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Wprowadzenie

Okazuje się, że podobne przedsiębiorstwa, działające w tej samej branży, mogą 

zasadniczo różnić się w sposobie działania i osiągać zróżnicowane wyniki �nansowe. 

Ich sposób działania i dokonywania wyborów najogólniej odzwierciedla realizowany 

model biznesowy. W artykule ukazano wpływ modelu biznesowego nastawionego 

na rynek kapitałowy na postrzeganie rzeczywistości i realizowaną strategię przedsię-

biorstwa. Zakładając, że model biznesowy ma bezpośredni wpływ na sferę operacyjną 

przedsiębiorstwa, za cel artykułu przyjęto przedstawienie specy�cznych zagrożeń 

wynikających z braku stabilności rynków �nansowych dla tych przedsiębiorstw, które 

realizują model biznesowy zorientowany na rynek kapitałowy. Oznacza to, że w fazie 

recesji model biznesowy może ograniczać możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

1. Pojęcie i funkcje modelu biznesowego

Kategorię modelu biznesowego odkryto i wprowadzono do teorii zarządzania 

przedsiębiorstwem stosunkowo niedawno. Przypuszcza się, że pojęcie to powstało 

w trakcie opracowywania aplikacji informatycznych, kiedy zwrócono uwagę na duże 

zróżnicowanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw w zbliżonych warunkach1.

Model biznesowy można rozumieć jako ogólną regułę określającą kierunek łań-

cucha decyzji nastawiony na cele przedsiębiorstwa i przebieg procesu optymalizacji. 

Posługiwanie się pojęciem modelu biznesowego służy opisowi specy�ki podejścia 

* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów.
1 M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001, s. 179.
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do zarządzania z uwzględnieniem jego najistotniejszych właściwości. Z tego względu 

decyzje wynikające z modelu biznesowego mają charakter powtarzalny z punktu 

widzenia preferencji decydenta, zatem są czymś przeciwnym do decyzji jednorazo-

wych o zasadniczym znaczeniu (one-shot decisions), które wyrażają zmianę prefe-

rencji i celów działania2.

W literaturze fachowej można spotkać wiele określeń tej kategorii. Jako model 

biznesowy przedsiębiorstwa określa się3:

• ogólny opis funkcjonowania przedsiębiorstwa,

• sposób działania zapewniający przedsiębiorstwu generowanie dochodu,

• architekturę kreowania produktu,

• strukturę kierującą transakcjami,

• sposób wykorzystania szans biznesowych nastawiony na osiąganie celów,

• organizację łańcucha wartości.

Najogólniej ujmując, model biznesowy wyznacza algorytm postępowania służący 

do podejmowania decyzji w zmieniającym się środowisku biznesu, stąd ma wpływ 

na zarządzanie przedsiębiorstwem, a także jego organizację i architekturę budżeto-

wania. Pojęcie to wpisuje się w sekwencję działań:

• cele przedsiębiorstwa,

• strategie osiągania celów,

• modele biznesowe,

• mechanizm budżetowania.

Silnym czynnikiem kształtowania modelu biznesowego jest koncentracja na celach 

działalności oraz obszarach będących źródłem korzyści dla przedsiębiorstwa, a zara-

zem ignorowanie czynników uznanych za mniej istotne. W konsekwencji kategoria 

modelu biznesowego redukuje, czyli upraszcza, złożoną rzeczywistość i opiera się 

na podstawowych czynnikach generowania zysku, kreowania wartości, dominują-

cej strategii rynkowej, koncepcjach relacji z otoczeniem, modelach konkurowania, 

stylach kierowania itd.4.

Postać modelu biznesowego, przyjęta na użytek strategii przedsiębiorstwa, kon-

centruje się na funkcjach uważanych przez zarządzających za najważniejsze. Poprzez 

model biznesowy wyraża się przekonanie decydentów, iż przyjęty sposób zarządza-

nia przedsiębiorstwem jest efektywny i prowadzi najkrótszą drogą do osiągnięcia 

2 P. Bogeto&, P. Pruzan, Planning with multiple criteria, Copenhagen Business School Press, Copenha-
gen 1997, s. 236–237.

3 Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, O'cyna Wydaw-
nicza SGH, Warszawa 2006, s. 243.

4 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy – strategie i modele, O'cyna Ekonomiczna, Kraków 2003, 
s. 86.
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celów. Zatem model biznesowy można określić jako schemat prospektywnego myśle-

nia, który ma wzmacniać determinację do realizacji obranej strategii. Z szerokiego 

przeglądu de�nicji i klasy�kacji modeli biznesowych dokonanego przez profesora 

Bogdana Nogalskiego wynika podział na trzy zasadnicze grupy przedsiębiorstw5:

• przedsiębiorstw biernych, których decydenci nie reagują na zmiany, nawet 

jeśli je dostrzegają, zatem nie podejmują przedsięwzięć dostosowawczych 

i restrukturyzacyjnych,

• przedsiębiorstw reaktywnych, których decydenci reagują na zmiany z opóźnie-

niem, często pod przymusem, wykazując największą reaktywność na zmiany 

w prawodawstwie, dużo mniejszą, jeśli chodzi o zmiany rynkowe,

• przedsiębiorstw proaktywnych, przewidujących przyszłość i starających się 

wyprzedzać programowane trendy, odpowiadających reorientacji strategicznej 

przedsiębiorstwa otwartego na otoczenie zewnętrzne, określającej treść strategii, 

systemowo podporządkowanej logice działania biznesu.

Wybór modelu biznesowego odzwierciedla sposób myślenia menedżerów, 

a pośrednio istniejący system �nansowy i regulacyjny, w którym menedżerowie 

uczą się reagować na różne sygnały rynkowe w zakresie core business. Jego założe-

nia stanowią dyrektywę dla informatyków. Przyjmując określone rozwiązania, mają 

oni możliwość w miarę wiernego odwzorowania procesu decyzyjnego, powiązań 

między poziomem operacyjnym i korporacyjnym oraz przyporządkowania decyzji 

do poszczególnych stanowisk. W ten sposób model biznesowy steruje strumieniami 

informacji, ich przetwarzaniem i gromadzeniem w bazach danych.

2.  Wewnętrzna i zewnętrzna orientacja w modelu 

biznesowym przedsiębiorstwa

Model biznesowy przyjmuje orientację wewnętrzną lub zewnętrzną, co oznacza 

traktowanie określonego zbioru czynników jako kluczowych w procesie podejmo-

wania decyzji. Klasycznym przykładem orientacji zewnętrznej jest podporządko-

wanie zarządzania sygnałom płynącym z rynku, zaś orientację wewnętrzną wyraża 

koncentracja przedsiębiorstwa na doskonaleniu podstawowej działalności. W tym 

kontekście model biznesowy wyraża stopień reaktywności przedsiębiorstwa na czyn-

niki zewnętrzne i wewnętrzne.

5 B. Nogalski, Modele strategiczne jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of 
Business Administration” 2009, nr 2 (97), s. 5–8.
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W literaturze fachowej silniej akcentuje się konieczność zewnętrznej orienta-

cji przedsiębiorstwa dostosowanej do odbioru sygnałów zewnętrznych, zwłaszcza 

zaś pochodzących z rynku kapitałowego. Do ważnych czynników uzasadniających 

zewnętrzną orientację przedsiębiorstwa należy zaliczyć zmiany popytu i podaży, 

zachowania konkurencji, postęp technologiczny, preferencje i upodobania nabyw-

ców, oczekiwania inwestorów, a także procesy globalizacyjne oraz warunki instytucjo-

nalne, regulacyjne i społeczne kształtujące środowisko biznesu. Współczesne przed-

siębiorstwa uzależnione od otoczenia w większości realizują orientację zewnętrzną, 

co wymaga koncentracji uwagi na rynku kapitałowym, reagowania na zachowania 

konkurentów, nadążania za zmianami produktów, a także liczenia się z wymogami 

rynku pracy i zaopatrzenia. Taka orientacja zapewnia szybszą reakcję na zmiany 

w obszarze popytu, struktury sprzedaży, preferencji nabywców, kanałów zaopatrze-

nia, stóp procentowych, rynku walutowego itd.

Na przykład w przeszłości, gdy rynek charakteryzował się de�cytem wielu surow-

ców i niedoborem wyrobów gotowych, wówczas w modelu biznesowym przedsię-

biorstw występował przerost komórek zaopatrzenia zabiegających o komponenty 

do produkcji, a zarazem sprzedaży dokonywano bez potrzeby stosowania zabiegów 

marketingowych. Obecnie, wobec nadmiaru podaży towarów na rynku, proporcje 

te kształtują się inaczej. Pojawiają się przy tym nowe zagrożenia. Wiążą się one z uza-

leżnieniem od czynników zewnętrznych, naśladownictwem, nadrzędnym charakte-

rem wartości reprezentowanych przez otoczenie, podatnością na spekulację, marno-

trawstwem wewnętrznego potencjału, dezintegracją struktur, a niekiedy rezygnacją 

z własnej drogi rozwoju i indywidualnych aspiracji.

Wydaje się, że akcentując orientację zewnętrzną nie docenia się możliwości, 

jakie wynikają z wewnętrznej orientacji przedsiębiorstwa. Orientacja wewnętrzna 

jest przywilejem liderów rynku oraz �rm mających dużą przewagę nad konkurencją, 

które kreują nowe produkty i usługi. Koncentruje się ona na rozwoju wewnętrznym, 

łączy z postępem organizacyjnym czy technologicznym, doskonaleniem sprawności 

zarządzania, atrakcyjnością, nowoczesnością wytwarzanych dóbr i usług oraz kul-

turą wewnętrzną przedsiębiorstwa. Wychodząc z założenia, że źródłem innowacji 

jest kapitał ludzki stymuluje się tu relacje pracowników, ich postawy i kompetencje, 

partycypację w procesach decyzyjnych.

Niewątpliwie orientacja wewnętrzna inicjuje i wzmacnia procesy rozwojowe 

w przedsiębiorstwie, co w praktyce przejawia się w rezygnacji lewarowania pozycji 

przedsiębiorstwa wydatkami na reklamę i promocję oraz przesunięciem środków 

na akumulację wewnętrzną, inwestycje, badania i rozwój. Nie ma wątpliwości, że 

�rmy japońskie, chińskie i koreańskie realizują tego rodzaju orientację, dzięki czemu 

osiągają zdumiewające efekty, wypierając z rynku produkty zachodnie. Istnieje zatem 
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potrzeba kompromisu w kształtowaniu orientacji przedsiębiorstwa, gdyż jednostron-

ność orientacji zewnętrznej prowadzi do nierównowagi i uzależnienia, a w konse-

kwencji do zaniku przemysłu na Zachodzie.

3. Główne typy modeli biznesowych przedsiębiorstw

Model biznesowy nie jest tylko koncepcją teoretyczną, lecz wyraża się poprzez 

przyjmowane priorytety, alokację środków i reaktywność na czynniki zewnętrzne. 

Jego układ bezpośrednio określa architekturę budżetowania odwzorowaną w aplika-

cji IT spełniającą wymogi systemu rachunkowości, przez co oddziałuje na przepływ 

informacji, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji, wagę odchyleń budżetu od planu 

i priorytety aktualizacji zadań. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa pod-

stawowe typy modeli biznesowych o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa6:

1. Model budowany od dołu do góry (bottom-up), który odzwierciedla tradycyjne 

podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Model ten występuje w dwóch 

formach:

 – orientacji na klienta i jego potrzeby,

 – orientacji na produkt, jego jakość, nowoczesność i atrakcyjność.

2. Model biznesowy przedsiębiorstwa budowany od góry do dołu (top-down), 

również występuje w dwóch podstawowych formach:

 – orientacji na rynek kapitałowy,

 – orientacji na rozwój przedsiębiorstwa.

Rozpoznanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa nie jest łatwe, gdy wszyscy 

deklarują troskę o produkt i klienta oraz dobre relacje z inwestorami, zaś dostęp do 

raportów #nansowych jest ograniczony. O typie modelu biznesowego można wnio-

skować na podstawie zachowań na rynku produktów i na rynku kapitałowym, oce-

niając stawiane priorytety i kierunki alokacji nadwyżki. Na przykład #rma Coca-Cola 

jest znana z tego, iż na przestrzeni dziesięcioleci oferuje bardzo wąski asortyment 

napojów, #rma Louis Vuitton rozwija się drogą fuzji i przejęć, co oznacza, że sukces 

tych #rm nie wynika z nakładów na badania rozwojowe produktu, lecz jest efektem 

udanych operacji marketingowych i kapitałowych. Można również wskazać grupę 

6 Przez architekturę budżetowania rozumiemy kon#gurację układu budżetów obejmujących działalność 
gospodarczą przedsiębiorstwa. Wyraża ona konstrukcję budżetów cząstkowych i sposób podporządkowania 
budżetowi zbiorczemu.
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przedsiębiorstw, które zawdzięczają swój sukces głównie skali nakładów na badania, 
postęp technologiczny i rozwój produktu.

Tabela 1. Charakterystyka modeli biznesowych typu od dołu do góry (bottom-up)

Formy modelu
biznesowego

Obszary 

ten model

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystyczne jest to, iż w modelu biznesowym realizującym orientację od 
dołu do góry główną rolę pełnią budżety operacyjne. Ich agregacja określa budżet 
zbiorczy na poziomie korporacyjnym. Oznacza to, że cele przedsiębiorstwa kon-
centrują się na ekspansji rynkowej, strukturze i wielkości sprzedaży, konkurencji 
itd. Strategię ich realizacji odzwierciedlają budżety sprzedaży i kosztów działalności 
marketingowej, promocji, reklamy itd., które stanowią dźwignię wyników przedsię-
biorstwa, co można wyrazić syntetycznie poprzez następujące równanie:

P – K = Z, czyli: przychody – koszty = zysk

W równaniu tym wynik &nansowy jest zmienną zależną od przychodów i kosz-
tów. W modelu od dołu do góry (bottom-up), realizacja budżetów operacyjnych jest 
podstawą raportowania i oceny bieżących wyników wykorzystywanych do progra-
mowania zadań przedsiębiorstwa na przyszłość. W ten sposób sprawność operacyjna 
determinuje wycenę wartości przedsiębiorstwa.

W spółkach giełdowych i dużych korporacjach można zauważyć dominację 
innego typu modeli biznesowych określanych od góry do dołu (top-down). W tej 
kategorii modeli przedsiębiorstwa są zorientowane na rynek kapitałowy. Ich aktyw-
ność jest napędzana pozyskiwaniem kapitału (lewarowaniem), zaś cele koncentrują 
się na wzroście wartości będącym głównym czynnikiem budowy pozycji na giełdzie.
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Tabela 2. Charakterystyka modeli biznesowych typu od góry do dołu (top-down)

Formy modelu
biznesowego

Obszary 

ten model

emerytalne

Źródło: Opracowanie własne.

W modelu od góry do dołu dominuje budżetowanie korporacyjne, bowiem 
w tego typu modelu przedsiębiorstwa chodzi o spełnienie oczekiwań rynku kapita-
łowego. Nie oznacza to, że sygnały płynące z rynku produktów są całkowicie igno-
rowane, lecz głównym wyznacznikiem proporcji �nansowych są notowania spółki 
na giełdzie. Struktura modelu jest stosunkowo trwała w następujących wypadkach:
• wysokiej zależności od dostępu do kapitału (banki),
• rozpiętych hierarchicznie struktur organizacyjnych,
• znacznego rozproszenia podporządkowanych jednostek (GE, J&J),
• centralizacji decyzji przez generalnego wykonawcę,
• wysokiego udziału �nansowania ze źródeł publicznych.

W tego typu modelu relacje korporacyjne stanowią podstawę do wyznaczania 
zadań na poziomie operacyjnym, co syntetycznie można przedstawić za pomocą wzoru:

Z + K = P, czyli: zysk + koszty = przychody

Oznacza to, że wartość zysku jest określona z góry, czyli wynika z zaplanowanej 
stopy rentowności kapitału, ceny akcji, dywidendy i innych oczekiwań związanych 
z podziałem zysku. Z porównania powyższych tabel wynika, iż modele biznesowe 
dużych organizacji gospodarczych, grup kapitałowych i międzynarodowych korpo-
racji mają bardziej złożoną konstrukcję zawierającą mieszane właściwości, co ozna-
cza, że duże spółki nastawione na rynek kapitałowy winny zabiegać również o dobre 
stosunki z klientami i doskonalić jakość produktów. Nie ma jednak wątpliwości, że 
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w każdym modelu można określić kluczowy wyróżnik, czyli kierunek zależności 

budżetowania operacyjnego i korporacyjnego.

4.  Dylematy modeli biznesowych przedsiębiorstwa 

zorientowanych na rynek kapitałowy

Modele biznesowe zorientowane na rynek kapitałowy należą obecnie do najpo-

pularniejszych wśród spółek giełdowych. Są one także naśladowane przez mniejsze 

przedsiębiorstwa. Orientacja na rynek kapitałowy wyraża się w zachowaniach mię-

dzynarodowych korporacji, funduszów inwestycyjnych, banków. Wiąże się to z domi-

nacją sektora #nansowego, tzw. #nansjalizacją i sposobem monetarystycznego myśle-

nia, czyli wartościowania kategoriami #nansowymi, które przenika współczesną 

gospodarkę. Występująca w modelach biznesowych orientacja na rynek kapitałowy 

ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, bowiem stamtąd płyną 

wzorce zachowań i sygnały determinujące aktywność w sferze operacyjnej. Elemen-

tem napędowym jest tu podaż kapitału #nansowego. Dostęp do taniego kapitału jest 

traktowany jako źródło kreowania wartości, zaś celem i kluczowym czynnikiem suk-

cesu jest pomnażanie wartości na rynku kapitałowym.

Dążenie spółki giełdowej do silnej pozycji na giełdzie ma zapewnić zainteresowa-

nie inwestorów oraz dostęp do tańszych źródeł kapitału. Pozycja na giełdzie jest miarą 

sukcesu i podstawą wyceny wartości. Tempo wzrostu wartości stało się celem #nanso-

wym korporacji, stanowi podstawę projekcji sprawozdań #nansowych i wyznaczania 

zadań na poziomie operacyjnym. W następstwie podporządkowania przedsiębiorstwa 

notowaniom na giełdzie następuje odwrócenie tradycyjnej sekwencji zależności wyniku 

#nansowego od sprzedaży produktów. W podejściu tym poziom zysku, jako zmienna 

niezależna, oraz limit kosztów, których nie należy przekroczyć, są określone a priori. 

Przedsiębiorstwo dążące do zaspokojenia oczekiwań inwestorów winno osiągnąć 

wyniki #nansowe związane z określoną pozycją na giełdzie stanowiącą cel, wyznacznik 

równowagi i podstawę projekcji sprawozdań #nansowych. Ogólna równowaga spółki 

jest tu określona jako wyraz zgodności działań operacyjnych z oczekiwaną wartością 

wyceny giełdowej. Stąd giełda papierów wartościowych jest najważniejszym wyznacz-

nikiem równowagi przedsiębiorstwa, a zarazem jego celów i sposobu zarządzania.

Koncentracja uwagi na rynku kapitałowym mobilizuje potencjał przedsiębior-

stwa oraz uruchamia inwencję menedżerów w zakresie kreatywnej księgowości rozu-

mianej w pozytywnym sensie, dla której pozycja na giełdzie wyznacza skalę aktyw-

ności operacyjnej. Oczekiwana wartość współczynników giełdowych (cena/zysk, 
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cena/wartość księgowa, cena/cash �ow, dywidenda/zysk, dywidenda/cena itd.) określa 

wartość zmiennych umożliwiających projekcję wyników przedsiębiorstwa na pozio-

mie korporacyjnym spełniających wymogi równowagi, te zaś są podstawą wyzna-

czenia zadań operacyjnych. Strategia wzrostu wartości akcji wydaje się konieczno-

ścią w tym systemie. Powiększanie wartości spółki na giełdzie dokonuje się poprzez 

realizację z góry określonej nadwyżki &nansowej, która warunkuje pożądany przy-

rost wartości akcji na giełdzie. Wynikający z wyceny akcji poziom zysku przedsię-

biorstwa stanowi wyznacznik koniecznych do uzyskania przychodów.

Jeżeli aktywność operacyjna jest niedostateczna do uzyskania zamierzonej war-

tości akcji, co interpretuje się jako wzrost ryzyka dla inwestorów, wówczas zachodzi 

niebezpieczeństwo spadku ratingu spółki, a zatem wzrostu kosztu kapitału. Trwałe 

pogorszenie się notowań stanowi wyraźny sygnał dla inwestorów i analityków do 

korekty projekcji rocznych wyników, co następnie w określonych okolicznościach 

może wywołać odpływ kapitału, dalszy spadek wartości i kurczenie się spółki. Dlatego 

większość spółek zabiega o wiarygodny wizerunek na giełdzie i w ramach możliwo-

ści stabilizuje poziom notowań papierów wartościowych. Oczekuje się, że projekcje 

wyników &nansowych spółki powinny znajdować potwierdzenie w kształtowaniu się 

cen papierów wartościowych. W ten sposób pozycja spółki na giełdzie, a bezpośred-

nio oczekiwana rentowność kapitału (recquired rate of return), stanowi punkt wyjścia 

do wyznaczenia wewnętrznych relacji &nansowych określających równowagę w sys-

temie budżetowania przedsiębiorstwa, zaś rozwiązania, które nie spełniają powyż-

szego kryterium, są odrzucane.

Obserwując zachowania spółek kapitałowych, widzimy wyraźnie, że ich aktyw-

ność, podobnie jak reaktywność na czynniki zewnętrzne, jest efektem modelu biz-

nesowego. W funduszach inwestycyjnych, holdingach i korporacjach &nansowych 

wyraża się to w częstych restrukturyzacjach i zmianach własnościowych. Przedmiot 

działalności operacyjnej ma tu drugorzędne znaczenie, bowiem liczy się rentowność 

zaangażowanego kapitału. Wyznaczenie równowagi przedsiębiorstwa sprowadza się 

do układu równań uwzględniających:

1. wymogi równowagi operacyjnej, w której kwota całkowitej marży operacyjnej 

zapewnia pokrycie kosztów stałych i realizację zaplanowanej wartości EBIT,

2. wymogi równowagi na rynku kapitałowym, w której poziom zwrotu z kapitału 

osiąga wartość RRR (required rate of return), oczekiwaną przez rynek kapita-

łowy, czyli satysfakcjonującą inwestorów, określoną na podstawie zmiennych 

modelu CAPM,

3. wymogi równowagi wieloletniej, w której kapitalizacja przepływów finansowych 

netto w kolejnych latach metodą NPV, zapewnia poziom zwrotu zbliżony do 

rentowności inwestycji na rynku kapitałowym.
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Na podstawie powyższych równań z większą dokładnością dochodzi się do har-

monizacji działalności operacyjnej z wynikami na poziomie korporacyjnym. Pod-

porządkowanie zadań spółki przyszłym wynikom jest ostatecznie imperatywem do 

działań bieżących. W zależności od skali odchyleń bieżących wyników handlowych 

i wypracowanego zysku w stosunku do planu budżetowego, dyscyplinuje się reali-

zację budżetów operacyjnych, angażuje dodatkowe kapitały oraz uruchamia fundu-

sze rezerwowe.

Warto zauważyć, że w modelu biznesowym spółki giełdowej opartym na mone-

tarystycznym myśleniu i przyjmującym orientację na rynek kapitałowy wiążą się 

pewne niebezpieczeństwa. Z czasem krótkoterminowe inwestycje na giełdzie przy-

noszą efekty wyższe od działalności podstawowej, zachęcając do rozwijania operacji 

spekulacyjnych. Wiąże się to z ciągłym dopływem kapitału do gospodarki wskutek 

wzrostu emisji obligacji skarbowych i mechanizmu kreacji pieniądza przez banki. 

Monetarystyczna polityka pobudzania koniunktury gospodarczej poprzez zwiększa-

nie podaży pieniądza powiększa kapitalizację giełd i rozlewa się na wszystkie kraje 

w formie eksportu względnie taniego kredytu, zaś bieżące trudności zbilansowania 

działalności operacyjnej z wymogami równowagi korporacji mogą być wspomagane 

poprzez obrót aktywami �nansowymi.

Odtąd dylematy rentowności kapitału oraz ryzyka charakterystyczne dla branży 

są napędzane strategiami giełdowej spekulacji. Mechanizm ten powoduje, że zain-

teresowanie operacjami �nansowymi przynoszącymi wysokie stopy zwrotu stop-

niowo wypiera sferę realną z gospodarki, umacniając �nansową aktywność korpo-

racji. W ten sposób wyraża się jedna z podstawowych strategii spółek giełdowych 

w ramach monetarystycznego myślenia oparta na założeniu, iż źródłem kreowania 

wartości są bezpośrednio operacje na rynku kapitałowym. Ma tu potwierdzenie slo-

gan mówiący, iż „pieniądze zarabia się na giełdzie”, mimo że produkty znanych marek 

stopniowo znikają z rynku. Konsekwencją tego rodzaju modelu biznesowego jest sta-

wianie zysku przed jakością produktu. Wiąże się z tym poważne zagrożenie zainfeko-

waniem tego rodzaju myśleniem skomercjalizowanych podmiotów funkcjonujących 

w sferze usług społecznych, takich jak spółki komunalne, wydawnictwa, media, pry-

watne uczelnie, placówki służby zdrowia i szpitale itd., które po komercjalizacji stały 

się przedmiotem inwestowania przez globalne korporacje. Słusznie zatem postuluje 

się koncepcję zrównoważonego rozwoju, odbudowy zaufania i postępowania zgod-

nie z najlepszymi standardami, nie tylko w sektorze �nansowym7.

7 M. Pettersen-Sobczyk, Rola modeli biznesowych w budowaniu przewag konkurencyjnych banków w Pol-
sce, w: Rynek !nansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, 
W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 264.
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Niska rentowność jest sygnałem do restrukturyzacji, podziału lub połączenia 
z innymi podmiotami. Przykładem są obserwowane restrukturyzacje sieci hipermar-
ketów w Polsce, które z pewnością są powodowane kryteriami rentowności kapitału 
i utrzymaniem pozycji giełdowej przez jednostkę dominującą, gdyż ani klienci, ani 
pracownicy nie zauważają korzyści z tych operacji. Jest wręcz przeciwnie, pogarszają 
się wynagrodzenia, coraz większa część pracowników jest zatrudniana na umowach 
„śmieciowych”, rosną marże, pogarsza się opinia hipermarketów, które przestają być 
uważane za miejsce tanich zakupów.

Chociaż mamy do czynienia z korporacjami zorientowanymi na rentowność kapi-
tału i długookresowy wzrost wartości akcji, strategia ta może powodować wyraźne 
kurczenie się podstawowej działalności spółki. Przedstawionym objawom towarzy-
szy spadek konkurencyjności i udziału w rynku, obniża się skala działalności opera-
cyjnej oraz kurczy zatrudnienie. O tym, że jest to zjawisko dość powszechne świad-
czy podobna sytuacja w grupie czołowych koncernów samochodowych, produkcji 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i elektroniki, które poprzez restrukturyza-
cję, podążając za wzrostem rentowności kapitału, metodą o�shoringu i outsourcingu, 
pozbyły się wielu fabryk, rozproszyły produkcję, utraciły kontrolę nad produkcją 
podzespołów i części zamiennych, przyjęły postać grup kapitałowych kontrolują-
cych spółki zależne8.

5.  Zagrożenia przedsiębiorstw wynikające z orientacji 

na rynek kapitałowy

Kwestie modelu biznesowego są rozważane przy założeniu istnienia stanu równo-
wagi ogólnogospodarczej. Tymczasem sytuacja na rynkach w okresie pokryzysowym 
jest daleka od stabilizacji. Mamy tu do czynienia z przepływami kapitału spekulacyj-
nego destabilizującymi mechanizm wyceny spółek, co przekłada się na zakłócenia 
ich równowagi wewnętrznej i działalności operacyjnej.

Przede wszystkim, podstawą wyceny wartości przedsiębiorstwa nie są bezpo-
średnio jego rzeczywiste wyniki będące odzwierciedleniem działalności na rynku, 
lecz wyniki oczekiwane w przyszłości. Są one szacowane na podstawie przewidy-
wań opartych na danych z przeszłości uznawanych za wiarygodne, choć tak być nie 

8 Udział UE w  światowej produkcji samochodów osobowych w  tym okresie spadł z  51% do 20%. 
J. Lamm, China to Overtake Europe in Auto Production, “Financial Times”, 2.01.2013; P. Ślusarczyk, Chiny 
wyprzedzą Europę pod względem produkcji samochodów, chiny-wyprzedza-europe-pod-wzgledem-produkcji-
samochodow, http://autokult.pl/7122, dostęp 4.05.2015.
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musi. Prawdopodobieństwo wystąpienia różnicy między wyceną wartości spółki, 

a jej rzeczywistymi wynikami, jest dla inwestorów wyrazem ryzyka inwestycyjnego, 

zaś wahania bieżących notowań na tle długookresowego trendu – źródłem ryzyka 

rynkowego. Oznacza to, że wypadku, gdy oba czynniki ryzyka osiągają znaczną war-

tość, mimo zadowalającej projekcji rentowności, inwestor może ponieść stratę, któ-

rej rzeczywiste źródło leży w niedomogach sfery operacyjnej.

Struktura powiązań macierzy opisujących przebieg budżetowania od góry do dołu 

(top-down), czyli od pozycji na giełdzie i wyników długookresowych, do bieżących 

zadań operacyjnych, jest w zasadzie czymś przeciwnym do orientacji podporządko-

wanej oczekiwaniom klienta i zabiegom o atrakcyjność produktu. Podporządkowa-

nie giełdzie często powoduje oderwanie się od sfery realnej. W warunkach otwartej 

gospodarki szybko wypełniają się luki, pojawiają się bardziej atrakcyjne produkty, 

tańsze, na wyższym poziomie technicznym, lepiej zaspokajające oczekiwania klien-

tów. Powoduje to, że !rmy zachodnie nie są w stanie konkurować, a nawet produ-

kować efektywnie wielu elementarnych produktów.

Utrzymywanie założenia, że rynek kapitałowy jest efektywny, co oznacza, iż 

wycena instrumentów !nansowych na giełdzie w sposób zadowalający odzwiercie-

dla wartość notowanych instrumentów, w praktyce budzi zastrzeżenia. Wynikają one 

z tego, że nie ma uzasadnienia mechaniczne przełożenie projekcji wartości giełdo-

wej na sferę działalności operacyjnej. Na tle nadmiernej podaży kapitału rozwija się 

nowotworowa bańka spekulacyjna powiększająca wartość giełdową !rm. Zjawisko 

to stanowi równocześnie główny czynnik nadmiernego wzrostu wartości rynko-

wej najbardziej atrakcyjnych spółek, wywołując efekt piramidy !nansowej. Wyniki 

giełdowe najwyżej wycenianych marek nie mają potwierdzenia w sferze realnej. Ich 

wartość giełdowa jest znacznie zawyżona w stosunku do osiąganych zysków, skali 

obrotów i wysokości dywidendy. Przyczyną przewartościowania jest silniejsze przy-

ciąganie inwestorów przez instrumenty najbardziej atrakcyjnych emitentów. Przykła-

dem tego zjawiska są spółki z listy najwyżej wycenianych marek: Apple, Microso", 

Google, Coca-Cola, McDonald’s itd.9.

Czynnikiem destabilizującym wycenę wartości jest zjawisko nadmiernej podaży 

kapitału w gospodarce światowej. Występuje ono najostrzej na rynku amerykańskim 

pod wpływem ciągłego dopływu kapitału na rynek. W wyniku wysokiej stopy zadłu-

żania się rządu USA i powiększania de!cytu budżetowego utrzymuje się wysoka dyna-

mika podaży pieniądza, wskutek czego giełdy reagują znacznie słabiej na pogorszenie 

9 Najwyżej wyceniane "rmy świata 2015: Apple na czele, www.forbes.pl; Wydarzenia, Polsat, 18.06.2015.
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wyników operacyjnych spółek. Można zaobserwować wzrost indeksów giełdowych 
przy spadającej aktywności gałęzi gospodarki i zaniku przemysłu10.

Zalew kapitału �nansowego dezorganizuje rynki towarów i usług o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki. Drastyczne i różnokierunkowe skoki cen ropy naf-
towej, węgla, złota, miedzi, kawy, ryb itd. powodują zanik produkcji, zapaść inwe-
stycji i bezrobocie w wielu branżach. W monetarystycznym myśleniu nie dostrzega 
się kwestii fundamentalnych. Zjawisko �nansjalizacji gospodarki przyjmuje się za 
pozytywne, ignorując kumulację poważnych zagrożeń, narastanie zadłużenia, asy-
metrię struktury gospodarczej, pogłębianie się załamania równowagi gospodarczej, 
naruszanie zasad wolnego rynku i dominacji struktur monopolistycznych falsy�ku-
jących założenia efektywności rynku.

Źródłem zakłóceń są również zjawiska na lokalnych rynkach kapitałowych, m.in. 
takich jak rynek polski. Po stronie podaży kapitału, w okresach względnego de�cytu, 
występuje tendencja do wzrostu stóp procentowych i niedowartościowania spółek 
w relacji do wyników. Wysokiej aktywności operacyjnej spółek towarzyszy spadek 
ich notowań w okresach spekulacyjnego odpływu kapitału z giełdy. Takie zjawisko 
można zaobserwować na polskiej giełdzie papierów wartościowych, co powoduje, 
że poprzez system budżetowania typu top-down, transmitowane są sygnały wpły-
wające na niższe ceny produktów, koszty wytwarzania, płace itd. Natomiast struk-
turalna nadwyżka kapitału w innych krajach oznacza tendencję do niższych stóp 
procentowych i przewartościowania wyceny papierów wartościowych, ostatecznie 
zawyżając ceny produktów na rynku.

Podsumowanie

Nie da się określić a priori uniwersalnego modelu biznesowego, który gwaran-
towałby stabilność i równowagę przedsiębiorstwu w długim okresie w warunkach 
turbulentnego środowiska oraz pokryzysowej stagnacji. W konsekwencji należy 
krytycznie analizować wpływ zdarzeń na rynku kapitałowym na aktywność opera-
cyjną przedsiębiorstwa. Warto dostrzec ograniczenia wynikające z każdego modelu 
biznesowego, doceniając walory ludzkiego intelektu, zwłaszcza wówczas, gdy moda 
na określone typy modeli biznesowych nie odpowiada interesom przedsiębiorstwa 
lub wchodzi w kon!ikt z interesariuszami. Warto poszukiwać bardziej efektywnych 

10 J. Solarz, Przerost sektora "nansowego w świetle zachowań ludzkich, w: Rynek "nansowy jako mecha-
nizm alokacji..., op.cit., s. 440–441.
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rozwiązań modelowych, lepiej wykorzystujących potencjał przedsiębiorstwa i oka-
zje stwarzane przez zmieniające się okoliczności.

Modelowe ujęcie przedsiębiorstwa jest wyrazem redukcjonizmu, co oznacza, 
że na podstawie modelu nie da się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zachowania 
przedsiębiorstw w konkretnych okolicznościach mogą się różnić, zaś przebieg roz-
woju każdego przedsiębiorstwa ma z natury rzeczy niepowtarzalny charakter. Osta-
tecznie, poza kwestią wyboru modelu i orientacji biznesu, także od menedżerów 
zależy to, czy potra�ą uruchomić łańcuch kreowania wartości i skutecznie osiągać 
cele przedsiębiorstwa. Odpowiedź na te pytania wymaga indywidualnego podejścia 
do przedsiębiorstwa i oceny jego potencjału oraz warunków, w jakich zapadają decy-
zje. Wpisują się one w charakterystyczny sposób myślenia korespondujący z realizo-
waną doktryną gospodarczą i funkcjonującym systemem �nansowym, które można 
obecnie nazwać myśleniem monetarystycznym.
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Horizons of Business Model of an Enterprise Focused on Capital Market

�e article focuses on the diversity of enterprise management in similar conditions 

but using di�erent business model in order to demonstrate the impact of a busi-

ness model for perception of reality, adaptation to changes and implementation 

of a strategy. Conducted research indicates that the orientation of the business 

model on the capital market has a direct impact on the operational activity and 

strategic options of the company. In the longer term it a�ects the nature of business 

and opportunities of its development. �erefore, during a �nancial crisis business 

model of a stock company limits opportunities for its growth. �is phenomenon 

is associated with "monetarist thinking" and acceptance of the �nancialisation 

of economy. Although monetarist thinking and �nancialisation of economy are 

o�en recognized for their positive approach to business, they are the source of 

serious threats, including the imbalance of economic structures, the collapse of 

economic equilibrium, lack of respect for the principles of the free market and 

the dominance of monopolistic structures, which falsify assumptions of market 

e�ciency. �erefore a question arises to what extent the enterprises that are operat-

ing on the stock exchange company business model are exposed to speci�c risks 

due to the lack of stability of the �nancial markets.
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Les horizons du modèle d’entreprise de la société axée sur le marché 

des capitaux

L’article met l’accent sur la diversité de la gestion de l’entreprise dans les condi-

tions similaires, en utilisant de di�érents modèles d’a�aires a�n de démontrer 

l’impact d’un modèle d’entreprise sur la perception de la réalité, l’adaptation aux 

changements et la mise en œuvre d’une stratégie. La recherche menée indique que 

l’orientation du modèle d’a�aires sur le marché des capitaux a un impact direct 

sur l’activité opérationnelle et les options stratégiques de l’entreprise. A long 

terme, il a�ecte la nature de l’entreprise et les possibilités de son développement. 

Par conséquent, lors d’une crise �nancière, ce modèle limite les possibilités de 

sa croissance. Ce phénomène est associé à la pensée monétariste et l’acceptation 

de la �nanciarisation de l’économie. Bien que la pensée monétariste et la �nan-

ciarisation de l’économie soient souvent reconnues pour leur approche positive à 
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l’entreprise, elles sont la source de graves menaces, y compris le déséquilibre des 

structures économiques, l’e�ondrement de l’équilibre économique, le manque de 

respect pour les principes du libre marché et la domination des structures mono-

polistiques, ce qui faussent les hypothèses de l’e�cacité et l’e�cience du marché. 

Par conséquent, une question se pose dans quelle mesure les entreprises fondées 

sur le modèle d’a�aires discuté sont exposées à des risques spéci�ques en raison 

de l’instabilité des marchés �nanciers.
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Горизонты бизнес-модели предприятия, ориентированной 

на рынок капитала

Статья посвящена разнообразию в управлении предприятием в подобных 

условиях, но с использованием разных бизнес-моделей. Цель – продемон-

стрировать влияние бизнес-модели на восприятие реальности, адапта-

цию к изменениям и реализацию стратегии. Проведенное исследование 

показывает, что ориентация бизнес-модели на рынок капитала оказывает 

непосредственное влияние на операционную деятельность и стратегию 

компании. В долгосрочной перспективе это влияет на характер бизнеса 

и возможности его развития. Таким образом, во время финансового кри-

зиса бизнес-модель акционерного общества ограничивает возможности 

развития компании. Это явление связано с «монетаристским мышлением» 

и акцептацией финансиализации экономики. Хотя монетаристское мыш-

ление и финансиализация экономики часто считаются хорошим подходом, 

то они являются источником серьезных угроз как дисбаланс в экономиче-

ской структуре, потеря экономического равновесия, отсутствие уважения 

к принципам свободного рынка и преобладание монопольных структур, 

которые фальсифицируют предположение эффективности рынка. Поэтому 

возникает вопрос в какой степени предприятия, у которых бизнес-модель 

компании, котирующейся на бирже, подвергаются специфическим рискам 

из-за отсутствия стабильности на финансовых рынках.
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