nich przedsiębiorstwo
nastawione na realizację celu, jakim jest zarabianie, stara się zawsze wykorzystywać
wszelkie możliwości dla zwiększenia swojej wartości, poprzez wzrost dochodów
i rentowności. Według nich podstawą dla osiągnięcia wysokiej rentowności
przedsiębiorstwa jest zawsze odpowiednio skonstruowany model działalności, składający
się z czterech podstawowych wymiarów. Są oni również zdania, że umiejętne
zastosowanie jednej z kilkunastu wyodrębnionych koncepcji modeli biznesowych lub
określonej ich kombinacji umożliwia przedsiębiorstwu osiągnięcie ponadprzeciętnej
rentowności. Powiązanie w 1996 roku przez A.J. Slywozky’ego, D.J. Morrisona i B.
Andelmana tych dwóch elementów, tj. rentowności i modelu biznesowego, sprawiło, że od
tej pory coraz częściej utożsamia się model biznesowy z modelem zysku, dla określenia
strategicznej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwiającej wchodzenie do
tzw. strefy zysku, tj. strefy wysokiej rentowności i ponadprzeciętnej wartości rynkowej.
[22]
Do grupy koncepcji w ujęciu węższym można zaliczyć również modele koncentrujące
się na procesie budowania wartości przedsiębiorstwa, kładące szczególny nacisk na sposób
przekształcania zasileń w wyniki, w ramach procesów wewnętrznych. Do autorów takiej
koncepcji modelu biznesowego można zaliczyć F. Betza, A.G. Pateli’ego, G.M. Gialglis’a,
D. Mitchell’a i C. Coles’a. Ich pierwowzoru można upatrywać w modelu łańcucha
wartości opracowanym po raz pierwszy przez M. Portera w 1985 roku.
Tabela 4
Zestawienie definicji modelu biznesowego w ujęciu węższym
Table 4
Summary of the business model definitions of the narrower terms
Autor

Definicja modelu biznesowego

D. Mitchell,
C. Coles

Opis przedsiębiorstwa udzielający odpowiedzi na
pytania: kto i w jaki sposób dostarcza produkty lub
usługi klientom?, co jest im oferowane i po jakich
cenach?
Model zysku wyjaśniający, w jaki sposób
przedsiębiorstwo: osiąga zyski, obsługuje klientów,
chroni swoją wartość oraz jaki jest jej obecny i przyszły
zakres działania.

A.J. Slywozk’y,
D.J. Morrison,
B. Andelman

F. Betz

Polityka przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym,
kierująca przyszłymi zasileniami, wynikami, procesami i
operacjami oraz uzyskiwaną dzięki nim wartością;
umożliwiająca przyjęcie różnych kombinacji
wymienionych elementów (sześć modeli strategicznych
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Kluczowe elementy
koncepcji
Obsługiwani klienci;
Sposób obsługi;
Oferta i ceny.
Wybór klientów;
Przechwytywanie
wartości;
Zróżnicowanie –
kontrola strategiczna;
Zakres działania.
Rodzaje zasileń,
wyników oraz kształt
procesów i ich
kombinacje;
Koncentracja na
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P. Timmers

S. Elliot

przedsiębiorstwa: finansowy, marketingowy,
produkcyjny, innowacyjny, informacyjny,
dywersyfikacyjny).
Architektura techniczna przedsiębiorstwa umożliwiająca
tworzenie i sprzedaż produktów oraz usług, a także
przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstwa, wraz z opisem potencjalnych korzyści
dla wszystkich jego interesariuszy.
Konstrukcja przedsiębiorstwa uwzględniająca jego
relacje zewnętrzne i wewnętrzne, która odróżnia je od
jego konkurentów.

procesach
przekształcania zasileń
w wyniki.
Architektura techniczna;
Sposób przepływu
informacji;
Opis korzyści dla
interesariuszy.
Specyfika relacji
zewnętrznych.

Źródło: Opracowanie własne.

Większość dostępnych modeli biznesowych - zarówno tych w ujęciu węższym, jak
i szerszym - koncentruje się na sposobie, w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość i osiąga
swoje zyski, z uwzględnieniem segmentów rynku, na których działa oraz realizowanych
przez nie strategii w zakresie konkurencji i rozwoju. Pionierami takiego spojrzenia na
przedsiębiorstwo są wspomniani już autorzy: A.J. Slywozk’y, D.J. Morrison i B. Adelman,
a rozwinął je najpełniej A. Osterwalder. Podobne ujęcie modelu biznesu proponuje Zespół
SGH: T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek – Hajduk, z tą różnicą,
że rezygnują oni z opisu odnoszącego się do segmentów działania przedsiębiorstwa na
rzecz charakterystyki jego łańcucha wartości i jego miejsca w łańcuchu dostaw. Wśród
autorów tych i podobnych koncepcji panuje pogląd, że dążenie do wzrostu
przedsiębiorstwa przy błędnej koncepcji jego funkcjonowania prowadzi zawsze do
odwrotnych skutków i negatywnie oddziałuje na wartość przedsiębiorstwa. Dlatego tak
istotne jest wg nich właściwe zdefiniowanie koncepcji działania w fazie wstępnej,
a następnie opracowanie i przyjęcie dla niego najbardziej adekwatnego modelu działania.
Innym, dodatkowym przykładem klasyfikacji modeli biznesowych może być uznanie
za kryterium specyfikujące konfiguracji łańcucha wartości przedsiębiorstwa, a więc
sposobu zestawienia procesów i funkcji przez nie realizowanych. W przypadku takiego
kryterium podziału, na jednym biegunie można wyróżnić przedsiębiorstwa skupiające się
na wybranym ogniwie łańcucha, a na drugim – podmioty rozbudowujące łańcuch wartości
o wybrane procesy i funkcje lub dokonujące znaczących zmian w strukturze
poszczególnych jego elementów. Takiej klasyfikacji odpowiada podział modeli według K.
Obłója, który na podstawie wspomnianego kryterium wyróżnił modele: dyrygenta,
operatora i integratora. [15] W ramach tego rodzaju klasyfikacji autor ten dokonuje
również podziału na przedsiębiorstwa: elastyczne, dyrygenckie – z jednej strony, tj.
wykorzystujące outsourcing, kompleksowe systemy planowania i zarządzania zasobami,
czy zespoły między-funkcjonalne oraz z drugiej strony - przedsiębiorstwa zintegrowane,
autarkiczne. Ponadto, w ramach tej klasyfikacji wyróżnia przedsiębiorstwa nastawione na
specjalizację lub już wysoce wyspecjalizowane. Autor przewiduje jednocześnie, że w
przyszłości większość przedsiębiorstw na świecie będzie przybliżać się do dwóch
podstawowych modeli biznesowych, tj. modelu dyrygenta, albo modelu integratora.[16]
Jeszcze innym sposobem klasyfikacji modeli biznesowych może być uszeregowanie ich
według specyfiki i rodzaju przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (tabela 5). W ramach
takiej klasyfikacji można wyróżnić modele biznesowe:
oparte na przewadze naturalnej (np. model przywództwa na skalę lokalną w
aspekcie lokalizacji),
oparte na korzystnej relacji ceny do jakości (np. model zysku ze skali transakcji i
model zysku z krzywej doświadczenia),
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oparte na przewadze systemu obsługi i oferowania tzw. rozwiązań pod klucz (np.
model zysku z rozwiązań dla klienta),
oparte na tworzeniu barier wejścia (np. model zysku ze standardu de facto). [14]
Ponadto, można dokonać klasyfikacji modeli biznesowych w oparciu o dwa inne
kryteria, mianowicie:
kluczowe zasoby i umiejętności,
oraz sposób podejścia przedsiębiorstwa do zagadnienia innowacyjności.
Zestawienie modeli biznesowych według typologii A.J. Slywotzky’ego oraz K. Obłója,
w oparciu o omawiane kryteria klasyfikacji prezentuje tabela.
Tabela 5
Klasyfikacja modeli biznesowych z uwzględnieniem kryterium innowacyjności
Table 5

Wybrane typy modeli biznesowych według
A.J. Slywotzky’ego i K. Obłója

Classification of the business models taking into account the innovation criterion
Konfiguracja łańcucha
wartości
- model zysku
wieloelementowego,
- model zysku z łącznicy,
- model zysku ze
specjalizacji,
- model zysku z pozycji w
łańcuchu wartości,
- inne modele biznesowe:
dyrygenta, operatora,
integratora

Innowacyjność i
szybkość działania
- model zysku
zależnego od czasu,
- model zysku z
produktu
specjalistycznego,
- model zysku z
nowych wyrobów.

Strategiczne zasoby
i umiejętności
- model zysku z
istniejącej bazy
użytkowników,
- model zysku z
superprodukcji,
- model zysku z
marki,
- model mnożnika
zysków.

Rodzaj przewagi
konkurencyjnej
Oparte na przewadze
naturalnej:
- model zysku z
przywództwa na
skalę lokalną
Oparte na przewadze
relacji ceny do
jakości:
- model zysku z
krzywej
doświadczenia,
- model zysku z
niskich kosztów
działalności,
model zysku ze skali
transakcji,
Oparte na przewadze
barier wejścia:
- model zysku ze
standardu de facto,
- model zysku z
piramidy wyrobów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [14, 16, 22]

Przyjęte w tabeli 5 cztery kategorie klasyfikacji modeli biznesowych odpowiadają
czterem parametrom modelu biznesowego prezentowanego przez K. Obłója. Oznacza to
możliwość zaadaptowania poszczególnych modeli biznesowych zaprezentowanych przez
A.J. Slywozky’ego, D.J. Morrisona i B. Andelmanna w ramach poszczególnych
elementów ujętego szeroko przez K. Obłója modelu działalności przedsiębiorstwa.
Możliwe jest zatem połączenie kilku różnych koncepcji modelu biznesowego, po to, aby
stworzyć nowy, trudny do naśladowania przez konkurentów model funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Do dokonywania kombinacji takich rozwiązań zachęcają sami autorzy
koncepcji modelu zysku. [14, 16, 22]
Model biznesowy zaproponowany przez A. Osterwaldera został zbudowany, jako suma
zasobów i czynności, które firma organizuje i realizuje celem dostarczenia konkretnej
wartości dla konkretnego klienta [17,18,19,34]. Szablon został podzielony na dziewięć,
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zależnych od siebie elementów, którymi są: segmentacja klientów (customer segment),
wartość dodana (value proposition), kluczowe zasoby (key resources), kluczowi partnerzy
(key partners), kluczowe działania (key activites), kanały dystrybucji (channels), struktura
kosztów (cost structure), struktura przychodów (revenue streams), oraz relacje z klientami
(customer relationships).
Podstawowym elementem modelu jest właściwie przeprowadzona segmentacja
klientów. Określa on różne grupy klientów, którym dostarcza się wartość dodaną, poprzez
oferowane przez przedsiębiorstwo produkty lub usługi. Aby lepiej zrozumieć i efektywniej
zaspokajać potrzeby swoich klientów, przedsiębiorstwa dzielą ich na grupy różniące się od
siebie potrzebami, zachowaniem lub innymi cechami. W jednym modelu biznesowym
można wyszczególnić jeden lub więcej segmentów klientów, przyporządkowując ich do
następujących grup, np.: klienci zdywersyfikowani, klienci segmentowani, klienci niszowi,
klienci masowi. Drugim według ważności elementem modelu CANVAS, podobnie jak w
koncepcji Slywozky’ego D.J. Morrisona i B. Adelmana jest propozycja wartości
dostarczanej wyróżnionym segmentom klientów. Propozycja wartości może być obietnicą
wykonania danej pracy za jej nabywcę. Dobrym przykładem są firmy wynajmujące floty
samochodowe przedsiębiorstwom. W tej sytuacji klienci nie muszą absorbować swojej
uwagi na stanie technicznym użytkowanych pojazdów lub innych zagadnieniach
związanych z ich eksploatacją. Inną wartością dodaną jest odpowiedni design, istotny np.
w branży mody, czy elektronice konsumenckiej. Elementem dodającym wartości jest także
marka lub konkurencyjna cena. Przykładem mogą być również linie lotnicze Ryanair,
które tak zaprojektowały swój model biznesowy, aby móc dostarczać usługi przelotów po
konkurencyjnych cenach. [35,36]

Źródło: [18, 35]

Rys. 5. Wymiary modelu biznesowego wg koncepcji CANVAS
Fig. 5. Dimensions of a business model based on the CANVAS concept
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Trzecim w kolejności, z najistotniejszych komponentów modelu CANVAS są
kluczowe zasoby. Wyróżnia się zasoby materialne, czyli maszyny, samochody, punkty
sprzedaży, serwery, odznaczające się zazwyczaj wysoką kapitałochłonnością oraz zasoby
niematerialne, które w ostatnich dekadach szczególnie zyskały na znaczeniu. Dziewięć
komponentów modelu CANVAS – wg zamysłu autorów – stanowi swego rodzaju szablon,
narzędzie do prawidłowego tworzenia modeli biznesowych. Podczas pracy nad szablonem
zawsze definiuje się model konkretnego przedsiębiorstwa w sposób uproszczony,
intuicyjny i łatwy w prezentacji. Tą koncepcję tworzenia i analizowania modeli
biznesowych cechuje duża elastyczność, dzięki czemu ma ona charakter uniwersalny
i może być stosowana w różnych branżach. Zaletą jest umiejscowienie propozycji wartości
dla klienta w centrum modelu. Dzięki takiemu ujęciu wysiłki przedsiębiorstwa
poddawanego analizie niemal zawsze skupiają się na dostarczeniu klientowi tego, czego
naprawdę potrzebuje. Szablon stanowi trzon koncepcji CANVAS, ale nie wyczerpuje
wszystkich zagadnień związanych z modelowaniem biznesów. Koncepcja A. Osterwaldera
nie jest pozbawiona wad.
Według R. Kołodzieja koncepcja ta to jedynie statyczny obraz przedsiębiorstwa lub
sposobu prowadzenia biznesu - „migawka rzeczywistości”. Podejście to zdaniem wielu
autorów wspomaga rozumienie idei prowadzenia biznesu, ale nie rozwiązuje problemów
związanych z zarządzaniem nim, nie proponując sposobów przełożenia celów na
konkretne działania. Ułomność koncepcji wiąże się również z brakiem szczegółowych
informacji dotyczących jej poszczególnych komponentów. Model CANVAS pokazuje
wprawdzie kolejność postępowania w analizowaniu i strategicznym formułowaniu swoich
dziewięciu elementów składowych, ale zupełnie pomija aspekt dynamiki zmian. Niektórzy
specjaliści z zakresu zarządzania są zdania, że model A. Osterwaldera wykazuje większą
przydatność dla dojrzałych organizacji, które posiadają rozwinięte zasoby, w tym mocno
rozbudowane tzw. kluczowe kompetencje i mają bardziej ugruntowaną pozycję rynkową
niż młode przedsiębiorstwa typu start-up. W młodych firmach bowiem część kosztowa
w sposób naturalnych staje się kluczowym elementem rozstrzygającym o efektywności
modelu prowadzenia biznesu. Dla podmiotów, w których podstawowym zasobem jest
pomysł, pasja i mocne zaangażowanie pracowników, a które działają pod silniejszą - niż
podmioty dojrzałe - presją zmieniającego się otoczenia, koncepcja CANVAS wydaje się
zbyt sztywna [35, 36]. Mark von Rosing w książce pn. Applying Real-World BPM in an
SAP Environment wskazuje na jeszcze inne słabości modelu A. Osterwaldera. Twierdzi, że
nie zawiera on struktur korporacyjnych i odpowiedzialności, które model biznesowy
powinien zakładać. Wytyka autorom koncepcji, że opisany przez nich schemat zupełnie
pomija podstawowe takie zagadnienia, jak np.: cele strategiczne, wskaźniki efektywności
działania, które jego zdaniem model powinien wskazywać. Większość specjalistów
z zakresu zarządzaniu zarzuca koncepcjom A. Osterwaldera, a także Slywozky’ego D.J.
Morrisona i B. Adelmana zbyt dużą ogólnikowość. Uważają oni, że założenie, w którym
następuje przesadna koncentracja na zagadnieniu wartości dodanej uznawanej za niemal
wyłączne ogniwo łączące między wymiarami takimi jak koszty i przychody jest
przesadnym uproszczeniem. Twierdzą oni, że bazując tylko na wskaźnikach uzyskanych
z analizy kosztów i przychodów nie można zbudować pełnego modelu biznesowego. Za
słabość omawianych koncepcji uznaje się również nie uwzględnienie relacji między:
zasobami, procesami i odpowiedzialnością. Większość teoretyków zarządzania jest zdania,
że model CANVAS powinien raczej być używany do wprowadzania innowacji w modelu
biznesowym lub produkcie, usłudze, niż być traktowanym, jako całościowa koncepcja
modelowania biznesu przedsiębiorstwa. Nie uwzględnienie dynamicznym aspektów
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zmiany składowych modelu warunkuje ograniczoność możliwości jego zastosowania, jako
narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacji. [36]
Omówione, uniwersalne rozwiązania stanowią jedynie przykłady metod pozwalających
w sposób mocno uproszczony, ale ustrukturyzowany analizować działalność, prowadzoną
przez organizacje z różnych branż. Nie zapominając o wadach prezentowanych koncepcji,
podnoszonych przez wielu specjalistów z zakresu zarządzania, nie należy zapominać, że
modelowanie biznesu jest wyjątkowo efektywną - również dzięki swojej prostocie –
metodą służącą usprawnianiu zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w coraz
bardziej turbulentnym otoczeniu.
2. Przykłady typologii modeli biznesowych w branży TSL
Zarówno jednak autorzy koncepcji modelu zysku, jak i autor koncepcji CANVAS oraz
inni popularni, jak: P. Timmers, A.G. Pateli, czy J. Margretta podkreślają, że osią każdego
modelu biznesowego jest zagadnienie wartości dostarczanej klientom. Niektórzy z autorów
idą nawet krok dalej, zauważając, że każda wartość dostarczana klientowi ma swój cykl
życia i związane z nimi etapy. Dopiero uświadomienie sobie wagi tego zagadnienia
pozwala przedsiębiorstwom na konstruowanie adekwatnych do otoczenia modeli
biznesowych i dokonywanie związanych z nimi właściwych wyborów strategicznych.
Nieliczni autorzy zagraniczni i krajowi podejmują się formułowania koncepcji modeli
biznesu dla branży TSL. Istniejące już pojedyncze rozwiązania cechuje różny poziom
szczegółowości i zakresu nie zawsze tak samo rozumianej branży TSL. Jak pisze W.
Rydzkowski różnice w interpretowaniu branży TSL i związanych z nią usług przekładają
się na różnice w interpretowaniu, czym jest model biznesu przedsiębiorstwa TSL.
Warto zatem posługiwać się spójną koncepcją usługi logistycznej, za którą większość
autorów uważa wykonywanie na podstawie umowy czynności polegającej na realizacji
przez usługobiorcę jednej lub wielu funkcji logistycznych na rzecz zleceniodawcy. [20]. W
takim ujęciu elementami usługi logistycznej są: transport, (czyli zespół czynności
związanych z przemieszczaniem dóbr materialnych i osób przy użyciu odpowiednich
środków), spedycja, (czyli organizacja przewozu ładunków, uzupełniająca go o czynności
związane z obsługą dokumentacji przewozowej, ubezpieczeniem ładunku,
przygotowaniem do transportu poprzez odpowiednie pakowanie, pozyskiwanie i łączenie
ładunków, w celu optymalizowania przestrzeni ładunkowej, wybór i zarządzanie środkami
transportu ze względu na cechy ładunku, koszty, odległość, czas, itp.) logistyka, (czyli
procesy i czynności mające za zadanie zapewnienie odbiorcom wymaganej dostępności
towarów, pod względem ilości, jakości, bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej z
uwzględnieniem działań poprzedzających, polegających na magazynowaniu, kompletacji,
pakowaniu, itp., optymalizowanych w kontekście efektywności i z uwzględnieniem szybko
zmieniających się czynników popytowych) oraz tzw. usługi uzupełniające (obejmujące
czynności wykraczające poza tradycyjnie pojmowane zadania logistyczne, np. usługi
informacyjne w zakresie stanu realizacji umowy logistycznej, dostarczane w czasie
rzeczywistym, czy zorientowane na podniesienie poziomu obsługi logistycznej – rys. 6).
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Źródło: [34]

Rys. 6. Przykłady współczesnych usług uzupełniających TSL i zapotrzebowanie na nie
Fig. 6. Examples of the contemporary TFL complementary services and the demand for them

Analiza kierunków zmian w branży TSL w Polsce pozwala na określenie obecnych
i przyszłych źródeł przewag konkurencyjnych należących do niej podmiotów, które
autorzy dostępnych koncepcji i modeli uznają za kluczowe dla ich konstrukcji. Źródłami
obecnych przewag firm TSL są w szczególności: doświadczenie branżowe i kompetencje,
wiedza na temat rynku, następnie - infrastruktura (w tym rozbudowana sieć połączeń),
dostępność do najnowszych technologii, w szczególności IT, a w dalszej kolejności - silna
pozycja przetargowa wobec dostawców i odbiorców, dobrze rozpoznawalna marka
i przyjazny wizerunek firmy.
Większość dostępnych opracowań poświęconych branży TSL utożsamia model biznesu
z typem usługodawców logistycznych, wyróżniając od trzech do pięciu modeli biznesu. Są
nimi najczęściej modele koncentrujące się niemal wyłącznie na stopniu złożoności
czynności logistycznych i ich zakresie. Ten sposób klasyfikacji oznacza wyróżnienie
następujących typów operatorów logistycznych: 1PL (dział wewnętrzny przedsiębiorstwa
lub odpowiadająca mu firma zewnętrzna, zaspokajająca jego wewnętrzne potrzeby
transportowe i magazynowe), 2PL (usługodawca logistyczny o charakterze przewoźnika
lub spedytora albo dział przedsiębiorstwa produkcyjnego realizujący te funkcje), 3PL
(niezależne od dostawców i odbiorców przedsiębiorstwo świadczące usługi logistyczne,
najczęściej w ramach logistyki kontraktowej), 4PL (integrator logistyczny świadczący
bardziej rozwinięte i kompleksowe niż 3PL usługi logistyczne, dysponujący
kompetencjami w zakresie nowoczesnego zarządzania procesami logistycznymi, wraz
z rozbudowaną sferą informatyczno-komunikacyjną, nieponoszący jednak wysokich
kosztów kapitałochłonnych zasobów materialnych) lub nawet 5PL (najwyższy w hierarchii
poziom usługodawców logistycznych, znajdujący się jednak nadal sferze koncepcji
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teoretycznych a nie w realnej praktyce gospodarczej). Modele zajmujące najwyższe
miejsca w tzw. piramidzie TSL: 4 PL i 5PL (rys. 7), ze względu na ograniczone obciążenie
zasobami materialnymi są najmniej kapitałochłonne i odznaczają się najwyższą
marżowością oferowanych usług. Stopień dojrzałości modelu wg tzw. piramidy TLS
również powinien warunkować wysokość osiąganych dochodów.
Zazwyczaj, bowiem korzyści z wykonywania usług logistycznych są proporcjonalne do
stopnia ich złożoności. Proste usługi transportowe cechujące firmy zajmujące najniższe
pozycje piramidy (1PL, 2 PL) obarczone są wysoką kapitałochłonnością potrzebnych do
ich wykonywania zasobów materialnych. Dodatkowo, prostota wykonywania tych usług
powoduje, że liczba świadczących je podmiotów jest największa. Z kolei konieczność
konkurowania z wieloma podobnymi podmiotami zmusza do ciągłego obniżania marży
handlowej.
To z kolei wymusza konieczność poszukiwania innych źródeł zarobku i dążenia do
takich usprawnień w modelu biznesowym firmy, które pozwolą umożliwią firmie zajęcie
poziomu bardziej dojrzałego, tj. znajdującego się wyżej w tzw. piramidzie TSL.
W obszarze zagadnień związanych modelowaniem biznesów dla branży TSL warto
wspomnieć o koncepcjach lub typologiach opracowanych przez zespoły naukowców
takich jak: T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek – Hajduk [4], H.
Brdulak, J. Archutowska [31], W. Rydzkowski [20], D. Rucińska, czy P. Blaik. Ciekawie
zagadnienia modelowania biznesu w branży TSL interpretuje H. Brdulak bazując na
teoriach M. Portera związanych z łańcuchem wartości (a obecnie tzw. odwróconym
łańcuchem wartościwg. Slywotzky’ego) oraz wybranych aspektach zarządzania
procesowego, czy tworzenia przewag konkurencyjnych wg J.Rokity. [27]

Źródło: [8]

Rys. 7. Piramida TSL - zakres usług logistycznych
Fig. 7. TFL pyramid - scope of logistics services

W koncepcji T. Gołębiowskiego, T. M. Dudzik, M. Lewandowskiej, M. Witek –
Hajduk na uwagę zasługuje opracowany model badawczy składający się z czterech
sparametryzowanych komponentów, umożliwiający prowadzenie badań empirycznych za
47

Transport Samochodowy 4-2013

pomocą w miarę jednoznacznej metody punktowej. W fazie normatywnej tworzenia tego
modelu przyjęto klasyfikację umożliwiającą wyodrębnienie sześciu typów przedsiębiorstw
w zależności od występującej kombinacji parametrów poszczególnych komponentów
modelu, od tradycjonalisty odznaczającego się posiadaniem długiego łańcucha wartości
i niskim potencjałem zasobowym (z uwzględnieniem tzw. kluczowych kompetencji) do
integratora cechującego się krótkim łańcuchem wartości i wysokim potencjałem
zasobowym. Zarówno model, jak i przyjęta przez autorów klasyfikacja posłużyły do
przeprowadzenia badań empirycznych w polskich przedsiębiorstwach należących do
czterech różnych branż, w tym branży TSL. Analizy przedsiębiorstw w oparciu o przyjęty
model dokonano jednak w kontekście akcesji Polski do UE i związanych z nią zmian.
Współcześnie ta perspektywa wydaje się już mocno nieaktualna. Mamy natomiast do
czynienia z przedłużającymi się zjawiskami kryzysowymi w gospodarce, postępującą
globalizacją i hiperkonkurencją na niemal wszystkich rynkach.
Zbadanie przedsiębiorstw TSL za pomocą modelu uniwersalnego przedstawione przez
w/w autorów, wobec nowych uwarunkowań, wydaje się już niewystarczające. Koncepcja
modelu biznesu dla branży logistycznej wymaga modyfikacji. Istnieje pilna potrzeba
przeprowadzenia na jej podstawie pogłębionej analizy branży TSL, celem uchwycenia
zmian, które się w nich dokonały w okresie ostatniej dekady. Ciekawa byłaby diagnoza
zmian, również w sferze preferencji klientów TSL, przekładających się na propozycję
oferowanej im wartości, a także, zmian w obszarze kluczowych zasobów i kompetencji
firm TSL oraz w strukturze łańcucha wartości. Inne powinny być też zasady doboru próby
badawczej do przeprowadzenia analizy empirycznej modeli w stosunku do badań
przeprowadzonych osiem lat temu, ze względu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych funkcjonowania firm TSL.
Wielu specjalistów branży jest zdania, że obecne postrzeganie usługodawcy TSL
znacznie odbiega od modelu funkcjonującego w Polsce dziesięć lat temu (rys. 9).
W przeważającej większości wówczas istniejących łańcuchów logistycznych był on
traktowany jak podwykonawca, o roli raczej podrzędnej wobec wszystkich stron procesów
w tradycyjnym łańcuchu dostaw. Zajmował on przeważnie miejsce pomiędzy
poszczególnymi ogniwami łańcucha, co najczęściej ograniczało jego działalność do
wykonywania usług transportowych lub spedycyjnych. W ciągu ostatniej dekady rola
usługodawcy TSL w globalnym łańcuchu dostaw wyraźnie zyskała na znaczeniu. Obecnie
nie jest on już tylko podwykonawcą zlecanych mu usług, ale dostarczycielem wartości
będących efektem jego specjalistycznych kompetencji i potencjału działalności (rys. 10).
Przewiduje się, że w Polsce w dalszym ciągu utrzyma się trend polegający na rezygnacji
przez czołowych operatorów ze świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz
szeroko pojętej logistyki magazynowej.
Na skutek nowego pojmowania roli współczesnych usługodawców logistycznych coraz
częściej dochodzi do przejmowania funkcji tradycyjnych dystrybutorów przez firmy TSL.
Wypełniają oni zarezerwowane dotychczas dla pośredników ogniwa łańcucha dostaw,
szczególnie, gdy zapasy gromadzone w centrach dystrybucji stanowią własność dostawcy.
Przedsiębiorstwa TSL działające według takiej logiki upatrują źródeł swojego sukcesu
przede wszystkim w zasobach niematerialnych (m.in. know-how, kompetencjach
pracowników, systemach informatycznych i zarządzania, powiązaniach kooperacyjnych,
posiadanym doświadczeniu). Brakujące zasoby materialne są oni w stanie pozyskiwać na
rynku dostawców TSL stosowanie do bieżących potrzeb. Złożoność oferowanych przez
nich usług wiąże się jednak z największą odpowiedzialnością i szeregiem ryzyk, czym
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starają się one uzasadniać narzucanie klientom zazwyczaj wyższych niż w przypadku
tradycyjnych operatorów marż.

*Potencjał zasobowy MB opisuje zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa w danej dziedzinie (biznesie)
i określa poziom większości parametrów użytych, jako elementy oceniające MB.
Źródło: [4]

Rys. 8. Klasyfikacja modeli biznesu ze względu na długość wewnętrznego łańcucha wartości
oraz potencjał zasobowy
Fig. 8. Classification of business models according to the length of the internal value chain
and the resources potential

Źródło: [20]

Rys. 9. Miejsce usługodawców TSL w tradycyjnym łańcuchu dostaw
Fig. 9. Place of the TFL service providers in the traditional supply chain
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Rys. 10. Miejsce usługodawców TSL we obecnym łańcuchu dostaw
Fig. 10. Place of the TFL service providers in the current supply chain

W okresie gwałtowanie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, w tym: kryzysu
gospodarczego, szybkiego umiędzynaradawiania się rynków rozwijających się, nowych
możliwości pozyskiwania zasobów, dynamicznego rozwoju technologii informacyjnokomunikacyjnych, wzrostu znaczenia tzw. zrównoważonego rozwoju, firmy TSL
przyjmują różne modele i strategie działania. Specyfika współdziałania podmiotów
w obrębie łańcucha dostaw wyraźnie zmienia się w stosunku do tej sprzed paru lat
i odróżnia się na tle innych branż.
Obserwuje się, że po względnym wyhamowaniu zjawisk kryzysowych polskie firmy
TSL coraz chętniej deklarują zwiększanie swojego potencjału poprzez przejmowanie
podmiotów o podobnej wielkości i profilu działania. Równie często dochodzą z branży
sygnały o próbach porządkowania struktury organizacyjnej, wydzielaniu działalności
pobocznej, podziale firmy na odrębne podmioty o odmiennej specjalizacji rynkowej.
Krajowy rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla graczy międzynarodowych, którzy
oprócz intensyfikacji sprzedaży w usługach drobnicowych i kurierskich nie rezygnują
z rozwijania sektorów całopojazdowych. Należy oczekiwać dalszego wzrostu
konkurencyjności operatorów logistycznych, dalszego wzrostu znaczenia integratorów
globalnych łańcuchów dostaw, konsekwentnego dążenia do obniżania kosztów, przy
jednoczesnym podnoszeniu poziomu standardów jakości obsługi klienta.
Odpowiedzią na poszukiwanie przez klientów efektywnych metod dostarczania
towarów jest wzbogacanie oferty przez firmy TSL o sprzedaż on-line i nowoczesne usługi
informacyjno-komunikacyjne, wprowadzanie do oferty usług, charakteryzujących się
wysoką indywidualizacją podejścia do klienta, mi.n. w zakresie elastycznego zarządzania
łańcuchem dostaw oraz zarządzania związanego z nim ryzykiem. Oczekuje się również
dalszej ekspansji operatorów logistycznych na rynki blisko – i dalekowschodnie oraz
afrykańskie.
Zmieniają się formy działania i zakres usług firm logistycznych, co utrudnia
jednoznaczną ocenę przedsiębiorstw TSL. Wobec dynamicznie zmieniających się
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw TSL
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uzasadnionym wydaje się przeprowadzenie dogłębnej analizy firm logistycznych
działających na polskim rynku, w oparciu o dedykowaną im koncepcję modelu
biznesowego. W takim badaniu warto by uwzględnić aspekt związany z możliwością
różnicowania modeli biznesowych na rynkach geograficznych. Równie ważne oprócz
szczegółowej diagnozy branży logistycznej jest również podjęcie próby określenia
dalszych, optymalnych kierunków rozwoju zidentyfikowanych modeli biznesowych
badanych firm TSL.
Podsumowanie
Koncepcja opisu działalności przedsiębiorstwa za pomocą modelu biznesowego ma
coraz szersze uznanie w środowisku nauk o zarządzaniu, szczególnie obecnie, w okresie
nasilającego się kryzysu gospodarczego. Wiele przedsiębiorstw TSL stoi przed dylematem,
czy - wobec niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych - podejmować krótkotrwałe
działania naprawcze, czy koncentrować się na działaniach o charakterze długofalowym,
takich jak: zmiana sposobu prowadzenia biznesu, restrukturyzacja, czy przyjęcie nowych
strategii działania w zakresie konkurencji, rozwoju rynku, reorganizacji łańcucha wartości.
O ile w pierwszych latach trwania kryzysu można było zaobserwować wśród
przedsiębiorców branży TSL działania polegające na podejmowaniu tzw. szybkich
usprawnień w sferze redukcji kosztów stałych, poprawiania płynności, o tyle obecnie
obserwuje się, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się podejmować działania
w obszarze organizacji i zarządzania, a więc mające szerszy wymiar. Dlatego też należy
się spodziewać dalszego rozwoju tematyki związanej z modelami biznesowymi
i modelowaniem działalności przedsiębiorstw TSL.
Niniejszy artykuł zawiera przegląd koncepcji modeli biznesowych, porównanie
definicji i pojęć z nim związanych oraz przedstawia ewolucję badań w tym zakresie. Ma
on służyć sformułowaniu autorskiej, zoperacjonalizowanej koncepcji modeli biznesowych
dla branży TSL. Istnieje szansa, że w oparciu o własną koncepcję uda się zaobserwować
zjawiska związane z próbami tworzenia nowych modeli biznesowych TSL, pod wpływem
obecnego kryzysu gospodarczego. To może być kolejnym przyczynkiem do dalszych
badań empirycznych nad zmianami modeli biznesowych w branży TSL, ekstrapolowania
związanych z nimi trendów i wskazywania optymalnych kierunków rozwoju.
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