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Problem badawczy, wybór przedmiotowego obszaru badań
i tematyki pracy
I Wzrost konkurencyjności oraz efektywności przedsiębiorstw jest jednym z najważniej
szych warunków rozwoju gospodarki, a zarazem i jej atrybutem1. Obie te kategorie
kształtujące wartość organizacji (przedsiębiorstw)2 zależą w dużym stopniu od przyjętej
i realizowanej przez nie strategii. W literaturze można spotkać bardzo różne rozumienie oraz
definiowanie strategii3 odzwierciedlające dorobek i rozwój nauk o zarządzaniu. W podjętej
problematyce badawczej strategię określa się jako zbiór działań oraz odpowiednich podejść
do biznesów, umożliwiający tworzenie wartości satysfakcjonującej klientów i interesariuszy,
przynoszący sukcesy organizacji poprzez osiąganie przewagi konkurencyjnej4. Tworzenie
wartości

związane jest z realizacją celów

strategicznych

danego przedsiębiorstwa

wynikających z jego wizji i koncepcji konkurowania, a wyrażające się w formie wyników
uzyskiwanych w różnych obszarach (perspektywach) działalności.'
Koncepcja przewagi konkurencyjnej, przyjęta strategia, konieczne do jej realizacji zasoby
oraz umiejętności, a także realizowane w wyniku aplikacji tej strategii cele (wyniki) stanowią
pewien zbiór cech i zależności charakteryzujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa na
rynku. Zbiór ten stanowi podstawę konstrukcji określonego modelu zawierającego elementy
procesu zarządzania strategicznego5 opisującego przedsiębiorstwo głównie w aspekcie
przyjętej i realizowanej przez nie strategii. W prezentowanej rozprawie taki model badawczy
nazwano modelem strategicznym przedsiębiorstwa. Szczególną rolę zwrócono w nim na
teoretyczne zagadnienia kształtowania strategii konkurencji na poziomie korporacyjnej.
1 W podjętej problematyce naukowej potraktowano konkurencyjność i efektywność jako w pewnym sensie
indywidualne kategorie badawcze, uwzględniając przy tym fakt istotnej współzależności pomiędzy nimi.
2 Pojęcia „przedsiębiorstwo” i „organizacja” traktowane są w tej pracy jako tożsame. Ze względu na charakter
i skalę prowadzonej działalności właściwe jest także stosowanie do badanych podmiotów terminu „korporacja”.
3 Por. m.in.: Mintzberg H.: The rise and fali of strategie planning, Person Education Limited, Edinburgh Gate
2000, s. 23-27; Porter M.E.: What is Strategy, Harvard Business Review, 1996, November - December, s. 62-78;
J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
2005, s. 19-27; A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004,
s. 123 i dalsze; F. Krawiec, Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
4 Por. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE,
Warszawa 2005, s. 26.
5 Model obejmuje tylko wybrane elementy procesu zarządzania strategicznego. Sam proces stanowi bowiem
szerokie spektrum różnorodnych zagadnień konceptualnych i analitycznych. Por.np. op.cit., s. 27.
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Z punktu widzenia teorii przedsiębiorstwa model ten, ujmując strategię, a także kompetencje
organizacji, sytuuje się w tej jej części, która związana jest z ekonomią instytucjonalną
i ewolucyjną.6 Model strategiczny, opisujący obszar zarządzania związany z konkuren
cyjnością, efektywnością przedsiębiorstwa, uwzględniający ponadto aspekty bezpieczeństwa
energetycznego, stanowi nowe podejście teoretyczne oraz poznawcze, łączące modelowanie
ekonomiczne, finansowe i organizacyjne.7
-f Identyfikacja, analiza oraz projekcja czynników kształtujących konkurencyjność
i efektywność przedsiębiorstwa są ważnym,

zarazem bardzo aktualnym problemem

badawczym (naukowym) związanym z jego funkcjonowaniem oraz rozwojem. Jednymi
z najważniejszych takich czynników są elementy i cechy strukturalne modelu strategicznego
stosowanego przez dane przedsiębiorstwo, a w szczególności przyjęta strategia, zasoby
i kompetencje. Charakteryzują się one dużą dynamiką, wynikającą głównie z reakcji na
zmiany w otoczeniu. Poznanie struktur, doskonalenie metod budowy oraz aplikacji modeli
strategicznych, a także oddziaływania ich elementów na efektywność i konkurencyjność orga
nizacji stanowią zatem istotny obszar przedmiotowy oraz tematyczny badań teoretycznych
oraz praktycznych. Umożliwiają lepsze zrozumienie zachowań przedsiębiorstwa na rynku.
Z uwagi na złożoność i szeroki zakres tej ciekawej problematyki badawczej, w empirycznej
części pracy zastosowano pewne ograniczenie polegające na skoncentrowaniu się głównie na
modelach strategicznych przedsiębiorstw energetycznych. Są one szczególnie interesujące,
bowiem analizowane są w warunkach dokonywania istotnych zmian zasad i mechanizmów
funkcjonowania unijnego rynku energetycznego. Tematyka prezentowanej pracy poświęcona
jest budowie modeli strategicznych i ich aplikacji do przedsiębiorstw energetycznych, stąd
obok

zagadnień

konkurencyjności

i efektywności

istotną kategorią badawczą jest

bezpieczeństwo energetyczne.
Prezentowany w pracy obszar tematyczny badań nie został dotąd szczegółowo
przeanalizowany i opisany, co w aspekcie dokonujących się przemian energetyki Unii
Europejskiej, w tym zwłaszcza polskiej, w sposób szczególny stanowi o jego poznawczej
oraz utylitarnej wartości. Jednocześnie teoretyczna, głównie metodyczna część opracowanej
problematyki naukowej odnosi się do znacznie szerszego niż energetyka spektrum
badawczego czynników kształtowania konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.
Podjęta tematyka jest ponadto próbą systematyki koncepcji modelowania strategicznego,
pogłębienia, rozwinięcia wiedzy i doświadczeń w tym obszarze oraz wskazania uwarunkowań
(m.in. otoczenia) wpływających na cechy elementów struktury modelu opisującego
przedsiębiorstwo, które można wykorzystać dla usprawnienia jego działalności.

6 Por. T. Gruszecki: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 302.
7 Por. op. cit., s. 33 i dalsze.
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W kontekście tak określonego problemu i obszaru przedmiotowego badań, przyjętej
tematyki badawczej oraz przeprowadzonych badań wstępnych sformułowano cele oraz
hipotezy pracy.
Główne cele to:
1. Opracowanie teoretycznej koncepcji budowy modeli strategicznych skonsolidowanych
przedsiębiorstw energetycznych zdolnych do konkurowania na otwartym rynku UE,
zorientowanych na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, realnych do aplikacji
w polskiej energetyce.
2. Opracowanie metodyki modelowania znajdującej zastosowanie do badania efektywności,
konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw.
3. Analiza porównawcza oraz ocena strukturalna stosowanych przez przedsiębiorstwa
rozwiązań strategicznych umożliwiające identyfikację i wybór najlepszych praktyk
biznesowych (benchmarking strategiczny).
Szczegółowe cele metodologiczne i poznawcze określono w następujący sposób:
1. Badanie efektywności i konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw energetycznych
Unii Europejskiej w aspekcie przyjętych przez nie modeli strategicznych.
2. Analiza struktur oraz dynamiki modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych
funkcjonujących na liberalizującym się (konkurencyjnym) rynku energii elektrycznej
i gazu.
3. Badanie źródeł przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw energetycznych i rekomen
dacja ich aplikacji w krajowym sektorze energetycznym.
4. Klasyfikacja opisowa i charakterystyka strukturalna modeli strategicznych umożliwiająca
łatwiejsze oraz powszechniejsze ich wykorzystanie w praktyce zarządzania.
5. Analiza porównawcza teoretycznych koncepcji modelowania strategii przedsiębiorstw
oraz jej wykorzystanie do opracowania metodyki badawczej pracy.
Wobec dokonujących się istotnych zmian w polskiej energetyce, przydatne dla praktyki
zarządzania powinny być utylitarne cele pracy, którymi są:
1. Przedstawienie propozycji kierunków zmian strategii oraz działalności operacyjnej
stymulujących wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw krajowej energetyki na otwartym
rynku Unii Europejskiej.
2. Wskazanie

możliwości

zwiększania

efektywności

polskich

przedsiębiorstw

energetycznych poprzez zmiany i modyfikację ich modeli strategicznych.
Hipotezy badawcze brzmią następująco:
-

Wprowadzanie zasad konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu krajów Unii
Europejskiej zintensyfikowało konsolidację przedsiębiorstw energetycznych, powodując
zmiany ich strategii i operacyjnej działalności. Odzwierciedleniem tych zjawisk są nowe,
zróżnicowane pod względem cech strukturalnych, modele strategiczne zorientowane na
wzrost konkurencyjności, efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Korporacje
energetyczne

wykorzystują równocześnie

wiele

rozwiązań modelowych

(modeli
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biznesowych), przy czym konfiguracja strukturalna oraz cechy ich elementów kształtują
przewagę konkurencyjną i efektywność przedsiębiorstwa.
Stosowane przez korporacje energetyczne rozwiązania modelowe wykorzystujące
połączenie oraz konwergencję działalności (domen) w zakresie gazownictwa i elektro
energetyki umożliwiają im osiąganie wyższej od innych przedsiębiorstw rentowności,
a także produktywności zasobów.
-

Organizacje energetyczne poprzez konsolidacje pionowe (wertykalne) dążą do wzrostu
wartości, integrując tworzące je łańcuchy działań. Przedsiębiorstwa mające wyższy
stopień integracji tego łańcucha uzyskują lepszą pozycję rynkową (w tym wyższy wzrost
wartości dodanej) i korzystniejsze parametry charakteryzujące rozwój oraz bezpie
czeństwo energetyczne.

Przedmiot i podmiot badań
Przedmiotem

badań

(rozumianym w sensie ogólnym) jest model

strategiczny

przedsiębiorstwa, a więc: jego elementy, powiązania między nimi oraz ich cechy. W podjętej
problematyce badawczej struktura i cechy modelu traktowane są jako istotne czynniki
kształtujące konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstwa. Jednocześnie konstrukcja
modelu poprzez zastosowanie w nim karty celów (wyników) powinna umożliwiać ich pomiar.
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w tym przypadku rozumiana jest jako jego zdolność
do realizacji celów na rynku, w tym zwłaszcza do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
Głównym wyrazem przewagi konkurencyjnej jest osiągana, wyższa niż przez konkurentów,
wartość dodana.8 Efektywność organizacji to z kolei zdolność do uzyskiwania przez nią
rentowności i produktywności zasobów umożliwiających wzrost jej wartości. Z przedmiotem
badań związane jest także pojęcie domeny (domeny działalności) rozumianej jako obszar i/lub
rodzaj powiązanych ze sobą działań umożliwiających przedsiębiorstwu tworzenie wartości
dla klienta, obsługę rynku oraz generowanie dochodów9.
W ujęciu szczegółowym przedmiotem badań jest model strategiczny przedsiębiorstwa
energetycznego definiowany jako połączenie koncepcji przewagi konkurencyjnej ze zbiorem
działań i zasobów niezbędnych do jej realizacji, umożliwiającej organizacji (przedsiębior
stwu) osiąganie zamierzonych celów, w tym zwłaszcza rentowności oraz przyczyniania się do
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Aspekt zapewnienia bezpieczeństwa energe
tycznego w części realizowanej przez przedsiębiorstwo kojarzony jest w tym przypadku

8 Zob. szerzej na ten temat np.: J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi
konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 60-61; M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa,
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 36-49,
s. 172-173.
9 Por. Z. Kreft, Holding, Grupa Kapitałowa, PWE, Warszawa, s. 65.
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z poziomem jego zasobów wytwórczych i przesyłowych, zdolnością do ich odnowy,
niezawodnością dostaw energii elektrycznej i gazu, poziomem ekologii procesów oraz
dywersyfikacją oraz ryzykiem dostaw surowców energetycznych.
Podmiotami aplikacji badawczej opracowanego modelu strategicznego były wybrane
duże przedsiębiorstwa (korporacje) energetyczne działające na rynkach państw Unii
Europejskiej, w tym także Polski. Badania przeprowadzono w okresie sześciu lat, tj. od 1999—
2005 roku. W aspekcie problematyki badawczej tej pracy, przedsiębiorstwo energetyczne jest
rozumiane jako przedsiębiorca (podmiot gospodarczy), który prowadzi podstawową
działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, magazynowaniem10, przesyłaniem,
dystrybucją czy też obrotem energią elektryczną (w tym także w skojarzeniu z ciepłem)
lub gazem ziemnym". Ujmując rzecz nieco inaczej, chodzi tu o takie organizacje, które
realizują domeny (zakresy działalności) związane ściśle z elektroenergetyką, gazownictwem
lub ciepłownictwem. Takie działania, jak: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót
odpowiednim mediami energetycznymi, pozwalają utworzyć mniej lub bardziej zintegrowany
łańcuch wartości dodanej.

Metoda badań
Realizacja celów oraz weryfikacja tezy i hipotez badawczych wymagała zastosowania
odpowiedniej metody badawczej. Za najważniejszy jej element uznać należy modelowanie
rozumiane jako konstruowanie (budowanie) modeli, które umożliwiają opis złożonych
układów, a do takich zaliczyć można przedsiębiorstwo. Konstrukcję modelu opracowano
wykorzystując poznawcze procesy zarówno dedukcji, jak i indukcji. Przegląd różnych
koncepcji modeli strategicznych umożliwił wnioskowanie o charakterze dedukcyjnym, które
wykorzystano do zbudowania szczegółowych elementów modelowania. Z kolei informacje
opisujące cechy charakteryzujące składowe różnych modeli posłużyły do opracowania
i skonstruowania całościowej

struktury modelu. Model strategiczny przedsiębiorstwa

opracowano w oparciu o dorobek teorii i praktyki zarządzania, uwzględniono w nim także
badania własne prowadzone w sektorze energetycznym. Z jednej strony, starano się w jego
budowie zastosować możliwie szeroko te elementy zarządzania strategicznego, które mają
powszechny, fundamentalny charakter, z drugiej strony, uwzględniono także te jego cechy,
które są właściwe, specyficzne dla przedsiębiorstw energetycznych (np. zarządzanie
regulacją, bezpieczeństwo energetyczne).

10 Dotyczy gazu ziemnego.
11 Por. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, art. 3 (DzU z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462); PKD, podsekcja CA, sekcja E, dział 40.
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Ponadto, w przyjętej metodzie badań zastosowano poznawcze procesy analizy
jakościowej (cechy opisowe modelu) i ilościowej (miary konkurencyjności i efektywności).
Z kolei analiza porównawcza oraz synteza zostały wykorzystane do oceny wdrożonych
i projektowanych modeli strategicznych przedsiębiorstw.
Opracowany program badawczy zawiera:
definiowanie i klasyfikację modeli strategicznych,
analizę uwarunkowań dynamiki modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych,
-

analizę strukturalną i charakterystykę modeli strategicznych przeprowadzone w aspekcie
kształtowania konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa,

-

metodę budowy modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych,
aplikację opracowanego modelu do oceny konkurencyjności, efektywności i bezpieczeń
stwa energetycznego wybranych przedsiębiorstw energetycznych,

-

wybór najlepszych rozwiązań biznesowych (benchmarking strategiczny),
opracowanie rozwiązania modelowego skonsolidowanego przedsiębiorstwa energe
tycznego,

-

analizę wyników, rekomendacje praktyczne i opracowanie wniosków.
Zakres pracy obejmuje:

1. Przegląd dorobku naukowego w zakresie definicji i koncepcji modeli strategicznych.
2. Charakterystykę zmian na unijnym rynku energii elektrycznej i ich wpływ na dynamikę
modeli przedsiębiorstw energetycznych.
3. Opracowanie metody badawczej, tj. modelowania strategicznego przedsiębiorstw.
4. Aplikację tej metody do:
-

badania wybranych przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku Unii
Europejskiej,

-

opracowania modelu skonsolidowanego przedsiębiorstwa energetycznego umożliwia
jącego osiąganie przewagi konkurencyjnej na liberalnym rynku energii.

5. Zakończenie

zawierające

wnioski

oraz

rekomendacje

praktyczne,

mogące

być

wykorzystane do kierunków rozwoju i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw
energetycznych.
Proces badawczy i zakres pracy znajdują wyraz w układzie jej treści, który przedsta
wiono schematycznie na rys. 1.
W rozdziale 1 dokonano przeglądu ogólnych koncepcji i definicji modelu strategicznego
przedsiębiorstwa. Umożliwił on w dużym stopniu zarówno jego zdefiniowanie, jak i klasyfi
kację modeli, co było istotne dla opisu przedmiotu pracy. Tematykę rozważań rozdziału 2
stanowiła charakterystyka dynamiki strategii przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiona
w kontekście zmian zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu.
Wykorzystując

klasyfikację

modeli

strategicznych

oraz

cechy

przedsiębiorstw

energetycznych, w rozdziałach 3, 4, 5, 6 przedstawiono szczegółowo poszczególne typy
modeli strategicznych, oceniając możliwości ich aplikacji w organizacjach energetycznych.
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Rozdział 1

Rozdział 2

Definiowanie i
klasyfikowanie modeli
strategicznych
przedsiębiorstw

Zm iany na rynku energii
elektr. i gazu a dynamika
strategii przedsiębiorstw
energetycznych

Rozdział 3
Przewaga konkurencyjna podstawa budowy modeli
strategicznych

Rozdział 4
Modele strategiczne
przedsiębiorstwa jako
determinanty jego
rentowności

Rozdział 7
Metoda budowy modelu strategicznego
przedsiębiorstwa energetycznego

Rozdział 5

i

Modele strategiczne unikalna kombinacja
zasobów tworzących
wartość i konkurencyjność
przedsiębiorstwa

Rozdział 6
Modele strategiczne kreowanie i wykorzystanie
innowacji dla zdobycia
nowej przestrzeni rynkowej

Rozdział 8

Rozdział 9

Analiza konkurencyj
ności, rentowności oraz
bezpieczeństwa energe
tycznego wybranych
przedsiębiorstw

J

i

Projekcja rozwiązania
modelowego

r
/
Wnioski i zakończenie

j

Źródło: opracowanie własne
Rys. 1. Układ treści pracy
Fig. 1. The scheme ofthe work

Dokonany w ten sposób przegląd koncepcji modelowych stanowił ważne tworzywo
opracowania metody budowy modelu strategicznego, którą przedstawiono w rozdziale 7.
Metodę tę następnie zastosowano do oceny konkurencyjności, efektywności oraz bezpie
czeństwa energetycznego wybranych przedsiębiorstw energetycznych, co zaprezentowano
w rozdziale 8. Wyniki empiryczne w połączeniu z opracowaną metodyką badawczą
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umożliwiły wypracowanie koncepcji modelu strategicznego skonsolidowanego przedsię
biorstwa energetycznego, która może być wykorzystana w rozwoju i restrukturyzacji polskiej
energetyki. Podsumowaniem przeprowadzonych badań jest zakończenie pracy zawierające
rekomendacje wdrożeniowe i wnioski.
Zdając sobie sprawę ze złożoności i szerokiego zakresu problematyki badań nad konku
rencyjnością i efektywnością przedsiębiorstw, wyrażam nadzieję, że przedstawiony w pracy
jeden z jej aspektów, tj. modelowanie strategii, może stanowić pewien wkład w sferę
poznawczą funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na konkurencyjnym rynku.

Rozdział 1
DEFINIOWANIE I KLASYFIKOWANIE MODELI STRATEGICZNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Model strategiczny przedsiębiorstwa - próba definicji
i Zdobycie

i

utrzymywanie

przez

przedsiębiorstwo

przewagi

konkurencyjnej,

warunkującej jego efektywne funkcjonowanie na rynku, wyraża się uzyskiwaną przez nie
wyższą

od konkurentów

wartością

dodaną12,

która

z

kolei

umożliwia

osiąganie

ponadprzeciętnej (w skali sektora) rentowności. Zdobycie przewag konkurencyjnych w dłuż
szym okresie czasu zapewnia przedsiębiorstwom ich rozwój, a więc i wzrost wartości.
Głównym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej i rentowności w długim
przedziale czasu są przyjęte i realizowane przez przedsiębiorstwa strategie. Ich realizacja
z kolei możliwa jest poprzez odpowiednio skuteczne działania operacyjne, które jednocześnie
znacząco wpływająna bieżącą rentowność przedsiębiorstwa. W tym kontekście przyjętą przez
firmę strategię i związane z nią, służące do jej realizacji, zasoby, kompetencje oraz system
działań operacyjnych traktować można jako pewien model prowadzenia biznesu, który
zapewnić powinien firmie konkurencyjność rynkową, co z kolei wpływa na rentowność
i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Model taki ze względu na jego charakter (ścisłe
powiązania ze strategią) i strukturę (elementy procesu zarządzania strategicznego) określić
można jako model strategiczny przedsiębiorstwa. W literaturze jest on często kojarzony,
czy też utożsamiany, z takim pojęciami, jak: model biznesu, strategiczny model działalności
czy też model wyników13. W dalszej części pracy pojęcia te traktowane będą jako
bliskoznaczne.
Opracowane i realizowane przez przedsiębiorstwa modele strategiczne decydują
w dużym stopniu o rentowności i konkurencyjności tych organizacji. Analizowanie istoty,
struktury oraz uwarunkowań, decydujących o kształcie i rodzajach modeli strategicznych,
stanowi więc istotny element poznawczy sfery rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw.

12 Pojęcie to szerzej przedstawiono w dalszej części pracy.
13 Por. między innymi: A. Afuah, Business models. A Strategie Management Approach., McGraw-Hill Irwin,
2004, s. 2-5; K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 97, 98, 209, 210; M.E. Porter,
What is Strategy, Harvard Business Review, 1996, November - December, s. 62-78; A. Slywotzky, D. Morrison,
B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000, s. 26-31; J. Rokita, Zarzą
dzanie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 27.
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Jednocześnie badania takie służyć mogą doskonaleniu czy wręcz budowaniu nowych modeli,
które wobec wyzwań rynku stają się niezbędne.
Rozważania

poświęcone

problematyce

modeli

strategicznych

przedsiębiorstw14

rozpocząć się powinno od zdefiniowania modelu. W tym celu bardzo przydatne będzie
usystematyzowanie podstawowej terminologii związanej z tą tematyką.
Złożony system, jakim jest przedsiębiorstwo, można ujmować i przedstawiać w formie
różnorodnych modeli. Mogą to być np. modele ekonomiczne, finansowe, produkcyjne,
organizacyjne, prawne czy socjologiczne.15 Kształt takich modeli, zgodnie z zasadami ogólnej
teorii modelowania,16 często składa się ze zmiennych opisowych elementów modelu
i interakcji pomiędzy tymi elementami. O jego merytorycznej poprawności decyduje dobór
odpowiednich danych, ich przetworzenie w niezbędne informacje, które z kolei wykorzysty
wane są w procesie wiedzy dotyczącej opisywanego przez model fragmentu rzeczywistości
(w tym przypadku jest to wiedza o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu).17 Wzrost konkurencyj
ności, dynamiczne zmiany otoczenia czy też innowacyjne przeobrażenia zasobów powodują
ciągłe przekształcanie i doskonalenie modeli odwzorowujących różne aspekty funkcjono
wania przedsiębiorstw.' Służy temu wykorzystywanie dorobku wielu dyscyplin naukowych.
W tym kontekście prezentowany model strategiczny traktować można jako pewną nową,
rozwiniętą formę modelu organizacyjnego (zarządzania) przedsiębiorstwa. Odnosi się on
do strategii na poziomie korporacyjnym; podstawowe zmienne sfery organizacji przedsię
biorstwa określane są w nim na poziomie ogólnym przez działania i zasoby. W modelu nie
ujmuje się szczegółów dotyczących struktury organizacyjnej czy podziału władzy - typowych
dla „klasycznych” modeli organizacyjnych. Natomiast do konstrukcji modelu wykorzystuje
się niektóre elementy badawcze związane z podejściem do przedsiębiorstwa charakte
rystyczne dla ekonomii instytucjonalnej i ewolucyjnej.18 Chodzi tu o eksponowanie
w badanym modelu takich zmiennych, jak: strategie dające przewagę konkurencyjną,
kluczowe umiejętności (core capabilities) i innowacje. Opis przedsiębiorstwa za pomocą tego
modelu ściśle wiąże się też z takimi kategoriami charakteryzującymi organizację,
jak konkurencyjność i efektywność, co powoduje uwzględnienie w nim zmiennych
ilościowych. Są one szczególnie istotne w przypadku badań obejmujących analizę i ocenę
aplikacji określonych rozwiązań modelowych w przedsiębiorstwach.
14 Używane w dalszej części pracy określenie model czy model strategiczny odnosi się zawsze do przedsiębior
stwa, a więc oznacza to samo co model strategiczny przedsiębiorstwa.
15 Szerzej problematykę modeli przedsiębiorstwa przedstawia praca T. Gruszeckiego, Współczesne teorie
przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 33-42.
16 Por. P. Zeigler, Theory of Modeling and Simulation, J. Wiley Publication, New York-London-SydneyToronto 1976, s. 32 i dalsze.
17 Zagadnieniom wykorzystania teorii systemów informacji i wiedzy do modelowania w gospodarce poświęcona
jest obszerna praca D. Pyle, Business Modeling and Data Mining, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco
2003, w szczególności s. 91-113, s. 221-258. Rolę informacji w praktyce gospodarczej interesująco opisano w
pracy pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Informacja w zintegrowanej Europie, Difin, Warszawa
2006, s.65-72, s.81-98, s. 179 i dalsze.
18 Syntetyczne ujęcie tego podejścia znaleźć można [w:] The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary
Economics, G. M. Hodsoon, W. J. Samuels, M.E. Tool, vol. II, Brookfield 1994, s. 237-241.
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W ujęciu ogólnym pojęcie modelu strategicznego związane jest z dyscypliną nazywaną
nauką o przedsiębiorstwie.19 Samo zaś określanie czy też definiowanie modeli strategicznych
najczęściej koresponduje pojęciowo i epistemologicznie z takimi obszarami tej nauki, jak:
zarządzanie strategiczne i zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz kategoriami ekonomicznymi
charakteryzującymi wyniki (efekty) działalności biznesowej organizacji. Teoretyczne aspekty
budowy modelu strategicznego lokują się w części ogólnej nauki o przedsiębiorstwie, a jego
zastosowanie do badania organizacji energetycznych mieści się w jej części określanej przez
B. Hausa jako specjalistyczna, w tym przypadku ujmująca problem badawczy w przekroju
działowo-gałęziowym.20
Występujące w literaturze określenia, takie jak: model biznesu, model biznesowy,
strategiczny model działalności czy model wyników, utożsamiane będą w tej pracy
z modelem strategicznym przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy ich konstrukcja opiera się
na koncepcji strategii danej organizacji i sposobach jej aplikacji.
Nie są zatem przedmiotem naszych rozważań operacyjne modele działalności
przedsiębiorstw koncentrujące się na określaniu obszarów biznesowej aktywności i źródeł
pozyskiwania bieżących przychodów odnoszonych często do krótkiej perspektywy czasu,
choć zapewne są one interesującym obiektem badawczym w zakresie problematyki związanej
z operacyjnym zarządzaniem przedsiębiorstwami.
W pracy nie przedstawiono także szczegółowych zagadnień modelowania zarządzania
wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management), jak też koncepcji modeli tworzenia
wartości dla akcjonariuszy (Shareholder Value Creation).21 Doceniając jednak duże znaczenie
zarządzania wartością w strategiach współczesnych organizacji, wykorzystano wybrane ich
elementy dla analizy i budowania modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych.
Chodzi tu głównie o aplikacje mierników kreowania wartości oraz koncepcji Zrównoważonej
Karty Wyników (BSC) do oceny efektywności badanych modeli.
Dokonując przeglądu definicji związanych z modelami strategicznymi przedsiębiorstw,
starano się przedstawić możliwie najszersze ich spektrum. Zaprezentowano w szczególności
te z nich, które stanowią podstawę czy też element dojrzałych, rozbudowanych koncepcji
takich modeli.22 Przeanalizowanie tych definicji pozwala skonkretyzować obszar badawczy, a
także wykorzystać je do opracowania teoretycznego modelu strategicznego, który stanowi
podstawę metody badania przedsiębiorstw energetycznych.
19 Zbliżoną pojęciowo do tej dyscypliny jest spotykana w literaturze anglosaskiej tzw. teoria firmy (Theory of
the Firm).
20 Zob. B. Haus, Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red.
J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 21.
21 Koncepcjom tym poświecono m.in. takie prace, jak: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, POLTEXT, Warszawa 2005; A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitało
wej. Koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002; M.
Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; A. Black, P.
Wright, J. E. Bachman, J. Davies, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników
działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
22 Koncepcje te przedstawiono w rozdziałach: 3,4, 5 i 6 pracy.
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W interesujących z punktu widzenia zarządzania strategicznego rozważaniach na temat
podejścia do modelu strategicznego (biznesowego) A. Afuah stwierdza, że do jego
zdefiniowania niezbędne jest rozważenie dwóch ważnych zagadnień, warunkujących
uzyskiwanie rentowności - podstawowej kategorii związanej z modelem biznesowym:23
1. Rentowność przedsiębiorstwa jest zdeterminowana przez łączne oddziaływanie
czynników sektorowych i czynników specyficznych dla danej firmy. Model
ma kreować dochody, zależy więc od tych czynników. Jest zatem funkcją: pozycji
firmy, działań, zasobów i czynników sektorowych. Te cztery składowe wraz piątą,
którą jest koszt, tworzą model biznesu.
Traktowanie kosztu jako elementu modelu biznesu wynika z faktu, że prowadzenie
działalności zawsze generuje koszty i to bez względu na przyjętą przez organizację
strategię. Dopóki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo zyski są różnicą pomiędzy
przychodami a kosztami, dopóty koszty będą traktowane jako składowa modelu
biznesowego.
2. Organizacja przynosi dochody, używając

swoich zasobów do prowadzenia

działalności, „dając” je sektorowi po to, aby stworzyć najwyższą wartość dla klienta
(niski koszt lub rozróżnialny produkt), jednocześnie sytuując się w pozycji
umożliwiającej przechwycenie (przywłaszczenie) wartości. Przechwycona wartość
zapewniać ma zarabianie współmierne do stworzonego poziomu tej wartości. Zakres,
w którym firma może oferować najwyższą (relatywnie do konkurentów) wartość
klientowi, jest funkcją rodzaju działań, które firma przeprowadza, sposobu, w jaki je
przeprowadza, oraz czasu, kiedy je przeprowadza.
Uwzględniając te zagadnienia wpływające na kształt modelu, można sformułować
następującą jego definicję: model biznesowy jest zespołem działań (aktywności), które firma
prowadzi, metod i czasu ich przeprowadzania, używając do tego swoich zasobów tak,
aby stworzyć najwyższą wartość dla klienta (niskie koszty lub wyróżniający się produkt)
oraz zapewnić sobie pozycję do przejmowania (przywłaszczania) wartości.24
Przedstawiona definicja wyraźnie określa dwie sfery charakteryzujące istotę modelu.
Pierwsza z nich to działania i związane z nimi zasoby, druga to tworzone i przechwytywane
wartości. Jak się wydaje, sfera działań i zasobów odgrywa tu rolę podporządkowaną
w stosunku

do

tworzenia

wartości

dla

klienta

i

zdolności jej

przechwytywania

oraz utrzymywania. Najwyższa wartość dla klienta, której tworzenie umożliwia przyjęty
model, jest uzyskiwana opcjonalnie poprzez:
-

niskie koszty, co wiąże się ze strategią przywództwa kosztowego;

-

wyróżniający się produkt, co związane jest ze strategią różnicowania produktów.
Prymat tworzenia wartości wynika z postrzegania jej jako najważniejszego celu

przedsiębiorstwa, którego osiągnięcie daje mu przewagę konkurencyjną. Jej najważniejszym
23 Por. A. Afuah, Business models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004, s. 9-10.
24 Op.cit., s. 9.
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wymiarem finansowym jest rentowność, na której poziom istotnie wpływają realizowane
przez firmę działania oraz posiadane przez nią zasoby.
Podobne do A. Afiiaha poglądy w podejściu do modelu biznesowego reprezentują
A. A. Thomson i A. J. Strickland, uważając, ze traktuje on o efektach ekonomicznych
realizowanej strategii.25 Podkreśla się rolę strategii w modelu, bowiem aktualne oraz przyszłe
przychody generowane są dzięki produktom, które oferuje się klientom, a także konkuren
cyjnym podejściu do rynku, co w połączeniu z odpowiednią strukturą kosztów i marżą zysku
daje w konsekwencji strumień dochodów oraz zwrot z inwestycji.
Aspekt zapewniania rentowności poprzez model biznesowy dostrzega również
R. M. Grant, zwięźle definiując taki model jako konfigurację strategii w odniesieniu do źródeł
przychodów i zysków.26
Odmienne podejście do budowy i definiowania modelu biznesu reprezentuje K. Obłój.27
Traktując model biznesu jako totalną koncepcję działania firmy, stwierdza, że można
definiować go różnie, ale musi odpowiadać na trzy podstawowe pytania:
1. Co firma będzie robić?
2. Jakie sąjej podstawowe zasoby i kompetencje?
3. W jaki sposób zasoby i kompetencje są skonfigurowane w praktyce codziennego
działania?
Każde z tych pytań związane jest z przewagą konkurencyjną. Pierwsze dotyczy sposobu
konkurowania i źródeł przewagi konkurencyjnej na wybranym rynku. Drugie pytanie dać ma
odpowiedź na temat kluczowych zasobów i kompetencji umożliwiających długotrwałe
utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Trzecie pytanie dotyczy konstrukcji łańcucha wartości
umożliwiającej aplikację strategii zapewniającą przewagę konkurencyjną.
W kontekście tak postawionych pytań K. Obłój definiuje model biznesu ,jako połączenie
koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej realizacji rozumianej jako budowa
łańcucha wartości pozwalającego na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów
i umiejętności”28. Z definicji tej wynika konieczność dostrzegania w konstruowaniu modelu
ścisłego łączenia przyjętej strategii firmy z jej praktycznym wdrażaniem, a więc operacyjną
działalnością. Wdrażanie (technologia) strategii powinno budować taki łańcuch wartości,
który nie tylko skutecznie eksploatuje zasoby i umiejętności firmy, ale umożliwia ich
odnawianie. Dopełnieniem definicji jest wyrażane przez Autora stwierdzenie, że kreowanie
wartości i jej zatrzymywanie opiera się na trzech składowych stanowiących swoiste tworzywo
modelu, którymi są:

25 A.A. Thomson, A.J. Strickland, Strategie Management Concepts and Cases, McGraw-Hill, New York 2003,
s.3.
26 R.M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts Techniques, Aplications, Oxford, Blackwell 2002,
s. 307.
27 Por. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 97 i dalsze.
28 Op. cit., s. 98.
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-

przewaga konkurencyjna,

-

zasoby i umiejętności,

-

łańcuch wartości.
Przewaga konkurencyjna traktowana jest jako wymiar koncepcji modelu, a pozostałe

składowe to praktyczne rozstrzygnięcia jego realizacji. W praktyce z pewnością trudno jest
precyzyjnie i jednoznacznie je rozdzielić, niemniej takie określenie i układ elementów modelu
ułatwia jego konstruowanie.
K. Obłój, dostrzegając zagrożenia imitowalności skutecznych modeli biznesowych,
podkreśla konieczność ciągłego ich doskonalenia (tzw. ucieczki do przodu), co można
osiągnąć poprzez innowacje cząstkowe i przełomowe. Pierwsze z nich to zmiany w ramach
istniejącego modelu wyrażające się budowaniem przewagi, np. w obszarze jakości
produktów, sieci dystrybucji, badań i rozwoju, kontaktów z klientami (CRM) czy też
procesów produkcji. Wprowadzanie innowacji przełomowych to druga droga „ucieczki do
przodu”. Polega ona na tak nowatorskim ukształtowaniu łańcucha wartości, aby powstała
innowacja początkująca na rynku falę twórczej destrukcji, co doprowadza do wykreowania
zupełnie

nowego

modelu

biznesu.

Imperatyw

dynamicznego

traktowania

modelu

strategicznego firmy stanowi ważny metodyczny i praktyczny walor prezentowanej
koncepcji.
Inne

podejście

do

modelu

strategicznego

(strategicznego

modelu

działalności)

przedstawiają A. Sliwotzky, D. Morrison i B. Andelman.29 Według tych Autorów, choć
pojmowanie modelu jest intuicyjne - wyznaczany jest on jednak przez bardzo konkretne,
nazywane kluczowymi, strategiczne wymiary. Są nimi:
-

wybór klientów,

-

przechwytywanie wartości,

-

zróżnicowanie (kontrola strategiczna),

-

zakres działania.
W ramach wymiaru wybór klientów przedsiębiorstwo dokonuje selekcji oraz podziału

swoich klientów odpowiednio do zbioru (portfela), który tworzą, do którego firma jest
najlepiej dostosowana i który najlepiej potrafi obsługiwać.
Wymiar jej przechwytywania w modelu opisuje z kolei sposób tworzenia wartości dla
klientów, a także nagradzanie za jej dostarczanie. Tradycyjnie firmy przechwytywały wartość,
sprzedając wyroby lub otrzymując zapłatę za świadczone usługi. W myśleniu skupionym na
produktach ograniczamy się do tych tradycyjnych sposobów przechwytywania wartości.
Obecnie firmy korzystają ze znacznie szerszego repertuaru mechanizmów przechwytywania
wartości, na przykład: poprzez wydłużanie łańcucha wartości, oferowanie produktów

29 Por. A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE,
Warszawa 2000, s. 26 i dalsze.
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komplementarnych czy też dzielenie się wartością. Przechwytywanie wartości związane jest
ze sposobami osiągania zysku.30
Z kolei kontrola strategiczna w modelu działalności dotyczy zdolności firmy do ochrony
jej strumienia zysku. Sposoby takiej ochrony nazywane są przez cytowanych Autorów
punktami kontroli strategicznej. Siła kontroli strategicznej jest kluczowym elementem
skutecznej innowacji działalności przedsiębiorstwa.
Zakres działania w modelu biznesowym przedsiębiorstwa odnosi się do jego rodzajów
aktywności oraz do oferowanych przez niego wyrobów i usług. Organizacje relatywnie często
rozszerzają lub zawężają zakresy swoich działań. Kluczowym zagadnieniem w projektowaniu
modelu jest

określenie

potrzebnych

zmian

znaczących

dla

klienta, jednocześnie

pozwalających generować wysoki zysk i zapewnić sobie strategiczną kontrolę.
Wymiary modelu są ze sobą ściśle powiązane, należy więc je tak zaprojektować,
aby były dostosowane do priorytetów klientów, a jednocześnie zapewniały przedsiębiorstwu
rentowność. Ponadto elementy strategicznego modelu działalności powinny być wzajemnie
zgodne, gwarantując jego funkcjonowanie jako zwartej i wzajemnie wzmacniającej się
całości. Istotnym w stosunku do innych koncepcji wyróżnikiem omawianego podejścia
do modelu strategicznego jest kreowanie skutecznej strategii i działań wobec klientów
pryncypialnie ukierunkowanych na osiąganie rentowności poprzez wejście do tzw. strefy
zysku.
Budowanie modelu strategicznego (biznesowego) w oparciu o aktywa przedstawiają
R. Boulton, B. Libert, S. Samek.31 Są to aktywa kształtujące tzw. Dynamikę Wartości (Value
Dynamics). Przez to pojęcie rozumie się podejście do strategii, skoncentrowane na aktywach,
których proporcje i kombinacja wpływają na wyniki ekonomiczne firmy. Przyjmuje się, że
tworzenie wartości jest rezultatem oddziaływania czterech mających charakter holistyczny,
wzajemnie powiązanych wyzwań, którym sprostać powinno przedsiębiorstwo. Wyzwania
te to:
-

projektowanie modelu biznesowego,

-

zarządzanie (władanie) ryzykiem,

-

zarządzanie portfelem aktywów,

-

mierzenie i sprawozdawczość całej bazy aktywów.
W takim kontekście tworzenia wartości model zdefiniowano jako unikalną kombinację

materialnych i niematerialnych aktywów decydującą o tym, czy organizacja jest zdolna
do kreowania wartości czy też do ich niszczenia.32
Autorzy podkreślają wyraźnie, że w tym modelu muszą być uwzględniane wszystkie
aktywa, a ich rozumienie jest inne niż w klasycznej ekonomii. Mianowicie, aktywa w tym

30 Nazywane są one modelami zysku, patrz op. cit., s. 52-66.
31 Por. R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA 2000,
s. 159 i dalsze.
32 Op. cit., s. 244.
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przypadku definiuje się jako potencjalne źródła przyszłych korzyści ekonomicznych,
posiadające zdolność współtworzenia ogólnej wartości przedsiębiorstwa. W pojęciu tym
mieszczą się zarówno aktywa materialne, jak i niematerialne. Nie ogranicza się jednak ono
wyłącznie do własności czy kontrolowania; pojęcie to obejmuje także np. układ relacji, który
nie jest uregulowany umowami.
Aktywa kształtujące model biznesowy znacząco różnią się od klasycznego podejścia,
które związane jest z systemem mierników mających wyłącznie charakter finansowy.
Tradycyjne

ujęcie

systemu

mierników,

opartego

na

bilansie,

rachunku

wyników

i przepływach pieniężnych, nie nadąża za nową, globalną gospodarką oraz nowymi
sposobami tworzenia i urzeczywistniania wartości. Nie uwzględnia bowiem większej części
tej wartości tworzonej przez aktywa niematerialne, w tym przez wiedzę i różnorodne relacje.
Ten brak wpływa na ograniczanie oraz deformację przepływu informacji wykorzystywanych
przez menedżerów i akcjonariuszy w procesie podejmowania decyzji. Bilans oraz rachunek
zysków i strat w niezamierzony sposób przeciwstawiają wartości zasobów ludzkich
wartościom ekonomicznym. Rachunek zysków i strat klasyfikuje jako „koszty” najistotniejsze
źródła wartości - na przykład pracowników, pomija większość wartości wypływającej
z relacji z klientami oraz informacji na ich temat (wyjątkiem są wartości powstające
w transakcjach zawartych w danym okresie).
Jak twierdzą Autorzy, prezentowane przez nich podejście do aktywów z punktu widzenia
kształtowania Dynamiki Wartości umożliwia menedżerom lepszą identyfikację oraz wyko
rzystanie potencjału wszystkich aktywów mających kluczowe znaczenie dla sukcesu
w gospodarce - wymiernych i niewymiernych. Pomaga im poza tym w uchwyceniu w ramach
przedsiębiorstwa tej części wartości, która obecnie pozostaje niewykorzystana i nie jest
mierzona (rejestrowana).
Koncepcja Dynamiki Wartości obejmuje zarówno tradycyjne kategorie aktywów
rzeczowych i finansowych (czyli tak zwane aktywa bilansowe), jak i trzy nowe grupy:
pracowników i dostawców, klientów oraz organizację. Te nowe kategorie zawierają głównie
aktywa niematerialne, które do tej pory miały w systemie sprawozdawczości odzwiercie
dlenie jako koszty (pracownicy i dostawcy, organizacja) lub źródła przychodów (klienci).
Warto dodać, że poza podstawowym podziałem oraz kwalifikacją składników stanowiących
poszczególne aktywa, dokonuje się jeszcze dodatkowych ich podziałów i charakterystyk.
Służyć one m ają lepszemu zrozumieniu i doskonaleniu modelu biznesu opartego
na kombinacji aktywów. Rozróżnia się zatem aktywa relacji dośrodkowych (inbound assets)
i odśrodkowych (outbound assets). Przykładowo, klienci i alianse rynkowe to relacje
odśrodkowe, a więc prowadzące z firmy na rynek. Relacje dośrodkowe to pracownicy, a także
dostawcy, czyli ludzie oraz organizacje dostarczające materiały, produkty i usługi.
Pojęcie aktywów obejmuje zarówno materialne, jak i niematerialne źródła wartości.
Zachęca to do nowego spojrzenia na wartość kryjącą się w każdej kategorii aktywów.
Pracownicy nie są postrzegani wyłącznie w kategoriach źródła kosztów. Klienci stają się
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czymś więcej niż źródłem bieżących czy nawet przyszłych zysków. Aktywa bilansowe - takie
jak majątek rzeczowy przedsiębiorstwa i kapitał finansowy - nie są jedynymi ważnymi
aktywami.
Charakterystyka aktywów pozwala spojrzeć na firmy jako portfele aktywów, które
wykraczają daleko poza granice organizacji, obejmując łańcuchy wartości składające się także
z relacji zewnętrznych. Uwzględniając taki punkt widzenia, wyróżnia się trzy etapy
projektowania modelu biznesowego, korespondującego z poprzednio zaprezentowaną jego
definicją. Są nimi:
-

analiza dotychczas wykorzystywanych przez firmę aktywów i wnoszonych przez nich
wartości,

-

określenie aktywów potrzebnych do odniesienia sukcesu,

-

zdefiniowanie strategii portfela aktywów.
Istotnym walorem ujęcia przedstawionego przez R. Boultona, B. Liberta, S. Sameka,

obejmującego zarówno sformułowanie modelu, jak i określania zasad jego budowy, jest
imperatyw maksymalizacji wartości poprzez odpowiednią unikalną konfigurację oraz współ
działanie strategicznych materialnych i niematerialnych aktywów.
Aspekt unikalności konfiguracji elementów stanowiących model strategiczny akcentują
także S. Ehiraj, I. Guler, H. Singh.33 Ich zdaniem konfiguracja taka, składająca się z celów
organizacji, strategii, procesów, technologii oraz struktury, kreuje wartość dla klientów,
umożliwiając w ten sposób przedsiębiorstwu skuteczne konkurowanie na określonym rynku.
Model strategiczny przedsiębiorstwa można traktować także jako jeden z dwóch (obok
otoczenia) bezpośrednich czynników (determinant) wpływających na efektywność przedsię
biorstwa. Takie podejście prezentują A. Afuah i Ch. Tucci.34 Podkreślają przy tym,
że na te determinanty z kolei oddziałuje tzw. czynnik zmiany, który pośrednio, ale znacząco,
wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Autorzy zdają sobie sprawę, że zarówno termin
efektywność gospodarcza (wyniki), jak i czynniki, które na nią wpływają, są przedmiotem
licznych dyskusji czy nawet kontrowersji. Uważają jednak, że efektywność gospodarczą
można trafnie zdefiniować, opierając się na takich wskaźnikach, jak: zysk w ujęciu
księgowym, ekonomiczna wartość dodana (EVA), wartość rynkowa akcji, rentowność
sprzedaży, rentowność aktywów czy też rentowność kapitału.
Związki

modelu

biznesowego

z

efektywnością

ekonomiczną znajdują wyraz

w sformułowaniu jego definicji. Wyraża się ona w sposób następujący: „model biznesowy
to przyjęta przez organizację metoda powiększania i wykorzystania zasobów w celu przedsta
wienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji
i która jednocześnie zapewnia firmie dochodowość. Model taki szczegółowo określa plan

33 S. Ehiraj, I. Guler, H. Singh, E-Business Models: Value Creation and Competitive Advantage, The Warton
School 2000, s. 2.
34 A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,
s. 19 i dalsze.
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zarabiania pieniędzy zarówno w chwili obecnej, jak i w długim okresie czasu oraz czynniki
warunkujące utrzymanie przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej. Oznacza
to osiąganie w dłuższym czasie rezultatów lepszych niż wyniki konkurencji.”35
Model jest systemem składającym się z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów,
które oddziałują na siebie w czasie, stąd wyróżnić można elementy modelu biznesowego
i jego dynamikę (zmienność w czasie). Elementami modelu są:
1. wartość oferowana klientom przez firmę,
2. segment rynku, do którego firma kieruje tę wartość,
3. zakres oferty produktów,
4. polityka cenowa,
5. źródła przychodów,
6. niezbędne działania związane z udostępnieniem oferowanej wartości,
7. możliwości organizacyjne stwarzające podstawę działalności,
8. umiejętności i przedsięwzięcia umożliwiające podtrzymanie wszystkich aspektów
przewagi konkurencyjnej,
9. trwałość przewagi konkurencyjnej.
Dynamika rynku powoduje, że nawet najlepiej dobrane elementy modelu biznesowego
i racjonalny układ ich powiązań nie są trwałe, niezmienne w czasie. Zarządzający muszą
często zmieniać pewne komponenty modelu lub zachodzące między nimi relacje,
wyprzedzając w ten sposób działania konkurencji. W niektórych sektorach zmiany są tak
szybkie, że przedsiębiorstwa są zmuszone na nowo określać swoje modele strategiczne.
Modele te zapewniać mają przewagę konkurencyjną poprzez wybór i stosowanie jednej
z trzech strategii ogólnych:
1) blokowanie konkurencji (błock strategy) - polega na próbie wzniesienia wokół
modelu biznesowego firmy barier ochronnych, które uniemożliwią konkurencji jego
naśladowanie;
2) ucieczka do przodu (run strategy) - stosując ją, firma uznaje, że pełne zabezpieczenie
posiadanej przewagi konkurencyjnej nie zawsze jest możliwe. Bierne trwanie
za zaporami ochronnymi daje jedynie czas konkurentom na odrobienie dystansu;
3) łączenie sił (team-up strategy) - strategia ta umożliwia firmie scalenie zasobów
różnych podmiotów w celu wzmocnienia własnego modelu biznesowego.
Przedstawione przez A. Afuaha i Ch. Tucciego pojęcie modelu biznesowego
zorientowane jest na zapewnianie rozwoju przedsiębiorstwa (powiększanie zasobów firmy)
i jego dochodowości, wyraźnie wskazując, że ich jedynym źródłem jest przewaga
konkurencyjna tworzona przez wartość oferowaną klientom. Eksponowanie w definiowaniu
modelu aspektu rozwoju zasobów poprzez tworzenie wartości koresponduje z przedsta

35 Op. cit., s. 20.
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wionym poprzednio podejściem do tej kwestii przez K. Obłoja.36 Innym ważnym elementem
prezentowanej przez A. Afuaha i Ch. Tucciego definicji modelu jest uwypuklenie
konieczności kreowania dochodów, zarówno bieżących, jak i w długim okresie czasu.
Ścisłe związki strategii z modelem biznesu i korespondującym z nim modelem wyników
dostrzega J. Rokita.37 Przedstawienie tych związków należy rozpocząć od zaprezentowanej
przez Autora definicji strategii. Brzmi ona następująco: „strategia jest zbiorem działań
konkurencyjnych i odpowiednich podejść do biznesów, które wykorzystuje się w celu
osiągnięcia satysfakcji interesariuszy i klientów, przynoszących organizacji względnie trwałe
sukcesy, wyrażane jej przewagą konkurencyjną. Kluczowe znaczenie ma tu satysfakcja
klientów, gdyż od niej zależy spełnienie oczekiwań udziałowców”38. Z tak definiowaną
strategią ściśle związany jest model biznesu, który odzwierciedla sposoby osiągania
właściwych wyników ekonomicznych wyrażonych przez relacje przychodów, kosztów
i zysku w obszarze całej organizacji. Kontynuując, Autor twierdzi, że model ten bezpośrednio
koresponduje z tzw. modelem wyników, który określa powiązania pomiędzy:
-

strukturą sektora ze względu na natężenie konkurencji,

-

zachowaniami przedsiębiorstw, uczestników sektora,

-

wynikami ekonomicznymi uzyskiwanymi przez organizację w odniesieniu do konku
rentów.
Pierwszy z wymienionych elementów jest niezależny od przedsiębiorstwa, określa

go bowiem skala, poziom natężenia oraz cechy konkurowania w danym sektorze.
Pozostałe dwa są zależne od przedsiębiorstwa, przy czym drugi to zachowania
strategiczne w rozumieniu tzw. Pięć Ps, a więc różnych definicji strategii przedstawianych
przez H. Mintzberga. Są nimi:
1) plan - świadomy i zamierzony (celowy) kierunek działań zależny od sytuacji. Związany
jest z opanowaniem rynku;
2) podstęp (fortel) - specyficzny manewr mający zdezorientować i „wywieść w pole”
konkurenta;
3) wzorce - wyłaniające się strategie, wzorce działań oparte na doświadczeniach. Nie zawsze
w pełni uświadamiane i zamierzone;
4) pozycja - ulokowanie się organizacji w otoczeniu jest rezultatem relacji z otoczeniem, w
tym oddziaływania konkurentów;
5) perspektywa - indywidualny punkt widzenia zarządzających i to zarówno firmy, ich
samych, jak i otoczenia. Samoidentyfikacja firmy poprzez misję i wizję.39

36 Por. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 98, 124 i dalsze.
37 Por. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE,
Warszawa 2005, s. 26-27.
38 Op. cit., s. 26.
39 Por. A. Mintzberg, B. Ahlstand, J. Lampel, Strategy bites back, Person Education Limited, Bell&Bain Ltd,
Glasgow 2005, s. 26-27 oraz J. Rokita, Zarządzanie Strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konku
rencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 23.
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Trzeci element modelu, a więc wyniki, to pochodna dwóch poprzednich, stanowiąca
efekt procesu zarządzania. Jak się wydaje, w tym ujęciu model biznesu postrzegany jest
głównie przez pryzmat uzyskiwania zadowalających wyników ekonomicznych. Osiąganie ich
jest możliwe poprzez takie procesy zarządzania, które umiejętnie aplikują odpowiednie
zachowania strategiczne, uwzględniając przy tym w największym stopniu oddziaływanie
otoczenia konkurencyjnego. Źródłem tych zachowań jest strategia, której czytelną cechującą
się pragmatyzmem definicję uprzednio przedstawiono.
Problematykę modeli biznesowych i ich związków ze strategią przedsiębiorstwa
przedstawiła także w swych pracach J. Magretta40. Słusznie zauważa, że w wielu przypadkach
termin „model biznesowy” używany jest powszechnie, a rozumiany jest różnie, stając się
czasami pusto brzmiącym frazesem, podobnie jak określenie „tworzenie wartości”.
Oczywiście, nie tylko z tego powodu, ale i z konieczności rozumienia istoty funkcjonowania
organizacji na rynku wynika potrzeba zdefiniowania tego pojęcia. Zdaniem Autorki „model
biznesowy jest zbiorem założeń umożliwiających organizacji takie działania, które kreują
wartość dla wszystkich graczy, od których jest ona zależna, co oznacza, że dana organizacja
nie tworzy wartości wyłącznie tylko dla klientów. W swej istocie model jest teorią istnienia
przedsiębiorstwa, teorią, która jest ciągle przez rynek weryfikowana (testowana)”.41 Analiza
dalszych rozważań dotyczących modeli wskazuje, że stosowane przez Autorkę określenie
„gracze, od których zależna jest organizacja” bliskie jest stosowanemu powszechnie
w zarządzaniu pojęciu interesariuszy.
Traktowanie

osiągania

konkurencyjności

jako

imperatywu

rynkowego

przez

przedsiębiorstwo łączyć można (a nawet należy) z jego modelem strategicznym. W tym
kontekście warto się odnieść do zaprezentowanej przez M. J. Stankiewicza42 koncepcji
budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Autor w sposób bardzo wyczerpujący,
a zarazem interesujący przedstawił czynniki oraz metody jej osiągania, komponując model
struktury i zarządzania konkurencyjnością.43 Model (system) struktury konkurencyjności
tworzą cztery podsystemy:
-

potencjał konkurencyjności,

-

przewaga konkurencyjna,

-

instrumenty konkurowania,

-

pozycja konkurencyjna.
Podstawowy jest potencjał konkurencyjności, którego elementami są sfery funkcjonalno-

zasobowe przedsiębiorstwa. Zdolność do jego wykorzystywania dla osiągania wartości
40 Por. J. Magretta, What Management is? Profile Books, London 2003, s. 44 i dalsze; J. Magretta, Why
Business Models Matter? Harvard Business Review, May 2002, s. 87-92.
41 J. Magretta, What Management is? Profile Books, London 2003, s. 44.
42 M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002; M. J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkuren
cyjności przedsiębiorstwa, Stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
w kontekście dostosowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 1999.
45 Op. cit., s. 86-91.
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dodanej stanowi o przewadze konkurencyjnej danej organizacji. Instrumenty konkurowania
traktowane są jako środki kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów
dla przedstawionej oferty. Czwarty podsystem, a więc pozycja konkurencyjna, jest wynikiem
konkurowania,

kończąc

pewien jego

cykl,

a zarazem

stanowiąc

nową podstawę

do konkurowania, zależną od tej właśnie pozycji. Przedstawioną przez M. J. Stankiewicza
koncepcję konkurencyjności można traktować jako pewien rozbudowany, zwarty model
strategiczny przedsiębiorstwa. Z powodzeniem można także wykorzystywać wiele jego
elementów do budowania i analizowania modeli biznesowych różnorodnych organizacji.
Znaczenie modeli strategicznych można także analizować w kontekście innowacyjności
przedsiębiorstw. Interesujące studium w tym zakresie opracował G. Hamel.44 Model
biznesowy postrzegany jest w nim jako podstawa koncepcji innowacyjnego biznesu. Zdaniem
tego Autora, szczególnie w obszarach najbardziej nowoczesnych sektorów, nowe modele
strategiczne bardziej burzą stary porządek niż wdrażane nowe technologie. Są często
nowatorską koncepcją prowadzenia biznesu - wykorzystując radykalnie działające innowacje,
odkrywają całkowicie nowe możliwości na rynku. Chcąc je wykorzystać dla przeprowadzania
często rewolucyjnych zmian, należy pojmować model biznesowy jako pewną całość złożoną
z wielu współdziałających ze sobą elementów. G. Hamel proponuje strukturę takiego modelu
(uważając, że jest ona zrozumiała i kompletna), opierającą się na czterech najważniejszych
elementach:
-

bazowej strategii,

-

łączności i relacji z klientami,

-

wartości sieci.45

strategicznych zasobach,

Z kolei każdy wymieniony element składa się ze szczegółowych komponentów; dopiero
ich analiza oraz rozstrzyganie wielu kwestii z nimi związanych pomoże sprecyzować
sposobności do wypracowania koncepcji innowacyjnego biznesu.46
Cztery najważniejsze elementy są ze sobą wzajemnie powiązane, tworząc pomiędzy sobą
charakterystyczne trzy „mosty”, co przedstawiono poniżej:
Bazowa strategia => konfiguracja działań => strategiczne zasoby
Bazowa strategia => korzyści dla klienta => łączność i relacje z klientami
Strategiczne zasoby => granice działania przedsiębiorstwa => wartość sieci
Pierwszy z nich to połączenie poprzez konfigurację działań bazowej strategii
ze strategicznymi aktywami (zasobami). Rozumiana jest ona jako unikalny sposób
kombinacji i wzajemnych relacji: kompetencji, zasobów i procesów służących wsparciu

44 Por. G. Hamel, Leading the revolution, Harvard Business School Press 2002, s. 59-119.
45 Op. cit., s. 73.
46 Szerzej opisano je w dalszej części pracy - rozdział 6.
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strategii. Istota konfiguracji działań, charakteryzując zarządzanie i zależności pomiędzy
kompetencjami, zasobami i procesami, wskazuje, czy i w jaki sposób strategia może się
na nich oprzeć.
Drugim „mostem” są korzyści, jakie dostarcza firma klientowi; wiąże on bazową
strategię z łącznością i relacjami z klientami. To połączenie ma charakter typowo zewnętrzny,
stanowiąc jednocześnie o najważniejszych punktach łączących bazową strategią z rynkiem.
Trzeci „most” to rozmiar (granice działania) firmy, łączący strategiczne zasoby z siecią
wartości. Określa on decyzje dotyczące zakresu realizacji działań prowadzonych przez firmę,
co przekłada się na wielkość i rodzaj współpracy z partnerami, dostawcami lub koalicjantami.
Zdaniem Autora, podstawą budowania modelu, a więc elementów modelu i łączących je
„mostów”, jest potencjał zysku.47 Wyróżnia cztery następujące czynniki determinujące ten
potencjał:
efektywność,
-

unikalność,

-

wewnętrzną spójność,

-

pomysły i zdolność do kreowania zysku.
Można zatem powiedzieć, iż istotnym walorem prezentowanej przez G. Hamela

koncepcji jest potraktowanie w modelu jako nadrzędnych takich wartości, jak: innowacyjność
oraz efektywność, które osiągane są poprzez odpowiednio dobrane i połączone elementy
modelu. Wykorzystywanie innowacji radykalnie zmieniających strategię przedsiębiorstwa
umożliwia tworzenie nowej przestrzeni rynkowej - formuły sukcesu pozwalającej niejako
„obejść” dotychczasowy układ konkurencji.
Jeszcze inne i nie mniej nowatorskie podejście do kreowania strategii opartej
na innowacjach przedstawili W. Chan Kim i R. Mauborgne.48 Autorzy ci opracowali zasady,
narzędzia oraz schematy działań umożliwiające budowę, a także wdrożenie wolnej (Ich
zdaniem) od konkurencji przestrzeni rynkowej. Prezentowaną koncepcję nazywają strategią
błękitnego oceanu49, opierając j ą na innowacji wartości. Przez to pojęcie rozumie się cały
system działań prowadzący do skokowego przyrostu wartości zarówno dla klienta,
jak i dla całego przedsiębiorstwa50. System ten nie koncentruje się na tworzeniu przewagi
konkurencyjnej w tradycyjnym układzie konkurencji, lecz poszukuje nowego obszaru
rynkowego, przechwytując w nim popyt. Jest to możliwe dzięki takim innowacjom, które
umożliwiają obniżanie kosztów produktów przy równoczesnym podwyższaniu ich wartości
dla klientów. Sformułowany dość ogólnie model strategiczny (strategia błękitnego oceanu)

47 G. Hamel, Leading the revolution, Harvard Business School Press 2002, s. 74.
48 Zob. W. Chan Kim i Renee Mauborgne, Strategia Błękitnego Oceanu, Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
49 W odróżnieniu od dotychczasowych koncepcji konkurowania nazywanych ogólnie „strategią czerwonego
oceanu”, zob. op. cit., s. 38.
50 Zob. op. cit., s. 37.
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oparty jest na sześciu zasadach, które działają ograniczająco (neutralizująco) na poszczególne
czynniki ryzyka. Cztery z nich, związane z formułowaniem strategii, brzmią następująco:
1. Rekonstrukcja

granic

rynku. Oznacza tworzenie wolnej

przestrzeni rynkowej

w różnych domenach branżowych, osłabiając w ten sposób ryzyko poszukiwań.
2. Koncentracja w budowaniu strategii na szerokiej wizji, a nie na liczbach, co pozwala
zapanować na ryzykiem planowania.
3. Sięganie poza granice istniejącego popytu, pozyskiwanie całkowicie nowych klientów
minimalizować ma ryzyko skali.
4. Zachowanie

właściwej

kolejności

elementów

tworzących

model

biznesowy,

co zmniejsza ryzyko braku jego skuteczności.
Pozostałe dwie zasady dotyczą wdrażania strategii, jej aspektów organizacyjnych
i zarządczych. Pierwsza z nich, dzięki właściwemu przywództwu, ma neutralizować ryzyko
organizacyjne, druga poprzez stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego czyni
mniejsze ryzyko zarządzania związanego z zachowaniami i postawami ludzi.
O ile lansowane przez W. Chan Kim i R.Mauborgne stwierdzenie, iż aplikacja strategii
błękitnego oceanu czyni konkurencję nieistotną jest kontrowersyjne, o tyle eksponowanie
innowacyjności jako najważniejszego czynnika budującego wartość dla klienta, a poprzez nią
i przedsiębiorstwa, traktować należy jako strategiczny imperatyw rozwoju współczesnych
organizacji.
Przedstawione definicje, jak i ogólne koncepcje modeli strategicznych, są wyraźnie
zróżnicowane,

co

oraz ontologiczną

wydaje

się

problematyki

oczywiste
stanowiącej

ze

względu
podstawy

złożoność
ich

epistemologiczną

konceptualizacji.

Mają

jednocześnie pewne wspólne odniesienia w sferze tego, co można określić jako: kluczowe
wytyczne i zasady budowy modelu. Są one w sposób pośredni lub bezpośredni uwzględniane
w definiowaniu i koncepcjach modeli strategicznych.
Jedną z takich zasad jest postrzeganie strategii przedsiębiorstw (lub elementów
tej strategii) i systemów ich operacyjnej działalności jako podstawowych części modeli
strategicznych. Uznaje się je za decydujące w tworzeniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, jak też w osiąganiu odpowiednich wyników ekonomicznych. Poglądy takie
korespondują a w części wyrastają z przedstawionej przez M. E. Portera51 rozprawy
poświęconej

teorii

budowania

strategii

i kształtowania efektywności ekonomicznej

w przedsiębiorstwie. Autor nie używa wprawdzie explicite terminu „model strategiczny”,
można jednak uznać, że cytowana rozprawa jest pewną zw artą usystematyzowaną całością
traktującą o budowaniu konkurencyjnej strategii, stanowiącą w połączeniu z efektywnością
operacyjną taki model (wzorzec) działalności, który zapewni firmie sukces. W tym miejscu
należy zauważyć, że M. E. Porter w innej pracy52 bardzo krytycznie odnosi się do pojmo
51 M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, November - December 1996, s. 62-78.
52 M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review on Advanced Strategy, Harvard Business
School Corporation 2002, s. 40.

30
wania modelu biznesowego wyłącznie jako koncepcji prowadzenia biznesu i generowania
przychodów, bez uwzględniania w nim strategii dającej przewagę konkurencyjną.
Z kolei jako kluczowe wytyczne w budowaniu modeli można uznać tezy i zasady
podejścia do biznesu, wyrażane przez wielu Autorów, a sformułowane przez P. Druckera53.
Najważniejsze z nich to:
-

zapewnienie realizacji dwóch podstawowych dla przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości
funkcji, tj. marketingu54 i innowacji,

-

produktywne wykorzystanie zasobów,

-

imperatyw osiągania zysku i jego związki z ryzykiem biznesowym,

-

innowacyjne tworzenie wartości dla klienta i wartości dodanej,
uzyskiwanie konkurencyjnej pozycji na rynku.
Można zauważyć, że te klasyczne zasady rozwoju biznesu określone przez P. Druckera

nic nie straciły na aktualności - ciągle są przydatne w rozumieniu i kreowaniu modeli
strategicznych przedsiębiorstw.
Analiza przedstawionych definicji i koncepcji modeli strategicznych przedsiębiorstw
stanowić

może

podstawę

do

zdefiniowania

takiego

modelu.

Z

uwagi

jednak

na to, że przedmiotem naszych rozważań jest przedsiębiorstwo energetyczne, w definicji
takiej (jak i sformułowaniu szczegółowym samego modelu) należy uwzględnić także
podejście wynikające z celów pracy, jej obszaru badawczego i przeprowadzonych wstępnych
badań. Głównym obszarem badawczym jest sektor energetyczny, który charakteryzuje się
pewnymi specyficznymi cechami. Najważniejsze z nich to:
-

znaczący udział tego sektora w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego,
stosowanie wobec podmiotów sektora określonych środków prawnych określanych jako
regulacja55,

-

wysoki poziom zmonopolizowania działalności przesyłowej oraz dystrybucyjnej gazu
ziemnego i energii elektrycznej.
Opierając się na dotychczasowych rozważaniach, można stwierdzić, że model

strategiczny przedsiębiorstwa energetycznego jest połączeniem koncepcji przewagi
konkurencyjnej

ze zbiorem

działań

i zasobów

niezbędnych

do jej

realizacji,

umożliwiającej organizacji (przedsiębiorstwu) osiąganie zamierzonych celów, w tym
zwłaszcza rentowności oraz przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa energe
tycznego.
Przewaga konkurencyjna umożliwia pozyskiwanie i satysfakcjonowanie klientów,
czego wyrazem jest kreowanie wyższej w stosunku do konkurentów wartości dodanej.
53 P. Drucker, Praktyka Zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994,
s. 52 i dalsze.
54 Funkcja ta rozumiana jest głównie jako zdobywanie i zadowalanie klientów poprzez najlepsze zaspokajanie
ich potrzeb, op. cit., s. 53-54.
55 Zgodnie z zapisami prawa energetycznego regulacja to stosowanie określonych ustawą środków prawnych
włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, prawidłowej gospo
darki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców (Ustawa z dnia 10.04.1997 - Prawo energetyczne).
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Wpływa ona istotnie na rentowność przedsiębiorstwa, a poprzez wielkość zysku operacyjnego
także na ekonomiczną wartość dodaną (EVA), będącą z kolei determinantą rozwoju, a także
źródłem wartości organizacji. Aktualni i potencjalni właściciele (inwestorzy) danego
przedsiębiorstwa najczęściej wzrost tej wartości uznają za główny jego cel.
Wartość dodana, zawierając w sobie koszty pracy, stanowi także najważniejszy czynnik
motywujący pracowników, w tym kadrę zarządzającą do skutecznej aplikacji przyjętego
modelu. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych w tworzeniu i utrzymywaniu
ich przewag konkurencyjnych, a więc i wartości dodanej, uwzględniać należy dwa charakte
rystyczne dla energetyki aspekty, tj. regulację i wysoki poziom zmonopolizowania niektórych
rodzajów działalności.
Zbiór działań i zasobów to swoista technologia umożliwiająca wdrażanie przyjętej
koncepcji przewagi konkurencyjnej. Oryginalność działań i sposobów ich realizacji
decydować będzie o trwałości przewagi konkurencyjnej i efektywności osiąganej przez
przedsiębiorstwo. Zastosowane zasoby, ich wymiar ilościowy i jakościowy, racjonalny
ich dobór i wykorzystanie są źródłem przewag konkurencyjnych. Zasoby i działania (w tym
ich formalizacja) to ważne, jeśli nie decydujące, czynniki przyczyniania się do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego przez dane przedsiębiorstwo.
Bezpieczeństwo

energetyczne jako

doktryna

o

znaczeniu

makroekonomicznym

oraz społecznym jest jednym z głównych elementów oraz warunków zrównoważonego
rozwoju. Traktowana jest jako priorytet polityczno-gospodarczy na poziomie państwowym
i unijnym, stąd na poziomie przedsiębiorstw, a więc mikroskali, można mówić o pewnych
elementach oraz niektórych aspektach bezpieczeństwa energetycznego. Uwzględnienie
zapewniania bezpieczeństwa energetycznego w definicji modelu jest wynikiem podkreślenia
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw energetycznych w tym zakresie.
W odniesieniu do pojęcia bezpieczeństwa energetycznego w przyjętej definicji używa się
określenia „przyczynianie się”, co wynika ze złożoności i wielu kryteriów odnoszących się
do tego pojęcia. Są nimi przede wszystkim niezawodność zaopatrzenia (związana często
z dywersyfikacją ich źródeł), efektywność ekonomiczna i techniczna dostaw mediów
energetycznych oraz przyjazne oddziaływanie na środowisko naturalne. Wpływ na ich kształ
towanie mają poza samym przedsiębiorstwem energetycznym, przykładowo, takie czynniki,
jak polityka energetyczna państwa czy sytuacja odbiorców. W takiej sytuacji trudno
oczekiwać, aby wyłącznie poprzez odpowiednie modele strategiczne przedsiębiorstw
energetycznych można zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. Właściwszy wydaje się być
termin „przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”.
Potwierdzeniem takiego poglądu może być zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego
Polski wynikające z braku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.56

56 Realne zagrożenie zmniejszenia dostaw gazu ziemnego do naszego kraju powstało 01.01.2006 r. w wyniku
konfliktu rosyjsko - ukraińskiego.
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Reasumując: przyjęta definicja modelu strategicznego przedsiębiorstwa, traktująca go
jako związek koncepcji przewagi konkurencyjnej ze zbiorem działań i zasobów oraz
rezultatami tego połączenia, a więc wynikami ekonomicznymi i bezpieczeństwem energe
tycznym, wyraża w moim przekonaniu istotę tego pojęcia. Stanowić może zatem podstawę do
opracowania szczegółowej struktury modelu służącego do analizowania i konceptualizacji
funkcjonowania

przedsiębiorstw

energetycznych

w

warunkach

liberalizacji

rynku

energetycznego.

1.2. Charakterystyka i klasyfikacja opisowa modeli strategicznych
przedsiębiorstw
Szczegółowa prezentacja różnych koncepcji budowy modeli strategicznych stanowi
ważny aspekt teoretycznego ujęcia modelowania strategicznego, które w znaczącym stopniu
jest wynikiem badań funkcjonowania i zachowań przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku.
Analizowanie działalności przedsiębiorstw w aspekcie przyjętych przez nich modeli, badanie
związków pomiędzy teoretycznymi koncepcjami tworzenia modeli a praktyką zarządzania,
umożliwiające czerpanie z nich inspiracji do teoretycznych uogólnień, jest wyrazem
określonego

podejścia

epistemologicznego

do

problematyki

modeli

strategicznych

przedsiębiorstw. Harmonizuje ono z tezą57 (jak się wydaje, nieco prowokującą teoretyków
zarządzania), przedstawioną przez B. Nogalskiego, która brzmi: „nauka zarządzania nigdy nie
wyprzedzała praktyki, lecz zajmowała się analizą i interpretacją praktyki czy też roz
powszechnianiem jej wyników”58. Autor odnosi ją do wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw,
co ugruntowuje jej adekwatność dla tego przypadku badań, bowiem budowa modelu
strategicznego jest jednym z teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju organizacji.59
Idąc dalej taką drogą poznawczą można przyjąć, iż znajomość konceptualnych rozwiązań
strategicznych, sposobów budowania przewag konkurencyjnych, czynników kształtujących
rentowność czy też analizowanie elementów strukturalnych poszczególnych modeli stanowić
może merytoryczną podstawę metodyki ich oceny, jak i projektowania nowych rozwiązań
modelowych dla przedsiębiorstw.

57 Teza ta jest z pewnością dyskusyjna, ale zarazem mobilizująca w sferze aplikacji nowych, teoretycznych wizji
zarządzania.
58 Zob. B. Nogalski, Polskie przedsiębiorstwo wobec wyzwań XXI wieku [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem
w warunkach integracji europejskiej, Część 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Praca pod redakcją
naukową A. Podobieńskiego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 13.
59 Podobne podejście prezentuje A. K. Koźmiński twierdząc, że taka analiza i interpretacja praktyki prowadziła
do „tworzenia pewnych koncepcji i uogólnień, polegających na pewnych diagnozach, ocenach i opisach strategii
metod i technik zarządzania. Dążenie do tego, żeby wyciągnąć wnioski z obserwacji praktyki prowadzi do
pewnych nowych wzorców, nowych modeli.”, zob. A. K. Koźmiński, Nowe tendencje w naukach o zarządzaniu,
[w:] Inżynieria i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, XI Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna Inżynierii Wojskowej, Warszawa 2000, tom 1, s. 38.
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Zaprezentowane w pierwszej części tego rozdziału ogólne podejścia do modeli
strategicznych stanowią punkt wyjścia do ich szczegółowej analizy, którą przedstawiono
w następnych częściach pracy, dokonując uprzednio klasyfikacji charakteryzowanych modeli.
Dynamiczny wzrost konkurencji, związany w dużym stopniu z globalizacją gospodarki,
powoduje konieczność kreowania bardzo różnych strategii konkurowania. Ich teoretycznym
uszczegółowieniem, a zarazem aspektem aplikacyjnym, są prezentowane w literaturze
przedmiotu koncepcje modeli strategicznych (biznesowych) przedsiębiorstw. Różnorodność
koncepcji, indywidualizacja podejścia do modelowania, a momentami brak przejrzystości
formalnej i strukturalnej, stanowią istotną przesłankę dokonania klasyfikacji modeli
strategicznych. O ile w dorobku nauk zarządzania spotyka się wiele klasyfikacji pojęć
strategii60, o tyle w przypadku modeli strategicznych (biznesowych) próby ich usystema
tyzowania dopiero są podejmowane.61
Poszczególne autorskie podejścia do modeli strategicznych przedsiębiorstw różnią się
zarówno koncepcją tworzenia takich modeli, ich strukturą jak i zakresem, szczegółowością
czy też możliwościami aplikacyjnymi. Jednocześnie niektóre z nich wykazują pewne wspólne
cechy - możliwe jest więc wyodrębnienie pewnych grup rodzajowych modeli. Takimi
cechami są na przykład podobieństwa koncepcji budowy modeli i związane z nimi główne
cele, jakie mają być osiągnięte przez aplikację danego modelu. Te cechy wyrastają niejako z
istoty modelu, stanowiąc o jego wartości poznawczej oraz przydatności do praktyki. Stanowić
mogą zatem merytorycznie kryterium klasyfikacji. Ze względu na to kryterium klasyfikacji,
którym jest podobieństwo celów i koncepcji budowy modeli strategicznych, różne rodzaje
tych modeli podzielono na w cztery grupy:
-

modele oparte na determinantach rentowności,

-

modele kształtujące przewagę konkurencyjną

-

modele strategiczne jako unikalna kombinacja zasobów kreujących wartość i konkuren
cyjność,

-

modele innowacyjnej koncepcji biznesowej.
Przedstawiona w tablicy 1.1 klasyfikacja opisowa62 systematyzuje ujęte w sposób synte

tyczny charakterystyki poszczególnych modeli, obejmujące: koncepcję tworzenia modelu,
nadrzędne cele strategiczne realizowane poprzez jego aplikację, a także elementy (wymiary)
danego modelu. W rozumieniu szerszym niż zakres badań tej pracy, proponowana
klasyfikacja i dokonana na jej podstawie charakterystyka modeli63 umożliwiają:
-

identyfikację modeli i ich wybór (dobór) do określonych zastosowań w praktyce
gospodarczej,

60 Zob. M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000, s. 204.
61 Przykład klasyfikacji modeli ze względu na rodzaj łańcucha wartości przedstawił K. Obłój [w:] Tworzywo
skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 134-135.
62 Klasyfikacja opisowa to taka, która służy głównie identyfikacji przedmiotów klasyfikacji. Por. M. J. Stankie
wicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globali
zacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 109.
63 Szczegółową charakterystykę modeli przedstawiono w Rozdziałach: 3 ,4 ,5 ,6 .

Tablica 1.1
Klasyfikacja i ogólna charakterystyka strategicznych modeli przedsiębiorstw
Rodzaje modelu
(koncepcja modelu(i))
1. Modele strategiczne
oparte na determi
nantach rentowności.
1.1. Model oparty na
sektorowych i
specyficznych
czynnikach
przedsiębiorstwa.

1.2. Model dynamicznej
strategii
marketingowej.

1.3. Efektywność
ekonomiczna
przedsiębiorstwa konfiguracja modelu
biznesowego i
oddziaływania
otoczenia.

Koncepcja budowy modelu(i)

Cel(e) strategiczny(e) model(i)

Dobór i konfiguracja czynników generujących
dochód.

Osiąganie bieżącej i długoterminowej
rentowności.

Dwie sfery charakteryzujące istotę modelu:
pierwsza - nadrzędna to tworzone i
przechwytywane wartości, druga - podrzędna to
działania i zwijane z nimi zasoby

1.
2.
3.
4.

Wzajemnie powiązane ze sobą dwa obszary:
1. Szeroka i dogłębna wiedza o klientach oraz
ich priorytetach i potrzebach
uwzględniająca dynamikę rynku.
2. Zrozumienie źródeł powstawania zysku i
aplikacja odpowiednich sposobów jego
uzyskiwania.
1. Połączenie strategicznych elementów
kształtujących przewagę konkurencyjną
(np. zasoby) oraz czynników operacyjnych
działalności zorientowanych na źródła
przychodów.
2. Istotna rola oddziaływania otoczenia
w szczególności czynnika zmian.

1.
2.

1.
2.
3.

Elementy lub wymiary modelu

Osiąganie rentowności.
Wartość dla klienta.
Pozycja umożliwiająca
przechwytywanie wartości.
Osiąganie dochodów w
długookresowej perspektywie czasu.

1.
2.
3.
4.
5.

Osiąganie długoterminowej
rentowności (trwałe ulokowanie się w
strefie zysku).
Dostosowanie się do dynamiki rynku,
a w szczególności do zmian potrzeb
klientów (zaspokajanie zmieniających
się potrzeb klientów).
Bieżąca i długoterminowa
dochodowość.
Wykorzystanie i wzrost zasobów.
Oferta dla klientów o wyższej niż u
konkurentów wartości.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

Modele kształtujące
przewagę
konkurencyjną.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez
innowacyjne działania tworzące łańcuch
wartości.

Tworzenie, osiąganie i utrzymywanie
trwałej przewagi konkurencyjnej.

Czynniki sektorowe.
Pozycje.
Działania (Aktywności).
Zasoby i kompetencje.
Koszty funkcjonowania modelu
określone wg czynników kosztów
(cost drivers).
Wybór klientów.
Przechwytywanie wartości.
Zróżnicowanie (kontrola
strategiczna).
Zakres działania przedsiębiorstw.
Wartość oferowana klientowi.
Segment rynku.
Zakres oferty.
Polityka cenowa oferty
produktowej.
Źródła przychodów.
Działania (funkcje, procesy)
powiązane.
Realizacja modelu.
Umiejętności i przedsięwzięcia
umożliwiające firmie podtrzy
manie przewagi konkurencyjnej.
Trwałość przewagi konkurencyjnej.

Autor (rok
publikacji)

A. Afuah (2004)

A. Slowatzky,
D. Morison,
B. Andelman
(2000)

A. Afuah,
Ch. L. Tucci
(2003)

cd. tablicy 1.1
2.1. Koncepcja
tworzenia, aplikacji
i utrzymania
przewagi
konkurencyjnej.

Połączenie koncepcji strategicznej
przedsiębiorstwa i metod jej praktycznej
realizacji poprzez budowę łańcucha wartości
umożliwiającego wykorzystanie i oraz odnowę
zasobów.

2.

2.2. Model strategiczny
jako połączenie
przewagi
konkurencyjnej
i operacyjnej
efektywności.

1.

1.

2.
3.

Budowanie pozycji konkurencyjnej opartej
na szczególnej wartości dla klienta
uzyskiwanej poprzez innowacyjne
działania.
System wzajemnie dopasowanych
i dostosowanych do strategii działań.
Zapewnienie operacyjnej efektywności warunek sine qua non konkurowania.

1.

3.

2.
3.

Tworzenie i utrzymywanie przewagi
konkurencyjnej.
Odnowa oraz rozwój zasobów
i umiejętności.
Innowacje wprowadzane poprzez
usprawnienia i tworzenie nowych
modeli.
Uzyskanie odpowiedniej pozycji
strategicznej wynikającej ze
szczególnej wartości oferowanej
klientowi.
Zapewnienie przewagi
konkurencyjnej.
Długookresowa rentowność
i efektywność operacyjna.

1.
2.
3.

Przewaga konkurencyjna.
Zasoby i umiejętności.
Łańcuch wartości.

K. Obłój,
(2002)

1.

Cele strategiczne zorientowane na
długookresową rentowność.
Pozycja konkurencyjna wyni
kająca ze szczególnej wartości
oferowanej klientowi.
Działania dostosowane do strategii.
Koncentracja na określonej pozycji
strategicznej.
Wzajemne dopasowanie działań.
Trwałość przewagi wynika z całego
systemu działań.
Zapewniona (dana) jest operacyjna
efektywność.
Rentowny wzrost sprzedaży
poprzez pogłębianie osiągniętej
pozycji strategicznej.
Ciągłe doskonalenie strategii
konieczne ze względu na zmiany w
otoczeniu i zagrożenia wewnątrz
przedsiębiorstwa.

M. E. Porter
(1996,2002)

Aktywa rzeczowe.
Aktywa finansowe.
Pracownicy i dostawcy.
Klienci.
Organizacja.

R. Boulton,
B. Libert,
S. Samek
(2000)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Modele strategiczne
- unikalna kombi
nacja zasobów
tworzących wartość i
konkurencyjność
przedsiębiorstwa.
3.1. Model biznesowy
jako unikalna
kombinacja
aktywów tworzących
wartość.

Tworzenie i rozwój potencjału zasobów
zapewniającego konkurencyjność.

Wzrost wartości i konkurencyjności
przedsiębiorstwa.

1.

1.

2.

Podstawę budowy modelu stanowią aktywa
kształtujące Dynamikę Wartości (Value
Dynamics).
Podejście do organizacji jako do
zintegrowanych i dynamicznych portfeli
aktywów.

2.
3.

Maksymalizacja wartości poprzez
dobór oraz kombinację pięciu
rodzajów aktywów.
Zarządzanie strategiczne i operacyjnie
portfelem aktywów.
Umiejętne panowanie nad ryzykiem.

1.
2.
3.
4.
5.

cd. tablicy 1.1
3.2. Model strategiczny
oparty na potencjale
konkurencyjności.

1.

2.

4.

Modele strategiczne
- kreowanie i
wykorzystanie
innowacji dla
zdobycia nowej
przestrzeni
rynkowej.
4.1. Model strategiczny
jako podstawa
innowacyjnej
koncepcji biznesu.

Wykorzystanie radykalnie (skokowo)
działających innowacji do kreowania nowej
wartości dla klienta i wzrostu zysku
przedsiębiorstwa.

1.

2.

4.2. Model oparty na
innowacji wartości
(strategii błękitnego
oceanu).

Funkcjonujący w otoczeniu system
konkurencyjności przedsiębiorstwa, oparty
na potencjale przedsiębiorstwa kreującego
jego przewagę i pozycję konkurencyjną.
Koncepcja analizowania i budowania
zasobów w oparciu o składniki potencjału
konkurencyjności.

1.

2.

Nowatorska formuła prowadzenia biznesu
wykorzystująca radykalne innowacje do
wszystkich obszarów działalności
przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie innowacji produktowych i
procesowych do różnicowania (wyróżniania
się) stanowiącego podstawę przewagi
konkurencyjnej.
Strategia oparta na innowacji wartości
łącząca niskie koszty z wyróżnianiem się.
Wartość dla klienta i przedsiębiorstwa
wynika z użyteczności i ceny.
Wykorzystanie innowacji wartości do
wykreowania i zajęcia nowej przestrzeni
popytu wolnej od konkurencji.

Osiąganie konkurencyjności
rozumianej jako zdolność do
sprawnego realizowania celów
na rynkowej arenie konkurencji.
2. Budowanie potencjału
konkurencyjności.
3. Zarządzanie konkurencyjnością
polegające na ciągłym, przemyślanym
i zaplanowanym oddziaływaniu na
tworzące ją cztery podsystemy
(elementy modelu).
Efektywność i rozwój przedsiębiorstwa
poprzez tworzenie nowej przestrzeni
rynkowej.

1.
2.
3.
4.

Potencjał konkurencyjności.
Przewaga konkurencyjna.
Instrumenty konkurowania.
Pozycja konkurencyjna.

M. J.
Stankiewicz
(2002)

1.

Osiągnięcie wzrostu konkuren
cyjności poprzez radykalne innowacje.
Wzrost wartości poprzez
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-

konstrukcję analiz porównawczych stanowiących podstawę do modyfikacji i konstrukcji
nowych modeli strategicznych różnorodnych organizacji,

-

wykorzystanie elementów różnorodnych modeli strategicznych do szczegółowych badań
nad konkurencyjnością efektywnością i innowacyjnością przedsiębiorstw,

-

usystematyzowanie terminologii problematyki modelowania,

-

strukturalizację pojęcia i cech (zmiennych) modelu,

-

transparentność oraz usystematyzowanie metod modelowania strategicznego.
Opracowana klasyfikacja64 jest także przydatnym przewodnikiem i wprowadzeniem

do szerszej prezentacji koncepcji modeli strategicznych, ich strukturalnych konfiguracji
oraz charakterystyki elementów tworzących modele. Dokonana systematyka czynić powinna
wybrany przegląd przejrzystym i użytecznym do budowania różnych modeli strategicznych
przedsiębiorstw. Jej elementy wykorzystano także do opracowania metodyki modelowania
zastosowanej w tej pracy.
Zdając sobie sprawę z szerokiego spektrum badanej problematyki, starano się wybrać,
a potem przedstawić takie jej aspekty i elementy, które w największym stopniu związane
są z celami pracy i wykorzystywane będą do skonstruowania modelu badawczego.
W przedstawionej charakterystyce modeli wyraźnie akcentowano te elementy, które
przyczyniają się do osiągania przewagi konkurencyjnej oraz zapewniania rentowności
przedsiębiorstw. Analizowane podejścia do modeli strategicznych zawierają komentarze
i odniesienia do przedmiotu badań, to jest: strategii i operacyjnej działalności przedsiębiorstw
energetycznych, uwarunkowań ich funkcjonowania oraz zachodzących w nich zmian.
Znajdują one wyraz w modelach strategicznych tych organizacji.65 Jednocześnie przedsta
wiane modele oceniano w aspekcie możliwości ich aplikacji do wybranego podmiotu badań,
a więc przedsiębiorstw energetycznych.

64 Nazwy określonych rodzajów modeli starano się oprzeć na koncepcjach ich tworzenia; autor zdaje sobie
sprawę, że nie w całości ustrzegł się subiektywizmu.
65 W analizowanych modelach te komentarze i odniesienia zaznaczono kursywą.

Rozdział 2
ZMIANY NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU
A DYNAMIKA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH

2.1. Liberalizacja rynku energetycznego - nośne hasło, modyfikacja rynku
regulowanego czy nowy paradygmat?
Będące podmiotem badań przedsiębiorstwa energetyczne tworzą dwa sektory, których są
elementami, tj. elektroenergetyczny lub gazowniczy.66 Sektory te stanowią ważne składowe
energetyki (gospodarki energetycznej)67, której znaczenie ekonomiczne i społeczne można
rozpatrywać w aspekcie ogólnounijnym, jak też w skali każdego z jej państw członkowskich.
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku celami nadrzędnymi energetyki są:
-

bezpieczeństwo energetyczne,

-

wspieranie konkurencyjności gospodarki,
dostarczanie gospodarstwom domowym mediów energetycznych w sposób niezawodny
i możliwie tani,

-

optymalizacja zaangażowanych kapitałów i wartości aktywów przedsiębiorstw gospodarki
energetycznej.
Realizacja tych

celów koresponduje z pryncypiami

zrównoważonego

rozwoju

(sustainable development), który we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie
uważany jest za najważniejszą strategię, wręcz imperatyw rozwoju społecznego i ekonomi
cznego. Charakteryzuje się on dążeniem do osiągnięcia rozwoju gospodarczego oraz społe
cznego poprzez zapewnienie dostępu do zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, wzrostu
jakości życia w przyjaznym, ekologicznym środowisku, wzrostu gospodarczego osiąganego
przez efektywniejsze wykorzystanie zasobów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pracy,
a także rozwój przyjaznych środowisku technologii oraz ochronę dziedzictwa przyrody
66 Ilekroć w dalszej części pracy używane będą pojęcia „sektor energetyczny” i „rynek energetyczny”, chodzi tu
o rynek i sektor energii elektrycznej i gazu ziemnego.
67 Energetykę rozumie się tu w węższym znaczeniu, w dużym stopniu utożsamiając ją z sektorem paliwowo energetycznym. Zob.: J. Brzóska, Rozwój sektora paliwowo-energetycznego na świecie [w:] Koncepcje i modele
konsolidacji w sektorze paliwowo-energetycznym, red. J. Pyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 19-21. W szerszym znaczeniu energetykę określa się jako
część gospodarki obejmującą całość powiązanych ze sobą procesów związanych z pozyskiwaniem i wykorzysta
niem nośników energii. Zob.: Energetyka w UE. Droga do konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu,
Praca zbiorowa, Wydawnictwo URE, Warszawa 2003, s. 3.
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i kultury68. W tym kontekście szeroko rozumiana racjonalna gospodarka energetyczna,
a w jej ramach zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, jest niewątpliwie elementem
oraz

warunkiem

zrównoważonego

rozwoju.

Efektywne,

ekologiczne

pozyskiwanie,

przetwarzanie zasobów energetycznych, dostarczanie mediów energetycznych, a na końcu ich
wykorzystywanie - to cały łańcuch powiązań kształtujących wartość energetyki dla rozwoju
gospodarczego i społecznego.
Rolą przedsiębiorstw energetycznych jest tworzenie wartości wyrażające się w zaspokojeniu
potrzeb klientów w zakresie mediów energetycznych (nośników energii) poprzez dostarczanie
ich różnym grupom odbiorców, a więc przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom
publicznym oraz gospodarstwom

domowym.

Media energetyczne (nośniki energii)

są prostym, masowym produktem, nabywane i konsumowane przez liczne rzesze klientów,
powinny być zatem traktowane jak każdy inny rynkowy towar, a więc poddane
oddziaływaniu konkurencji. Z uwagi na to w nowoczesnych gospodarkach następuje proces
wprowadzania zasad konkurencji na rynkach energetycznych, co utożsamiane jest z ich
liberalizacją. Dotyczy to rynków państw Unii Europejskiej oraz USA, Kanady i Australii.
Pojęcie liberalizacji rynku pojawiło się w latach 90. ubiegłego wieku w Stanach
Zjednoczonych jako nowe podejście do konkurencji i konkurowania w tzw. sektorach
infrastrukturalnych, a w szczególności w: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie,
przedsiębiorstwach eksploatacji naftociągów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
Pierwszymi krajami, które w tym okresie wprowadziły zasady konkurencji na rynku
energetycznym były USA (Stan Kalifornia), Wielka Brytania (Anglia), Szwecja i Dania69'
Kreowanie liberalnego rynku energii w rozwiniętych państwach jest jednym z elementów
szeroko rozumianej polityki i strategii kształtowania oraz przestrzegania zasad konkurencji.
Sama konkurencja w tych krajach jest postrzegana w kategorii dobrobytu społecznego,
co wymusza także jej rozumienie jako zachowań proefektywnościowych powodujących
wzrost

produktywności,

kreujących

innowacje

technologiczne

oraz

organizacyjne.

Konkurencja jest warunkiem wzrostu produkcji i obniżenia cen, efektywnego zatrudniania
pracowników oraz zabezpieczenia praw konsumentów. Polityka konkurencji zmierza
do zapobiegania tworzeniu pozycji monopolistycznych przez przedsiębiorstwa oraz skłania
je do wdrażania osiągnięć naukowych, badawczych, technicznych i ekonomiczno-organiza
cyjnych, zmusza do racjonalnej produkcji, dystrybucji i poprawy obsługi klienta.

48 W Prawie Ochrony Środowiska (Ustawa z dn. 27.04.2001, art. 3, pkt 50) przez „zrównoważony rozwój
rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Bardzo podobnie
zrównoważony rozwój zdefiniowano między innymi w: 1. Polska 2025. Długoterminowa strategia trwałego
i zrównoważonego rozwoju, RM, Warszawa 2000, s. 6,2. Narodowy Plan Rozwoju MG, marzec 2005, s. 2.
69 Por. W. Mielczarski, Elektroenergetyka w Unii Europejskiej, Rynki Energii - Consulting, Łódź 2002,
s.9 i dalsze.
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O ile rynek głównych paliw płynnych i paliw stałych uznać należy za względnie
konkurencyjny, o tyle wprowadzanie mechanizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego,
energii elektrycznej, ciepła przewodowego i wody dopiero następuje70. Przyczyn takiego
stanu rzeczy należy się dopatrywać w długoletnim traktowaniu gazownictwa czy elektro
energetyki jako sektorów działających w warunkach tzw. monopolu naturalnego71,
wynikającego głównie z braku możliwości konkurowania w zakresie przesyłu i dystrybucji
tych mediów, a więc monopolistycznego posiadania i użytkowania sieci energetycznych,
gazowniczych, ciepłowniczych czy wodociągowych. Konsekwencją takiego podejścia jest
objęcie sferą regulacji określonej działalności stanowiącej część łańcucha wartości, jaką
tworzy energetyka, co przedstawiono na rysunku 2.1. Prezentowany łańcuch powiązań
działalności energetyki (stanowiąc, rzecz jasna, pewne uproszczenie tak złożonego problemu,
jak struktura kształtowania wartości) zawiera najważniejsze jej elementy, które poprzez
wzajemne oddziaływanie tworzą wartość. Są nimi:
pozyskiwanie surowców energetycznych (węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz
ziemny, biopaliwa, uran, woda),
-

wstępne przetwarzanie (odsiarczanie, wzbogacanie, uzdatnianie),

-

produkcja energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych i stałych,

-

przesył gazu, energii elektrycznej i paliw płynnych,
dystrybucja gazu, energii elektrycznej, ciepła, paliw płynnych, wody, paliw stałych,

-

sprzedaż energii elektrycznej, ciepłą gazu, wody, paliw płynnych i stałych.
Analiza łańcucha wskazuje, że tylko jego ograniczona część i to ta, która spełnia funkcje

infrastrukturalne, objęta jest regulacją. Jest nią przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej,
gazu, ciepła, ropy naftowej i wody. Dodać należy, że działalności przesyłowe są w krajach
UE całkowicie zmonopolizowane (monopol krajowy), w przypadku dystrybucji energii
elektrycznej, gazu, ciepła i wody występuje monopol obszarowy. Pozostała część tworząca
łańcuch wartości to działalności: wydobywcza, produkcyjna i handlowa, które prowadzone są
na zasadach rynkowych.72 Przedstawiona konfiguracja łańcucha wartości kształtuje relacje
rynkowe i ma wpływ na integrację działalności przedsiębiorstw energetycznych, w szczegól
ności tworzenie powiązań o charakterze wertykalnym, warunkując wprowadzanie zasad
konkurencyjności i ich skuteczność (np. poprzez funkcjonowanie części regulacyjnej,
dostępność surowców energetycznych, charakter powiązań pomiędzy elementami łańcucha).
Pomimo przedstawionych komplikacji we wprowadzaniu zasad konkurencji, przekonanie
o konieczności liberalizacji rynku energetycznego UE jest powszechne i na szczęście
znacząco nie osłabiły go wydarzenia ostatnich lat w energetyce światowej, zwłaszcza kryzys
70 Por. W. Mielczarski, Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku
Energii S.A. i Energoprojekt - Consulting S.A., Warszawa 2000, s. 25; J. Kay, Wyzwania w prowadzeniu firmy
podlegającej regulacjom, Zarządzanie strategiczne, Tom 1: Firma na rynku globalnym, Financial Times,
Warszawa 2004, s. 199.
71 Samo określenie „monopol naturalny” niejako sankcjonować ma działalność jednego i tylko jednego przedsię
biorstwa na rynku jako naturalny stan rzeczy.
72 Wyjątkiem są ujęcia i zbiorniki wodne.
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kalifornijski czy gigantyczny black-out na Wschodnim Wybrzeżu USA i Kanady, a także
zakłócenia w dostawach energii elektrycznej we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii73.
Przyznać należy jednak, że awarie oraz zakłócenia w dostawach gazu ziemnego z Rosji,
jakie miały miejsce na przełomie lat 2005 i 2006, umocniły imperatyw bezpieczeństwa
energetycznego. W podejściu do energetyki artykułuje się wprawdzie znaczenie konkurencji
na rynku, jednocześnie jednak pryncypialnie traktuje się rolę regulacji i dywersyfikacji źródeł
zaopatrzenia w paliwa. Czy więc doprowadzenie do konkurowania w energetyce nie stanowi
nośnego hasła, którego realizacja może być trudna, a przez to mało realna? Budowanie
konkurencyjnego rynku oznacza bowiem istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora
energetycznego. Dla przedsiębiorstw energetycznych konkurencyjne działanie na rynku
wymaga dokonania reorientacji ich strategii oraz wzrostu efektywności operacyjnej
działalności. Ich wyrazem jest restrukturyzacja organizacji energetycznych, o tyle trudna,
że prowadzona w przedsiębiorstwach działających dotąd w warunkach monopolu, mających
spetryfikowane modele i struktury zarządzania. W niektórych krajach, takich jak np. Polska
czy Francja, dodatkową barierą szybkich zmian w energetyce są gwarancje socjalne
dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych.74
W kontekście takiej sytuacji istotna wydaje się analiza głównych czynników i uwarunko
wań kreowania konkurencyjnego (liberalnego) rynku energetycznego w UE, a także ocena ich
skuteczności.75 Zdając sobie sprawę z bardzo szerokiego spektrum badawczego i pragmatycz
nego tak sformułowanego problemu, w pracy skoncentrowano się na tych determinantach
tworzenia liberalnego (konkurencyjnego) rynku energetycznego, które w istotnym stopniu
oddziaływają na strategie przedsiębiorstw będących elementami tego rynku.76
Punktem wyjścia do analizy głównych czynników kształtowania i struktury rynku energii
jest zbudowanie jego ogólnego modelu, który może być traktowany jako pewien paradygmat
konkurencji i konkurencyjności w energetyce (rys. 2.2).
73 Szczegółowa analiza awarii elektroenergetycznych została przedstawiona w „Power Outages in 2003”, Task
Force Power Outages, EUROELECTRIC, June 2004; przyczyny awarii i jej skutków przedstawił także J. Malko,
Awarie systemowe: skutki błędów polityki i zarządzania, „Wokół Energetyki”, luty 2006, s. 12-15.
74 Przykładem mogą być podpisane przez MSP umowy społeczne gwarantujące pracownikom konsolidowanych
przedsiębiorstw energetycznych 10-letni okres zatrudnienia, czy też gwarancje pracy dla zatrudnionych
we francuskim koncernie EdF, udzielone podczas prywatyzacji tego przedsiębiorstwa.
75 Por. „Zbyt wolno do wolnego rynku - rozmowa z L. Juchniewiczem prezesem URE”, Nowy Przemysł,
wrzesień 2005, s. 52.
76 Sama problematyka badawcza budowy i funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii cechuje się różno
rodnością i wieloaspektowością, co znajduje wyraz w bogatym piśmiennictwie z tego zakresu. Przytoczone tu
wybrane pozycje literaturowe reprezentują przegląd różnych podejść w tym zakresie. W. Mielczarski, Rynki
energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii SA, Energoprojekt Consultig SA, Warszawa 2000; E. Toczyłowski, Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002; M. Zerka, Mechanizmy rynkowe w elektro
energetyce - zagadnienia wybrane, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2002; S. Hunt, G.
Shuttleworth, Competition and Choice in Electricity, Wiley, West Sussex 1999; Z. Łucki, Zarządzanie w
górnictwie naftowym i gazownictwie, Universitas, Kraków 2003; Energetyka w UE. Droga do konkurencji na
rynku energii elektrycznej i gazu, Praca zbiorowa, Wydawnictwo URE, Warszawa 2003; D. Michalski, B.
Krysta, P. Lelątko, Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku
Energii, Warszawa 2004.

RYNEK ENERGETYCZNY

OTOCZENIE POWSZECHNE
•S Sytuacja gospodarcza generująca
popyt na media energetyczne
S Atrakcyjność inwestycyjna sektora
energetycznego
■S Polityka podatkowa
S Polityka społeczna

Operatorzy systemu
przesyłowego energii
elektrycznej lub gazu

Dostawcy surowców
energetycznych
(w tym gazu)

Usługi przesyłowe

0

Mechanizm bilansujący

✓ Polityka energetyczna
✓ Bezpieczeństwo energetyczne:
o Zapewnienie dostaw
o Ochrona środowiska
o Odnawialność
Prywatyzacja
Programy sektorowe
Regulacje prawne i instytucjonalne:
o Zasada TPA
o Wydzielenie (Unbuilding)
o Urzędy regulacyjne
Ochrona środowiska
Prawo antymonopolowe

■S Rozwój technologii i zarządzanie:
o Technologie:
■ Wytwarzania
■ Ochrony środowiska
■ Transportu energii
■ Informatyki
o Zarządzanie:
■ Systemem energetycznym
■ Przedsiębiorstwem

Źródło: opracowanie własne
Rys. 2.2. Schemat rynku energetycznego
Fig. 2.2. The scheme of energy market

Wytwórcy energii
elektrycznej

D
Przedsię
biorstwa

B

obrotu

1

Kontrakty

Giełda Energii

energii
elektrycznej

"M

3

Kontrakty
(bez usług przesyłu)

Operatorzy systemu
dystrybucyjnego
energii elektrycznej
lub gazu
Usługi dystrybucyjne

Systemy energetyczne innych krajów

i gazu

O

R
C
Y

4^
u>

44
Wśród czynników zewnętrznych istotne znaczenie mają:
szeroko rozumiana polityka energetyczna (w tym: bezpieczeństwo energetyczne, ochrona
środowiska naturalnego, zasady konkurencji oraz prywatyzacja sektora energetycznego),
prawodawstwo, zwłaszcza prawo energetyczne i zawarte w nim zasady regulacji,
-

sytuacja makroekonomiczna generująca popyt na energię elektryczną i gaz,

-

polityka partnerstwa publiczno-prywatnego,

-

polityka podatkowa wobec sektora energetycznego (np. podatki pośrednie),

-

rynek inwestycyjny w energetyce (zdolności przesyłowe, wytwórcze, dystrybucyjne),

-

wzajemne połączenia pomiędzy krajowymi systemami energetycznymi,
rozwój technologii i zarządzania.
Czynnikami decydującymi o stronie podażowej rynku są potencjał (rynkowy, techniczny,

ekonomiczny) przedsiębiorstw energetycznych i giełd energii, rynek surowców energe
tycznych, a także istnienie oraz pozyskiwanie rezerw mocy wytwórczych dla bilansowania
systemu (tzw. mechanizm bilansujący). Szczególną rolę w funkcjonowaniu rynku energe
tycznego odgrywają przedsiębiorstwa energetyczne.
W przedstawionym modelu zaznaczono tę sferę i widać, że obejmuje ona procesy
transportu energii, a więc przesyłanie oraz dystrybucję energii elektrycznej i gazu,
umożliwiającą jej dostarczanie klientowi. Stosowanie regulacji uzasadnia się głównie
cechami produktu, tj. energii elektrycznej i gazu, które determinują sposób ich dostarczania.
Brak możliwości akumulowania przez odbiorców tego produktu powoduje konieczność
zapewnienia ciągłości dostaw, przy czym nie ma możliwości wyboru sposobu dostarczania.
Praktycznie system techniczny dostaw energii powinien być ciągle sprawny, umożliwiając
transport bardzo zróżnicowanych ilości energii. W tej sytuacji potrzebny jest odpowiedni mniej lub bardziej scentralizowany - mechanizm bilansowania systemu energetycznego,
który jest realizowany przez operatorów. Wobec braku ekonomicznego uzasadnienia budowy
konkurencyjnych systemów sieci energetycznych, można stwierdzić, że sfera regulowana
rynku energetycznego działa w warunkach monopolistycznych.
Istotnym elementem oddziaływania otoczenia kształtującym konkurencyjność każdego
rynku jest popyt. W tablicach 2.1 i 2.2 zestawiono dane dotyczące wielkości konsumpcji
energii elektrycznej i gazu w krajach UE. Zauważyć należy, że w przypadku rynku energe
tycznego popyt jest silnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym77, w znacznie mniejszym
stopniu z polityką fiskalną78. W przypadku UE średnioroczny wzrost konsumpcji energii
elektrycznej w latach 2007-2030 ocenia się w przedziale l,4% -2,0% rocznie, a średnio
77 Ze względu na wzrost efektywności i poszanowania energii współczynnik elastyczności jest <1 i ma tendencję
m alejącą- przyp. autora.
78 Wśród państw członkowskich występuje duże zróżnicowanie w zakresie polityki fiskalnej. Niektóre kraje,
takie jak np. Dania, Holandia i Niemcy, obciążają energię elektryczną i gaz wysokimi podatkami (VAT, akcyza),
podczas gdy np. Cypr, Portugalia praktycznie nie stosują opodatkowania tych mediów energetycznych. Szerzej
tę problematykę przedstawiono [w:] Third Benchmarking Report on the Implementation o f the Internai Electricity and Gas Market Commission Draft Staff Working Paper, Commission O f The European Communities,
Brussels 2005, s. 42 i dalsze.
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rocznie zużycie gazu w tym okresie ma wynosić ok. 1,8%.79 Wzrost zapotrzebowania na
energię to jeden z czynników determinujących konieczność inwestycji w nowe zdolności
wytwórcze; innym, nie mniej ważnym, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
Wiąże się ono ściśle z zastąpieniem nieefektywnych i niespełniających wymogów
ochrony środowiska urządzeń nowymi technologiami, które spowodować mają zmianę
struktury wytwarzania energii elektrycznej. Przewiduje się, mianowicie, że udział
odnawialnych źródeł energii w produkcji elektryczności w roku 2010 w UE wynosić będzie
21%.80 W kontekście przedstawionych czynników niezbędne są nakłady inwestycyjne na
odtworzenie i wzrost mocy wytwórczych.
Tablica 2.1
Konsumpcja gazu w krajach UE w latach 2000-2005 [mld m3]
Kraj
Austria
Belgia + Luksemburg
Dania
Niemcy
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Irlandia
Włochy
Holandia
Portugalia
Szwecja
Razem UE 15
Czechy
Węgry
Litwa
Polska
Słowacja
Pozostałe kraje przyjęte po 2004 r.
Razem UE 25

2000
8,1
14,9
4,9
79,5
16,9
3,7
39,7
96,9
1,9
3,8
64,9
39,2
2,4
0,7
377,5
8,3
10,7
2,7
11,1
6,5
3,1
419,9

2001
8,6
14,6
5,1
82,9
18,2
4,1
41,7
96,4
1,9
4
65
39,1
2,6
0,7
384,9
8,9
11,9
2,8
11,5
6,9
3,3
430,2

2002
8,5
14,8
5,2
82,6
20,8
4
41,7
95,1
2
4,1
64,6
39,3
2,8
0,8
386,3
8,7
12
2,9
11,2
6,5
3,3
430,9

2003
9,4
16
5,2
85,5
23,6
4,5
43,3
95,3
2,3
4,1
70,9
40,3
3
0,8
404,2
8,7
13,1
3,1
11,2
6,3
3,6
450,2

2004
9,5
16.5
5,2
85,9
27,4
4,3
44,5
97
2,5
4,1
73,6
41,1
3,1
0,8
415,5
8,7
13
3,1
13,1
6,1
3,9
463,4

2005
10
16,8
5
85,9
32,3
4
45
94,6
2,5
3,9
79
39,5
3
0,8
422,3
8,5
13,4
3,2
13,6
5,9
4,3
471,2

Źródło: BP Statistical Review o f World Energy 2006, Commission o f the European Communities, Report from
the Commission on the Implementation o f the Gas and Electricity Internal Market

W latach 2006-2010 ich wielkość dla gazownictwa i elektroenergetyki przekroczyć
może 200 mld EURO,81 a w okresie najbliższych 20 lat całkowite nakłady na infrastrukturę w

79 Por. J. Stadnicka, Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na energię w UE, Biuletyn URE, Nr 1, styczeń
2005, s. 5; M. Duda, Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w świecie i w Polsce, Wydawnictwo URE,
Warszawa 2001, Rozdział I, s. 12; Green Paper-Towards A European Strategy For The Security O f Energy
Supply, Technical Document, Commission O f The European Communities, Brussels 29.11.2000, s. 46-47.
80 Zob. Green Paper, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Commission of the
European Communities, Brussels 08.03.2006, COM (2006) 105 final, s. 12.
81 Por. Duży może taniej - proponowany kształt sektora elektroenergetycznego w Polsce, KPMG, Forum
„Zmieniamy polski przemysł”, Warszawa 14.02.2006, s. 18.
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Unii

Europejskiej

wynieść

mają

około

1 bilion

EURO.82 Charakter

i

zmiany

wyszczególnionych w modelu (rys. 2.2) czynników w różnym stopniu wpływają na
liberalizację rynku energetycznego. Determinantą o podstawowym znaczeniu dla kształtu
takiego rynku jest polityka energetyczna UE. Wyznacza ona główne kierunki zmian i rozwoju
energetyki

w

państwach

Wspólnoty,

przy

zadeklarowanym

imperatywie tworzenia

wspólnego, działającego na jednakowych zasadach konkurencyjnego rynku.
Tablica 2.2
Konsumpcja energii elektrycznej w krajach UE w latach 2000-2005 [TWh]
Kraj
Austria
Belgia
Luksemburg
Dania
Niemcy
Hiszpania
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Irlandia
Włochy
Holandia
Portugalia
Szwecja
Razem UE 15
Czechy
Węgn
Litwa
Polska
Słowacja
Pozostałe kraje przyjęte po 2004r.
Razem UE 25

2000
59,4

2001
59.7

2002
60,1

80,4

81,0

86,0

35,0
517,0
210,0
84,2
427,8
352,2
53,0
24,0
318,0
102,0
42,0
146,0
2 451,0
57,6
35,0
9,0
118,0
31,0
29,0
2 730,6

35,4
521,0
218,0
84,0
432,1
365,0
54,0
25,0
320,0
102,0
42,0
148,0
2 487,2
58,2
36,0
9,0
122,0
32,0
30,0
2774,4

35,0
523,0
220,0
84,0
444,0
367,0
54,0
25,0
321,0
105,0
46,0
149,0
2 519,1
59,0
36,0
9,5
123,0
32,0
31,0
2809,6

2003
60,9
85,8
6,1
35,2
550,0
249,9
85,2
466,8
379,0
55,6
24,8
320,7
109,8
47,7
145,4
2 622,9
59,9
41,4
9,4
127,1
26,3
31,5
2 918,5

2004
62,7
87,5
6,3
35,5
561,2
261,0
87,0
479,2
382,5
56,9
25,4
325,4
112,9
50,2
146,7
2 680,4
61,5
41,2
9,8
130,8
26,3
32,1
2 902,1

2005
63,8
88,2
6,2
35,2
563,5
271,6
84,9
482,4
386,6
58,4
26,5
329,4
114,7
52,1
147,3
2 710,8
62,7
38,8
10,1
130,6
26,2
34,2
3 013,5

Źródło: BP Statistical Review o f World Energy 2006, Commission o f the European Communities, Reportfrom
the Commission on the Implementation o f the Gas and Electricity Internal Market oraz Latest Industry
Statistics as at 31 December 2005, Eurelectric 2006

Budowa tego rynku nie jest możliwa bez doktrynalnego traktowania bezpieczeństwa
energetycznego, czego wyrazem są odpowiednie deklaracje i dokumenty Komisji i Parlamen
tu Europejskiego, zwłaszcza te z ostatnich lat.83 Dodać należy, że bezpieczeństwo energe
tyczne, stanowiąc element zrównoważonego rozwoju, rozumiane jest szeroko i traktowane
powinno być kompleksowo, obejmując między innymi takie problemy, jak: ochronę środowi-

82 Zob. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,
Bruksela 08.03.2006, KOM (2006) 105 wersja ostateczna, s. 3.
83 Szerzej zagadnienia te omówione są w następnym punkcie.

Tablica 2.3
Stopień liberalizacji rynku energetycznego w krajach UE wg stanu na początku 2004 r.
(relacja wielkości rynku objętego zasadą TPA do wielkości całego rynku)
Rynek gazu

Rynek energii elektrycznej
Lp.

Kraje

Austria
1.
2.
Belgia
3.
Dania
4.
Finlandia
5.
Francja
6.
Niemcy
Grecja
7.
8.
Irlandia
9.
Włochy
10.
Luksemburg
Holandia
11.
12.
Portugalia
13.
Hiszpania
14.
Szwecja
15.
Wielka Brytania
16.
Estonia
17.
Łotwa
18.
Litwa
19.
Polska
20.
Czechy
21.
Słowacja
22.
Węgry
23.
Słowenia
24.
Cypr
25.
Malta
26.
Norwegia
brak danych

Otwarcie
rynku w %
100
90
100
100
70
100
62
56
79
57
100
100
100
100
100
10
76
52
47
66
67
75
35
0
100

Zmiana dostawców przez klientów (szacunek) [%]
wielcy odbiorcy przem.
22
35
>50
>50
22
35
0
>50
-1 5
10
30
9
18
>50
>50
0
0
17
10
bd
10
24
10
0
0
>50

drobni odbiorcy i gosp. dom.
3
19
5
—
—

6
__

Otwarcie
rynku w %
100
90
100
—

70
100

wielcy odbiorcy przem. drobni odbiorcy i gosp. dom.
0,5
9
4
60
20
30
—

—

25
7

<2

—

—

—

86
100
72
100

>50
30
<5
30

—

—

—

100
50
100
95
0
70
34
0
34
69
91

>50

5

—

—

>50
20
0
0
0
0
0
5
0

47

—

—

—

—

—

—

—

—

>50

-

-

-

1
_
—
—

1
0
—

>50
—
—
—
—
—

4
—
—

..

Zmiana dostawców przez klientów (szacunek) [%]

35
—

2
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Źródło: opracowanie własne na podstawie Third Benchmarking Report On The Implementation O f The Internal Electricity And Gas Market, Commission Draft Staff
Working Paper, Commission O f The European Communities, Brussels 2005
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ska naturalnego, zabezpieczenie dostaw surowców energetycznych, samowystarczalność
energetyczną, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) czy też efektywność zastosowania
i wykorzystania energii.84
Jako przełomowe dla aplikacji reguł konkurencyjności rynku energii można uznać
wprowadzenie do prawa energetycznego zasady Dostępu Strony Trzeciej - Third Party
Access (TPA). Polega ona na zapewnieniu usług transportu sieciowego (przesył, dystrybucja)
energii elektrycznej czy też gazu do uprawnionego odbiorcy od wybranego przez niego
dostawcy (wytwórcy). Oznacza to możliwość kupowania gazu i energii elektrycznej
u dowolnego wytwórcy czy też podmiotu zajmującego się handlem tymi mediami. W krajach
UE odpowiednie regulacje85 stanowią, że prawo wyboru sprzedawcy od 1 lipca 2004 roku
m ajątzw. odbiorcy komercyjni (tj. wszyscy odbiorcy z wyjątkiem gospodarstw domowych).
Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej i gazu, a więc nabycie takiego prawa również
przez gospodarstwa domowe, musi nastąpić nie później niż 1 lipca 2007 roku. Państwa
członkowskie mogą oczywiście zdecydować o wcześniejszym pełnym otwarciu własnych
tynków energii elektrycznej, co część z nich już uczyniła. Stan liberalizacji rynku energii
elektrycznej i gazu, a także praktyczne funkcjonowanie zasady TPA na tych rynkach
w krajach UE obrazuje tablica 2.3. Przedstawione dane wskazują na większy stopień otwarcia
rynku na konkurencję w elektroenergetyce niż w gazownictwie, także wykorzystywanie
możliwości zmiany odbiorcy w większym stopniu dotyczy energii elektrycznej niż gazu.
W sytuacji aktualnej o funkcjonowaniu konkurencyjnego rynku energetycznego tak
naprawdę można mówić w przypadku krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Bardzo
istotnym czynnikiem wprowadzania konkurencyjności na rynku energetycznym jest
obligatoryjny rozdział transportu energii (usługi przesyłu i dystrybucji) od pozostałych
rodzajów działalności przedsiębiorstw energetycznych (Unbundling). Oznacza on stworzenie
warunków istnienia skutecznego oraz niedyskryminującego dostępu do sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych przez różnych uczestników rynku. Jest więc instrumentem efektywnego
stosowania zasady TPA. W przedsiębiorstwach energetycznych UE wydzielenie działalności
przesyłowej energii elektrycznej i gazu nastąpiło w 2004 roku, w przypadku dystrybucji
nastąpi to w 2007 roku.
Przedstawione uwarunkowania i syntetyczna charakterystyka czynników kształtujących
nowy model rynku energetycznego wskazują że (mimo pewnych ograniczeń) można mówić
o jego wyraźnej orientacji na wprowadzanie zasad konkurencji na tym rynku, co z kolei
stymuluje przedsiębiorstwa energetyczne do zmian ich funkcjonowania. Ich wyrazem

84 W dokumencie: Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy
zdn. 01.07.2005) bezpieczeństwo energetyczne definiowane jest jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie
bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekono
micznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki
życia społeczeństwa.
85 Regulacje te zostaną przedstawione w trzeciej części tego rozdziału.
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powinno być budowanie konkurencyjnych strategii uwzględniających charakter zmian
w polityce energetycznej, zarazem stosujących i wykorzystujących nowe regulacje prawne.

2.2. Polityka energetyczna UE - podstawa prorynkowych regulacji
prawnych
Polityka energetyczna stanowi jeden z elementów aktywnego oddziaływania państwa
(lub w tym przypadku unii państw) na tę część procesów gospodarczych i społecznych, które
związane są z energetyką. W tym rozumieniu jest więc elementem polityki gospodarczej,
ale zarazem pewnym jej rodzajem traktowanym jako polityka mikroekonomiczna.86
Współczesna polityka energetyczna, uznając zasoby środowiskowe (w tym nośniki
energii) za istotne elementy wzrostu gospodarczego, stwarza mechanizmy ich racjonalnego
wykorzystywania. Jednocześnie kształtuje i równoważy relacje: środowisko naturalne gospodarka - społeczeństwo. Przedmiotem polityki energetycznej jest kreowanie takiej
gospodarki nośnikami energii, która zbilansuje prognozowany na nie popyt z podażą,
uwzględniając przy tym aspekty ekonomiczne (tanie i dostępne media energetyczne) oraz
zasady zrównoważonego rozwoju, w których zawiera się problem ochrony środowiska.
W odniesieniu do energetyki jednym z najważniejszych zadań jest bezpieczeństwo
zaopatrzenia i związane z nim dążenie do samowystarczalności.87 W warunkach UE wiąże się
ono z poszukiwaniem alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię oraz zminimalizowanie
ryzyka spowodowanego uzależnieniem gospodarek jej państw członkowskich od dostaw ropy
naftowej czy gazu ziemnego. Niezawodność dostaw mediów energetycznych, efektywność
umożliwiająca ich oferowanie po relatywnie niskich cenach i poszanowanie środowiska wiążą
się z trzema głównymi celami (priorytetami) polityki energetycznej UE, którymi są:
-

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,

-

zapewnienie konkurencyjności gospodarki,

-

ochrona środowiska.88
Podejście, koncepcja i zakres tej polityki ulegają w Unii Europejskiej ewolucyjnemu

rozwojowi, który postrzegać i analizować można w różnych aspektach.89 Z punktu widzenia
86 H. Rechul, Systemowe spojrzenie na energetykę. Przedmiot polityki energetycznej, Nafta & Gaz Biznes,
marzec 2005, s. 68-69.
87 Por. Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na tynkach energii elektrycznej i gazu, Praca
zbiorowa, URE, Warszawa 2003, s. 48.
88 Podobnie zdefiniowano cele w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 01.07.2005), s. 5.
89 Znajduje to wyraz w różnorodnych ujęciach tej problematyki prezentowanych w literaturze. Z bogatego
spektrum polskojęzycznego piśmiennictwa w tym zakresie można podać: Integracja Europejska, Wybrane
Problemy, red. D. Milczarek, A. Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003; Energe
tyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Praca zbiorowa, URE,
Warszawa 2003; G. Wojtkowska-Łodej, Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską,
Szkoła Główna Handlowa, 2002; B. Fiedor, Rynek i polityka energetyczna Unii Europejskiej (cykl artykułów),
Energia, Nr 7-8-9 z 2003 r„ Nr 10-11 z 2003 r., Nr 4 z 2004 r.
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problematyki niniejszej pracy zaprezentowano bardzo syntetycznie te wybrane elementy
polityki energetycznej, które bezpośrednio miały i mają wpływ na zmiany strategii
przedsiębiorstw. Są nimi:
-

budowa liberalnego rynku energetycznego, w tym zwłaszcza określenie ogólnych zasad i
sposobów wdrażania konkurencji,
bezpieczeństwo energetyczne,

-

zrównoważony rozwój energetyki (zawierający problematykę ochrony środowiska).
Dodać należy, że przedstawione elementy to zarazem kluczowe problemy polityki

energetycznej - często ze sobą silnie powiązane.
2.2.1. Budowa liberalnego rynku energetycznego - zasady i sposoby wdrażania
konkurencji
Kształtowanie wspólnego, jednolitego, otwartego na konkurencję rynku jest elementem
0 zasadniczym znaczeniu w nowoczesnej, unijnej polityce energetycznej. Już w początkowym
okresie historii UE pojawiła się koncepcja czy raczej idea wspólnych działań w energetyce,
wyrażająca się powołaniem w 1951 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)
oraz w 1957 roku Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM). Wspólnoty
te starały się w obszarach swoich działań stworzyć jednolity lynek i dostęp do surowców
1 technologii, trudno jednak mówić o wspólnej polityce energetycznej.90 Pewnym sygnałem
zainteresowania się rynkiem energetycznym w szerszym ujęciu była próba jego analizy
zawarta w dokumencie „Wskazówki dotyczące wspólnej polityki energetycznej”91, która
diagnozowała struktury

bilansów

energii, wskazując jednocześnie na potrzeby jej

oszczędzania poprzez wspólny program działań w tym zakresie. Należy się zgodzić
z B. Fiedorem92, że rzeczywisty proces integracji UE w dziedzinie energetyki inicjowały
odpowiednie regulacje w prawie traktatowym, a więc na poziomie prawa podstawowego.
Początki to zapisy traktujące o zasadzie wolności ekonomicznej zawarte w Jednolitym Akcie
Europejskim93. W przyjętym w 1992 roku Traktacie o Unii Europejskiej94 rozszerzono
w stosunku do Traktatów Rzymskich95 koordynację polityki obejmując nią takie obszary,
jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i energetyka (rynek energii i polityka
energetyczna). Bardzo istotne są zapisy wprowadzające nowy element w prawie traktatowym,
a mianowicie tytuł „Sieci Transeuropejskie” (TENs)96, w których deklaruje się m.in. rozwój
sieci energetycznych, upowszechniając do nich dostęp. Jako jeden z czterech głównych celów
„strategii sieci transeuropejskich” wymienia się stworzenie rzeczywistego rynku energetycz
90 Por. B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys historyczny, Energia, nr 7-8-9, s. 22-23.
91 Further orientation for a common energy policy, Notyfikacja Komisji dla Rady, 18.12.1968 r.
92 B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys historyczny, Energia, nr 7-8-9, s. 23.
93 Jednolity Akt Europejski, Luksemburg, 17.02.1986.
94 Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 07.02.1992.
95 Traktaty Rzymskie (Traktaty ustanawiające EWG i EURATOM) - Rzym, 25 marca 1957 r. (weszły w życie
1 stycznia 1958 r.).
96 Art. 129, Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 07.02. 1992.
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nego, a więc równoważenie popytu, podaży, mocy energetycznych i dostaw. Rynek ten dać
ma korzyści klientom, producentom i operatorom sieci. Dalsze bardzo istotne rozwinięcie
zagadnień polityki energetycznej na poziomie prawa traktatowego zawarte jest w Traktacie
Amsterdamskim97. Podkreśla się w nim zapewnienie przez kraje członkowskie warunków do
konkurencyjności i wolnych rynków oraz międzynarodowej konkurencyjności Wspólnoty98.
Uznaje się liberalizację rynku energetycznego za jedno z najważniejszych zadań polityki
energetycznej, a co ważniejsze, określa się jej instrumenty i działania realizacyjne w tym
zakresie. Są to:
-

eliminacja ograniczeń ilościowych dla zapewnienia swobodnej wymiany energii,

-

zniesienie dyskryminacji między eksporterami w zakresie dostaw i sprzedaży,

-

zasada swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i przepływu usług w odnie
sieniu do przedsiębiorstw energetycznych,

-

zasady liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu.
Poza poziomem traktatowym (prawa pierwotnego) do zagadnień liberalizacji rynku

energii odnosi się także wiele innych dokumentów strategicznych dotyczących polityki
energetycznej. W 1988 roku ukazał się „Dokument roboczy na temat wewnętrznego rynku
energetycznego”.99 Zawiera on pewną ideę procesu stopniowego wprowadzania konkurencji
na tym rynku. Był odpowiedzią na trendy liberalizacji gospodarki obserwowane w Wielkiej
Brytanii, USA czy krajach skandynawskich. Konkretyzacje jego ogólnych zapisów znalazły
się w innym dokumencie o nazwie: „Ogólne memorandum wyjaśniające”100 przedstawione
w 1992 roku. Dokument ten zawiera potwierdzenie zdecydowanej liberalizacji rynku
energetycznego, procesu zwiększania wolności ekonomicznej, który miał przebiegać
stopniowo w trzech etapach realizacji programu:101
-

osiągnięcie przejrzystości cen przesyłu energii poprzez wydanie i wprowadzenie w życie

-

zniesienie

odpowiednich dyrektyw,
wyłącznych

praw

dotychczasowych

producentów

i/lub

dostawców

umożliwiających wolność wejścia na dany rynek, poprzez:
•

otwarcie wejścia na rynek,

•

wprowadzenie administracyjnego nakazu wyodrębnienia poszczególnych zakresów
działalności energetycznej (ang. unbundling), czyli oddzielenie produkcji, przesyłu,
dystrybucji i dostaw, co stanowi podstawę identyfikowania i przyporządkowywania
kosztów konkretnej działalności,

97 Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Euro
pejskie i niektóre związane z nimi akty - Amsterdam, 2 października 1997 r.
Szerzej znaczenie Traktatu Amsterdamskiego analizuje B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys history
czny, Energia, nr 7-8-9 2003, s. 23.
99 European Communities, Commission Working Document, The Internal Energy Market, May 1988, COM (88)
238 final.
100 Commission Proposal for a Council Directive Concerning Common Rules for the Internal Market in
Electricity. COM (91) 548 final. Brussels, COM (91) 548 final (21.02.1992).
101 Por. B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys historyczny, Energia, nr 7-8-9 2003, s. 24.
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•

radykalne rozszerzenie kategorii klientów, którym pozwoli się na korzystanie
z bezpośredniego dostępu (za odpowiednią opłatą) do usług sieci przesyłowych energii
elektrycznej i gazu (zasada TPA).
Dokumentami, w których przedstawia się pewne aktualne problemy Wspólnoty, są

tzw. zielone księgi, spełniające jednocześnie rolę podstawowego, merytorycznego materiału
do szerokich konsultacji prowadzonych w różnych środowiskach, które mają umożliwiać
rozwiązywanie tych problemów. Natomiast tzw. białe księgi zawierają już konkretną
zadeklarowaną politykę Komisji Europejskiej w pewnej dziedzinie.
Powszechnie uważa się, że w dziedzinie energetyki opublikowana w 1995 roku Zielona
Księga102, stanowiąc zarys unijnej polityki energetycznej, była kolejnym wezwaniem
do dokończenia

prac

nad

tworzeniem

jednolitego

rynku

energetycznego,

którego

funkcjonowanie zadeklarowano w Karcie Energetycznej103. Skonkretyzowany kształt polityki
energetycznej zawarto w dokumencie „Polityka energetyczna Unii Europejskiej” (Biała
Księga)104. Określono w nim, że jednym z istotnych obszarów strategicznych polityki
energetycznej jest integracja rynków energii, ich liberalizacja i wprowadzanie zasad
konkurencji i konkurencyjności.105 Operacyjnym jego wyrazem był program „Energia
dla Europy w latach 1999-2002”, koncentrujący się przede wszystkim na problemie przyspie
szania liberalizacji rynków energetycznych.106
W przedstawionej w roku 2000 drugiej z kolei Zielonej Księdze (koncentrującej się
na zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego) zwrócono uwagę na konieczność integracji
rynku wewnętrznego, dostrzegając w niej możliwości obniżania cen I07. Zidentyfikowano
także przeszkody w liberalizacji rynku akcentując słabości infrastruktury technicznej
oraz obrotu energią elektryczną i gazem108. W następnym dokumencie tego typu, który
opublikowano w 2005 roku, skoncentrowano się niemal wyłącznie na wzroście efektywnego
wykorzystania energii. Jedyny poruszany w nim aspekt konkurencyjności związany jest
ze stosowaniem dobrych praktyk w regulacjach taryf przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej oraz gazu, które są traktowane jako jeden z czynników poprawy
efektywności stosowania energii.109 W marcu 2006 roku Komisja Europejska przyjęła Zieloną
Księgę: „Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej

102 Zob. For a European Union Energy Policy - Green Paper. COM (94) 659 final/2, 23 February 1995.
103 Zob. Traktat Karty Energetycznej, Lizbona, 17.12.1994; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Handel
energią. Zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej, Biblioteka Regulatora, Warszawa, grudzień 2002.
104 White Paper, Komisja Europejska, czerwiec, 1995, COM (95) 628.
105 Por. B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys historyczny, Energia, nr 7-8-9 2003, s. 24.
l06Zob. G. Wojkowska - Ładej, Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 51-53.
107 Zob. Zielona Księga „W drodze do strategii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”, COM
(2000) 769, s. 74.
108Op.cit., 75-77.
109 Zob. Zielona Księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem
środków, COM (2005) 265; M. Kozak, Zielona Księga w sprawie efektywności energetycznej, czyli osiągając
więcej, zużywając mniej, Biuletyn URE, wrzesień 2005.
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energii”110, kierując ten dokument do szerokich konsultacji. Przyjęta strategia energetyczna
dla Europy to zrównoważenie rozwoju, konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw,
opierające się on na sześciu obszarach problemowych, wśród których największe znaczenie
dla liberalizacji rynku energii ma pierwszy z nich nazwany „Energetyka na rzecz wzrostu
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie: dokończenie budowy
europejskich rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu”.1" Stwierdza się w nim,
że wprowadzanie konkurencji postępuje na rynku zbyt wolno i w związku z tym konieczna
jest koncentracja na następujących obszarach:
-

europejska sieć przesyłowa,

-

plan priorytetowych połączeń wzajemnych,"2

-

inwestycje w moce wytwórcze,

-

jednakowe warunki dla wszystkich uczestników rynku,

-

pobudzanie konkurencyjności przemysłu europejskiego.
Rozwiązywanie wymienionych problemów wymagać będzie wzajemnych uzgodnień,

w wyniku których zostaną przyjęte odpowiednie regulacje prawne i instytucjonalne, które
powinny wspierać konkurencyjność na rynku energii.
Bardzo istotny dla rozwoju konkurencyjnego rynku energii jest przyjęty w marcu
2000 roku w Lizbonie program gospodarczo-społeczny UE nazywany „Strategią Lizbońską”.
Jako jeden z pięciu głównych kierunków działań określa on konieczność liberalizacji
energetyki, zaliczając j ą do tych sektorów, których wspólny, konkurencyjny rynek jeszcze
nie objął. W dokumencie m.in. oceniono funkcjonowanie rynku energetycznego, postulując
przyspieszenie jego liberalizacji. Służyć temu mają przedstawione propozycje zmian
legislacyjnych w

stosownych dyrektywach,

a także harmonogram

otwarcia rynku

na konkurencję.113 Można stwierdzić, że zawarte w Strategii zapisy, wielokrotnie rozwijane114
podczas szczytów unijnych, w bardzo znaczący sposób wpłynęły na sformułowanie nowych
dyrektyw energetycznych.

1,0 Por. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,
Bruksela, 08.03.2006, KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
111 Op. cit., s. 6.
112 Zagadnienia rozwoju infrastruktury, w tym połączeń międzysystemowych umożliwiających integrację rynku
UE, zawiera „Średniookresowa wizja rozwoju wewnętrznego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej”
Fakty Dokumenty, Nr 2/2004 (34), Czerwiec 2004, Warszawa, s. 16-18.
113 Por. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2003, s. 85-103; Komu
nikat Komisji Europejskiej pt. „Finalizacja wewnętrznego rynku energii”, COM (2001) 125 finały Polska wobec
strategii lizbońskiej, Biała Księga 2003, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003, s. 8
i dalsze.
114 Zob. K. Szwed-Lipińska, Energetyka w odnowionej strategii lizbońskiej - nie wszystko jeszcze stracone. Idee
strategii lizbońskiej, Biuletyn URE, wrzesień 2005.
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2.2.2. Bezpieczeństwo energetyczne
Bardzo duże uzależnienie UE od dostaw surowców energetycznych, bo sięgające ponad
50% w bilansie energii pierwotnej115, powoduje, że bezpieczeństwo energetyczne jest
problemem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Rangę
problemu wyraża spotykane czasami podejście traktujące bezpieczeństwo energetyczne jako
nadrzędną w stosunku do polityki energetycznej strategiczną doktrynę.116 Zdając sobie sprawę
z

ogromnego

zakresu

i

złożoności

problematyki

bezpieczeństwa

energetycznego,

przedstawiono te jej zagadnienia, które przekładając się na odpowiednie regulacje prawne,
najbardziej wpływają na zmiany strategii przedsiębiorstw energetycznych.117 Problem
zapewnienia energii (węgiel, energetyka atomowa) pojawia się już w momencie pierwszych
porozumień traktatowych (EWWiS, EURO ATOM), a w latach 1973-1988, pod wpływem
kryzysu naftowego, rozpoczęły się działania na rzecz zwiększania roli własnych źródeł
energii (głównie energetyka jądrowa) oraz tworzenia rezerw.118 W Traktacie o Unii
Europejskiej, a w szczególności w jego części dotyczącej Sieci Transeuropejskich (TENs)119,
jako jeden z głównych celów sformułowano zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
w tym także dla krajów współpracujących z UE. Problem bezpieczeństwa zawarto także
w Traktacie Amsterdamskim, gdzie traktuje się bezpieczeństwo podaży energii jako obszar
strategiczny wspólnego rynku energetycznego.120 Z kolei w podpisanym w 1994 roku w
Lizbonie Traktacie o Karcie Energetycznej zadeklarowano dążenie krajów Europy Zachodniej
uzależnionych od importu surowców

energetycznych do współpracy zwiększającej

bezpieczeństwo energetyczne. Operacyjny program realizacji Białej Księgi121 nazwany
„Energia dla Europy w latach 1999-2002” to już wyjście poza ogólne sformułowania
i deklaracje. W dokumencie tym konkretnie określono cele, przedsięwzięcia, sposoby
implementacji i finansowania służące zapewnieniu bezpieczeństwa oraz współpracy
w dziedzinie energii. Chodzi tu przykładowo o programy pomocowe, koordynacyjne czy
środki

na

wypadek

kryzysu.122 Najbardziej

obszernym

dokumentem

poświęconym

bezpieczeństwu energetycznemu w Unii Europejskiej jest opublikowana w roku 2000 Zielona

115 Zob. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,
Bruksela, 08.03.2006, KOM(2006) 105 wersja ostateczna.
116 Zob. J. Popczyk, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym kraju w warunkach rynkowych, Materiały
Konferencyjne XI Konferencji Naukowo - Technicznej, Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo
Energetyczne Polski w Strukturze Unii Europejskiej, s. 33.
117 Problematyka bezpieczeństwa energetycznego przedstawiana jest w literaturze przedmiotu w wielu aspek
tach. Ciekawe ujęcie tej problematyki z punktu widzenia przedmiotu badawczego niniejszej pracy prezentują:
J. Popczyk, op. cit.; B. Fiedor, Bezpieczeństwo energetyczne oraz integracja i liberalizacja rynku elektro
energetycznego w świetle Strategii Lizbońskiej oraz nowej dyrektywy energetycznej, Energia, Nr 4 2004, s. 12.
118 Por. B. Fiedor, Polityka energetyczna UE - Rys historyczny, Energia, nr 7-8-9 2003, s. 23-24.
119 Zob. Art. 129, Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 07.02.1992.
120 Zob. Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty
Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Amsterdam 2 października 1997 r.
121 White Paper, Komisja Europejska, czerwiec, 1995, COM (95) 628.
122 Zob. G. Wojkowska - Ładej, Polityka Energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 51-53.
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Księga123. Przeprowadzono w niej analizę i ocenę sytuacji energetyki europejskiej wskazując
na wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz związane z nim postępujące uzależnienie

od importu surowców energetycznych. Konieczna jest zatem nowa polityka energetyczna.
Ma ona nie tylko nie dopuścić do wzrostu zewnętrznych dostaw surowców energetycznych,
które mogłyby w ciągu najbliższych 20 lat stanowić aż 70% zużywanej energii pierwotnej,
lecz spowodować wystarczalność energetyczną UE na poziomie 70% w 2030 roku.124
Tak ambitna strategia wymaga zintegrowanych działań w dwóch obszarach:
-

kontrolowania wzrostu popytu na energię związanego z poprawą efektywności
jej wykorzystania,

-

kontrolowania zależności w dziedzinie zaopatrzenia (podaży) w energię, co wiąże się
z optymalizacją struktury ich źródeł.
W przypadku drugiego obszaru szczególną rolę mają odegrać odnawialne (OZE)

i niekonwencjonalne źródła energii. Zużycie energii z OZE w 2010 roku wynosić ma 12% jej
całego zużycia w UE. Jeśli chodzi o niekonwencjonalne źródła energii, to ważną rolę odegrać
ma tu energia wodorowa; opracowanie jej technologii i ekonomiczne wdrożenie stanowi
priorytet badawczy unijnej energetyki.125 Jak już wspomniano w najnowszym dokumencie
z zakresu polityki energetycznej UE - Zielonej Księdze126, wyróżniono sześć obszarów
strategicznych. Praktycznie w każdym z nich znaleźć można aspekty bezpieczeństwa
energetycznego, przy czym najbardziej znaczące z punktu widzenia tego problemu są:
1. Wewnętrzny rynek energetyczny zapewniający bezpieczeństwo dostaw: solidarność
państw członkowskich.
2. Bezpieczeństwo i konkurencyjność zaopatrzenia w energię: w kierunku bardziej
zrównoważonej, efektywnej i zróżnicowanej energii.
3.

Zachęcanie

do

innowacji:

strategiczny plan europejski w zakresie technologii

energetycznych.
4.

Zmierzanie do spójnej zewnętrznej polityki energetycznej.
Pierwszy z wymienionych obszarów poświęcony jest problematyce fizycznego

bezpieczeństwa infrastruktury (w tym sieciom energetycznym). Podkreśla się w nim potrzebę
doskonalenia systemu reagowania na jej uszkodzenia i ochronę.
W drugim eksponuje się znaczenie wyboru źródeł energii z wyraźną opcją strategiczną
na takie, które są bezpieczne z punktu widzenia dostaw zewnętrznych i niskoemisyjne. Ważna
jest realizacja celu, jaki wyznaczyła UE w 2001 roku: w 2010 roku 21% konsumowanej
energii elektrycznej we Wspólnocie pochodzić ma ze źródeł odnawialnych.127
123 Zob. Zielona Księga „W drodze do strategii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”, COM
(2000) 769, s. 74.
124 Op. cit., s. 82; a także B. Fiedor, Bezpieczeństwo energetyczne i liberalizacja rynków UE, Energia, 10-11
2003, s. 10-11.
125 Op. cit., s. 88-93.
126 Zob. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,
Bruksela 08.03.2006, KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
127 Op. cit., s. 13.
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W kolejnym z wymienionych obszarów postuluje się opracowanie strategicznego planu
technologicznego w dziedzinie energetyki, co powinno przyspieszyć rozwój i wdrażanie
najnowszych technologii energetycznych. Spójna, zewnętrzna polityka energetyczna oznacza
stworzenie systemu zabezpieczenia dostaw i dywersyfikacji surowców energetycznych,
współpracę i partnerstwo z krajami (dostawcami) spoza Unii, co zaowocować ma
ponadeuropejską Wspólnotą Energetyczną
Dodać w tym miejscu należy, że problematyce bezpieczeństwa energetycznego w dużym
stopniu poświęcona jest Polityka Energetyczna Polski do roku 2025. Nowym rozwiązaniem
w porównaniu do poprzednich programów jest systemowe podejście do zarządzania
bezpieczeństwem energetycznym.128

2.2.3. Zrównoważony rozwój energetyczny - efektywne wykorzystanie energii
i ochrona środowiska
Jest trzecim najważniejszym elementem, a zarazem obszarem problemowym współ
czesnej polityki energetycznej. Zrównoważony rozwój energetyczny zapewniać ma dostatek
energii obecnym i przyszłym pokoleniom, przy zachowaniu poszanowania szeroko
rozumianego środowiska naturalnego (skala lokalna i globalna). Pojęcie to wiąże się ze
zrównoważoną polityką energetyczną a ich wspólnym imperatywem strategicznym jest
niemal konstytucyjnie wpisany w unijną gospodarkę - zrównoważony rozwój. Konsekwencją
potraktowania zrównoważonego rozwoju jako jednego z obszarów polityki Wspólnoty129 było
wprowadzenie do polityki energetycznej UE i poszczególnych krajów zrównoważonej
polityki energetycznej traktowanej jako instrument wzrostu dobrobytu dzięki utrzymywaniu
równowagi pomiędzy:
-

bezpieczeństwem energetycznym,

-

konkurencją i konkurencyjnością rynku energetycznego,

-

ochroną środowiska
a zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa i gospodarki na energię.130
Problematyka

ochrony

środowiska

zaakcentowana

została już

w

pierwszych

dokumentach traktatowych, gdzie sformułowano jej cele uwzględniające ochronę zdrowia
ludzkiego, środowiska przyrodniczego i racjonalizację eksploatacji zasobów przyrody.131

128 Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 01.07.2005),
s. 11-16.
129 Zob. Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 07.02.1992, (art.2); Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat
o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty - Amster
dam 2 października 1997 r. (art. B).
130 Szerzej o znaczeniu zrównoważonej polityki energetycznej traktują prace T. Steczkowskiego, np. Zrówno
ważona Polityka Energetyczna, Materiały Konferencyjne X Konferencji Naukowo - Technicznej, Rynek Energii
Elektrycznej, Od restrukturyzacji do Unii Europejskiej, s. 137-149.
131 Zob. Traktaty Rzymskie (Traktaty ustanawiające EWG i EURATOM) - Rzym, 25 marca 1957 r. (weszły
w życie 1 stycznia 1958 r.), art. 25.
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W podpisanym w Lizbonie Traktacie o Karcie Energetycznej132 umawiające się strony
zobowiązały się do sformułowania programów poprawy efektywności energetyki i ochrony
środowiska. Konkretyzację polityki energetycznej w tym zakresie stanowią jednak
środowiskowe programy działania (Environmental Action Programmes)133 oraz cytowany już
operacyjny program realizacji Białej Księgi, tj. „Energia dla Europy w latach 1999-2002”.
W dokumencie tym przedstawiono konkretne cele w zakresie ochrony środowiska, takie
przykładowo jak: nowe i odnawialne nośniki energii, racjonalne i efektywne wykorzystanie
surowców energetycznych oraz właściwe dla nich sposoby ich implementacji (np. określone
programy pomocowe lub badawcze)134. Drugiemu z ważnych problemów zrównoważonej
polityki energetycznej, tj. poprawie efektywności wykorzystania energii, w dużym stopniu
poświęcona jest Zielona Księga opublikowana w 2005 roku.135 Obszernie przedstawiono
w niej możliwości i bariery w uzyskiwaniu oszczędności zużycia energii. Do tych drugich
zaliczono m.in. brak informacji o nowych technologiach, zaniedbania edukacyjne, brak
skutecznego wsparcia ze strony państwa, niechęć przedsiębiorstw energetycznych do udziału
w przedsięwzięciach zmierzających do racjonalnego zużywania energii. Wśród sposobów
na usuwanie tych barier wymienia się aktywizację wdrażania nowych technologii, pomocy
państwa i wprowadzanie systemu „białych certyfikatów” przyznawanych rozwiązaniom
ograniczającym zużycie energii. Obecnie wprowadzenie takich systemów rozpoczęto
w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Władze holenderskie również rozważają wprowadzenie
takiego systemu.136 We wzmiankowanym już, najnowszym dokumencie z zakresu polityki
energetycznej UE - Zielonej Księdze,137 wśród wyróżnionych sześciu obszarów strategi
cznych najbardziej istotny dla zrównoważonego rozwoju energetycznego jest obszar
nazwany: „Zintegrowane podejście, aby stawić czoła zmianie klimatu”. Akcentuje się w nim
znaczenie systemu handlu uprawnieniami do emisji, konieczność wzrostu oszczędzania
energii w gospodarce i sektorze publicznym, czemu służyć będzie plan działania w sprawie
racjonalnego wykorzystania energii. Bardzo ważną rolę dla ochrony środowiska odgrywać
będzie zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, a także sekwestracja
dwutlenku węgla i podziemne składowanie, co w połączeniu z technologiami czystych paliw
kopalnych stanowi sposób stworzenia technologii o emisji bliskiej zero. Może to być
szczególnie ważne dla krajów, które postanowią kontynuować wykorzystanie węgla jako
bezpiecznego i obfitego źródła energii.
132 Zob. Traktat Karty Energetycznej, Lizbona, 17.12.1994; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Handel
energią. Zasady WTO a Traktat Karty Energetycznej, Biblioteka Regulatora, Warszawa grudzień 2002, Aneks.
133 Programy te przedstawił A. Graczyk, Środowiskowe Programy Działania, Energia 12 2003, s. 18-19.
134 Zob. G. Wojkowska - Ładej, Polityka Energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 51- 53.
135 Zob. Zielona Księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem
środków, COM (2005) 265.
136 Szerzej dokument ten omawia M. Kozak, Zielona Księga w sprawie efektywności energetycznej, czyli
osiągając więcej, zużywając mniej, Biuletyn URE, wrzesień 2005.
137 Zob. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii,
Bruksela 08.03.2006, KOM (2006) 105 wersja ostateczna.
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Przedstawione w sposób syntetyczny elementy unijnej polityki energetycznej wskazują
na jej sukcesywną konkretyzację oraz wyraźną ewolucję zorientowaną na liberalizację rynku
i wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie bardzo istotnymi jej obszarami
strategicznymi są: poprawa efektywności wykorzystywania energii i ochrona środowiska.
Wymienione elementy polityki energetycznej wpływają na długoterminową strategię
przedsiębiorstw energetycznych, np. w zakresie inwestycji proekologicznych, dywersyfikacji
źródeł zaopatrzenia czy struktury wytwarzania energii. Innym, nie mniej ważnym aspektem
jest fakt, że wiele założeń i kierunków polityki energetycznej przekłada się na treść dyrektyw,
a więc obowiązującego prawa państw - członków UE.

2.3. Wspólny rynek energii elektrycznej i gazu - wybrane regulacje prawne
W sposób bezpośredni i pośredni z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu
związanych jest ponad 200 różnego rodzajów unijnych aktów prawnych. Z tego bogatego
i różnorodnego spektrum wybrano te rozwiązania regulacji prawnych, które w sposób
bezpośredni

i najbardziej

znaczący wpłynęły na zmiany

strategicznych zachowań

przedsiębiorstw energetycznych. Do najbardziej istotnych aktów prawnych w tym zakresie
należą dyrektywy regulujące zasady wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu.
Pierwszą z nich była przyjęta (po pięcioletnich uzgodnieniach) w 1997 roku przez
Parlament i Radę UE Dyrektywa 96/92/EC138 dotycząca jednolitych zasad wewnętrznego
rynku energii elektrycznej (tzw. dyrektywa elektryczna). Poniżej przedstawiono najważ
niejsze jej regulacje.
•

Ogólne zasady funkcjonow ania sektora
Zdefiniowano zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania sektora, dostępu do rynku,

kryteriów i procedur stosowanych przy przetargach i wydawaniu zezwoleń, a także
eksploatacji sieci. Zasadą powinien być porównywalny poziom otwarcia rynku w każdym
kraju. Zapisano możliwość narzucania ze strony państwa przedsiębiorstwom obowiązków
służby publicznej, np. wynikających z bezpieczeństwa energetycznego.
•

Zasady funkcjonow ania systemu wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego
Określono zasady dostępu do sektora wytwarzania energii. W zakresie budowy nowych

instalacji państwa członkowskie mogą wybrać system koncesyjny lub system przetargu
publicznego. System przemysłowy w rozumieniu dyrektywy jest to system służący
do przesyłania energii elektrycznej przez połączone sieci wysokiego napięcia w celu dostawy
do końcowych odbiorców lub dystrybutorów. Państwa członkowskie są zobowiązane
do wyznaczenia na czas określony operatora systemu przesyłowego. Mogą to uczynić
138 Dyrektywa nr 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad
dla wewnętrznego rynku w sektorze energii elektrycznej, Dz. Urz. WE 1997 L 27 z 30 styczna 1997 r. Obowią
zywała od 19.02.1997.
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bezpośrednio, wydając stosowny akt prawny, lub pośrednio, zobowiązując do wyboru
operatora przedsiębiorstwa mające sieci przesyłowe. Operator odpowiada za zarządzanie
siecią przesyłową jej utrzymanie i rozwój na danym obszarze, a także zapewnienie
bezpieczeństwa dostawy i rozwoju połączeń z innymi systemami przesyłowymi. Dystrybucja
energii elektrycznej została zdefiniowana jako przesyłanie energii elektrycznej przez sieci
rozdzielcze średniego i niskiego napięcia. Operator systemu dystrybucyjnego, ustanowiony
bezpośrednio lub pośrednio, jest odpowiedzialny za zarządzanie, konserwację i rozwój sieci
rozdzielczej na danym obszarze, a także jej połączenie z innymi systemami. Zarówno
operatora systemu przesyłowego, jak i operatora systemu dystrybucyjnego obowiązuje zakaz
dyskryminowania poszczególnych użytkowników sieci, a także nakaz zachowania poufności
informacji handlowych uzyskanych w trakcie prowadzenia działalności.
•

Zasady dostępu do systemu elektroenergetycznego
Państwom członkowskim umożliwia się wybór między dwoma modelami dostępu

do sieci elektroenergetycznej. Pierwszy model to tzw. TPA (Third Party Access), czyli
procedura negocjowanego lub regulowanego dostępu strony trzeciej do sieci. Dostęp
negocjowany polega na tym, że producenci lub importerzy energii zawierają bezpośrednio
z odbiorcami umowy handlowe o dostawę energii elektrycznej, a następnie negocjują
z operatorem sieci warunki przesyłania energii. W przypadku regulowanego TPA procedura
dostępu do sieci opiera się nie na negocjowanych cenach, ale na ogłoszonych taryfach za
użytkowanie sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Drugi model to tzw. procedura wyłącznego
nabywcy (SingleBuyer), polegająca na tym, że państwo wyznacza podmiot, który ma
wyłączność na zakup energii u producentów lub importerów i dostarczanie jej odbiorcom
bądź przedsiębiorstwu, które zajmuje się dystrybucją energii na rynku lokalnym. Zarówno
operator w modelu TPA, jak i wyłączny nabywca może odmówić dostępu do sieci, jeśli nie
ma koniecznych możliwości przesyłowych i dystrybucyjnych.
•

Przejrzystość systemu rachunkowości
W celu wykluczenia działań dyskryminacyjnych, wzajemnego subsydiowania oraz naru

szania zasad konkurencji obowiązkiem zintegrowanych przedsiębiorstw energetycznych jest
prowadzenie oddzielnej księgowości wewnętrznej w odniesieniu do działalności wytwórczej,
przesyłowej i dystrybucyjnej. Dotyczy to również innej działalności, prowadzonej przez
te przedsiębiorstwa poza sektorem elektroenergetycznym. Ponadto podmioty sektora są zobo
wiązane do przygotowania, przedstawienia do kontroli oraz ogłaszania (lub przechowywania
w swe siedzibie do publicznej dyspozycji) rocznych sprawozdań finansowych.
•

Zasady tworzenia oraz sposób liberalizacji wewnętrznego rynku elektroenergetycznego
Zobowiązuje się państwa członkowskie do otwarcia krajowych rynków energii

elektrycznej przynajmniej w stopniu wymaganym przez Komisję. Otwarcie ma umożliwiać
zawieranie stosownych umów dwustronnych przez uczestników rynku. Stopień wymaganego
otwarcia będzie się zwiększał w okresie 6 lat, rozpoczynając od roku 1999. Wytyczne zawarte
w Dyrektywie pozwalają każdemu państwu dostosować tempo liberalizacji własnej
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elektroenergetyki do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Harmonogram liberali
zacji iynków energii elektrycznej przewiduje następujące etapy:
1. Uwolnienie 26,5% rynku do 19 lutego 1999 r. (dla klientów zużywających ponad 40 GWh
rocznie);
2. Uwolnienie kolejnych 30% rynku do 19 lutego 2000 r. (dla klientów zużywających ponad
20 GWh rocznie);
3. Uwolnienie kolejnych 33% rynku do 19 lutego 2003 r. (dla klientów zużywających ponad
9 GWh rocznie);
4. Przegląd realizacji zapisów Dyrektywy przez państwa członkowskie i przyjęcie
ewentualnych zmian w jej zapisach.
Regulacje dotyczące wewnętrznego rynku gazu ziemnego zostały określone w
Dyrektywie Parlamentu i Rady UE nr 98/30/WE (tzw. dyrektywa gazowa).139 Oto
najważniejsze z nich:
•

Ogólne zasady funkcjonow ania sektora
W tej części dyrektywy określono wspólne zasady dotyczące transportu (przesyłania),

dystrybucji, dostaw oraz składowania gazu ziemnego. Określono też reguły organizacji
i działania sektora gazu ziemnego (włącznie ze skroplonym gazem ziemnym), dostępu
do rynku i użytkowania sieci, jak również kryteria i procedury stosowane przy wydawaniu
zezwoleń na przesyłanie, dystrybucję, dostawy i składowanie gazu ziemnego. Państwa
Członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa
gazownicze zobowiązania z tytułu spełniania funkcji przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej, mogące się odnosić do bezpieczeństwa, włącznie z bezpieczeństwem dostaw,
regularności dostaw, jakości i cen dostaw oraz do ochrony środowiska.
•

Zasady funkcjonow ania systemu przesyłania, magazynowania, skraplania (LNG),
dystrybucji i dostaw gazu ziemnego
W zakresie budowy lub eksploatacji instalacji gazu ziemnego stosowany jest system

koncesyjny. Państwa członkowskie określają obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, które
musi spełnić przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na budowę
i/lub eksploatację instalacji gazu ziemnego lub ubiegające się o uzyskanie pozwolenia
na dostawę gazu ziemnego. Każde przedsiębiorstwo przesyłowe czy też dystrybucyjne będzie
prowadzić eksploatację, utrzymywać oraz rozbudowywać na warunkach opłacalności
ekonomicznej bezpieczny, niezawodny i sprawny system przy należytym poszanowaniu
środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo przesyłu, dystrybucji, magazynowania i /lub LNG
nie może wprowadzać dyskryminacji wśród użytkowników systemu, zwłaszcza na korzyść
swoich przedsiębiorstw zależnych. Państwa członkowskie mogą nałożyć na przedsiębiorstwa
dystrybucyjne i/lub na przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą gazu zobowiązanie
zapewniania dostaw gazu odbiorcom znajdującym się na danym obszarze. Taryfy dla takich
139 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dn. 22.06.1998 nr 98/30/WE Dz. Urz. WE 1998 L 204
z 21 lipca 1998 r. Obowiązywała od 10.08.1998 r.
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dostaw mogą być regulowane w celu zapewnienia równego traktowania odnośnych
odbiorców. Każde przedsiębiorstwo przesyłowe, dystrybucyjne, zajmujące się magazyno
waniem lub/i dostawą gazu, przekaże każdemu innemu przedsiębiorstwu typu dystrybucyj
nego dostateczną ilość informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu gazu w
sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego współdziałania połączonych systemów
gazowniczych.
•

Zasady dostępu do systemu gazowniczego
Organizując dostęp do sieci, państwa członkowskie mogą wybrać system regulowany

lub negocjowany bądź też skorzystać z obu jednocześnie. Procedury te muszą być stosowane
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i niedyskryminującymi

kryteriami. W ramach

negocjowanego dostępu do sieci zarówno przedsiębiorstwa gazowe, jak i uprawnieni odbiorcy
z obszaru lub spoza obszaru objętego połączoną siecią mogą negocjować między sobą dostęp
do systemu na podstawie dobrowolnych umów handlowych. Dostęp regulowany opiera się na
systemie opublikowanych taryf oraz innych warunków, od których spełnienia zależy
możliwość korzystania z sieci. Upoważnieni odbiorcy mogą zawierać umowy na dostawę
gazu

z

konkurencyjnymi

przedsiębiorstwami,

innymi

niż

przedsiębiorstwo

będące

właścicielem lub operatorem systemu bądź przedsiębiorstwem powiązanym z operatorem.
•

Przejrzystość systemu rachunkowości
Państwa

członkowskie

maja

prawo

wglądu

do

księgowości

przedsiębiorstw

gazowniczych. Dyrektywa nakłada na przedsiębiorstwa gazowe obowiązek przygotowy
wania, przedkładania do audytu oraz publikowania rocznych sprawozdań finansowych.
Zintegrowane przedsiębiorstwa gazowe powinny prowadzić oddzielną księgowość dla
przesyłu, dystrybucji i składowania gazu ziemnego oraz osobno dla działań niezwiązanych
z rynkiem gazu.
•

Zasady tworzenia oraz sposób liberalizacji wewnętrznego rynku gazowniczego
Przewiduje się stosowanie mechanizmów zwiększających zakres otwarcia rynku gazu

ziemnego w poszczególnych państwach członkowskich poprzez rozszerzanie definicji
uprawnionego odbiorcy oraz stopniowe odchodzenie od wysokości progu zużycia gazu przez
odbiorców końcowych. Dyrektywa zakłada trzy etapy stopniowego otwarcia rynku:
1. Uwolnienie 20% rynku do 10 sierpnia 2000 r. (dla wszystkich elektrowni gazowych
oraz pozostałych klientów końcowych zużywających rocznie co najmniej 25 min m3
gazu);
2. Uwolnienie 28% rynku do 10 sierpnia 2003 r. (dla klientów końcowych zużywających
rocznie co najmniej 15 min m3);
3. Uwolnienie 33% rynku do 10 sierpnia 2008 roku (dla klientów końcowych zużywających
rocznie co najmniej 5 min m3).
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Warto dodać, że omawiane dyrektywy weszły w życie: 19 lutego 1997 r. (dyrektywa
elektryczna) i 10 sierpnia 1998 r. (dyrektywa gazowa). Państwa członkowskie zostały
zobowiązane do ich implementacji w ciągu dwóch lat od wymienionego okresu, a zatem
odpowiednio do 19 lutego 1999 r. i do 10 sierpnia 2000 roku.
Konieczność wzrostu konkurencyjności UE, wynikająca ze strategii lizbońskiej,
pozytywne doświadczenia płynące z liberalizacji rynku energetycznego niektórych krajów
(Wielka Brytania, kraje skandynawskie), ale także nierozwiązane kwestie m.in. dostępu stron
trzecich do sieci, taryfikacji i roli w tym procesie organów regulacyjnych, różnych stopni
otwarcia rynku energii elektrycznej i gazu w poszczególnych państwach członkowskich - to
najważniejsze przyczyny uchwalenia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w
dniu 26 czerwca 2003 roku (z mocą obowiązującą od 1.07.2004 r.) dwóch nowych dyrektyw
dotyczących rynku energetycznego. Pierwsza z nich to dyrektywa w sprawie wspólnych zasad
dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej nr 2003/54/WE140 uchylająca omawianą już
Dyrektywę 96/92/WE. Druga to Dyrektywa regulująca wspólne zasady dla wewnętrznego
rynku gazu ziemnego nr 2003/55/WE141 uchylająca przedstawioną poprzednio Dyrektywę
98/30/WE. Poniżej
Dyrektywach:

omówiono te zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowych

Dyrektywie

elektrycznej

(2003/54/WE)

oraz

Dyrektywie

gazowej

(2003/55/WE), które wpływają i będą wpływać na zmiany w strategii i funkcjonowaniu
przedsiębiorstw energetycznych.
W nowelizacji Dyrektywy gazowej poszerzony został zakres o regulacje obejmujące
(poza gazem ziemnym i LNG) również biogaz, gaz z biomasy, a także inne rodzaje gazów.
Dyrektywa dotycząca energii elektrycznej nie zmieniła zakresu przedmiotowego stosowania
jej przepisów. W obydwu dyrektywach mocno eksponuje się potrzebę ochrony konsumentów.
W

obydwu

dyrektywach

są zapisy

zobowiązujące

do wyznaczania tzw. dostawców ostatniej

władze

państw

członkowskich

szansy. Wszystkie przedsiębiorstwa mają

obowiązek podłączania odbiorców do sieci na podstawie taryf budowanych w oparciu
o metody

ustalone

bądź

zatwierdzone

przez

organy

regulacyjne

danego

państwa

członkowskiego.
Bardzo ważną zmianą jest odejście od możliwości wyboru dostępu do sieci. Obie
dyrektywy dopuszczają tylko zastosowanie regulowanego dostępu do sieci. Dotychczasowe
prawo mówiło o negocjowanych warunkach takiego dostępu. Zasada TPA w systemie
przesyłu oraz dystrybucji gazu i energii elektrycznej powinna się opierać na opublikowanych
taryfach, dotyczących wszystkich uprawnionych odbiorców, i być stosowana w sposób
obiektywny, równoprawnie traktujący użytkowników systemu. Obowiązek zapewnienia
140 Zob. Dyrektywa 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 26.06.2003 w sprawie
w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylenia Dyrektywy 96/92/WE,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer L 176 z dnia 15 lipca 2003.
141 Zob. Dyrektywa 2003/55/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 26.06.2003 w sprawie
w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylenia Dyrektywy 98/30/WE,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer L 176 z dnia 15 lipca 2003.
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wdrożenia tej zasady spoczywa na państwach członkowskich, a zatwierdzenie taryf jest
obowiązkiem organów regulacyjnych tych państw. Państwa nieposiadające takich organów,
jak np. Niemcy, zdecydowały się na ich powołanie.
Istotnej zmianie uległy warunki i terminy otwarcia rynku. Według nowych dyrektyw
energetycznych nastąpiła równoprawność uzyskiwania prawa wyboru własnego dostawcy
i to zarówno przez klientów (odbiorców) energii elektrycznej, jak i gazu. Począwszy od
01.07.2004 wszyscy odbiorcy, niebędący gospodarstwami domowymi, mają prawo wyboru
dostawcy energii elektrycznej i gazu. Wszystkim bez wyjątku to prawo przysługiwać będzie
od 01.07.2007 roku.
Ważnymi

zmianami

wpływającymi

na

organizację

i

strategię

przedsiębiorstw

energetycznych są regulacje dotyczące operatorów systemów przesyłowych i dystry
bucyjnych. W obu dyrektywach uszczegółowiono odpowiedzialność operatora systemu
przesyłowego. Istotnym zapisem jest wprowadzenie obowiązku wydzielenia operatorów
sytemu przesyłowego i dystrybucyjnego w przypadku, gdy jest on częścią przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo. W celu zapewnienia niezależności operatorów systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych zostały wprowadzone zapisy, które stanowczo określają
że operator musi pozostać niezależny, przynajmniej w swej formie prawnej, organizacji
i podejmowaniu decyzji, od innych działań niezwiązanych z przesyłem czy dystrybucją.
Wymóg ten nie oznacza obowiązku rozdzielenia własności udziałów w systemie przesyło
wym czy dystrybucyjnym od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Nowe dyrektywy
energetyczne nakazują aby Państwa Członkowskie albo właściciele sieci wyznaczyli
co najmniej jednego operatora dla każdego systemu. Określono następujące terminy
wydzielenia działalności operatorskiej:
-

1.07.2004 rok:
o

operator systemu przesyłowego (OSP) - wydzielenie prawne,

o

operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - wydzielenie organizacyjne i samodziel
ność w zakresie podejmowania decyzji;

-

1.07.2007 rok:
o

operator systemu dystrybucyjnego OSD - wydzielenie prawne.

Zawarte w nowych dyrektywach zapisy odnoszące się do operatorów przesyłowych czy
też dystrybucyjnych stanowią wymiar regulacji, ale jednocześnie przyczyniać się mają
do liberalizacji rynku. Ich główną rolą jest bowiem zapewnienie równoprawnego korzystania
z usług przesyłowych dla wszystkich uczestników rynku energetycznego.
Istotne dla działalności i kierunków strategii przedsiębiorstw energetycznych są unijne
regulacje w dziedzinie ochrony środowiska. Najważniejsze z nich to:
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-

Dyrektywa nr 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli142,

-

Dyrektywa nr 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania143 i związana z nią Dyrektywa
nr 2001/81/WE w sprawie krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń
atmosfery.144
Pierwsza z wymienionych dyrektyw nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne

obowiązek:
stosowania technologii typu „najlepsza dostępna technika”,
uzyskiwania zintegrowanego pozwolenia (instalacje funkcjonujące w jednym przedsię
biorstwie objęte są jednym zintegrowanym pozwoleniem).145
Dwie następne dyrektywy określają dopuszczane wielkości zanieczyszczeń, jakie
powstają w wyniku działalności przemysłowej, w tym głównie w wyniku wytwarzania
energii. Wprowadzają istotne zaostrzenia w zakresie emisji zanieczyszczeń, znacznie
surowsze od obecnie obowiązujących, np. dwukrotnie w odniesieniu do SO 2 i NO\.
Dyrektywa nr 2001/80/WE wprowadza po raz pierwszy z dn. 01.01.2008 r. rygorystyczne
wymagania w odniesieniu do już istniejących źródeł wytwarzania. W przypadku emisji NOx
są takie same jak dla źródeł nowych. Jeśli chodzi o emisyjność SO 2 , to jej poziom nie może
przekraczać dla starszych (uruchomionych przed 2003 rokiem) źródeł 400 mg/mNm3, dla
pozostałych 200 mg/Nm3. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to konieczność gruntownej
modernizacji, a czasami likwidacji posiadanych źródeł wytwórczych.
Przedstawione zapisy wybranych dyrektyw energetycznych wskazują na wybór przez UE
rozwoju energetyki opartej na zasadach liberalnego rynku energetycznego, wykorzystującego
regulację do obszaru logistyki przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu, przy
zachowaniu rygorystycznych zasad poszanowania środowiska. Przyjęte w dyrektywach
zasady przekładają się na regulacje prawne poszczególnych krajów. Ta orientacja na zrówno
w ażoną konkurencyjną a więc bezpieczną energetykę spowodowała i powoduje zmiany w
zasadach funkcjonowania oraz strategiach przedsiębiorstw energetycznych. Przykładem może
być nasz kraj, gdzie systematycznie dostosowywana do unijnych regulacji Ustawa Prawo
energetyczne146 oraz stosowne przepisy wykonawcze spowodowały zmiany organizacji
elektroenergetyki i gazownictwa. W 2004 roku nastąpiło wydzielenie niezależnych
142 Zob. Dyrektywa Rady UE nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli, Urząd Komitetu Unii Europejskiej, strona internetowa.
143 Zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2001/81/WE z dn. 23.10.2001 w sprawie
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, Urząd
Komitetu Unii Europejskiej, strona internetowa.
144 Zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2001/81/WE z dn. 23.10.2001 w sprawie krajowych
pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń atmosfery, Fakty i Dokumenty, nr II, czerwiec 2002.
145 Szerzej na temat unijnych regulacji w dziedzinie ochrony środowiska zob. A. Graczyk, Istotne dla polskiej
elektroenergetyki unijne regulacje w dziedzinie ochrony środowiska, Energia nr 1-2-3 2004, s. 29-31.
146 Ostanie zmiany wprowadzające zgodność z regulacjami UE wprowadzono 24.02.2007 roku. Zob. Ustawa z
dn. 10.04.1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami), DzU Nr 89 poz.625.
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operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej. Ze struktur Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wydzielono spółkę Gaz-System, a z Polskich Sieci
Energetycznych (PSE) spółkę PSE - Operator. Aktualnie wyłącznym właścicielem obydwu
operatorów przesyłowych jest Skarb Państwa. Obecnie następuje proces prawnego
wydzielania operatorów systemów dystrybucyjnych.

2.4. Kierunki zmian strategii przedsiębiorstw energetycznych
Efektem przyjętej przez UE polityki energetycznej i wynikających z niej regulacji
prawnych było rozpoczęcie pod koniec lat 90. procesu liberalizacji rynku energetycznego,
który obok postępującej globalizacji147 i prywatyzacji jest szerokim kontekstem zmian
strategii jego uczestników, zwłaszcza przedsiębiorstw energetycznych. Po kilkudziesięciu
latach utrwalonego rynkowo, właścicielsko i organizacyjnie status quo następują i następować
będą zmiany strategii organizacji energetycznych.
Europejska energetyka, podobnie jak i inne dziedziny światowego biznesu, naznaczona
jest paradygmatem wartości. W ostatnich siedmiu latach za dominującą strategię
przedsiębiorstw energetycznych uznać można osiąganie wzrostu poprzez fuzje i przejęcia.
Liberalizacja i prywatyzacja państwowych monopoli zajmujących się wytwarzaniem,
przesyłem, dystrybucją handlem energią elektryczną czy gazem ziemnym wydaje się być
warunkiem koniecznym następujących po nich fuzji i przejęć.
Pierwszym krajem UE, w którym zliberalizowano i sprywatyzowano energetykę, była
Wielka Brytania. Od tego momentu, a więc od 1990 roku, rozpoczęły się przejęcia
przedsiębiorstw brytyjskich przez koncerny zagraniczne, głównie amerykańskie148. Z kolei
w Niemczech reakcją na pełne otwarcie rynku energetycznego, które miało miejsce
w połowie 1998 roku, było przeprowadzenie w ciągu półtora roku ponad 14 połączeń,
w których brało udział 40 przedsiębiorstw. Niejako ukoronowaniem tych działań było
utworzenie dwóch gigantów energetycznych, to jest: RWE i E.ON, które powstały poprzez
fuzje RWE z VEW oraz VEBA i VIAG. Zgodę na połączenie tych organizacji uzyskano
w Komisji

Europejskiej, jednak

pod

warunkiem

sprzedaży

posiadanych

przez

te

przedsiębiorstwa akcji we wschodnioniemieckiej energetyce. W przeciwnym razie doszłoby
w Niemczech do duopolu, bowiem RWE i E.ON kontrolowałyby ponad 80% krajowego

147 Badane modele i strategie uwzględniają tylko pewne aspekty globalizacji. Analizowanie wpływu na strategie
przedsiębiorstw tak złożonego i wielowymiarowego procesu jak globalizacja przekracza zakres badawczy tej
pracy. Niektóre elementy globalizacji w energetyce przedstawił J. Malko [w:] Globalizacja w energetyce wybrane problemy, Polityka Energetyczna, Tom 8, Zeszyt Specjalny, Kraków 2005, s. 167-185.
Szerzej zmiany kapitałowo-organizacyjne w europejskiej energetyce przedstawił M. Wawrzynosek, Analiza
powiązań kapitałowych i organizacyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym w rozwiniętych krajach świata
[w:] Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym; Praca zbiorowa
pod. red. J. Pyki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice
2004, s. 76-137.
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rynku.149 Przejęcie przez szwedzki Vattenfall wschodnioniemieckich przedsiębiorstw
energetycznych i zaangażowanie się kapitałowe EdF w grupę energetyczną z NadreniiWirtenbergii - EnBW ustanowiły praktycznie oligopol energetyczny na niemieckim rynku.
Ważnym impulsem konsolidacyjnym było przyspieszenie liberalizacji rynku unijnego,
szczególnie eksponowane w strategii lizbońskiej. W roku 2002 aż 9 z 10 największych
transakcji dotyczących fuzji i przejęć na świecie zostało przeprowadzonych przez europejskie
przedsiębiorstwa energetyczne (tablica 2.4). Na szczególną uwagę zasługują połączenia
przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych: Lattice Group Pic z National Grid Group Pic
oraz Rhurgas z E.ON. Wartość pierwszej z tych transakcji, wynosząca ponad 18 mld dolarów,
przekroczyła rekordową dotąd kwotę prawie 14 mld, za jaką niemiecki E.ON przejął jedno
z największych przedsiębiorstw brytyjskich, tj. Powergen. Przedstawione dane wskazują na
szczególnie dużą aktywność trzech graczy; są nimi niemieckie E.ON, RWE oraz francuski
EdF. Charakterystyczna jest przy tym penetracja akwizycyjna tych koncernów na rynek
brytyjski. Przejęcie przez EdF brytyjskiego Seeboard Pic oznacza, dzięki wybudowaniu
tunelu pod kanałem La Manche, możliwość zasilania rynku brytyjskiego tańszą energią
elektryczną pochodzącą z francuskich elektrowni atomowych. W gronie największych
przejętych przedsiębiorstw gazowniczych znalazł się także Slovensky Plynarensky Priemysel
AS - prywatyzowany słoweński koncern gazowniczy.
Tablica 2.4
Największe fuzje i przejęcia w europejskim sektorze energii elektrycznej i gazu w 2002 r.
Lp.

W artość
transakcji
rUSDl

Data
zaw arcia

1.

18,140

22.04.2002

Lattice Group Pic

W. Brytania

2.
3.
4.
5.

7,375
5,744
4,078
3,265

22.03.2002
03.07.2002
26.11.2002
17.03.2002

Innogy Holdings Pic
Ruhrgas AG (58,4%)
Itaigas SpA(56%)
Eurogen

W. Brytania
Niemcy
Włochy
Włochy

6.

2,692

28.02.2002

Slovensky Plynarensky
Priemysel AS (49%)

Słowacja

GdF, Ruhrgas,
Gazprom

7.

2,505

21.10.2002

W. Brytania

E.ON AG

Niemcy

8.
9.

2,059
1,408

18.06.2002
27.11.2002

W. Brytania
Holandia

EdF SA
Eneco Energie

Francja
Holandia

Firm a przejęta

TXU Europe Group Pic
(UK Retail Business)
Seeboard Pic
REMUNV

Firm a przejm ująca
National Grid
Group Pic
RWE AG
E.ON AG
ENI SpA
Edipower

W. Brytania
Niemcy
Niemcy
Włochy
Włochy
Francja
Niemcy
Rosja

Źródło: opracowanie na podstawie PriceWaterhouseCoopers, Power Deals, Margers and Aquasitions Activity
in the Global Gas and Electricity Markets-Annual Review 2002

Największe europejskie transakcje fuzji i przejęć w 2003 roku przedstawiono w tabl. 2.5.
W roku tym aktywność europejskich przedsiębiorstw energetycznych w zakresie akwizycji
znacząco osłabła. Wyjątkiem jest niemiecki E.ON, który nie ograniczył się do rynku europej-

149 Por. op.cit., s. 94-96.
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Tablica 2.5
Największe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw energetycznych UE w 2003 r.
Lp.

W artość
transakcji
Tmln USD1

Data
zaw arcia

1.

2.528

30.10.2003

2.

2.057

21.10.2003

3.

1.640

06.10.2003

4.

1.289

20.02.2003

5.

1.155

05.11.2003

Firm a przejm ująca

Firm a przejęta

ENEL SpA (6,6%)
Aquila Inc &
FirstEnergy Copr.
(Aquila Sterling Ltd.)
NESA A/S (78,75%)
Reliant Resources Inc
(działalność produ
kcyjna w Europie)
Graningue AB (61,3%)

Włochy

Morgan Stanley
(wprowadzenie na
giełdę)

USA

USA

E.ON AG

Niemcy

Dania

Elsam A/S

Dania

USA

Nuon NV

Holandia

Szwecja

E.ON AG

Niemcy

Źródło: opracowanie na podstawie Pricewaterhouse Coopers, Transakcje kapitałowe w sektorze energetycznym
-przeglądroczny 2003, baza danych Dealogic „M&A Global", grudzień 2003 r.

skiego, ale dokonał zakupu przedsiębiorstwa energetycznego w USA. Na uwagę zasługuje
wprowadzenie na giełdę papierów wartościowych jednego z dużych, narodowych,
państwowych koncernów energetycznych, tj. włoskiego przedsiębiorstwa Enel. Należy przy
tym zauważyć, że udział rozproszonego akcjonariatu, nieprzekraczający 7%, oznacza dalszą
pełną kontrolę państwa nad tą spółką.
Skala przejęć na rynku Unii Europejskiej wzrasta w roku 2004 (tablica 2.6), w którym
największą transakcją jest sprzedaż następnej transzy włoskiego Enela. Duże znaczenie
w portfelu transakcji mają także przejęcia sieci dystrybucji gazu ziemnego w Anglii,
dokonane przez międzynarodowe fundusze inwestycyjne.
Rok 2005 (tablica 2.6) przynosi dalszy, ogromny wzrost skali transakcji. Największą
z nich jest fuzja dwóch dużych przedsiębiorstw hiszpańskich: Endesa i Gas Natural SDG.
Pierwsze z nich reprezentuje elektroenergetykę, drugie gazownictwo. Wielkość tej transakcji
jest jak na razie rekordowa w historii europejskiej energetyki. Drugą ważną transakcją w tym
okresie jest przejęcie belgijskiego przedsiębiorstwa Electrabel przez jeden z największych
konglomeratów francuskich - Grupę Suez. Na podkreślenie zasługuje znaczenie transakcji
sprzedaży pakietów akcji

dużych,

dotąd państwowych koncernów

energetycznych.

We włoskim Enelu po sprzedaniu kolejnej transzy akcji na giełdzie papierów wartościowych
udział państwa nie przekracza już 66% kapitału spółki. Rozpoczęto także prywatyzację
dwóch francuskich gigantów energetycznych: elektroenergetycznego EdF i gazowniczego
GdF. W obydwu tych spółkach państwo zachowuje bardzo duże udziały, co umożliwia ścisłe
kontrolowanie i nadzorowanie ich działalności.
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Tablica 2.6
Największe fuzje i przejęcia przedsiębiorstw energetycznych UE w latach 2004-2005 r.
Lp

Wartość
transakcji
fmln USD]

Data
zawarcia

9.634

22.10.2004

Firma przejęta

Firma przejmująca

rok 2004
1.

2.

5.678

31.08.2004

3.

5.489

30.07.2004

4.

3.016

10.12.2004

ENEL SpA (20%)
National Grid Transco pic
(sieć dystrybucyjna gazu
w południowej Anglii i
Szkocji)
Edison Mission Energy
(portfel międzynaro
dowych aktywów
wytwórczych)
Elsam A/S (60,11%)

Włoch
Wielka
Brytania

Giełda Papierów
Wartościowych
SSE pic, Borealis
Infrastructure Mana
gement In and Ontario
Teachers’ Pension Fund

Między
narodowe
Między
narodowe

USA

International Power pic
Mitsui & Co Ltd

Wielka
Brytania

Dania

Danish Oil & Natural
Gas DONG A/S

Dania

Hidroelectrica del
Hiszpania
EDP
Portugalia
Cantabrico SA (56,2%)*
National Grid Transco pic
CKI Holdings Ltd, LKaWielka
Między
6.
2.503
31.08.2004
(sieć dystrybucyjna gazu
Shing Foundation,
Brytania
narodowe
w półn. Anglii)
United Utilities pic
rok 2005
28.267
1.
05.09.2005
Endesa SA
Hiszpania
Gas Natural SDG SA
Hiszpania
Electrabel SA/NV
2.
13.871
09.08.2005
Belgia
Suez SA
Francja
(49,92%)
Italenergia Bis SpA
AEM SpA/Electricitć
3.
10.334
13.05.2005
Włochy
Włochy
(82%)
de France SA - EDF
Electricité de France
Giełda Papierów
Między
4.
7.246
24.10.2005
Francja
(10,36%)
Wartościowych
narodowe
Gaz de France
Giełda Papierów
Między
5.
5.583
09.06.2005
Francja
(20,55%)
Wartościowych
narodowe
Giełda Papierów
Między
6.
4.882
05.07.2005
ENEL SpA (9,3%)
Włochy
Wartościowych
narodowe
*EDF nabyła 3 pakiety udziałów w Hidroelectrica w celu zwiększenia swojego udziału w tej spółce do 56,2%.
Pakiety te dotyczyły 34,6% udziałów nabytych od EnBW wycenionych na 1 549 mld USD, 17,4% udziałów
nabytych od Cajastur wycenionych na 936 min USD i 4,1% udziałów nabytych od Caser, wycenionych na
202 min USD.
5.

2.687

29.07.2004

Źródło: opracowanie na podstawie Pricewaterhous Coopers, Transakcje kapitałowe w sektorze energetycznym
Przegląd za rok 2004, baza danych Dealogic „M&A Global", grudzień 2004 r.; Pricewaterhous
Coopers, Transakcje kapitałowe w sektorze energetycznym - Przegląd za rok 2005, baza danych
Dealogic „M&A Global", grudzień 2005 r.

Interesującym uzupełnieniem aspektów finansowych fuzji i przejęć jest przedstawienie
motywów oraz oczekiwań przedsiębiorstw w nich uczestniczących. Wykorzystując publiko
wane przez grupę doradczą PricewaterhouseCoopers informacje,150 można zauważyć,
że ponad 65% z grupy 120 przedsiębiorstw biorących udział w procesie fuzji i przejęć w
latach 2002-2004 oczekuje, że proces ten umożliwi im konsolidację. Z kolei za najważniejsze
motywy przejęć deklarowane są:
150 Na podstawie: Power Deals, Margers and Aquasitions Activity in the Global Gas and Electricity Markets Annual Review 2002; Transakcje kapitałowe w sektorze energetycznym - Przegląd roczny 2003; Transakcje
kapitałowe w sektorze energetycznym - Przegląd za rok 2004.
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-

integracja pionowa (42%),

-

integracja pozioma (29%),

-

wejście na rynek (17%),

-

konwergencja energii elektrycznej i gazu (12%).
Konsekwencją dokonującej się konsolidacji jest wzrastająca pozycja dużych grup

energetycznych na rynku UE, co obrazuje rysunek 2.3. W ciągu ostatnich 7 lat udział
mniejszych przedsiębiorstw w rynku energii elektrycznej zmalał z 48% w 1998 roku do 34%
w 2004 roku. Warto zauważyć, że silna pozycja na rynku UE takich firm, jak: EdF, RWE,
Vattenfall, wynika w pewnym stopniu z aktywności inwestycyjnej na rynku Europy
Centralnej, w tym i w Polsce.
Także krajowe rynki energii elektrycznej i gazu cechują się wysokim stopniem
koncentracji. Mierząc ją współczynnikiem Herfindahla - Hirschmanna (HHI) (określanym
jako suma kwadratów udziałów procentowych w rynku)151, stwierdzamy, że bardzo wysoki
poziom koncentracji (HHI > 5000) rynku energii elektrycznej występuje we Francji,
Włoszech i Republice Czeskiej, a wysoki (HHI > 2500) w Niemczech, Beneluksie, Hiszpanii.
W przypadku gazu ziemnego bardzo wysoki stopień koncentracji występuje w Polsce,
Francji, dość wysoki w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Uogólniając, można stwierdzić,
że krajowe i regionalne rynki energii w UE mają charakter oligopolistyczny.
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Źródło: opracowane własne na podstawie danych przedsiębiorstw energetycznych.
Rys. 2.3. Udziały największych przedsiębiorstw energetycznych w rynku energii elektrycznej UE
Fig. 2.3. The shares of the greatest companies of power industry in the EU electricity market

151 Szerzej o współczynniku koncentracji zob. np. W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE,
1998, s. 504.
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Warto w tym miejscu w sposób syntetyczny przedstawić sytuację organizacyjną i
procesy konsolidacji zachodzące w polskiej energetyce. Po likwidacji w 1990 roku
Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz okręgów energetycznych nastąpiło
wydzielenie 33 przedsiębiorstw dystrybucyjnych, 32 elektrowni i elektrociepłowni zawodo
wych, a także kilkudziesięciu elektrociepłowni oraz ciepłowni lokalnych. Jednocześnie
została

powołana

jednoosobowa

spółka

akcyjna

Skarbu

Państwa

Polskie

Sieci

Elektroenergetyczne. Statutowo PSE SA powierzono odpowiedzialność za przesył i hurtowy
obrót energią elektryczną dysponowanie mocą jednostek wytwórczych w krajowym systemie
elektroenergetycznym (Krajowa Dyspozycja Mocy). Spółce tej przyznano wyłączność na
eksport i import energii elektrycznej. Sektor gazowniczy reprezentowany był i jest
praktycznie przez jedno przedsiębiorstwo - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
W latach 1993-1998 przeprowadzono komercjalizację wszystkich (dotąd państwowych)
przedsiębiorstw energetycznych.
Wprowadzenie w grudniu 1997 roku nowego prawa energetycznego stanowiło podstawę
do budowy liberalnego rynku energii i przesłankę do zmian własnościowo-organizacyjnych.
W 1998 roku rozpoczęto prywatyzację energetyki. Wzbudziła ona w owym czasie ogromne
kontrowersje i emocje (które zresztą nie opadły do obecnej chwili). W latach 1998-2002 na
drodze prywatyzacji przejęte zostały przez zagraniczne korporacje trzy elektrownie,
jedenaście dużych elektrociepłowni oraz dwa zakłady dystrybucyjne. Najważniejszymi
inwestorami na polskim rynku zostali:
-

francuski EdF (Elektrownia „Rybnik”, Elektrociepłownia „Kraków”, Zespół Elektro
ciepłowni Wrocław KOGENERACJA, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, Elektro
ciepłownia Zielona),

-

szwedzki Vattenfall (Zespół Elektrociepłowni „Warszawskie”, Górnośląski Zakład
Elektroenergetyczny w Gliwicach),

-

niemiecki RWE (Stołeczny Zakład Energetyczny „Stoen”),

-

belgijski Electrabel (Elektrownia T.Kościuszki w Połańcu).
Ponadto inwestorem strategicznym (50% udziałów) w Zespole Elektrowni Pątnów -

Adamów - Konin (PAK) została Grupa Elektrim.
Od 2000 roku następuje także konsolidacja w polskim sektorze energetycznym.
Prowadzona przez państwo polityka energetyczna152 stanowiła, że do roku 2005 były to
powiązania głównie o charakterze poziomym. Pierwszym dużym przedsięwzięciem konso
lidacyjnym jest proces zachodzący wokół Południowego Koncernu Energetycznego.153
Następnym przedsięwzięciem konsolidacyjnym w polskim sektorze elektroenergetycznym
była terytorialna fuzja zakładów dystrybucyjnych. Dokonano jej pod koniec 2002 roku
konsolidując pięć spółek dystrybucji energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce,
152 Por. „Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora
elektroenergetycznego”, przyjętego przez Radę Ministrów w styczniu 2003 roku.
153 Szerzej przedstawiono ten proces w pkt.8.6. Rozdział 8.
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tworząc jedno przedsiębiorstwo: Grupę Energetyczną ENEA w Poznaniu (GE ENEA SA).
W roku 2004 utworzono dalsze grupy dystrybucyjne: ENERGA w Gdańsku (połączenie
ośmiu spółek dystrybucyjnych), ENION w Krakowie (fuzja pięciu spółek), ENERGIA PRO
we Wrocławiu oraz LUBZEL w Lublinie utworzona przez czterech dystrybutorów ze
wschodniej Polski. Przedsiębiorstwa te posiadają kilkunastoprocentowe udziały w polskim
rynku energii elektrycznej. W roku 2004 utworzono holding łączący dwie kopalnie węgla
brunatnego i trzy duże elektrownie: „Bełchatów”, „Opole” i „Turów”. Powstała grupa: BOT
Górnictwo i Energetyka posiada ponad 30% udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Procesy konsolidacyjne i kształt największych korporacji energetycznych UE spowodo
wał zmianę opcji przekształceń polskiej energetyki. Bezpośrednim impulsem do tworzenia
powiązań pionowych jest realizacja rządowego „Programu dla elektroenergetyki”154. W jej
wyniku powstają dwie korporacje energetyczne155. Pierwsza z nich to Polska Grupa
Energetyczna utworzona z: BOT Górnictwo i Energetyka, PSE (bez PSE - Operator),
LUBZEL, Elektrowni „Kozienice” i „Dolna Odra”, trzech spółek dystrybucyjnych
(ZE Łódź-Teren, Łódzki Zakład Energetyczny, Rzeszowski Zakład Energetyczny). Nowy
koncern posiadać będzie ponad 40% udział w produkcji energii elektrycznej i prawie 30%
udział w jej sprzedaży.
Druga to Energetyka Południe, którą tworzą: Południowy Koncern Energetyczny,
ENERGIA PRO Koncern Energetyczny, ENION i Elektrownia „Stalowa Wola”. Będzie ona
posiadać 16% udział w produkcji energii elektrycznej oraz prawie 24% udział w krajowym
rynku sprzedaży tego produktu.
Wdrażany „Program” stanowiący wyraz realizacyjny polskiej polityki energetycznej jest
bardzo

ważnym

czynnikiem

wpływającym

na

kształt

struktury

skonsolidowanych

przedsiębiorstw energetycznych. Musi być więc uwzględniony przy tworzonej w tej pracy
koncepcji modelu przedsiębiorstwa energetycznego.
Z konsolidacją wiążą się przyjęte przez przedsiębiorstwa strategie opierające się na prze
wadze

konkurencyjnej

osiąganej

na

drodze

przejmowania

rynków,

powiększania

oraz łączenia zasobów i kompetencji, uzyskiwania efektów skali, synergii oraz konwergencji.
Z punktu widzenia przyjętej klasyfikacji dominują tu dwie grupy modeli:
-

zbudowane na przewadze konkurencyjnej wynikającej z lokalizacji, przewagi kosztowej
(synergia, efekt skali) i konwergencyjnej oferty (gaz, energia elektryczna),

-

oparte na konfiguracji skonsolidowanych zasobów.
Innym ważnym kierunkiem strategii przedsiębiorstw energetycznych jest ich rozwój

oparty na zmianie (restrukturyzacji) domeny energetycznej. Jest on związany głównie
z kształtowaniem nowych kompetencji i wykorzystywaniem zarządzania wiedzą. Wynika
z dostosowania się i wykorzystania reformy energetyki w UE. Jej najważniejsze elementy to:

154 „Program dla elektroenergetyki”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
155 Wg stanu na 15.05.2007.
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-

Restrukturyzacja organizacyjna. Wydzielenie ze struktur pionowych wytwarzania,
przesyłu i dystrybucji, i sprzedaży. Rozdzielenie wytwarzania i sprzedaży.

-

Konkurencyjność i rynek. W pełni konkurencyjny rynek hurtowy i detaliczny. Dostęp
nowych wytwórców i sprzedawców energii.
Regulacja. Utworzenie niezależnych organów regulacyjnych.

Regulowane opłaty

za dostęp do sieci stymulujące ich wykorzystywanie.
-

Prywatyzacja.

Dostęp

rynku

energetycznego

dla

inwestorów

prywatnych.

Sprywatyzowanie publicznych przedsiębiorstw.156
Ich realizacja oznacza dla przedsiębiorstwa energetycznego odejście od koncentracji
na całym (albo dużej części) łańcuchu wartości, uznając wyłączenie tej jego części, która
dotyczy usług świadczonych przez niezależnych operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych,
traktujących

równoprawnie

wszystkich

uczestników

rynku.

Specyficzna

domena

energetyczna, którą porównuje M. Przybyła do „potężnego obwodu elektrycznego”157,
powoduje konieczność ciągłego i bezpiecznego współdziałania wszystkich elementów tego
obwodu. W sytuacji wydzielenia regulowanej działalności operatorskiej (logistycznej)
i wykreowania rzeczywistej konkurencji w sferze wytwarzania i sprzedaży energii niezbędna
jest reorientacja strategii - zbudowania zasobów zdolnych zdobywać i obsługiwać rynek,
optymalizować dostawy, zarządzać regulacją i rozwijać ofertę rynkową Wiąże się to ściśle
z wykształceniem

odpowiednich umiejętności158, często z radykalną restrukturyzacją

zatrudnienia, wprowadzaniem innowacji, tak aby przedsiębiorstwa energetyczne mogły
uczestniczyć w zrównoważonym rozwoju opartym na wiedzy.159 Wyrazem budowania
innowacyjnych strategii w badanym okresie przez przedsiębiorstwa energetyczne było
wprowadzanie działalności (nazywanej „trading”) związanej z obsługą hurtowego rynku
energii, wykorzystującej mechanizmy i instytucje rynkowe, takie jak np. giełda energii, rynek
bilansujący, kontrakty i instrumenty pochodne. Wymagały one wykreowania nowych
kompetencji związanych z zarządzaniem ryzykiem, finansami czy marketingiem. Powstałe
nowego typu przedsiębiorstwa energetyczne są bardzo często spółkami zależnymi dużych
grup kapitałowych (głównie energetycznych). Korzystają z ich potencjału finansowego,
kształtując innowacyjne modele strategiczne (biznesowe), głównie rozwijając i dywersyfikując produkty oraz doskonaląc zarządzanie ryzykiem.
Trzecią ważną orientacją strategiczną przedsiębiorstw energetycznych jest dążenie
do zmniejszania kosztów i wzrostu rentowności poprzez działania restrukturyzacyjne. Dzięki
prowadzonej optymalizacji zasobów (w tym restrukturyzacji zatrudnienia), zmianom
156 Szerzej zagadnienia te omówili: T. Jamasb, M. Politt, Electricity Market Reforming the European Union:
Review of Progress Toward Liberalization & Integration, The Energy Journal, Special Edition European
Electricity Liberalisation, 2005, s. 13-38.
157 Zob. M. Przybyła, Wyzwania w zakresie zarządzania stojące przed przedsiębiorstwami restrukturyzowanej
domeny energetycznej, Energia, Nr 12,2003, s. 13.
158 Zob. op. cit., s. 31-33.
159 Szerzej rolę przedsiębiorstw energetycznych w budowaniu zrównoważonego rozwoju przedstawił N. Bemot,
Restrukturyzacja elektroenergetyki, Elektroenergetyka, Nr 1,2004, s. 38 i dalsze.
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organizacyjnym

wykorzystującym

ousourcing

czy

offshoring

przedsiębiorstwom

energetycznym udaje się redukować koszty. Przykładem efektów takich działań może być
redukcja zatrudnienia w RWE o ponad 28 tys. pracowników w okresie 2001-2003,
co przyniosło zmniejszenie kosztów pracy o ponad 1,4 mld euro160.
Działaniom restrukturyzacyjnym towarzyszą także wdrożenia nowoczesnych metod
wytwarzania, zarządzania sieciami energetycznymi czy systemów zarządzania. Traktowane są
one jako czynniki mające zwiększyć zysk, a więc można w takim przypadku mówić
0 aplikacji modelu strategicznego opartego na determinantach rentowności.
Liberalizacja rynku energetycznego spowodowała zainteresowanie przedsiębiorstw
energetycznych dywersyfikacją działalności. Może mieć ona bardzo zróżnicowany charakter
1dotyczyć zarówno dużych, jak i lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.161 Przykładowo,
RWE opiera swoją strategię korporacyjną na czterech podstawowych produktach, którymi
s ą energia elektryczna, gaz ziemny, woda i utylizacja odpadów. Jednocześnie w tej grupie
kapitałowej są przedsiębiorstwa świadczące usługi remontowe, inżynierskie, inwestycyjne,
związane głównie z energetyką ale jest także fabryka maszyn drukarskich. W strukturze
holdingowej E.ON obok licznych spółek energetycznych (w tym lokalnych) jest również
przedsiębiorstwo deweloperskie. Podane przypadki podejmowania działalności niezwiązanych z energetyką są jednak stosunkowo rzadkie, znacznie częściej przedsiębiorstwa
energetyczne, w tym zwłaszcza lokalne, wzbogacają ofertę dostarczania energii elektrycznej
i gazu o usługi telekomunikacyjne, produkcję i sprzedaż „zielonej energii”, dostawy wody
i usługi kanalizacyjne, utylizację odpadów, a także wysoko specjalizowane usługi, jak audyty
energetyczne czy zarządzanie energią u klienta.162 Tworzone na bazie takich strategii
produktowych lokalne przedsiębiorstwa multienergetyczne czy też multiusługowe często
wykorzystują do swojego rozwoju partnerstwo publiczno - prywatne. Stanowi ono w wielu
krajach UE ważny i powszechnie stosowany sposób kreowania przedsięwzięć opartych na
współpracy

pomiędzy

podmiotami

publicznymi

i

przedsiębiorstwami

prywatnymi.

Przykładem może tu być Wielka Brytania, w której w latach 1984- 2004 zawarto ponad 600
umów tego typu przedsięwzięć, a osiągnięta skala inwestycji przekroczyła poziom 50 mld
funtów.163 Organizacje multiusługowe budują swoje modele strategiczne w oparciu o lokalne
przewagi konkurencyjne (kompleksowość oferty, znajomość

lokalnego rynku) oraz

wykorzystywanie lokalnych zasobów, stanowiące alternatywę dla strategii wielkich
koncernów energetycznych.

160 Obliczenie własne na podstawie sprawozdań RWE z lat 2001-2003.
161 Szerzej zagadnienia te przedstawił M. Zerka, Strategie na rynkach energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia
Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2003, s. 159 - 163.
162 Szerzej struktury tego typu przedsiębiorstw przedstawił J. Popczyk, Malejące szanse włączenia się polskiej
elektroenergetyki w budowę sektora publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej, „Energetyka” Nr 10/11 z 2002
roku, s. 736-737.
163 Zob. Developing Public Private Partnerships in New Europe, PWC, 2005, s. 13.
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Wybór i realizacja kierunków strategicznych przez przedsiębiorstwa energetyczne
w dużym stopniu decyduje i decydować będzie o ich trwaniu na rynku i rozwoju. Konieczne
będzie zatem poszukiwanie przez te organizacje różnorodnych źródeł przewag konkuren
cyjnych, determinant rentowności, doboru i konfiguracji zasobów oraz innowacyjnych
rozwiązań. Istotne zatem wydaje się przeanalizowanie różnych modeli strategicznych
w aspekcie wykorzystania ich do budowy konkurencyjnych, rentownych oraz przyczy
niających się do bezpieczeństwa przedsiębiorstw energetycznych.

Rozdział 3

PRZEWAGA KONKURENCYJNA - PODSTAWA BUDOWY MODELI
STRATEGICZNYCH
3.1. Model biznesu - koncepcja tworzenia, aplikacji i utrzymywania
przewagi konkurencyjnej
W różny sposób i w różnym ujęciu przewaga konkurencyjna jest nierozłącznie związana
z modelem strategicznym przedsiębiorstwa. Szczególną jej rolę dostrzega się w pracach
związanych z tą tematyką przedstawionych przez K. Obłoja164 i M. E. Portera165. Przewaga
konkurencyjna traktowana jest w nich jako najważniejszy konceptualny wymiar modelu,
będący jego atrybutem. Pozostałe jego elementy stanowią w modelu istotne źródła
jej tworzenia i utrzymywania lub też postrzegane są jako czynniki jej aplikacji.
Jak już wspomniano w części dotyczącej definiowania modelu strategicznego, K. Obłój
swoje podejście do modelu opiera na zasadzie ścisłego połączenia przyjętej przez
przedsiębiorstwo strategii z jej aplikacją Technologia praktycznej realizacji strategii odbywa
się poprzez budowę łańcucha wartości zapewniającego zarówno skuteczne wykorzystywanie
zasobów i umiejętności, jak też ich odnawianie.
Opracowanie skutecznego modelu biznesowego powoduje zagrożenie jego imitowania
ze strony konkurentów. Dystans pomiędzy konkurującymi firmami może się szybko
zmniejszać wskutek nietrwałości przewagi konkurencyjnej lub też usprawniania modeli
biznesowych przez

konkurentów.

W

takiej

sytuacji

istnieje

konieczność

ciągłego

doskonalenia modeli biznesowych (tzw. ucieczki do przodu). Jak twierdzi K. Obłój, można
to osiągnąć poprzez innowacje cząstkowe lub przełomowe.
Innowacje cząstkowe wiążą się ze zmianami w ramach istniejącego modelu. Wyrażają
się budowaniem przewagi, np. w obszarze jakości produktów, sieci dystrybucji, sieci
sprzedaży, badań i rozwoju, kontaktach z klientami (CRM) czy też procesów produkcji.
Przykładem aplikacji innowacji cząstkowych w doskonaleniu modelu biznesu mogą być
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO), które między innymi wypromowały
markę Bella, zbudowały dużą sieć sprzedaży o tej samej nazwie w Polsce. W innych krajach
UE, a także w Rosji i Ukrainie rozwinęły służby sprzedaży oraz wprowadziły bardzo
164 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 97 i dalsze; K. Obłój, Logika przewagi
konkurencyjnej, „Przegląd Organizacji”, 2001, nr 9,10.
165 M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, November - December 1996, s. 62-78.
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nowoczesny zintegrowany system produkcyjny. Działania te umożliwiły znaczący wzrost
sprzedaży i udziału w rynku166.
Wprowadzanie innowacji przełomowych to druga droga „ucieczki do przodu”. Polega
ona na tak nowatorskim ukształtowaniu łańcucha wartości, aby powstała innowacja
początkująca na rynku falę twórczej destrukcji, co doprowadza do wykreowania zupełnie
nowego modelu biznesu. „Sztandarowymi” przykładami tworzenia tą drogą nowych modeli
biznesowych są: w transporcie lotniczym takie przedsiębiorstwa jak Southwest Airlines,
Ryanair, a na rynku detalicznym: Wal-Mart czy Auchan. Ciekawymi przykładami
przedsiębiorstw wykorzystujących zewnętrzną przełomową technologię, jaką jest Internet,
do zbudowania swojego nowego, innowacyjnego modelu biznesowego, są takie firmy, jak
eBay czy Amazon167. Warto zauważyć, że prezentowane poglądy dotyczące innowacji
korespondują z przedstawionym przez A. Afuaha i Ch. Tucciego podejściem do roli
przełomowych zmian w budowaniu modeli biznesowych
Zdaniem Autora omawianej koncepcji, niezależnie od tego czy zajmujemy się mutacją
istniejącego modelu biznesowego, czy też tworzymy zupełnie nowy, stawiając sobie za cel
stworzenie i zatrzymanie wartości na rynku, operujemy zawsze na tym samym tworzywie.
Jego elementami są:
-

przewaga konkurencyjna,

-

zasoby i umiejętności,

-

łańcuch wartości.168
W sposób bardziej szczegółowo elementy tego tworzywa, a także występujące pomiędzy

nimi zależności, jakie występują w budowie modelu biznesu firmy, przedstawiono na rys. 3.1.
Widoczne wzajemne powiązania i sprzężenia zwrotne wynikające ze strukturalnych
współzależności pomiędzy elementami, jak i wewnętrznymi ich składnikami nie ułatwiają
jednoznacznego ich rozdziału. Patrząc na prezentowany na rysunku schemat budowy modelu
należy się jednak zgodzić z jego Autorem, że przewagę konkurencyjną można traktować jako
konceptualny jego wymiar, a zasoby, umiejętności i łańcuch wartości jako praktyczne aspekty
osiągania tej przewagi.
A. Przewaga konkurencyjna
Dominująca przewaga konkurencyjna modelu biznesu może wynikać ze stosowania
czterech podstawowych jej typów:
-

naturalnej,

-

relacj i między ceną a j akością
systemu obsługi zwiększającego koszty zmiany,

-

systemu obsługi budującego wysokie bariery wejścia.

166 Szerzej o rozwoju TZMO w: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 98-99.
167 Op. cit., s. 99.
168 Op. cit., s. 99 i dalsze.
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^
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(aktywa m aterialne i
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kom petencje)

Ł a ń c u c h w arto ści:
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m odel Integratora,
m odel Dyrygenta

Źródło: opracowanie na podstawie K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 100.
Rys. 3.1. Budowa modelu biznesowego firmy
Fig. 3.1. The structure of a company business model

Przewaga naturalna
Przewaga naturalna wynikać może z trzech rodzajów źródeł: lokalizacji, dostępu
do zasobów oraz regulacji prawnych. Historycznie rzecz biorąc, najbardziej typowym
źródłem przewagi naturalnej była i jeszcze jest lokalizacja. Wynika ona z ograniczonej
mobilności klientów i wysokich kosztów transportu ograniczającego zagrożenie konkurentcyjne dla lokalnych dostawców.
Z lokalizacją wiąże się inne źródło przewagi konkurencyjnej, jakim jest dostęp do
zasobów. Przykładem wykorzystującym ten rodzaj przewagi są kraje OPEC, których kontrola
nad źródłami ropy umożliwia dyktowanie ceny ropy.169
Trzecim naturalnym źródłem przewagi są regulacje prawne, których współcześnie
znaczenie dotyczy np. patentów przyznawanych poszczególnym firmom. Dzięki nim wiele
firm może kontrolować określone procesy technologiczne czy też właściwości produktów.
Przykładami mogą być tu takie firmy jak: IBM, Siemens, Pfizer czy Philips.

169 Podobna sytuacja występuje na rynku gazu ziemnego (przyp. autora).
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Przewaga uzyskiwana dzięki relacji między ceną a jakością
Budowanie przewagi na podstawie relacji ceny do jakości wynika z przekonania,
że w praktyce percepcja takiej relacji jest istotna dla klienta i tylko teoretycznie uzasadnione
jest zdaniem Autora odrębne traktowanie przewagi kosztowej i jakościowej.170
Rozpatrywane są trzy aspekty tego typu przewagi:
1. kosztowo-cenowa,
2. jakościowa,
3. poszukiwania nowych kombinacji cena - jakość.
Mogą być bardzo różne źródła obniżania kosztów, dające w efekcie oferowanie klientom
niższych cen niż konkurenci. Przykładowo, są to efekty krzywych uczenia się i doświadczeń,
korzyści skali czy analizy kosztów procesów łańcucha wartości171 z wykorzystywaniem
metody ABC (Activity Based Costing) i benchmarkingu. Niezależnie jednak jakie są źródła
przewagi kosztowo - cenowej, można wyróżnić dwie jej szczególne cechy. Pierwsza to taka,
że ten rodzaj przewagi jest najbardziej fundamentalną ekonomicznie przewagą konkurencyjną
dającą firmie swobodę strategicznego wyboru. Drugą cechą jest to, że w praktyce ten rodzaj
przewagi osiąga tylko jedna firma (przy danym poziomie jakości oferty). Zmusza
to przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości takiego konkurowania, do szukania przewag
w oferowaniu produktów o wysokiej jakości lub poszukiwania odpowiednich nisz
rynkowych.
Korzenie przewagi konkurencyjnej zbudowanej na wyróżniającej się jakości związane są
w największym stopniu z innowacyjną koncepcją marketingową A. Sloana172. Jej innowa
cyjność polegała na przełamaniu „doktryny” traktowania wszystkich rynków jako
towarowych, czyli jako wymiany produktów o bardzo podobnych parametrach. Nowe
podejście, naówczas rewolucyjne, to orientacja na oferowanie klientowi zróżnicowanego
produktu. Główne kryterium tego zróżnicowania to jakość produktu traktowana jako
decydująca wartość dla klienta. Rozwój rynku całkowicie potwierdził słuszność takiego
podejścia. Podane w części dotyczącej przewag jakościowych przykłady ilustrują dużą
różnorodność pojmowania jakości w stosowanych przez firmy strategiach.173 Jakość może
być zatem, na przykład, definiowana jako: reputacja firmy, marka wyrobów, kompleksowość
oferty, technologia, trwałość, funkcjonalność, luksus, poczucie bezpieczeństwa czy też
komfort.

170 Nie kwestionując znaczenia konkurowania relacją ceny do jakości, trudno jednak do końca zgodzić się z tym
poglądem. Przykładem mogą być tu być strategie przewagi kosztowej firm oferujących standardowe produkty
(najczęściej masowe i nieskomplikowane), takie jak media energetyczne, chemikalia, metale i niektóre materiały
budowlane.
171 Umiejętności zarządzania i restrukturyzacja łańcucha wartości umożliwiające obniżanie kosztów całkowitych
stanowią zdaniem J. Rokity podstawowe założenia strategii przywództwa kosztowego. Por. J. Rokita, Zarządza
nie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 96.
172 Por. P. Drucker, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa, s. 199-200.
173 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 108- 109.
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Poszukiwanie nowych kombinacji relacji ceny do jakości ma zapewniać firmie lojalność
klientów. Przykładowo, wiązać się ono może z takimi opcjami, jak:
-

istotna poprawa jakości przy relatywnie niewielkim wzroście kosztów (np. nowe
wzornictwo),

-

zapewnianie wysokiej jakości przy jednoczesnej obniżce kosztów (możliwej np. poprzez
usprawnianie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie).
Odwrotnym w skutkach działaniem oznaczającym utratę klientów może być obniżanie

jakości, wzrost kosztów jakości czy też jednoczesny spadek jakości i wzrost cen.
Przewaga wynikająca z systemu obsługi zwiększającej koszty zmiany
Trzeci typ przewagi konkurencyjnej to system obsługi i oferowanie rozwiązań (lock-in),
który tworzony jest poprzez współpracę, a więc bliską, bezpośrednią relację pomiędzy
dostawcą i odbiorcą. K. Obłój wyróżnia tu trzy aspekty takiej współpracy. Pierwszy
to staranny wybór odbiorców zapewniający zwrot inwestycji poniesionych na ich obsługę
i kształtujący trwałość relacji uznanej za cenną przez klienta. Drugim jest zaoferowanie takiej
kombinacji produktów, aby rozwiązywały istotne problemy konkretnego odbiorcy. Trzecim
aspektem jest aktywna rola dostawcy wyrażająca się odpowiedzialnością za aplikację
produktów, stałym badaniem potrzeb klienta, doradzaniem mu, a więc stosowaniem systemu
kontaktów z klientami określanego jako Customer Relationship Management (CRM).
Budowa skutecznej przewagi systemu obsługi klienta wymaga spełnienia trzech dość
trudnych warunków.
Pierwszym z nich jest bardzo dobra, niemal dogłębna znajomość potrzeb klientów.
Można ją zapewnić przez stały kontakt z klientami, systematyczne prowadzenie ilościowych
i jakościowych badań marketingowych, analizowanie problemów, jakie mają klienci,
związanych pośrednio i pośrednio z oferowanym im produktem, identyfikację realizowanych
przez nich celów, starając się wspierać je oferowanymi produktami oraz wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientom.
Drugim warunkiem, jaki należy spełnić przy budowaniu przewagi systemu obsługi, jest
tworzenie możliwie szerokiej, dobrze dopasowanej do potrzeb odpowiednich klientów
lub grup klientów oferty produktowo-usługowej. Wiąże się ona z innym, innowacyjnym
podejściem do segmentacji rynku przeprowadzonej na podstawie prawidłowego określenia
oczekiwań i potrzeb klientów. Z tym rodzajem oferty wiąże się często konieczność
indywidualnej, wysoce profesjonalnej obsługi klientów.
Następnym warunkiem omawianej przewagi konkurencyjnej jest tworzenie silnych barier
ekonomicznych, technicznych, a jeśli to możliwe i prawnych utrudniających możliwości
zmiany dostawcy przez klienta. Wypracowanie takich barier powoduje, że zmiana dostawcy
jest bardzo kosztowna i/lub skomplikowana.
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Przewaga barier wejścia
Czwarty z kolei typ przewagi to umiejętne budowanie barier wejścia. Przewaga tego typu
występuje w dwóch odmianach.
Pierwsza to stworzenie quasi-monopolu, głównie w niszach rynku, co uzyskuje się
dzięki wykorzystaniu tradycji i siły marki oraz specyficznym relacjom z klientami. Przykłady
zdominowania takich nisz rynkowych, jak rynek turbin powietrznych przez firmę: Vestas
czy robotów

montażowych

przez

przedsiębiorstwo

Grohmmann

Engineering,

jest

potwierdzeniem skuteczności takich działań. Wysokie bariery wejścia dla konkurentów
wynikają z ograniczonej wielkości rynków, kontroli technologii oraz dużego zaufania
pomiędzy dostawcami i odbiorcami.
Drugą odmianą barier wejścia są ochrona i kontrola standardu. Nie ogranicza się ona
tylko do produktu, ale i sieci powiązań, które ze względu na znaczenie dla sukcesu tego
rodzaju nazywane są sieciami wartości174. Najbardziej znanym przypadkiem takiej przewagi
jest Microsoft i jego system Windows. Tego typu przewaga często opiera się na efekcie
komplementamości oznaczającym wzajemne wspieranie i uzupełnianie się firm - komplementariuszy tworzących sieć.175 Dodatkowy efekt w postaci zmniejszenia kosztów i ryzyka,
jaki osiąga się poprzez działanie takiej sieci, wynika ze zbudowania wzajemnego zaufania
pomiędzy partnerami (komplementariuszami).176
Przewaga barier wejścia wykazuje pewne podobieństwo do przewagi naturalnej - stara
się maksymalnie ograniczać dostęp do rynku potencjalnym konkurentom. Jednak jej sukces,
jak twierdzi K. Obłój: „zawsze staje się źródłem jej klęski: w firmie, która kontroluje
standard, w sposób niezawodny jest wytwórcą arogancji, u odbiorców budzi agresję i na
dodatek jednoczy front działań rzeczywistych i potencjalnych konkurentów”.
B. Dominująca przewaga konkurencyjna - odniesienie do modeli przedsiębiorstw
energetycznych
Wyróżnione przez K. Obłoja typy przewag w dużym stopniu wykorzystywać można
do budowania i analizowania modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych.
W przypadku przewagi naturalnej je j znaczenie dla tego typu przedsiębiorstw
rozpatrywać można w dwóch aspektach.
Pierwszy to przewaga wynikająca z lokalizacji. Dotyczyć ona może skojarzonych źródeł
energii elektrycznej i ciepła, gdzie przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę niskich kosztów
dystrybucji wynikającą z małego promienia dostaw. Niezwykłe ważnym elementem przewagi
konkurencyjne

wynikającej z

lokalizacji je st posiadanie

na

danym

terenie sieci

dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej czy gazu ziemnego, co w praktyce
174 Koncepcję sieci wartości przedstawili A. M. Brandemburger, B. J. Nalebuff, The Right Game: Use Game
Theory to Shape Strategy, Harvard Business Review, 1995, July-August.
175 Inaczej rolę komplementariuszy w modelu strategicznym postrzega A. Afiiah, co przedstawiono przy
omawianiu modelu opartego na determinantach rentowności.
176 Więcej w: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 118.
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oznacza tzw. naturalny monopol. Taka sytuacja ma ciągle ogromne znaczenie dla budowania
modeli przedsiębiorstw energetycznych. Jednakże liberalizacja rynku energii poprzez
rozszerzanie uprawnień klientów do zmiany dostawcy energii elektrycznej i gazu oznacza
w dłuższej perspektywie czasu złamanie tego monopolu, choć z pewnością posiadanie sieci
energetycznych nadal będzie miało strategiczne znaczenie dla uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej.
Drugim aspektem znaczenia przewagi naturalnej jest rola regulacji prawnych. Podobną
rolę ja k patenty w firmach komputerowych, w energetyce odgrywają koncesje i zasady
dostępu do sieci energetycznych czy gazowniczych. Limitują, a czasami chronią one dostęp
do zasobów niezbędnych do prowadzenia konkurencyjnej działalności.
Rozpatrując następny typ przewagi, wynikający z konkurencyjnych kosztów i cen, trzeba
zauważyć, że je st ona charakterystyczna dla firm oferujących standardowe, mało złożone
produkty, do których należą także media energetyczne. Ten typ przewagi jest zatem
szczególnie istotny dla przedsiębiorstw energetycznych. Mamy tu na uwadze produkty
podstawowe, takie ja k energia elektryczna, ciepło i gaz. Produkty te charakteryzują się
właściwymi, odpowiednimi dla siebie standardami określonymi przez parametry techniczne
decydujące o ich jakości.177 Inna sytuacja w zakresie przewag konkurencyjnych może
wystąpić w przypadku bardziej złożonych produktów komplementarnych, ja k np. audyty
energetyczne

czy zarządzanie portfelem

dostaw

energii.

Podstawową

dla

modeli

przedsiębiorstw energetycznych strategią konkurencji pozostaje strategia kosztowo-cenowa.
W przedsiębiorstwach energetycznych może być bardzo wiele źródeł uzyskiwania tej
przewagi, w tym istotne są także te, które wymieniano w opisywanym modelu, a więc korzyści
skali, efekty krzywej uczenia się i doświadczeń czy też optymalizacji kosztów łańcucha
wartości.
Przewaga o charakterze jakościowym w mniejszym stopniu dotyczy podstawowych
produktów przedsiębiorstw energetycznych, choć z prezentowanej gamy określeń jakości,
jakimi operuje się w prezentowanym modelu, niektóre, takie ja k poczucie bezpieczeństwa,
mogą być wykorzystane do budowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
energetycznym. Z pewnością większe znaczenie ten typ strategii ma dla przewagi
konkurencyjnej uzyskiwanej na rynku wyspecjalizowanych usług komplementarnych.
W przypadku energetyki typ przewagi konkurencyjnej oparty na systemie obsługi
i oferowaniu rozwiązań (łock-in), który tworzony jest poprzez współpracę, a więc bliską
bezpośrednią relację pomiędzy dostawcą i odbiorcą, nabiera coraz większego znaczenia
w obsłudze rynku wielkich odbiorców. Wyspecjalizowana działalność związana z obsługą
tego rynku oznacza, że poza dostarczaniem wielkim odbiorcom energii elektrycznej czy gazu,
można oferować im, przykładowo, usługi dotyczące: zarządzania gospodarką energetyczną,
177 W przypadku energii elektrycznej są to: częstotliwość, napięcie i ciągłość zasilania. Gaz ziemny charakte
ryzują takie parametry, jak: wartość energetyczna, skład chemiczny, ciśnienie. Parametrami charakteryzującymi
ciepło przewodowe są: wartość energetyczna, temperatura i ciśnienie.
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optymalizacji portfela dostaw energii czy audytów energetycznych. Uzyskanie przewagi
w tego typu produktach wymaga dogłębnego poznania potrzeb klientów, ukształtowania
bezpośrednich partnerskich relacji z nimi, opracowania atrakcyjnych, często indywidualnych
ofert produktowych, a niekiedy także inwestycji zarówno u dostawcy, ja k i u klienta.
Warunkiem powodzenia zastosowania takiej przewagi konkurencyjnej je st ciągłe prowadzenie
badań potrzeb klientów, rozwoju rynków, na którym działają klienci, a także umiejętna, często
innowacyjna segmentacja rynku w aspekcie potrzeb klientów. Tego typu podejście może
owocować specjalizowaniem się przez firm y

energetyczne obsługą „energetyczną",

np. przedsiębiorstw sektora hutniczego czy motoryzacyjnego.
Przykładem budowania przewag konkurencyjnych poprzez system obsługi i oferowanie
rozwiązań (lock-in) poprzez współpracę z klientem mogą być tworzone spółki portfelowe
dużych koncernów energetycznych, takich przykładowo, ja k Vattenfall czy EdF oferujące,
poza dostawami energii elektrycznej, wyspecjalizowane usługi komplementarne178.
Praktyczną, a więc bardziej operacyjną częścią modelu biznesu, zarazem niejako
przedłużeniem intelektualnych rozstrzygnięć w sferze przewagi konkurencyjnej są:
zasoby i umiejętności strategiczne (aktywa materialne i niematerialne);
-

łańcuch wartości.

C. Zasoby i umiejętności strategiczne
Aktywa i umiejętności strategiczne to tworzywo, z którego budowana jest przewaga
konkurencyjna.179 Aktywa strategiczne najczęściej dzielą się na aktywa materialne
i niematerialne. Zasoby firmy utożsamiane są z posiadanymi lub kontrolowanymi przez nią
aktywami materialnymi i niematerialnymi. Posiadane przez firmę zasoby majątkowe
to przykładowo: budynki, lokalizacja, marka, patenty i pracownicy.180 Większość aktywów
kupuje się i sprzedaje na rynku, jak każde inne dobra mają one swoją cenę. Niektóre aktywa,
zwłaszcza niematerialne, mają jednak szczególne, interesujące własności. Trudno je miano
wicie nabyć i sprzedać na rynku, imitować lub zastąpić. Klasycznymi tego typu aktywami są
know-how

pracowników,

lojalność

odbiorców,

marki

produktów,

reputacja

firmy,

skumulowana wiedza. Najczęściej w teorii nazywa się je aktywami strategicznymi. Czasami
aktywa strategiczne są mniej widoczne w organizacji. Przykładem takim mogą być rurociągi,
sieci energetyczne czy tory kolejowe, których posiadanie daje np. właścicielowi możliwość
ułożenia wzdłuż takich elementów infrastruktury, np. łączy światłowodowych, rozszerzając
tym samym ofertę produktową. Wraz z rozwojem globalnych rynków i zaostrzaniem się
konkurencji coraz częściej kluczem do sukcesu firmy stają się aktywa niematerialne. Kapitał
społeczny firmy staje się często głównym aktywem strategicznym. Tego typu aktywa, jak

178 Więcej na stronach internetowych: www.Vattenfall.com,www.EdF.fr.com
179 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 123.
180 Podobny podział i charakterystykę zasobów przedstawiono i w innych prezentowanych modelach strategicz
nych (zob. Rozdział 4).
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np. oprogramowanie i możliwości jego rozwoju, są decydujące dla firm, takich jak Microsoft
czy SAP, a jak zauważa Bill Gates181, nie występują one nawet w bilansie firmy.182 Choć
z pewnością są jeszcze przedsiębiorstwa, w których bilans odzwierciedla posiadane przez nie
i istotne dla nich aktywa. Do nich można zaliczyć organizacje infrastrukturalne
czy też tradycyjnych sektorów przemysłu, takich jak hutnictwo, górnictwo czy ciężka chemia.
Aktywa nie mają większego znaczenia w przedsiębiorstwie, jeżeli nie ma organizacyj
nych umiejętności ich mobilizacji i eksploatacji by stworzyć wartość dodaną dla klientów.
Posiadanie specyficznych umiejętności, przekładające się na realizację procesów, pozwala
wykorzystywać aktywa bardziej produktywnie od konkurentów, a więc i efektywniej
funkcjonować. Wiele firm na świecie zbudowało swoją przewagę w ten właśnie sposób.
Przykładem jest znana firma Dell Computer, która stworzyła nowy typ umiejętności
w zakresie logistyki. Jego podstawą są efektywne linie montażowe do produkcji komputerów,
połączone z systemem zamówień, dostaw i wysyłania. Aktywa Della to podobne do innych
producentów komputerów - fabryki, magazyny, sieć dystrybucji i znana marka. Wykorzysta
no je w inny sposób, niż zrobiły to firmy, takie jak IBM, Compaą, Accer czy Optimus.
Umiejętności firmy Dell tym różnią się od innych, że zapewniają sprawną organizację (typu
just in time) procesu składania komputerów pod konkretne zamówienia klientów. Klient
zamawiający komputer (większość tych transakcji odbywa się przez Internet) w zależności
od czasu dostawy płaci zróżnicowaną cenę za dostawę sprzętu. W przypadku gdy akceptuje
dostawę w ciągu siedmiu dni, klient nie ponosi kosztów dostaw.
Jako interesujący przykład kształtowania i wykorzystywania szczególnych umiejętności
K. Obłój183 przedstawia ich znaczenie dla dużych i znanych firm konsultingowych.
Najważniejsze aktywa tych firm to:
-

reputacja wynikająca z marki,

-

wiedza uzyskiwana z relacji z klientami,

-

wiedza z badań i projektów realizowanych na świecie zawarta we wspólnych bazach
danych.
Aktywa te stanowią tworzywo do trzech rodzajów strategicznych umiejętności:

-

pozyskania kompetentnych i odpowiednich do pracy w tego rodzajach firmach

-

tworzenia skutecznych i twórczych zespołów projektowych,

-

budowania na podstawie indywidualnych projektów odpowiednich standardów dorad

pracowników,

czych, wykorzystywanych na szeroką skalę w działalności firmy.

181 Za: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 125.
182 Choć z pewnością są przedsiębiorstwa, w których bilans odzwierciedla posiadane przez nie, istotne dla nich
aktywa. Do nich można zaliczyć organizacje infrastrukturalne, czy też tradycyjnych sektorów przemysłu, takich
jak hutnictwo, górnictwo czy ciężka chemia.
183 Op. cit., s. 130-131.
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Powyższy przykład pokazuje w sposób przekonywający zależności pomiędzy zasobami
a możliwościami ich wykorzystywania poprzez odpowiednie umiejętności. Warto zwrócić
uwagę, że w tego typu firmach, opartych na wiedzy, aktywa o charakterze materialnym nie
m ają w zasadzie większego znaczenia184.
Pojęcie, które w sposób najbardziej trafny opisuje strategiczne umiejętności, jest
nazywanie ich kluczowymi kompetencjami.185 Jest ono ważne i wygodne, ponieważ
koncentruje zasoby i umiejętności strategiczne, pokazując zależności między nimi.
Na rysunku 3.2 przedstawiono schematycznie hierarchię strategicznych aktywów i umieję
tności. Pokazane zależności stawiają wyraźnie pytanie o istotę tego, co firma umie robić w
sposób szczególnie dobry i wyjątkowo konkurencyjny. Decydują o tym umiejętności, które
jednak realizuje się z poziomu posiadanych zasobów. Odpowiedzią na pytanie, dlaczego te
umiejętności będą wyjątkowe, jest jakość i ilość posiadanych strategicznych aktywów.

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 139
Rys. 3.2. Stopniowanie aktywów i umiejętności
Fig. 3.2. Gradation of activities and skills

Autor jako przykłady zastosowań kluczowych kompetencji podaje tutaj takie firmy, jak
sieć McDonalds, Buderus oraz francuską firmę ubezpieczeniową AXY. Ta ostatnia jest o tyle
godna uwagi, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat przekształciła się z niewielkiego
francuskiego ubezpieczyciela w jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie.
Formuła sukcesu AXY była w pewnym sensie prosta i wynikała z immanentnych ograniczeń
firmy. Jako jednostka biedna nie mogła uzyskać wzrostu ani za pomocą fuzji, ani za pomocą
rozwoju organicznego. Dlatego C. Bebear, który zarządzał firm ą wybrał nietypową drogę,
mianowicie kupował tanie, źle zarządzane firmy ubezpieczeniowe i aplikował im wypróbo
wany wzorzec zarządzania firmą AXY. Firma ta wykształciła trzy podstawowe kompetencje:

184 Pewnym wyjątkiem jest tu lokalizacja, wystrój i wyposażenie biur dużych firm konsultingowych.
185 Por. C. K. Prahalad i G. Hamel, The core competence o f the corporation, Harvard Business Review, 1990,
May-June, s. 79-91; G. Hamel, Leading The Revolution, Harvard Business School Press, 2002, s. 77-78.
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-

skuteczny model zarządzania,

-

skuteczny sposób przejęcia,

-

sprawny sposób integracji zakupionych firm.
Jeśli chodzi o model zarządzania, to firma wypracowała wzorzec oparty na jasnych

wyborach strategicznych, koncentrując się na ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami.
Decydująca o przewadze konkurencyjnej strategia wynikała z systemu obsługi (lock-in).
Co do samych przejęć - to ich skuteczność polega na tym, że analitycy firmy umieją znaleźć
niedoinwestowane i źle zarządzane firmy, ocenić prawidłowo ich potencjał wzrostu i szybko
podjąć decyzje ich zakupu. Po dokonaniu przejęcia następuje proces integracji, który jest
rezultatem umiejętności narzucania wypróbowanego modelu działania z jednoczesnym
uniknięciem konfliktu w zakresie kultur organizacyjnych. Proces integracji, zdaniem
C. Bebeara, jest tym łatwiejszy, im gorzej firma była zarządzana, ponieważ wówczas potrzeba
zmian staje się oczywista. Przykład przedsiębiorstwa AXY pokazuje, iż mimo że kluczowe
kompetencje występują pod różną postacią mogą być dość typowe i oczywiste. Dobrze
zarządzane firmy, mające jasne strategie, zawsze potrafią im nadać dodatkowy, specyficzny
wymiar.
Niezależnie od tego czy kluczowe kompetencje firmy są proste czy skomplikowane,
należy je dobrze zrozumieć i umiejętnie wykorzystać. Potrafią to robić dobrze zarządzane
firmy, osiągając sukcesy właśnie dzięki wykorzystywaniu kluczowych kompetencji. Sukcesy
te mogą wynikać z kreowania nowych produktów na rynku, budowy sieci dystrybucji,
budowy marki czy skutecznych przejęć. Słabością wielu firm jest brak kluczowych
kompetencji lub zaniechanie ich poszukiwań, co prowadzi do sytuacji, że przedsiębiorstwo
nie rozumie, z jakiego tworzywa budować ma swoją przewagę konkurencyjną.
D. Znaczenie aktywów i umiejętności w modelach strategicznych przedsiębiorstw
energetycznych
Aktywa i kompetencje traktowane jako elementy omawianego modelu biznesowego
można odnosić w podobny sposób do modeli przedsiębiorstw energetycznych. Nie chcąc
powtarzać przedstawionych w poprzedniej części pracy'86 treści związanych z rolą aktywów
i kompetencji, skoncentrowano się na następujących aspektach tego zagadnienia:
- znaczenie aktywów materialnych (bilansowych). Aktywa materialne ciągle odgrywają
ogromną rolę

w

kształtowaniu przewagi

konkurencyjnej

w przedsiębiorstwach

wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i gazu.

W przypadku

wytwarzania energii ełektrycznej następują i następować będą zmiany struktury tych
aktywów, wynikające ze zwiększania się udziału odnawialnych źródeł energii i stosowania
wyższych standardów ochrony środowiska.

W przedsiębiorstwach energetycznych

wykorzystywane mogą być tzw. mniej widoczne aktywa. Chodzi tu o lepsze wykorzystanie

186 Patrz pkt Modele strategiczne przedsiębiorstwa oparte na determinantach rentowności.
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i uzupełnienie infrastruktury energetycznej, np. łącza światłowodowe towarzyszące
rurociągom i sieciom energetycznym. Pozwala to wzbogacić ofertą produktową modelu;
rosnąca rola aktywów niematerialnych. Rośnie znaczenie systemów obsługi rynku energii
i klientów,

a

także sprawnych

systemów zarządzania

umożliwiających

wzrost

produktywności i obniżanie kosztów. Towarzyszy im rozwój nowych umiejętności
pracowników, takich ja k zarządzanie ryzykiem na rynkach energii, hurtowy obrót energią.
Aktywa te stanowią element modelu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się
obrotem energii i gazu oraz świadczeniem usług komplementarnych.
Liberalizacja rynku energii je st głównym czynnikiem kształtującym w przedsiębiorstwach
energetycznych pewne nowe kompetencje, takie ja k zarządzanie ryzykiem na hurtowych
rynkach energii czy też zarządzanie portfelem dostaw energii dla klientów.

Ważną

kompetencją umożliwiającą sprawny obrót hurtowy energią elektryczną czy gazem
prowadzony w spółkach portfelowych dużych firm energetycznych je st wykorzystywanie
potencjału spółki macierzystej dla zarządzania ryzykiem takiej działalności. Przykładem
wykorzystywania takich kompetencji mogą być spółki: Trading koncernu RWE czy Trading
and Portfolio Management Grupy Electrabel-Suez.187
Inne szczególne kompetencje wykorzystywane do budowy modeli strategicznych to zdol
ności do przejmowania, a następnie restrukturyzowania przejętych firm. Przykładem może
być tu Koncern Vattenfall AB, który poprzez przejęcia i restrukturyzację przejmowanych firm,
głównie w Niemczech i Polsce, znacząco powiększył sprzedaż i udział w rynku UE.'88
E. Łańcuch wartości
Model biznesu poza określeniem przewagi konkurencyjnej, zasobów i umiejętności
powinien przynosić odpowiedzi na następujące pytania związane z łańcuchem wartości:
-

Kto kontroluje aktywności kluczowe dla sukcesu w branży?

-

Jakie są podstawowe możliwości i ograniczenia rozwoju danej firmy?

-

Jak odporna jest pozycja stworzona przez dany model na oddziaływanie konkurentów?
Skuteczny model biznesu w swej istocie powinien zapewnić zarówno sprawowanie

kontroli nad kluczowymi aktywnościami, jak i wzrost firmy oraz chronić pozycję firmy przed
atakiem konkurencji. Dynamiczne zmiany otoczenia powodują konieczność stałej ewolucji
modelu biznesu, a więc i konstrukcji łańcucha wartości. Ta konstrukcja, kontynuując myśl
K. Obłoja189, to reguły wiążące zasoby, ludzi i koszty, pełniące w organizacji funkcję
swoistego kodu DNA. Różne reguły stanowią podstawę kształtowania odmiennych
łańcuchów wartości; najbardziej typowe z nich to modele: Operatora, Integratora i Dyrygenta.
Każdy z nich wymaga i generuje inne kluczowe kompetencje, umożliwia inny typ przewagi,
mając swoje mocne i słabe strony.
187Na podstawie danych RWE AG i Electrabel - Grupa Suez.
188 Więcej na ten temat w rozdziale 7.
189 Zob. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 134-135.
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Model Operatora
Stosowanie tego modelu oznacza koncentrację na jednym wybranym działaniu
(aktywności) w łańcuchu wartości, którym może być:
-

produkcja (operator produkcyjny),

-

prace badawcze i rozwojowe (operator badawczy),

-

sprzedaż detaliczna (operator marketingowy),

-

usługi internetowe (operator informacyjny - nawigator).
Do wymienionych rodzajów aktywności warto, moim zdaniem, dodać jeszcze usługi

logistyczne, które w ostatnim czasie odnotowują istotny wzrost, a w przypadku energetyki
znaczące przeobrażenia. Chodzi tu o operatorów przesyłu różnych mediów energetycznych.
Trwałość przewagi konkurencyjnej koncepcji modelu operatora wynika ze specjalizacji,
koncentracji na konkretnej aktywności i zdolności do współdziałania z innymi uczestnikami
łańcucha wartości.
Tradycyjny model operatora polega na koncentracji na jednym wybranym aspekcie
łańcucha wartości: tworzenia nowych konstrukcji i technologii, produkcji, sprzedaży. Geneza
tworzenia operatora jest prosta. Robi się jedną rzecz dobrze i cała konfiguracja firmy jest
podporządkowana tej jednej, podstawowej aktywności. Takie ujęcie jest ujęciem klasycznym,
bowiem ostatnie lata przynoszą nam nowe wersje tego modelu. Przykładem może być
tu operator informacyjny działający w Internecie, zwany nawigatorem. Aktywa materialne
tego typu operatora są ograniczone, ponieważ jego domeną jest sieć, a istotą działania pomoc
w dostępie do użytecznych informacji. Istotnymi przykładami nawigatorów są portale
internetowe typu Yahoo, Onet pl czy firmy internetowe Amazon oraz Ebay.
Model Integratora
Model ten ukształtował się poprzez niemal ciągłe rozbudowywanie łańcucha wartości
firm operatorskich, będąc przez wiele dziesięcioleci fundamentalnym rozwiązaniem
biznesowym. Dodawanie kolejnych funkcji czy działań (aktywności) służyło uzyskaniu
kontroli nad całym procesem tworzenia i zawłaszczania wartości. Model ten stworzył nowe
zasoby i umiejętności, stając się standardem budowania przewagi i dominującego udziału
w rynku dla firm w XX wieku. Podręcznikowym przykładem jest tu wprowadzony
na początku tego wieku przez Forda model, który obejmował działania od pozyskiwania rud
żelaza do tworzenia własnych punktów sprzedaży samochodów. Logika modelu integratora
jest podwójna. Pierwsza to kontrolowanie (nadzorowanie) działań, druga - to minimalizacja
zakłóceń.190 W przypadku gospodarki rynkowej dominujące znaczenie ma fakt, że przez
nadzór nad kolejnymi aktywnościami firma może kontrolować i przechwytywać wartość
dodaną tworzoną w obszarach ciągu łańcucha. Począwszy od zaopatrzenia, poprzez badania
i rozwój, produkcję, sprzedaż aż do marketingu i obsługę posprzedażową. Ideę modelu
Integratora przedstawiono na rys. 3.3, a jego aplikację do energetyki przedstawia rys. 3.4.
190 Minimalizacja zakłóceń stanowiła, zdaniem K. Obłoja, priorytet tworzenia tego modelu w gospodarce
planowej. Por. op. cit., s. 139-140.
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Patrząc na sekwencyjny układ aktywności, można zauważyć, że wszystkie wypracowywane
w nich marże stają się marżami integratora. Problemem jest tylko kwestia, w którym
momencie pokazać osiągane zyski.
Oprócz swoistego panowania nad marżami integrator często przechwytuje wartość
dodaną dzięki efektywności skali działania191 oraz efektowi synergii działań. Efekty
te pomagają zbudować bariery wejścia do sektora.

Źródło: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 139
Rys. 3.3. Logika modelu Integratora
Fig. 3.3. The logie of Integrator model

Punktem wyjścia w tym modelu, zarówno do przechwytywania wartości, jak i zmniej
szania ryzyka, jest kontrola nad zaopatrzeniem. W niektórych przypadkach Integrator
przejmuje po prostu całkowicie kontrolę nad zaopatrzeniem, stosując tzw. integrację wstecz.
Polega to najczęściej na przejęciu (wykupie) dostawców i wdrożeniu własnych rozwiązań
organizacyjnych. Rozwiązania te mają zapewnić spójność działań w całym łańcuchu wartości.
Przykłady tego typu

rozwiązań

obserwować

można było

na przykładzie

sektora

petrochemicznego, gdzie firmy wydobywające ropę przejmowały rafinerie, aby jeszcze sięgać
po kontrolę nad dystrybucją kupując sieci stacji benzynowych. Innym typowym, bardziej
wyrafinowanym działaniem integratora jest budowanie długotrwałych relacji z dostawcami.
Polega ono na tym, że dostawca w swoim portfelu sprzedaży ma wyłączność na sprzedaż
swoich produktów. Także produkcja jest starannie kontrolowana przez firmy oparte
na modelu Integratora. Często funkcja badań i rozwoju jest realizowana w odpowiednich
działach firmy, a wszystkie ważniejsze operacje produkcyjne podlegają następującej regule:
nie należy zlecać tych operacji, które są skomplikowane i których specyfika decyduje
o jakości produktu. Kooperacje można natomiast prowadzić w zakresie detali czy operacji
prostych i w miarę uniwersalnych. Z pewnością model Integratora obniża koszty
transakcyjne, stąd ciągle jego zastosowanie jest relatywnie duże.
1,1 Z poglądem o wykorzystaniu efektu skali w modelu tym można polemizować, mając na uwadze ograniczenia
wynikające ze specyficzności aktywów. Por. O. E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydaw
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 101-104.
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 3.4. Schemat modelu Integratora w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym
Fig. 3.4. The scheme of Integrator model in a company of power industry

Wszystkie te elementy, według tego Autora, powoli tracą na znaczeniu, chociaż
w różnym stopniu i na różnych rynkach.192 Skala produkcji przestaje być głównym mechani
zmem obniżki kosztów produkcji masowej w świecie elastycznych systemów produkcyjnych.
Dokonało się to dlatego, że typowe koszty stałe ulegają znacznej redukcji lub stają się
kosztami zmiennymi. Przykładem może tu być Toyota, która zredukowała koszty stałe
poprzez likwidację zapasów, redukcję czasu przezbrajania i ustawienia maszyn, a także ela
styczne zatrudnianie siły roboczej. Toyota jest przykładem firmy, która zmniejszyła znaczenie
ekonomii skali w przemyśle samochodowym.
Słusznie zauważa K. Obłój,193 iż logika integratora jest skuteczna tak długo, jak długo
kluczem do sukcesu są:
-

skala produkcji,

-

powtarzalność produkcji,

-

maksymalizacja udziałów w rynku,

-

możliwość dywersyfikacji,

-

brak możliwości przechwycenia tworzonej wartości przez kanał finalnej sprzedaży.
Dokonujące się liberalizacja i globalizacja gospodarki stawiają pod znakiem zapytania

wartość maksymalizacji udziału w rynku w sytuacji, gdy coraz trudniejsze staje się dykto
wanie cen i blokowanie wejść nowym graczom na krajowe rynki.
Podobnie coraz trudniejsze jest kontrolowanie całego łańcucha wartości, czego powodem
jest chociażby rozwój sieci detalicznych i coraz powszechniejsze stosowanie Internetu.

192 O tym, że następuje to w zróżnicowany sposób, świadczyć może tendencja na polskim rynku energetycznym,
gdzie procesy integracji pionowej dopiero się rozpoczynają (przyp. autora).
193 Zob. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 142-143.
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Model Dyrygenta
Deregulacja i globalizacja gospodarki, zwłaszcza rozwój outsourcings przyczyniły się
do wykreowania modelu Dyrygenta. Polega on na łączeniu aktywności i kluczowych
kompetencji własnych i innych firm, koordynując, a w zasadzie niejako dyrygując systemem
wartości.194 Stosowna do tego modelu konfiguracja organizacyjna firmy zorientowana jest na
outsourcing i tworzenie sieci powiązań. Logikę modelu Dyrygenta przedstawiono na rys. 3.5,
jego aplikację do modelu przedsiębiorstwa energetycznego obrazuje rys. 3.6.
Siła przewagi konkurencyjnej tkwi w umiejętnej dekonstrukcji czy też dezagregacji
łańcucha wartości, w lokowaniu jego elementów w optymalnych z punktu widzenia
funkcjonowania całości miejscach (efektywny outsourcing) oraz w tworzeniu różnorodnych
aliansów. Skuteczność tego rodzaju działań zależy od dwóch uwarunkowań.
Pierwsze uwarunkowanie związane jest z korzyściami wynikającymi ze specjalizacji.
Im będą one większe, tym bardziej prawdopodobne jest wykorzystywanie outsourcingu
lub aliansów strategicznych.
Drugie z nich to konieczność (lub jej brak) fizycznej bliskości transformowanych faz
procesu i wymogi zarządzania nimi. Chodzi tu głównie o koordynację i nadzór nad „zewnę
trznie” realizowanymi procesami. Przy czym im większe potrzeby koordynacji (i związane
z nimi koszty i ryzyko), tym mniejszy sens dekonstrukcji firmy i to nawet przy uwzględnieniu
rozwoju nowoczesnych metod zarządzania i komunikacji.
Rozpatrywanie problemu: koszty koordynacji versus korzyści specjalizacji stanowi jeden
z podstawowych elementów do podjęcia decyzji w zakresie ousourcingu, kooperacji,
tworzenia aliansu strategicznego oraz zakładania joint ventures.

Źródło: K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 146
Rys. 3.5. Logika modelu Dyrygenta
Fig. 3.5. The logie of Conductor’s model

194 Op. cit., s. 144-153.
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Innym elementem takich decyzji oznaczających w istocie przejście od zintegrowanego
do rozproszonego łańcucha wartości jest analiza kluczowych zasobów i umiejętności. Analiza
ta dotyczy dwóch aspektów. Pierwszy z nich to alternatywa: dostępność, a więc możliwość
pozyskania odpowiednich zasobów i umiejętności z rynku lub wygenerowanie ich w samej
firmie. Drugi aspekt analityczny to charakter niezbędnych zasobów i umiejętności. Ważny
jest poziom ich autonomiczności, a nawet możliwości do wyizolowania. Inna sytuacja może
oznaczać, że stanowią system złożonych powiązań.
Przeanalizowanie i ocena korzyści specjalizacji, kosztów koordynacji, dostępności oraz
charakteru zasobów i kompetencji stanowią w ażną strategiczną rekomendację wyboru drogi
w kierunku Modelu Integratora lub Modelu Dyrygenta. Skala outsourcingu jest coraz większa
i obejmuje coraz większy obszar działania. Wprawdzie ostatnio pojawiają się opinie na temat
wątpliwych efektów tego narzędzia, to jednak w przypadku bardzo wielu firm outsourcing
przyczynił się do wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego,
iż outsourcing stał się w pewnym sensie dominującą strategią wielu firm. W tym miejscu
jednak należy zaznaczyć, że M. E. Porter ma odmienne zdanie na temat roli outsourcingu,
mianowicie nie traktuje go jako strategii, lecz utożsamia go z działaniami na rzecz wzrostu
operacyjnej efektywności.195
Outsourcing i alianse prowadzą do dezintegracji firmy, ale w określony sposób.
Przedsiębiorstwo nie tyle staje się operatorem, koncentrując się na jednej części łańcucha
wartości, ale staje się koordynatorem czy też zarządzającym tworzącym nowąjakość poprzez
łączenie swoich i innych firm, działań oraz kluczowych kompetencji. Koordynator czy też
poetycznie nazywany przez K. Obłoja dyrygent nie musi być właścicielem firm, które
wspólnie działają ale aby być skuteczny, musi sprostać dwóm wyzwaniom. Po pierwsze, ma
doprowadzić do perfekcyjnej, niemal idealnej koordynacji działań, po drugie, musi
zmotywować do stworzenia koncepcji wspólnego działania. Rozważając model Dyrygenta
w aspekcie organizacji, można stwierdzić, że jego główne funkcje to: integrowanie, koordy
nowanie i kontrolowanie wszystkich aktywności, które zdecydowano się prowadzić poprzez
outsourcing. W aspekcie zasobów ludzkich model taki składa się z trzech elementów:
-

profesjonalnych pracowników tworzących system koordynacji i kontroli,

-

specjalistów własnych i firm wykonujących podzlecenia,

-

pracowników okresowych wynajmowanych do konkretnych zadań i projektów.
Ze względu na charakter realizowanych funkcji zarządzania oraz zasoby ludzkie model

ten najczęściej wymaga unikalnych kluczowych kompetencji i perfekcyjnej współpracy
z podwykonawcami, co stanowi pewną trudność w jego stosowaniu.

195 Zob. M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, 1996, November - December, s. 62.
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 3.6. Schemat modelu Dyrygenta w przedsiębiorstwie sprzedaży energii elektrycznej i ciepła
Fig. 3.6. The scheme o f Conductor’s model in company selling electricity and heat

F. Aplikacja typów łańcuchów wartości do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Odnosząc opisane trzy typy łańcuchów do modeli, jakie występują w energetyce, można
stwierdzić, że wszystkie one mają zastosowanie w tym przypadku, co pokrótce zostanie
przedstawione.
Zasady

modelu

przedsiębiorstw

Operatora

stanowią podstawy

odpowiedzialnych za

usługę przesyłu

budowania

łańcucha

wartości

energii

elektrycznej

i gazu

lub świadczących usługi dystrybucyjne. Nazywane są one odpowiednio operatorami systemów
przesyłowych czy też dystrybucyjnych. Można zauważyć, że tworzenie tego typu modeli jest
niemal wymuszone nowymi uregulowaniami prawnymi. W szczególności chodzi tu o zapisy
zawarte w obowiązujących w państwach UE od 2004 roku dyrektywach energetycznych.'96
W przypadku energetyki szczególną wartością dodaną takich przedsiębiorstw je st wspieranie
konkurencyjności poprzez równoprawne traktowanie wszystkich uczestników rynku chcących
korzystać z usług przesyłowych czy też dystrybucyjnych.
Model Integratora je st bardzo często stosowany w przedsiębiorstwach infrastruktu
ralnych, w tym energetycznych. Dokonujące się na rynku energetycznym fuzje i przejęcia firm
związane są głównie z integracją pionową. Bardzo powszechne jest połączenie firm
produkujących, prowadzących dystrybucję oraz sprzedaż mediów energetycznych. Chodzi
tu w szczególności o firm y elektroenergetyczne i ciepłownicze. Przykład łańcucha wartości
dla tego typu przedsiębiorstwa przedstawiono na rysunku 3.4. Porównanie tego schematu
z rysunkiem 3.3 je st dobrym przykładem aplikacji modelu Integratora w energetyce.
Integracja pionowa w tym sektorze charakteryzuje się znaczącą koncentracją kapitału
196 Szerzej treść dyrektyw przedstawiono w rozdziale 2.
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oraz zamykaniem łańcucha logistycznego, ja k i obiegu pieniądza. Praktycznie wszystkie
większe przedsiębiorstwa energetyczne UE w dużym stopniu wykorzystują ten rodzaj łańcucha
i • 197

wartości.

Wiążący się z modelem Integratora efekt ekonomii skali w przypadku sektora
energetycznego ciągle uważany jest za istotny przy tworzeniu tego typu modeli. Obecnie,
obserwując dokonujące się konsolidacje przedsiębiorstw energetycznych, trudno znaleźć
przykłady uzasadniające zmniejszenie znaczenia uzyskiwania tego efektu w dużych
przedsiębiorstwach. Efekt ten jednak w przypadku energetyki nie jest całkiem oczywisty,
bowiem zużycie energii elektrycznej jest bardzo zróżnicowane w różnych godzinach, porach
dnia i roku. Dlatego alternatywą dla dużych, często posiadających znaczne rezerwy mocy,
przedsiębiorstw są małe, niezależne źródła energii i ciepła.
Dokonująca się liberalizacja rynku energii i globalizacja gospodarki, której jednym
z przejawów je st szeroko rozwinięty outsourcing, umożliwia korzystanie z modelu łańcucha
zwanego Dyrygentem. Jest (ale bardziej dotyczyć to będzie czasu przyszłego) on stosowany
w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i gazu, a także
ich hurtowym obrotem. Na rysunku 3.6. przedstawiono schematycznie taki model łańcucha
wartości w odniesieniu do przedsiębiorstwa oferującego sprzedaż energii elektrycznej i
ciepła. Koncentracja na sprzedaży i obsłudze dużych klientów jest możliwa, gdy korzysta się
z zewnętrznych usług dystrybucyjnych,
telefonicznej obsługi tzw. TOK -

obsługi detalicznych klientów

(w tym

także

Cali Center) czy IT (Informational Technologies).

Przedstawiony schemat łańcucha wartości dla tego typu przedsiębiorstwa w sposób oczywisty
koresponduje z logiką modelu Dyrygenta zaprezentowaną na rysunku 3.5. Jak ju ż
wspomniano, wykorzystywanie tego rodzaju łańcucha do budowania modeli przedsiębiorstw
energetycznych dopiero się rozpoczyna.
W końcowej części swoich rozważań nad modelami biznesu K. Obłój podkreśla
konieczność innowacyjnego podejścia w tworzeniu nowych modeli biznesu. Jak się wydaje,
ich kwintesencją są odpowiedzi na postawione cztery kluczowe pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy zmiennych, których dotąd w stosowanych modelach biznesu
nie bierze się pod uwagę, a które można dodać do takiego modelu, aby stworzyć nowy.
Drugie pytanie dotyczyć może z kolei zmiennych traktowanych jako oczywiste
i niezbędne, a które - jak się okazuje - można z powodzeniem wyeliminować dla
zastosowania danego modelu. Działanie takie oznaczać może istotną modyfikację i
uproszczenie stosowania danego modelu.
Następny problem to zmienne, które w nowym modelu powinny być istotnie
zmniejszone w sposób bardzo znaczący, co wiąże się z obniżeniem kosztów funkcjonowania
modelu, a co z kolei przekłada się na jego rentowność i konkurencyjność.

197 Szerzej zagadnienie to przedstawiono w rozdziale 7.
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I wreszcie

ostatnie

z postawionych

pytań

dotyczy

zmiennych,

które

należy

tak powiększyć, aby stały się dla modelu wręcz ekstremalne.198
Tworzenie innowacji budującej nowy model biznesowy powinno być w pewien sposób
uporządkowane. Racjonalny i spójny musi być efekt innowacji, czyli model biznesu, który
powinien przejść trzy testy (kryteria) dobrego rozwiązania strategicznego. Pierwszy z nich
to konieczność tworzenia nowej wartości, trwałej przewagi. Drugi to spójność i powtarzal
ność. Ostatni to trudność w imitowalności. Z pewnością niełatwo jest spełnić te kryteria,
z uwagi na to, że trwałość przewagi konkurencyjnej wobec wyzwań rynku staje się zwykle
trudna do realizacji w długim okresie czasu, a łatwość imitacji spowodowana jest w dużym
stopniu powszechnością benchmarkingu - zarówno sektorowego, jak i funkcjonalnego.
W przypadku naszych rozważań można stwierdzić, że odpowiedzi na postawione pytania
stanowić mogą także istotne wartości wpływające na kształt modeli strategicznych
przedsiębiorstw energetycznych. Przykładem może być tu uwzględnienie w ich modelu
bezpieczeństwa energetycznego. Będzie on rezultatem zastosowania odpowiedniej koncepcji
i zasobów pozwalających na jego aplikację. Następny problem to istotna redefinicja zasobów
potrzebnych do działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. Wydzielenie podsektora
obrotu energią spowodowało powstanie modeli firm energetycznych, o niskiej wartości
zasobów materialnych, a więc niskokapitalowych, o niewielkiej liczbie zatrudnionych
pracowników (przeważnie kilkanaście osób), opartych głównie na zasobach wiedzy.
Chcąc ocenić aplikacyjne i metodyczne walory prezentowanej koncepcji, warto wrócić
do sposobu budowania modelu biznesu (rysunek 3.1). Przedstawiona schematycznie
na rysunku, a opisana powyżej w sposób syntetyczny, charakterystyka elementów modelu
biznesu, nazywana przez Autora prezentowanej koncepcji tworzywem tego modelu, dowodzi,
że trudno jednoznacznie rozdzielić elementy tego tworzywa. Związki i zależności między
nimi są ewidentne, ale i niezwykle złożone. Koncepcja strategii, wyrażająca się zdefiniowaną
przewagą konkurencyjną implikuje zarówno strategiczne, jak i operacyjne rozstrzygnięcia, a
także działania wyrażające się tworzonym łańcuchem wartości oraz niezbędnymi dla jego
realizacji zasobami czy umiejętnościami. Budowa konkretnego modelu w praktyce oznacza
znalezienie relacji pomiędzy wybranymi (stosowanymi) przewagami konkurencyjnymi
a realizującym je łańcuchem działań (czynności) z odpowiednio dobranymi zasobami. W tych
relacjach typy przewag mają charakter nadrzędny - kształtują pozostałe elementy, niemniej
należy także brać pod uwagę oddziaływanie zwrotne na nie innych części modelu
(np. posiadanych zasobów). Komplikuje to ustalenie tych relacji, a więc i budowę modelu.
Prezentowane elementy modelu charakteryzowane są w sposób wyłącznie opisowy,
stąd w przypadku jego aplikacji operuje się zmiennymi jakościowymi kształtującymi dość
ogólną jego koncepcję. K. Obłój umiejętnie potrafi powiązać jakościowe cechy modelu
z oceną jego skuteczności, co jest istotą tej ciekawej metodyki modelowania. Jednakże
198 Autor podaje przykłady podejścia innowacyjnego do modeli biznesu, patrz: K. Obłój, Tworzywo skutecznych
strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 199 i dalsze.
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w przypadkach szczegółowych konstrukcji modeli, zwłaszcza analizy osiąganych przez nie
wyników, koncepcja ta stanowić może pewien szkielet badawczy, nie umożliwia jednak
ilościowej oceny efektywności czy też konkurencyjności, osiąganej dzięki aplikacji danego
modelu. W kontekście celów badawczych pracy model ten zatem nie zostanie wprawdzie w
całości w niej wykorzystany, niemniej warto zwrócić uwagę na trzy ważne z ogólnego punktu
widzenia modelowania teoretyczne i praktyczne jego aspekty.
Pierwszy z nich to podejście do przewag konkurencyjnych. Autor wyraźnie wychodzi
poza utrwalony w literaturze przedmiotu ich podział oparty na myśli M. E. Portera,199
traktujący o przewagach konkurencyjnych w skali sektora, wynikających z wyróżniania się
lub pozycji niskich kosztów. Warto raz jeszcze wrócić do omawianych poprzednio czterech
podstawowych typów przewag konkurencyjnych, to jest:
-

naturalnej (możliwe jej źródła: lokalizacja, dostępu do zasobów, regulacje prawne),

-

relacji między ceną a jakością (aspekty: kosztowo-cenowy, jakościowy, poszukiwanie
nowych kombinacji pomiędzy ceną a jakością),

-

systemu obsługi zwiększającego koszty zmiany (system obsługi i oferowanie rozwiązań
klientowi),

-

systemu obsługi budującego wysokie bariery wejścia (ąuasi-monopol, stworzenie,
ochrona i kontrola standardu).
Analizując je w aspekcie rozwoju rynku, można powiedzieć, że uwzględniają one

to, co można określić jako rozszerzanie i różnicowanie bazy konkurencyjności. Chodzi
tu np. o kształtowanie relacji z klientami (CRM), dostrzeganie znaczenia lokalizacji, dostępu
do zasobów czy uwzględniania zasad regulacji. Wyróżnione przez K. Obłoja typy przewag
konkurencyjnych z pewnością można stosować do modelowania strategicznego, choć brak
wyróżnienia jako jednej z nich przewagi kosztowej jest dyskusyjne. Nie kwestionując
znaczenia konkurowania relacji

ceny do jakości, trudno jednak do końca zgodzić się

z poglądem, że wyodrębnienie

przewagi kosztowej ma znaczenie tylko

teoretyczne.

Przykładem mogą tu być strategie przewagi kosztowej firm oferujących standardowe
produkty (najczęściej masowe

i nieskomplikowane), takie jak: media energetyczne,

chemikalia, metale i niektóre materiały budowlane.
Następnym bardzo przydatnym w budowaniu modeli strategicznych zagadnieniem
opracowanym

przez

Autora

„Tworzywa

skutecznych strategii” jest

klasyfikacja

i charakterystyka łańcuchów wartości. Prezentowane ich typy nazwane modelami: Operatora,
Integratora i Dyrygenta pozwalają identyfikować oraz konfigurować działania umożliwiające
realizację przewag strategicznych, stanowią przejrzysty obraz kształtowania wartości.
Ich logika i układ formalny pozwalają relatywnie łatwo adaptować je do różnorodnych modeli
strategicznych, traktując je jako bazę architektury czynności, często będącą kombinacją czy
uszczegółowieniem różnych typów łańcucha wartości.
199 Zob. M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa
1999, s. 54.
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Trzecim ważnym aspektem analizowanej koncepcji jest, wielokrotnie podkreślany w
niej, imperatyw dynamicznego traktowania modelu strategicznego przedsiębiorstwa. Wiąże
się

on

z

poszukiwaniem

odmienności

wszystkich

elementów

modelu

poprzez

wykorzystywanie innowacji radykalnie zmieniających ten model. Osiągnięcie tych zmian
możliwe jest dzięki oderwaniu się od dotychczasowych rozwiązań sektorowych, w tym
stosowanych przez konkurentów, a także przyjęcie zasady, że żaden, nawet najbardziej
innowacyjny model nie jest konkurencyjny w sposób trwały. Zalecenia takie można przyjąć
jako ważne wyzwanie i strategiczne poszukiwanie, trudniej stosować je w sposób stały do
modyfikacji i budowy nowych modeli.
Ocena prezentowanego podejścia wskazuje, że posiada ono metodyczne walory możliwe
do wykorzystania w badaniach nad modelami strategicznymi przedsiębiorstw, w tym
oczywiście również energetycznych.

3.2. Model strategiczny jako połączenie przewagi konkurencyjnej
i operacyjnej efektywności
Dorobek M. E. Portera w zakresie konkurencyjności jest w znaczącym stopniu
wykorzystywany do konceptualizacji modeli strategicznych, co wyraźnie można zauważyć
i w innych rozdziałach tej pracy. Zaznaczyć należy, że skoncentrowano się na tej części
osiągnięć teoretycznych tego Autora, które dotyczą mikroekonomicznego spojrzenia
na konkurowanie przedsiębiorstwa, stąd nie rozpatrywano np. modelu determinującego
narodowe

przewagi

konkurencyjne,

nazywane

„rombem

przewagi

narodowej”200

lub „diamentem narodowej przewagi konkurencyjnej”.201 Warto z pewnością zaprezentować,
chociażby w sposób syntetyczny, poglądy tego Autora, które bezpośrednio dotyczą
kształtowania konkurencyjnej strategii, stanowiącej w połączeniu z efektywnością operacyjną
pewien model działalności przedsiębiorstwa zapewniający mu sukces ekonomiczny.202
Przedstawienie poglądów M. E. Portera20’ w tej kwestii rozpocząć można od postawionej
przez niego tezy:

strategia

i operacyjna efektywność

są warunkami uzyskiwania

najważniejszego celu przedsiębiorstwa, którym są jego wyniki ekonomiczne. Autor ten
stwierdza jednakże, że każde z tych uwarunkowań (a więc strategia i operacyjna efektywność)
inaczej oddziałuje na realizację tego celu. Wprowadzającym, a istotnym dla transparentności
prezentowanej koncepcji zagadnieniem jest rozróżnianie strategii i operacyjnej efektywności.

200 Zob. M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 206-208.
201 Zob. M. E. Porter, The Competitive Adentage of Nations, Free Press, New York,1990, s. 71-72.
202 Z punktu widzenia naszych rozważań uznać można więc go za model strategiczny przedsiębiorstwa.
203 Rozważania w tym punkcie oparto na pracach: M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review,
November - December 1996, s. 61-78; M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review on
Advanced Strategy, Harvard Business School Corporation 2002, s. 1-50.
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Tendencja wzrostu wydajności, jakości i szybkości prowadzenia działań doprowadziła
do powstania oraz aplikacji takich technik i narzędzi zarządzania, jak na przykład:
benchmarking, outsourcing, TQM, partnerstwo z dostawcami czy reengineering. Wszystkie
tego typu, coraz powszechniej stosowane, usprawnienia traktowane są przez M. E. Portera
jako elementy efektywności operacyjnej niezapewniające przedsiębiorstwu długookresowej
rentowności.
Aktualnie, twierdzi Autor, w znacząco mniejszym stopniu docenia się znaczenie
strategii; szczególnie chodzi tu o jej rdzeń, którym jest pozycja konkurencyjna przedsię
biorstwa na rynku. Przedsiębiorstwo zdoła osiągnąć lepsze wyniki niż jej konkurenci wtedy,
gdy potrafi wyróżniać się w trwały sposób. Powinno więc dostarczać klientom większą
wartość lub zapewniać porównywalną wartość po mniejszym koszcie albo i jedno, i drugie.
Działanie takie prowadzi do wzrostu rentowności poprzez osiąganie wyższych cen na rynku
lub poprzez większą sprawność, obniżając średnie koszty jednostkowe. W rezultacie
wszystkie różnice między firmami pod względem kosztów lub cen wynikają z działań
niezbędnych do opracowania, wytworzenia, sprzedawania i dostarczania ich wyrobów
lub usług. Koszty powstają w wyniku wykonywania działań, a przewagę kosztową a więc
niższe koszty, osiąga się przez wykonywanie poszczególnych działań sprawniej, niż to robią
konkurenci. Także zróżnicowanie jest wynikiem zarówno wyboru działań, jak i sposobu ich
wykonywania. Autor, podobnie jak we wcześniejszych swoich pracach, twierdzi, że źródłem
przewagi konkurencyjnej są wszystkie działania realizowane przez firmę.204 Są one bowiem
nośnikami zarówno kosztów, jak i różnicowania. Czynności są zatem podstawowymi
jednostkami przewagi konkurencyjnej.205 W przypadku strategii zdobycie lepszej pozycji na
rynku wiąże się z wykonywaniem:
-

innych niż konkurenci działań, a więc niejako oryginalnych, prowadzonych wyłącznie
przez daną firmę,

-

w odmienny sposób podobnych jak konkurenci działań.
Strategia konkurencji polega na prowadzeniu wyjątkowych działań, które umożliwiają

wyróżnianie się. Oznacza to świadomy wybór zbioru działań, które przynoszą pewien zestaw
wartości, umożliwiający utrzymywanie dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych.
W części dotyczącej sfery operacyjnej przewaga wynika z umiejętności efektywniejszego
i sprawniejszego prowadzenia działań typowych dla danego biznesu, podobnych zatem
do działań konkurencji. Miernikami takich działań mogą być, przykładowo: sprawność
i efektywność wykorzystania zasobów uzyskiwane między innymi poprzez poprawę jakości
czy też szybsze opracowywanie nowych produktów.
Analiza poglądów M. E. Portera na strategię i efektywność operacyjną pozwala
sformułować użyteczne wytyczne do budowania modeli strategicznych przedsiębiorstw.
204 Por. np.: M. E. Porter, Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, New York,
Free Press 1985, s. 37.
205 Szerzej w: op. cit., s. 70-86, s. 124-127.
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Takie mianowicie, że skoro źródłem przewag konkurencyjnych są wszystkie działania
prowadzone przez organizację, to w modelach biznesowych uwzględnić należy:
-

działania typowe, a więc podobne do działań konkurentów,
sposoby ich modyfikacji,
odmienne wykonywanie takich działań,
działania inne niż konkurentów, prowadzone wyłącznie przez daną firmę.
Warto

także

odnotować

interesujący

punkt

widzenia

konkurowania opartego na efektywności operacyjnej.

tego

Autora

dotyczący

Stosowane techniki osiągania

efektywności operacyjnej, o których wzmiankowano poprzednio, powodują tak duże
podobieństwa firm, że można mówić o zbieżności konkurowania, która jest wyniszczająca dla
przedsiębiorstw. Destrukcję tę może powstrzymać jedynie ograniczenie rywalizacji.206
Przykładem konkurowania poprzez wzrost efektywności operacyjnej jest dokonująca się
konsolidacja sektorów poprzez fuzje i przejęcia. Przedsiębiorstwo, nie umiejąc patrzeć
strategicznie, pod presją potrzeb efektywności potrafi wymyślić jedno - wykupienie rywali.207
Konkurenci pozostający na arenie rywalizacji to często firmy, które potrafiły przetrzymać
pozostałe, choć nie zawsze są to firmy dysponujące rzeczywistą przewagą konkurencyjną.
Analizując pozycje strategiczne przedsiębiorstwa, M. E. Porter uważa, że można
wyodrębnić trzy ich źródła.
Pierwsze —podstawą wyboru pozycji może być ograniczanie się do realizacji pewnego
podzbioru produktów danego sektora. Nazywane jest ono wyborem pozycji, której podstawą
jest różnorodność produktów, bo opiera się na wyborze odmian produktów, a nie na
segmentach klientów. Sens ekonomiczny takiego wyboru wynika z możliwości firmy,
realizacji w sposób najlepszy takich produktów dzięki określonym zbiorom działań. Pozycja
oparta na różnorodności produktów służy najczęściej szerokiej gamie klientów, jednakże w
odniesieniu do większości z nich będzie zaspokajać jedynie pewien określony ich podzbiór.
Przykłady firm, które stosują taki wybór pozycji, to specjalizująca się w wymianie oleju w
samochodach firma Jiffy Lube International oraz Vanguard Group specjalizująca się w
funduszach powierniczych.208
Drugie - podstawą wyboru pozycji jest obsługiwanie większości lub wszystkich potrzeb
określonej grupy klientów. Nazywane to jest wyborem pozycji opartym na potrzebach
klientów. Jest zbliżony do tradycyjnego myślenia o wyborze określonego segmentu klientów.
Występuje on wtedy, kiedy istnieją grupy konsumentów o różniących się potrzebach i kiedy
najlepiej może je zaspokoić odpowiednio dobrany zbiór działań. Dobrym przykładem takiej
grupy są klienci Ikea. Przedsiębiorstwo to stara się zaspokoić wszystkie potrzeby dotyczące
wyposażenia domu odczuwane przez jej klientów, a nie jedynie jakiś ich podzbiór.
206 Inaczej problem ten widzi A. K. Koźmiński, traktując doskonałość operacyjną jako jedną z trzech dróg (obok
dopasowania do potrzeb indywidualnego klienta i przywództwa produktowego) zdobycia przewagi konkuren
cyjnej, patrz: A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 63.
2 7 M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, November - December 1996, s. 64.
208 Op. cit., s. 70 i dalsze.
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Trzecie - podstawą wyboru pozycji jest segmentacja klientów na grupy, do których
można dotrzeć w odmienny sposób. Nazywać to można wyborem pozycji opartym na
dostępie. Chociaż potrzeby danej grupy są podobne do potrzeb innych klientów, inna jest
konfiguracja działań, za pomocą których można do niej trafić. Dostęp może być funkcją
geograficznego rozmieszczenia klientów, ich skali lub też innego czynnika. Niezależnie z
jakiego powodu, specyficzny dostęp do określonej grupy klientów wymaga jednak innego
zbioru działań, takiego, aby najlepiej do nich dotrzeć. Wybór pozycji według dostępu
występuje rzadziej i jest słabiej rozpoznany niż pozostałe dwa jej źródła. Przykładem jego
stosowania może być sieć kinoteatrów amerykańskich Carmike Cinémas. Zbiór czynności
zapewniających konkurencyjność wynika z oszczędnego, sprawnego systemu zarządzania
i „osobistego” marketingu (kierownik zna osobiście niemal wszystkich klientów).
Wybór pozycji poza znalezieniem sobie niszy wiąże się ze stopniem koncentracji
klientów (rynku). Widoczne są tu ścisłe związki wyboru pozycji z podstawowymi rodzajami
strategii.209 Pozycja wynikająca z przedstawionych trzech rodzajów jej źródeł może
obejmować szeroki albo wąski segment rynku. Przykładowo - Ikea to koncentracja
(relatywnie wąska grupa klientów) oparta na koszcie.
Podstawy wyboru pozycji, tj. rozmaitość produktów, potrzeby klientów i dostęp
do klienta, prowadzą do większej konkretyzacji głównych rodzajów strategii. Zarówno Ikea,
jak i Southwest koncentrują się na niskich kosztach, ale koncentracja Ikea odnosi się do
potrzeb określonej grupy klientów, zaś Southwest - do oferowania określonej odmiany usług.
Układ odniesienia podstawowych rodzajów strategii wskazuje na potrzebę dokonywania
wyboru, tak aby uniknąć sprzeczności pomiędzy nimi. Niezależnie jaką pozycję przyjmie
przedsiębiorstwo, jej wybór wymaga zindywidualizowanego zbioru czynności, bo pozycja
jest zawsze funkcją różnic po stronie podaży, to znaczy różnic w działaniach. Z kolei wybór
pozycji nie zawsze jest ściśle funkcją różnic po stronie popytu, czyli zapotrzebowania
klientów. W szczególności w ograniczonym stopniu dotyczyć to może pozycji, której
podstawąjest różnorodność produktu i dostęp do klientów.
Stworzenie wyjątkowej i cennej pozycji wiąże się z odmiennym zbiorem działań
i stanowi z pewnością jedno z istotnych pryncypiów strategii przedsiębiorstwa. Przyjęcie
założenia, że istnieje jedna idealna i uniwersalna pozycja, oznaczałoby, że nie jest potrzebna
żadna strategia, a organizacje muszą tylko wygrać wyścig o jej odkrycie i zajęcie.
W przypadku gdyby te same działania najlepiej umożliwiały: realizację wszystkich rodzajów
produktów, zaspokajanie wszystkich potrzeb i uzyskanie dostępu do wszystkich klientów,
wówczas firmy mogłyby łatwo zmieniać produkty i segmenty rynku, a o wynikach
decydowałaby efektywność operacyjna.

209 Por. M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa
1999, s. 50-62.
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Wybór wyjątkowej pozycji nie gwarantuje jednak trwałej przewagi. Pozycja taka wywoła
naśladownictwo ze strony istniejących przedsiębiorstw, które mogą przybrać jedną z dwóch
postaci.
Pierwsza - konkurent może zmienić własną pozycję, żeby dorównać temu przedsię
biorstwu, które osiąga lepsze wyniki. Na przykład, dotychczasowy imitator zaczyna oferować
oryginalne, atrakcyjnie produkty.
Druga - przyjęcie przez konkurenta podwójnej roli, a więc naśladownictwa cudzej
skutecznej pozycji i jednocześnie

utrzymywanie

swojej. W tym miejscu M. E. Porter,

podając przykład Continental Airlines, której nie udało się imitować pozycji linii lotniczych
Southwest (ograniczony zakres usług) i jednocześnie utrzymać swoją pozycję przewoźnika
oferującego pełny zakres usług, stwierdza, że nie udaje się utrzymać pozycji strategicznej bez
rezygnowania z czegoś w zamian za coś. Zamiana taka jest konieczna z powodu niezgodności
działań kształtujących pozycję konkurencyjną. Przyjęcie takiej pozycji można nazwać zasadą
ograniczonego wyboru (wymiana czegoś za coś). Występuje ona z trzech zasadniczych
powodów.
•

Brak konsekwencji w kształtowaniu wizerunku lub reputacji. Firma znana z dostarczania
określonego rodzaju wartości może utracić wiarygodność i wywołać niepewność
u klientów - a nawet podważyć swoją reputację - jeżeli dostarcza inną wartość albo
próbuje dostarczać dwa niezgodne ze sobą produkty jednocześnie:

•

Ograniczony wybór wynika z samych działań. Różne pozycje wymagają odmiennych
produktów,

odmiennego

wyposażenia,

odmiennych

kompetencji

pracowników

i odmiennych systemów zarządzania.
•

Ograniczenie wewnętrznej koordynacji i kontroli jest w pewnym sensie rezultatem
ograniczonego wyboru. Kierownictwo przedsiębiorstwa, podejmując wyraźną decyzję
konkurowania w taki a nie inny sposób, uwidacznia priorytety organizacji. Organizacje,
pragnące być wszystkim dla wszystkich klientów, ryzykują zamieszaniem w podejmo
waniu decyzji przez pracowników niemających jasnego układu odniesienia.
Ograniczony wybór pozycji występuje powszechnie w konkurencji i ma zasadnicze

znaczenie dla strategii. Wywołuje konieczność dokonywania wyborów i w celowy sposób
ogranicza ofertę firmy. Zapobiega pełnieniu podwójnej roli, a konkurenci, którzy tego nie
uwzględniają podważają przyjętą strategię i obniżają wartość dotychczas wykonywanych
czynności, niszcząc osiągniętą pozycję.
Fałszywa alternatywa: albo koszt, albo jakość, występuje głównie wtedy, kiedy mamy
do czynienia z

marnotrawstwem

zasobów

i nieskutecznym

systemem

zarządzania.

Jednoczesne obniżanie kosztów i zróżnicowanie są możliwe jedynie wtedy, gdy firma
prowadzi swoją działalność jeszcze daleko od granicy efektywności albo kiedy granica
ta ulega przesunięciu. Stosowanie w danym czasie najlepszych w sensie efektywności
sposobów działania oznacza, że wybór (zamiana) między kosztem a różnicowaniem jest
czymś nieuchronnym.
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W kontekście stawianego pytania o strategię stwierdzić można, że zasada ograniczonego
wyboru pozycji strategicznej (wymiana czegoś za coś) nadaje odpowiedzi nowy wymiar.
Jedną z ważnych zasad strategii jest dokonywanie wymiany pozycji konkurencyjnej,
a więc i decyzja, czego przedsiębiorstwo nie będzie robić. Bez tej wymiany nie byłoby żadnej
potrzeby dokonywania wyborów, a zatem strategia nie byłaby potrzebna. Dałoby się
naśladować każdy dobry pomysł i każdy pomysł na pozycję konkurencyjną mógłby być
przedmiotem naśladownictwa. Rezultaty organizacji zależałyby jedynie od uzyskiwanej
efektywności operacyjnej.
Warto się zastanowić, jak wykorzystać działania dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
oraz jej utrzymania. Chodzi tu nie tylko o to, jakie działania przedsiębiorstwo będzie
wykonywać i w jaki sposób dokona konfiguracji poszczególnych działań, lecz także, jak
poszczególne działania mają się do siebie. O ile w kształtowaniu efektywności operacyjnej
chodzi o osiąganie doskonałości w poszczególnych działaniach, to w strategii - o ich
optymalną kombinację, taką aby działania były do siebie dopasowane i wzajemnie się
wzmacniały.
Dopasowanie (dostosowanie) wyklucza naśladowców dzięki stworzeniu łańcucha
0 takiej sile, jak jego najsilniejsze ogniwo. W skutecznych strategiach działania uzupełniają
się, tworząc rzeczywistą wartość ekonomiczną. Koszt jednego rodzaju działalności ulega
obniżeniu dzięki sposobom wykonywania innych rodzajów działalności. Podobnie można
podwyższyć wartość jednego

rodzaju

działania

dla

klienta przez

inne

działania

przedsiębiorstwa. W ten sposób strategiczne dopasowanie działań prowadzi do przewagi
konkurencyjnej i większej rentowności.
Zdaniem M. E. Portera, są trzy niewykluczające się wzajemnie rodzaje dopasowania
działań, stanowiące zarazem pewne stopnie ich złożoności.
Pierwszy — to prosta zgodność każdego działania (funkcji) z ogólną strategią.
Na przykład, strategia niskich kosztów oznacza minimalizację kosztów wszystkich działań.
Dotyczy to zarówno płac, jak i kosztów reklamy czy prowizji.
Drugi - to wzajemne wzmacnianie się działań. Przykładowo, intensyfikacja działań
sprzedaży, połączona z aktywnym marketingiem przy jednoczesnej zmianie wzornictwa,
może dać znaczący efekt wzrostu obrotu.210
Trzeci rodzaj dopasowania wychodzi poza sferę wzmacniania działań, idąc w kierunku
optymalizacji wysiłków. Podstawowymi typami optymalizacji wysiłków są koordynacja
1wymiana informacji, zmierzające do eliminowania redundancji i do minimalizacji marno
wania wyników pracy.
We wszystkich trzech rodzajach (stopniach) dopasowania całość jest ważniejsza
niż którakolwiek z części składowych. Przewaga konkurencyjna wyrasta z całego systemu
działań. Wzajemne dostosowanie działań w znacznym stopniu ogranicza koszty lub zwiększa
210 Autor daje tu przykłady strategii, takich przedsiębiorstw jak Neutrogena Co i Bic Co, patrz: M. E. Porter,
What is Strategy, Harvard Business Review, November - December 1996, s. 72 i następne.
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zróżnicowanie. Poza tym nie da się odłączyć wartości poszczególnych działalności
czy też związanych z nimi umiejętności, zdolności lub zasobów od strategii konkurencyjnej.
W odniesieniu do przedsiębiorstw, które skutecznie konkurują wyjaśnianie ich powodzenia
poprzez wymienianie poszczególnych silnych stron, podstawowych zdolności albo zasobów
o kluczowym znaczeniu może wprowadzać w błąd. Wykaz silnych stron dotyczy wielu
dziedzin działalności, a poszczególne silne strony wiążą się z innymi. Pożyteczniej jest
myśleć w kategoriach treści przenikających wiele rodzajów działalności, takich jak niski
koszt, określona koncepcja obsługi klientów albo sposób rozumienia dostarczanej wartości.
Treści te mieszczą się w zespołach ściśle ze sobą powiązanych działań.
Strategiczne dopasowanie wielu działań ma fundamentalne znaczenie w odniesieniu
nie tylko do stworzenia przewagi konkurencyjnej, ale także do możliwości jej utrzymania
w czasie. Konkurent ma większe trudności z odtworzeniem całej gamy wzajemnie
powiązanych czynności niż z naśladowaniem jedynie określonego sposobu działania.
Znacznie łatwiej można utrzymać pozycję opartą na systemie działań niż opartą
na indywidualnych działaniach. Istniejące firmy, usiłujące zmienić pozycję lub pełnić
podwójną rolę, aby konkurować, są zmuszone do przekształcenia wielu działań.
W im większym stopniu pozycja firmy jest oparta na systemach działań dopasowanych
według zasad drugiego lub trzeciego rzędu (rodzaju), tym bardziej udaje się utrzymać
jej przewagę strategiczną. Systemy takie z samej ich istoty zazwyczaj trudno rozpoznać
konkurentom, a więc i naśladować. Wzajemne dopasowanie działań występujących
w przedsiębiorstwie stwarza przesłanki i zachęty do zwiększania efektywności operacyjnej,
co powoduje, że naśladownictwo staje się jeszcze trudniejsze. Pozwala także identyfikować
działania o niskiej efektywności, co umożliwia ich usprawnienie. Spojrzenie na strategię
przedsiębiorstwa w kategoriach wzajemnego dopasowania działań wyjaśnia, dlaczego
struktura organizacyjna, systemy i procesy muszą być z nią zgodne. Dostosowanie organizacji
przedsiębiorstwa do jego strategii ułatwia komplementamość działań i przyczynia się
do trwałości przewagi konkurencyjnej.
Istotnym elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest
potrzeba ciągłego doskonalenia strategii czy nawet odkrywania strategii na nowo. Można
mówić w takich przypadkach o strategicznej ciągłości. Model strategiczny przedsiębiorstwa
zawiera w sobie zarówno doskonalenie efektywności operacyjnej zwiększającej wydajność,
jak i rozwijanie wyjątkowości organizacji, wzmacniając dopasowywanie do niej odpowie
dnich działań. Przedsiębiorstwo, modyfikując

albo redefiniując swój model strategiczny,

powinno wykorzystywać swój rdzeń wyjątkowości. Można go zidentyfikować, udzielając
odpowiedzi na następujące pytania:
•

Które z produktów przedsiębiorstwa najbardziej się wyróżniają?

•

Które z produktów przedsiębiorstwa są najbardziej rentowne?

•

Którzy z naszych klientów (grup klientów) są najbardziej zadowoleni?
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•

Którzy klienci, które kanały dystrybucji albo miejsca do zakupów przynoszą największe
zyski?

•

Które działania w naszym łańcuchu wartości najbardziej się wyróżniają i są najsku
teczniejsze?
Tablica 3.1
Elementy strategii a operacyjna efektywność
Strategia umożliwiająca trwałą przewagę

Domniemana strategia
•
•
•
•
•
•
•

Uzyskiwanie operacyjnej efektywności.
Jedna, najlepsza pozycja konkurencyjna w
sektorze.
Benchmarking wszystkich czynności i
wykorzystanie najlepszych doświadczeń.
Usprawnienia poprzez outsourcing i relacje
partnerskie.
Przewaga jest rezultatem: kluczowych czynników
sukcesu, zasobów i umiejętności.
Elastyczna, szybka reakcja na wszelkie zmiany
zachodzące na rynku.
Nierentowny wzrost sprzedaży grożący utratą
przewagi konkurencyjnej.

konkurencyjną
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cele strategiczne zorientowane na długo
okresową rentowność.
Pozycja konkurencyjna wynikająca ze
szczególnej wartości oferowanej klientowi.
Działania dostosowane do strategii.
Ograniczony wybór i koncentracja na określonej
pozycji strategicznej (wymiana czegoś za coś).
Wzajemne dopasowanie działań.
Trwałość przewagi wynika z całego systemu
działań, a nie z jego części.
Zapewniona (dana) jest operacyjna efektywność.
Rentowny wzrost sprzedaży poprzez pogłębianie
osiągniętej pozycji strategicznej.
Ciągłe doskonalenie strategii konieczne ze
względu na zmiany w otoczeniu i zagrożenia
wewnątrz przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowano na podstawie: M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, November December 1996; M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review on Advanced
Strategy, Harvard Business School Corporation 2002

Uważa się, że zagrożenia przyjętej i realizowanej strategii pojawiają się w otoczeniu
przedsiębiorstwa w wyniku zmian technologii lub zachowań konkurentów. Często jednak
większe zagrożenie strategii pojawia się wewnątrz organizacji. Dobrą strategię niszczą:
fałszywy pogląd na konkurencję, błędy organizacyjne, a zwłaszcza orientacja na nierentowny
wzrost sprzedaży.
Decydującą rolę w tworzeniu i wdrażaniu skutecznego modelu strategicznego
przedsiębiorstwa odgrywają zdaniem M. E. Portera, menedżerowie, chociaż stwierdza przy
tym, że nazbyt koncentrują się oni na doskonaleniu efektywności operacyjnej kosztem
strategii.211 Sytuacja taka między innymi wynika z tego, że dążenie do efektywności
operacyjnej jest atrakcyjne, bo jest konkretne i można na jego podstawie podejmować
działania prowadzące do wymiernej poprawy efektywności, czego wymaga się od
menedżerów. Programy efektywności operacyjnej, jak stwierdza ten Autor, prowadzą do
kojącego, lecz doraźnego postępu, a wyższa, długookresowa rentowność bez określenia
strategii może się okazać dla przedsiębiorstwa nieosiągalna. Strategia taka umożliwiać ma
osiąganie przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej.
211 Op. cit., s. 76.

W tablicy 3.1
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przedstawiono elementy takiej strategii, zestawiając je porównawczo ze składnikami
tworzącymi tzw. domniemaną strategię, określającą zdaniem M. E. Portera, działania o
charakterze operacyjnym, niedające przedsiębiorstwu możliwości konkurowania w dłuższej
perspektywie czasu.
Odniesienia i możliwości aplikacji prezentowanej koncepcji do modeli przedsiębiorstw
energetycznych
1. Osiąganie operacyjnej efektywności
Wzmiankowane w pracach M. E. Portera metody doskonalenia systemów zarządzania,
takie ja k outsourcing, procesowe zarządzanie jakością (ISO, TQM) czy benchmarking,
znajdują

zastosowanie

w

modelach

strategicznych przedsiębiorstw

energetycznych.

Przedsiębiorstwa te coraz powszechniej korzystają z takich usług zewnętrznych, jak
informatyka, transport, zabezpieczenie techniczne i remonty sieci energetycznych. Można ten
rodzaj outsourcingu uznać za działanie na rzecz wzrostu operacyjnej efektywności.
W przypadku jednak, gdy następuje wydzielenie obsługi klientów czy też rozliczania usług
energetycznych, to - moim zdaniem - taki outsourcing (czy offshoring) jest działaniem w
dużym stopniu o charakterze strategicznym. Niemal standardem zarządzania w energetyce są
systemy zarządzania jakością. Ich wprowadzanie w polskiej energetyce stanowiło jeden z
elementów restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw tego sektora.212 Coraz częściej
w usprawnianiu systemów zarządzania przedsiębiorstw energetycznych wykorzystywany jest
benchmarking i to zarówno wewnętrzny (głównie w koncernach oferujących kilka mediów
i działających na rynkach wielu krajów), ja k i sektorowy czy funkcjonalny. Przykładem
je st odwzorowanie z sektora telekomunikacyjnego centrów telefonicznej obsługi klientów.
Z pewnością fuzje i przejęcia, które obserwuje się także w energetyce, dają możliwości
wzrostu

operacyjnej

efektywności,

np.

dzięki

łączeniu funkcji

i

wykorzystywaniu

benchmarkingu. Jednocześnie dają, moim zdaniem, możliwości tworzenia trwałej przewagi
konkurencyjnej, np. opartej na strategii przywództwa kosztowego powstałego w wyniku
redukcji kosztów stałych.
2. Pozycja konkurencyjna wynikająca ze szczególnej wartości oferowanej klientowi
Szczególna wartość kształtująca pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa energetycznego
działającego w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu wynika głównie
z przywództwa kosztowego. Znaczenie mają tu także gwarancje niezawodności zasilania
w dane media energetyczne, ja k i dotrzymywanie ich parametrów technicznych. Dla dużych
odbiorców energii elektrycznej i gazu coraz większego znaczenia nabiera także oferowanie
usług komplementarnych, takich ja k zarządzanie portfelem dostaw mediów energetycznych

212 Por. J. Brzóska, Restrukturyzacja spółki dystrybucji i obrotu energią elektryczną, w: K. Jędralska,
K. Znaniecka, L. Żabiński, Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią
Europejską, PTE, Katowice 2000, s. 152.
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czy prowadzenie w ich przedsiębiorstwach gospodarki energetycznej. Innym sposobem
wzrostu wartości dla klienta jest różnicowanie oferty poprzez dostawą pakietu mediów
energetycznych.
3. Ograniczony wybór i koncentracja na określonej pozycji strategicznej
Stanowi cenne zalecenie dla przedsiębiorstw, które nie potrafią kompetencyjnie
opanować strategii wieloproduktowej (np. dostawa energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody
i usługi inżynierii miejskiej). Forsowanie takiej strategii może oznaczać dla nich utratą
pozycji konkurencyjnej we wszystkich segmentach rynku. Zasada ograniczonego wyboru
pozycji strategicznej czy też koncentracja na określonej pozycji to istotna wskazówka
dla przedsiębiorstw lokujących się na określonych segmentach rynku odbiorców energii
elektrycznej i gazu. Przykładowo, może to być przedsiębiorstwo specjalizujące się
w dostawach mediów energetycznych dla dużych odbiorców przemysłowych.
4. Łańcuch działań (dostosowanie do strategii, wzajemne dopasowanie)
Dostosowanie działań

do strategii stanowi

istotny

warunek je j

skuteczności.

Przykładowo, w warunkach modeli przedsiębiorstw energetycznych pionowo skonsolido
wanych oznacza to dobór odpowiedniego łańcucha tych działań: od sfery pozyskiwania lub
zakupu

paliw

pierwotnych,

poprzez

wytwarzanie

oferowanych

klientom

mediów

energetycznych, zarządzania usługami ich przesyłu, aż po dystrybucję i sprzedaż.
Odpowiednia konfiguracja tych działań, ich harmonizacja i wzajemne dopasowanie decydują
0 niezawodności oraz efektywności dostaw, a więc i ich bezpieczeństwie. Inną ważną rolę
odgrywa dopasowanie działań w modelu przedsiębiorstwa energetycznego wykorzystującego
konwergencją mediów energetycznych. Podobieństwo sposobów dystrybucji czy obsługi
klientów występujące w przypadku określonych mediów (np. energii elektrycznej i gazu)
można wykorzystać wtedy, gdy działania z nimi związane można odpowiednio zespolić
1dopasować.
Ocenę prezentowanego podejścia M. E. Portera, prowadzoną w aspekcie interesującego
nas modelowania strategii przedsiębiorstwa, należy rozpocząć od spostrzeżenia, że skuteczny,
osiągający długookresową rentowność model strategiczny przedsiębiorstwa powinien opierać
się na:
-

strategii umożliwiającej osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej,

-

systemie zarządzania, który zapewnia operacyjną efektywność.
Są to zatem dwie główne składowe modelu, z tym że zgoła różnie traktowana jest w nim

ich rola i sposób kształtowania. Podstawą strategii jest osiągnięta przez przedsiębiorstwo
pozycja strategiczna (konkurencyjna), która wynika z wartości oferowanej klientom oraz
doboru i konfiguracji odpowiednich działań. Kształtowanie tej pozycji jest zasadniczą
nadrzędną i innowacyjną częścią modelu, warunkiem decydującym o sukcesie przedsię
biorstwa. Z pewnością w dużym stopniu pozycję strategiczną tak należy rozumieć.
Jednocześnie traktowanie osiągania operacyjnej efektywności jako oczywistego, niemal
pewnego rezultatu systemu zarządzania, niestanowiącego o przewadze konkurencyjnej
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w danym modelu, nie do końca przekonuje. Jest ono uzasadnione, przy założeniu
że wszystkie konkurujące przedsiębiorstwa łatwo osiągają bardzo podobny, wysoki poziom
zarządzania dzięki łatwości imitowania technik (systemów) jego doskonalenia, takich jak
np. outsourcing,

reengineering czy TQM. Taka sytuacja wydaje się dość rzadka,

w zróżnicowany sposób bowiem przedsiębiorstwa radzą sobie z modyfikacją systemów
zarządzania, osiągając bardzo różne tego efekty. Przykładem może być outsourcing, którego
umiejętna aplikacja i zarządzanie stają się strategią konkurencyjną wielu przedsiębiorstw.213
Jednocześnie znacząca część przedsiębiorstw nie potrafi (z różnych powodów, także
społecznych) zastosować tej techniki zarządzania, podobnie jak i innych, np. benchmarkingu.
Niezależnie od tego, czy nowe, skuteczne systemy zarządzania zaliczymy do czynników
operacyjnej efektywności, czy też wiązać je będziemy ze strategią to w modelowaniu można
uznać je za te elementy, które mogą budować przewagę konkurencyjną.
Pewną słabością „strategii pozycjonowania”214 jest zbyt słabe eksponowanie roli
zasobów (w tym zasobów materialnych) w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, które
w przypadkach wielu przedsiębiorstw mają zasadnicze znaczenie. Pryncypialne traktowanie
przez M. E. Portera zasady ograniczonego wyboru pozycji strategicznej (wymiany czegoś
za coś) nie zawsze stosowane jest przez przedsiębiorstwa i to skutecznie konkurujące
na rynku. Przykładem mogą być tu organizacje osiągające zyski z tzw. piramidy
produktów.215 Dyskusyjna jest teza tego Autora dotycząca wykorzystywania fuzji i przejęć
wyłącznie do uzyskiwania efektywności operacyjnej, pomijając możliwości wykreowania
konkurencyjnej strategii. Potwierdzają to chociażby zaprezentowane w poprzednim rozdziale
procesy konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych.
Eksponowane w analizowanej koncepcji cechy strategii kształtujące pozycję konkuren
cyjną mają w przeważającej większości charakter opisowy. Stanowić zatem mogą wytyczne
do budowy modelu o charakterze jakościowym, pozwalające jednak realizować główny cel,
jakim są wyniki ekonomiczne. Zaliczyć do nich można długookresowy zysk, zwrot
zainwestowanego kapitału i rentowną sprzedaż. Prezentowane poglądy nie stanowią zwartej,
„gotowej” do budowy czy analizowania konkurencyjności i efektywności metodyki
modelowania, niemniej za istotne dla niej uznać należy zalecenia dotyczące kreowania
pozycji strategicznej. Należą do nich: szczególna wartość oferowana klientowi, dostosowanie
działań do strategii i wzajemne ich dopasowanie, przekonanie o trwałości wynikające z całego
systemu działań czy konieczność ciągłego doskonalenia strategii ze względu na zmiany w
otoczeniu.

213 Por. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 145.
214 Por. Y. Aliare, M. E. Firsirotu, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000, s. 21.
215 Stanowią one jeden z tzw. modeli zysku, które omówiono w następnym rozdziale.
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Natomiast wymienione, budzące pewne kontrowersje, sformułowania i tezy z pewnością
nie umniejszają fundamentalnego znaczenia prac M. E. Portera dla budowania przewag
konkurencyjnych wykorzystywanych w modelach strategicznych przedsiębiorstw; stanowią
pewien element dyskusji świadczący o złożoności tej interesującej problematyki.

Rozdział 4

MODELE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA
JAKO DETERMINANTY JEGO RENTOWNOŚCI

4.1. Koncepcja modelu oparta na czynnikach sektorowych i czynnikach
specyficznych przedsiębiorstwa
Szczegółowy model strategiczny przedsiębiorstwa, zorientowany na uzyskiwanie
rentowności poprzez określenie głównych jej

czynników, opracowany został przez

A. Afuaha.216 Autor przedstawia w nim dwie ich grupy determinujące jego zdaniem
rentowność przedsiębiorstwa; są to:
czynniki sektorowe,
czynniki specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.
Swoje rozważania nad modelem biznesowym rozpoczyna od jego

wstępnego

zdefiniowania, określając go ,jako strukturę pozwalającą zarabiać pieniądze, zbiór działań
wykonawczych, sposoby i czas ich realizacji taki, aby zaoferować klientowi korzyści, których
oczekuje i aby uzyskać zysk.”217
W celu rozszerzenia i uszczegółowienia problematyki budowania modelu A. Afuah
określa, a następnie analizuje determinanty rentowności przedsiębiorstwa. W schemacie
kształtowania rentowności, przedstawionym na rysunku 4.1, występują dwie grupy
wzajemnie powiązanych czynników, które o niej decydują. Pierwsza z nich to czynniki
sektorowe, które mogą być traktowane jako czynniki zewnętrzne. Druga grupa determinant
rentowności nazwana jest czynnikami specyficznymi dla danej firmy i można j ą traktować
jako czynniki wewnętrzne.
I. Czynniki sektorowe
Na czynniki sektorowe składają się:
A. siły konkurencyjne,
B. siły kooperacji,
C. otoczenie powszechne.

216 A. Afuah, Business models, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004.
217 Op. cit., s. 2.

Źródło: Opracowanie na podstawie: A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004
Rys. 4.1. Determinanty rentowności przedsiębiorstwa
Fig. 4.1. Conditions of company’s profitability

HO
A. Siły konkurencyjne
Przedstawiona w omawianej pracy charakterystyka sił konkurencyjnych została oparta
na koncepcji M. E. Portera.218 Obejmuje ona: zagrożenie ze strony potencjalnych uczestników
sektora, rywalizację obecnych konkurentów, oddziaływanie dostawców, oddziaływanie
klientów,

oddziaływanie wytwórców produktów

komplementarnych oraz zagrożenie

substytutami.219
Charakter każdej z tych sił oddziałuje w określony sposób na rentowność (dochodowość)
przedsiębiorstwa.
Siła konkurencyjności wywierana przez potencjalnych nowych uczestników jest wysoka,
jeśli bariery, których pokonanie wymaga wejście do danej branży, są niskie. Kiedy łatwo
jest wejść do przestrzeni konkurencyjności, w której firmy działają to są one narażone na
ciągłe ryzyko wejścia innych konkurentów. Powoduje to presję na obniżkę cen
kształtowanych przez firmy, ponieważ wyższe ceny zachęcać by mogły do wejścia
nowych uczestników rynku. Przedsiębiorstwa działające aktualnie w sektorze mogą być
motywowane do nadmiernych wydatków w celu prób zwiększenia barier wejścia
(np. nieracjonalna reklama). Obniżanie cen oraz wzrost kosztów powodują zmniejszenie
dochodowości.
Siła konkurencyjności wywarta przez rywali jest wysoka, jeśli np. istnieje wiele firm
w jednej gałęzi sprzedających te same produkty. Rywalizacja może - i często powoduje
obniżenie cen oferowanych za produkty przez firmy, a to powoduje obniżenie
dochodowości. Taka rywalizacja może także zmusić firmy do zaoferowania wysokiej
jakości produktów klientowi za mniejszą cenę, niż wynikałoby to z jakości produktu, lub
do bardziej intensywnej reklamy, niż to jest potrzebne w celu odróżnienia produktów.
W obu

przypadkach

koszty

niepotrzebnie

mogą

wzrastać,

powodując

spadek

dochodowości.
Siła wywarta przez dostawców wyraża się możliwością ich negocjacji z firmami
z branży. Ta swoista zdolność do negocjacji (wynikająca z różnych powodów) i ich prowa
dzenie może wywołać zarówno wzrost cen za oferowane produkty, jak i sprzedaż produktów
o obniżonej jakości. Obie te sytuacje wpływają na zmniejszenie dochodów firm sektora.
Siła konkurencyjności wywierana przez klientów wyraża się możliwością uzyskiwania
przez nich niższych cen, a także presją na firmy w celu sprzedaży produktów o wyższej
jakości przy dotychczasowym poziomie cen lub uzyskania korzystniejszej dla klientów
relacji cena - jakość. Każda z tych sytuacji wpływa na obniżenie dochodów.

218 M. E. Porter, How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, March-April 1979,
s. 139-154.
219 W przedstawionym modelu biznesu A. Afuah znaczenie tych sił rozpatruje w dwóch aspektach. Pierwszy
z nich to traktowanie ich jako oddziaływanie zewnętrzne na przedsiębiorstwo, drugi jako interakcja na te siły
z jego strony, a więc wewnętrzny czynnik zależny od danego przedsiębiorstwa.

Ill
-

Wytwórcy produktów komplementarnych.220 Siłakonkurencyjności

wywarta przez

komplementariuszy jest wysoka, jeśli mają oni możliwość relacji i pertraktacji z firmami.
Mogą one mieć odbicie w ich działaniach i to zarówno w sferze wielkości sprzedaży,
jak i kosztów.
-

Zagrożenie substytutami. Jeśli oferowanie produkty

mogą byćzastąpione

przez

substytuty, to firmy te muszą utrzymywać niższe ceny, tak aby nie stracić klienta na rzecz
tańszych zamienników. Atrakcyjne i dobre zamienniki mogą także zmuszać firmy
przemysłowe do zwiększenia jakości produktów przy zachowaniu stałej ceny z obawy
utraty klientów na rzecz firm produkujących substytuty. Obniżenie cen lub zwiększenie
jakości bez możliwości podwyższenia cen może powodować spadek dochodów.
Tam gdzie siły konkurencyjności w sektorze są niskie, pozwalają istnieć firmom
przynoszącym przeciętnie zyski wyższe niż w innych gałęziach. Tak jest w przypadku branży
farmaceutycznej, która uważana jest za atrakcyjną. Jej przeciwieństwem jest sektor transportu
lotniczego (linie lotnicze), gdzie ze względu na znaczące oddziaływanie sił konkurencyjnych
średnia dochodowość firm jest niższa. Branżę taką określa się jako mało atrakcyjną albo jako
nieatrakcyjną. Sformułowania takie wynikają z badań prowadzonych przez A. Afuaha221
i R. M. Granta.222 Badano efektywność 17 sektorów przemysłowych USA w latach
1981-2001. Jako kryterium efektywności przyjęto dwa wskaźniki:
-

stopę zwrotu z aktywów ogółem (ROA),

-

stopę zwrotu z kapitałów własnych (ROE).
Wyniki tych badań przedstawiono w tablicy 4.1. Uzupełniono je o wskaźniki

efektywności wybranych firm sektorów farmaceutycznego i transportu lotniczego (tabl. 4.2).
Analiza danych zamieszczonych w tych tablicach wskazuje, że różnice w przeciętnych
wielkościach wskaźników uzyskanych w badanych sektorach są bardzo znaczące.
Największe zróżnicowanie obserwuje się w przypadku rentowności kapitałów własnych.
Wskaźnik ten dla branży farmaceutycznej jest prawie dziesięciokrotnie wyższy niż w
przypadku transportu lotniczego, co potwierdza istnienie silnego wpływu otoczenia
sektorowego na efektywność przedsiębiorstw i całych sektorów.
Komentując wyniki przeprowadzonych badań, A. Afuah zauważa, że każda firma, która
tworzy i wdraża model biznesu, powinna zwracać uwagę na środowisko konkurencyjności
sektorowej, jego wpływ na działania tej firmy, które umożliwiają tworzenie i oferowanie
swoim klientom takich wartości, aby osiągnąć zysk.

220 W polskiej literaturze jako tożsame stosuje się pojęcie komplementariuszy, por. J. Rokita, Zarządzanie strate
giczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 182.
A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin, 2004, s. 3.
222 R. M. Grant, Contemporary Strategy, Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Oxford, Blackwell 2002,
s. 68.
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Tablica 4.1
Zyskowność sektorowa (sektorów gospodarki) w latach 1981-2001
Lp.

Sektor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Farmaceutyczny
Chemiczny i produkty pokrewne
Spożywczy i produkty podobne
Wydawnictwo i publikacje
Gumowy i tworzywa sztuczne
Metalowy
Papierniczy i produkty pokrewne
Elektroniczny i wyposażenie elektryczne (bez
komputerów)
Metali nieżelaznych
Maszynowy z wyjątkiem maszyn elektrycznych
Produktów węglowych oraz naftowych
Tekstylny
Lotniczy, pociski zdalnie sterowane
Produkty kamieniarskie, ceramiczne i szklane
Silnikowy i wyposażenia pojazdów
Hutnictwo żelaza
Transport lotniczy

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

R entow ność kapitałów
w łasnych (R O E) Г%1
25,87
21,70
24,78
16,30
15,07
19,00
13,77
9,63

Rentow ność
m ajątku (RO A) [%]
10,27
7,88
7,25
6,68
6,25
5,58
4,70
4,67

10,39
15,69
13,25
5,11
14,02
9,16
11,91
6,40
2,68

4,23
3,80
3,76
3,71
3,57
3,44
3,16
3,14
2,05

Źródło: opracowanie na podstawie: R. M. Grant, Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques,
Applications, Oxford, UK, Blackwell, 2002, s. 68.

Tablica 4.2
Zyskowność wybranych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego i transportu
lotniczego w latach 1981-2001
R O A - w skaźnik rentow ności m ajątku \%]
Sektor farmaceutyczny
13,71
Bristol Myers Squibb
13,37
Merck
12,89
Schering Plough
12,52
WYETH American Home Products
Przedsiębiorstw a

-

Eli Lilly
Pfizer

10,23
9,66

Pharmacia & Upjohn
American Cyanamid

7,98
3,57
Sektor transportu lotniczego

-

Southwest Airlines
AMR

-

Delta Airlines
UAL

4,85
1,51
1,50
0,96

0,31
US Air
-3,27
America West Holdings
-4,97
Continental Airlines
-5,37
TWA
-13,40
Northwest Airlines
Źródło: opracowanie na podstawie: A. Afuah, Business models, A Strategie Management
Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 3.
-
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B. Siły kooperacji
Drugim z kolei czynnikiem sektorowym w modelu są siły kooperacji. Ich znaczenie
wynika ze zdolności do współpracy z dostawcami, klientami, a nawet z konkurentami. Dobre
relacje z dostawcami mogą zmienić ich rolę z siły konkurencyjnej na rolę sprzymierzeńców,
z którymi firmy współpracują aby stworzyć wyższą jakość dla końcowego (docelowego)
klienta i przez to zwiększyć swoje dochody. Na przykład, w przemyśle samochodowym
współpraca z dostawcami daje efekt w postaci obniżenia kosztów i podwyższenia jakości
produktów znacząco większy niż w przypadku traktowania ich jako konkurentów.
Do oddziaływań sektorowych A. Afuah zalicza także tzw. czynniki warunkujące
tworzenie wartości w danej branży (Critical Industry Value Drivers), które wynikają z jej
specyfiki. Mają one duże znaczenie dla kształtowania wartości dla klientów i to zarówno
w zakresie różnicowania produktów, jak i kształtowania przewagi kosztowej. Przykładowo,
w przemyśle farmaceutycznym takimi krytycznymi czynnikami tworzenia wartości są możli
wości wykorzystania prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz umiejętność przeprowadzenia
prób klinicznych leków w szybki i efektywny sposób, co warunkuje skuteczność i bezpie
czeństwo produktu.
C. Otoczenie powszechne
Znaczenie otoczenia powszechnego jako czynnika sektorowego wynika z faktu,
iż na konkurencyjność środowiska w jakimkolwiek regionie lub kraju wpływ ma jego kultura,
polityka rządu, polityki: fiskalna i monetarna, sądownictwo, system prawny oraz zmiany
technologii. Jednym z wyrazów polityki gospodarczej jest stopień regulacji czy też libera
lizacji (deregulacji) rynku. Jest on często związany z koniecznością posiadania stosownych
zezwoleń czy koncesji. Stopień liberalizacji rynku zwiększa lub zmniejsza bariery wejścia,
co wpływa na wysokość uzyskiwanych dochodów przez firmy danego sektora. Na konku
rencyjność także wpływają narodowe i międzynarodowe czynniki ekonomiczne, takie jak:
wskaźniki wymiany, zatrudnienie, dochody ludności, produktywność. Przykładem może być
rząd, który wprowadza limity importowe na stal, co ogranicza ilość stali na rynku; zmniejsza
się wówczas natężenie konkurencji. Pozwala to lokalnym wytwórcom stali uzyskiwać
większe dochody niż w przypadku sprzedaży w warunkach otwartego rynku.
D. Znaczenie czynników sektorowych dla przedsiębiorstw energetycznych
Odnosząc czynniki sektorowe do sytuacji energetyki, trzeba stwierdzić, że mają one
bardzo duże znaczenie zarówno dla kształtowania modeli strategicznych, ja k i efektywności
przedsiębiorstw tej branży. Dotyczy to głównie sił konkurencyjnych i oddziaływania
otoczenia. Przykładem może tu być oddziaływanie górnictwa na elektrownie produkujące
energię elektryczną z węgla kamiennego czy też presja wywierana na obniżanie cen przez
znaczących odbiorców energii elektrycznej na je j dostawców (zakłady energetyczne).
Wyjątkową

rolę

w

funkcjonowaniu

energetyki

odgrywa

otoczenie

powszechne,

a w szczególności polityka państwa. Zasadnicze znaczenie dla badanego sektora ma ta je j
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część, która dotyczy szeroko rozumianej polityki energetycznej. Jej instrumenty prawne
odnoszą się między innymi do działalności regulowanej, obejmującej kształtowanie taryf,
co istotnie wpływa na przychody firm
uregulowań prawnych

kształtować

energetycznych.

może

wręcz

nowe

Wprowadzanie odpowiednich
warunki

budowania

modeli

biznesowych, czego przykładem może być rozdzielenie działalności handlowej od usług
operatorskich (unbundling).

II. Czynniki specyficzne dla danej firm y
Przechodząc do analizy oddziaływania czynników specyficznych dla danej firmy
na kształtowanie się jej rentowności, warto wrócić do danych zawartych w tablicy 4.1.
Wskazują one, że w każdej branży istnieje wiele różnic w działalności firm ze sobą
konkurujących. W rzeczywistości niektóre firmy w nieatrakcyjnych branżach mogą
efektywniej działać niż inne funkcjonujące w atrakcyjnych branżach. Rozważając sytuację
Southwest Airlines, chociaż są one z nieatrakcyjnej branży transportu lotniczego,
to wyprzedzają w rentowności nie tylko rywali z branży, ale także American Cynamid
z branży farmaceutycznej. Pytanie, jakie należy tutaj postawić, brzmi: co pozwala niektórym
firmom wyprzedzać w działalności swoich konkurentów? Odpowiedź jest następująca: trzy
czynniki charakterystyczne dla przedsiębiorstwa określają czy jest ono bardziej dochodowe
niż konkurenci w branży oraz inne firmy. Są to:
A. Pozycja, którą firma zdobywa oraz utrzymuje w branży i na rynkach, na których
konkuruje.
B. Działania (aktywności), które wykonuje do zdobycia i utrzymania tej pozycji.
C. Zasoby i kompetencje pozwalające na prowadzenie odpowiednich działań.
Wymienione czynniki składają się z kolei z poszczególnych elementów, które warto
przeanalizować w kontekście ich wpływu na rentowność przedsiębiorstwa.
A. Pozycja firm y
Pozycja firmy w branży (sektorze) kształtowana jest przez następujące elementy:
-

wartość, którą firma oferuje klientom,

-

segmenty rynku, na któiych oferowana jest wartość,

-

źródła dochodów w określonym segmencie rynku,

-

względne położenie firmy w stosunku do swoich dostawców, klientów, aktualnych i
potencjalnych konkurentów na rynku oraz substytutów,

-

ceny oferowane klientom.
Wartość, którą firma oferuje klientom
Wartość oferowana klientom utożsamiana jest z preferowaniem przez nich wyboru

produktów danej

firmy. Preferencje te wynikają z takich cech, jak różnicowanie

(dyferencjacja) danego produktu w stosunku do produktów konkurencji lub postrzeganie go
jako produktu tożsamego z produktem konkurencji, ale oferowanego po niższej cenie.
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W takim

podejściu

do

wartości

oferowanej

klientowi

oczywiste jest

odniesienie

do podstawowych strategii konkurencji sektorowych sformułowanych przez M. E. Portera,223
a rozwiniętych przez wielu innych Autorów.224
A. Afuah, opierając się na pracach M. E. Portera225 i J. B. Bameya226, wyróżnia siedem
podstawowych sposobów osiągania różnicowania produktów. Są nimi: cechy produktu,
reputacja firmy (marka firmy), wielkość sieci sprzedaży, położenie, moment wprowadzania
produktu na rynek, usługi posprzedażne (serwis), rozmaitość asortymentu produktów (produkt
mix).
Cechy funkcjonalne produktu
Oferowanie różnorodnych, unikalnych cech produktu takich, których nie mają produkty
konkurentów, ma nadać mu takie właściwości, które powodują że klient postrzega ten
produkt jako przynoszący mu szczególną wartość. Najprostszy przykład: producent
samochodów chce, aby rozróżniać produkt poprzez wzornictwo, oszczędne zużycie paliwą
osiąganie dużej szybkości, przyśpieszenia czy też komfort jakości jazdy.
Reputacja firm y
Dobra reputacja firmy może powodować, że klient postrzega produkty tej firmy jako
bardziej wartościowe, niż wskazują na to cechy funkcjonalne produktu. Na przykład: niektóre
osoby kupują samochód BMW, ponieważ uważają że jest on wysokiej klasy i jakości, inni
kupują ponieważ przez lata jeżdżąc nim, doszli do przekonania, że BMW jest dla nich
najlepszym autem. Ta druga grupa klientów nabywa auta BMW nie ze względu na jakość
samochodu, ale dlatego, że jest to marka BMW - reputacja firmy ma tu bardzo istotne
znaczenie. Korzyści może przynosić także związek danego produktu z produktem
renomowanej marki. Przykładowo, we wczesnych latach rynku komputerowego kupowano
komputery osobiste Compaq, ponieważ były one niemal kopią („klonem”) komputerów
osobistych IBM.
Wielkość sieci sprzedaży
Wartość niektórych produktów i technologii wzrasta wraz ze wzrostem liczby
użytkowników. O takich produktach mówi się, że tworzą one sieć zewnętrzną - większa

223 M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992,
s. 50 i dalsze.
224 Por. m.in. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE,
Warszawa 2005, s. 94 i dalsze; A. Haberberg, A. Rieple, The Strategie Management of Organisations, Pearson
Education Limited 2001, Edinghburg 2001, s. 180 i dalsze; K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa
1999, s. 66 i dalsze; Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998,
s. 179; A. Kaleta, Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław 2000, s. 135 i dalsze; M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002,
s. 178- 186, A.A. Thomson, A J. Strickland, Strategie Management Concepts and Cases, McGraw-Hill, New
York 2003, s. 56 i dalsze.
225 M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992,
s. 53-54.
226 J. B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Adventage, Reading, MA: Add-Weseley, 2002, s. 18.
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liczba osób używających dany produkt to wzrost jego wartości dla użytkowników.227 W ten
sposób firma oferująca produkt może różnicować swoje produkty przez budowanie dużej sieci
użytkowników.

Dobrym przykładem powyższego zagadnienia są sieci telefoniczne.

Im większa liczba osób korzystających z sieci, tym większa wartość i korzyści dla użytko
wników. Wzrost sieci zewnętrznej osiąga się także poprzez powiązanie jej z produktami
komplementarnymi. Przykładem może tu być dostosowywanie się rozwoju oprogramowania
do odpowiednich parametrów komputerów. Chociaż szacowana wartość sieci rośnie według
funkcji wykładniczej, nie zawsze większa sieć oznacza większą wartość dla klienta. Warto
w tym miejscu odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy większa sieć użytkowników sprawia,
że staje się ona dla mnie jako dla klienta bardziej cenna? Przykładem może być porównanie
dwóch sieci o podobnej liczbie użytkowników: Amazon.com i eBay.com. Dla klienta
kupującego określony produkt w sieci Amazon nie ma znaczenia, że taki produkt mogą w tej
firmie nabyć miliony ludzi. Jednakże w przypadku sieci aukcyjnej większa ilość
zarejestrowanych w celach handlowych użytkowników stwarza więcej okazji sprzedaży
i zakupu. Stąd wniosek, że wielkość sieci ma większe znaczenie w przypadku bezpośredniego
kontaktu klient —klient na aukcjach internetowych niż dla kontaktów sprzedawca - klient
w firmach sprzedaży internetowej.
Moment wprowadzania produktu na rynek
Firma może osiągnąć rozróżnialność swoich produktów w sytuacji, gdy jako pierwsza
wprowadza je na rynek. Produkt ten będzie rozróżnialny dzięki swoim zaletom do momentu,
gdy inna firma wprowadzi produkt o podobnych cechach. Przykładem mogą tu być nowe
produkty sprzętu telekomunikacyjnego, RTV, a także farmaceutyki.
Lokalizacja
Różnicowanie produktu wynikające z lokalizacji ma trzy aspekty. Pierwszy to dostę
pność wynikająca z preferencji określonego produktu przez klienta. Druga to łatwość dostępu
dotycząca produktów o zbliżonych lub takich samych cenach (np. wybór bliższej stacji
benzynowej w przypadku podobnych cen paliwa). Trzeci to lokalizacja mająca szczególną
reputację. Przykładem może być wybór zrobienia zakupów w sklepie zlokalizowanym
w eleganckim, renomowanym centrum handlowym, zamiast w najbliższym lokalnym sklepie.
Usługi posprzedażne (serwis)
Innym ważnym elementem wpływającym na różnicowanie produktu jest serwis
posprzedażny. Gęstość sieci serwisowych, ich dostępność, szybkość i jakość dokonywania
napraw oraz ich koszty - to główne czynniki wpływające na ocenę serwisu posprzedażnego
przez klientów.
Rozmaitość asortymentu produktów (produkt mix)
Produkt może być bardziej cenny dla klientą jeśli podczas zakupu istnieją inne produkty,
które może jednocześnie zakupić. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla klientów, którzy
227 Por. np. M. I. Katz, C. Shapiro, Technology Adaptation in the Presence of Network Extemalites, Journal of
Political Economy, nr 94,1985, s. 822- 841.
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cenią sobie szybkie zakupy w jednym miejscu. Różnorodność produktów lub łączenie
produktów jest charakterystyczne dla dużych centrów handlowych i sklepów ze sprzętem
elektronicznym (tzw. mediamarkety). Dużą zaletą takich sklepów jest to, że oferują one
ogromny wybór artykułów. Coraz większą rolę w oferowaniu dużej liczby asortymentów
odgrywają także sieci sprzedaży internetowej. Przykładowo, Amazon.com w 1999 roku
oferował swoim klientom w sieci internetowej ok. 16 milionów artykułów.
Chcąc osiągnąć wartość oferowaną klientowi poprzez różnicowanie produktu, istotne jest
określenie potrzeb klientów w aspekcie różnorodnych korzyści, jakie dać mu ma taki produkt.
Poprzednio stwierdzono, że istotną determinantą osiągania rentowności przedsiębiorstwa
poprzez aplikację odpowiedniego jego modelu biznesowego jest oferowanie klientowi
większej wartości niż konkurencja. Firma powinna być zatem zainteresowana w zrozumieniu
potrzeb klientą aby je móc zaspokoić. Nieodłącznym pytaniem zadawanym w kontekście
zrozumienia klienta jest: jak (jakimi metodami) przedsiębiorstwo określa potrzeby klienta
związane z produktami firmy? W niektórych branżach wydaje się, że jest jasne, czego
wymagają klienci. Użytkownicy telefonów komórkowych są zainteresowani aparatami
umożliwiającymi im telefonowanie z dowolnego miejsca i do dowolnego abonenta. Oczekują
ponadto łatwego dostępu do Internetu i takich baterii w telefonach, które nie wymagają
częstego ładowania. Wytwórcy komputerów z kolei zawsze poszukują mikroprocesorów,
które są bardzo szybkie, energooszczędne i niedrogie. W zdecydowanej większości
przypadków oczekiwania klientów nie są tak oczywiste, dlatego firmy współpracują
z klientami między innymi po to, aby dowiedzieć się, jakie są ich rzeczywiste potrzeby.228
Autor przedstawia trzy drogi określania potrzeb i oceniania przez klientów produktów:
-

skalowanie wielowymiarowe,

-

analiza kosztów korzyści (relacja cena - korzyść),

-

postęp technologiczny.229
Ujmując rzecz najbardziej syntetycznie, można powiedzieć, że skala wielowymiarowa

jest techniką graficznego przedstawienia percepcji korzyści klientów w odniesieniu
do konkurujących produktów. Pokazuje ona podobieństwa i różnice pomiędzy tymi
produktami. Źródłem danych są badania prowadzone wśród klientów, którzy oceniają
podobieństwa i różnice produktu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie te produkty
im dają. Na podstawie takich badań sporządza się tzw. mapy korzyści dla klienta. Pokazują
one zależności pomiędzy poszczególnymi badanymi cechami.230 Przykładowo, badanie
różnicowania samolotów produkowanych przez

firmy Boeing i Airbus wykazało,

że najbardziej wyróżnianym ze względu na zasięg i liczbę pasażerów na pokładzie (450 osób)
228 W odniesieniu do sektora energetycznego aktualnie badanie potrzeb klientów sprowadza się głównie
do określania ilościowego zapotrzebowania na media energetyczne. Próby różnicowania produktu wymagać
będą innego podejścia do określania potrzeb klientów. Stąd nawet w zarysie warto zaznaczyć tę problematykę
w modelu.
229 Szerzej w A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 22.
230 Op. cit., s. 23.
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samolotem jest Boeing 747. Klienci najwyżej ocenili korzyści dla siebie wynikające z dużego
zasięgu (13 000 km) tego samolotu. Duża liczba pasażerów na pokładzie przekłada się z kolei
na

możliwości

oferowania niższych

cen.

wynikających z porównywania produktów,

Poza wskazaniem

relatywnych

istotniejszym znaczeniem

korzyści

map korzyści

dla modeli biznesowych jest identyfikacja tzw. białych przestrzeni - wymiarów (cech)
potencjalnego, oczekiwanego produktu, które zdaniem klientów dałyby im szczególne
korzyści. Wskazuje ona na możliwość ulokowania w tych przestrzeniach nowych produktów,
które firma powinna możliwie szybko opracować i zaoferować klientom. Przykładowo,
wyniki przeprowadzonych badań dotyczące oczekiwań klientów linii lotniczych skłoniły
firmę Airbus do rozpoczęcia prac nad opracowaniem modelu samolotu (A3XX) o znacząco
dużym zasięgu (15 000 km) i zabierającym na pokład od 550-900 pasażerów.231
Skala wielowymiarowa ma tę słabość, że nie dostarcza informacji, ile klienci są w stanie
zapłacić za każdą z korzyści, której oczekują w związku z nabyciem danego produktu.
Na przykładzie samolotu pasażerskiego nie wiemy, ile (wyrażona w pieniądzu) warta jest dla
pasażera prędkość lotu samolotu w relacji do liczby miejsc na pokładzie samolotu i jego
zasięgu. Informacja dotycząca kosztowego i cenowego aspektu danej cechy i wynikającej
z niej korzyści jest natomiast ważna dla firm, które chcą rozwijać swój model biznesu,
bowiem dotyczy jego efektywności. Metoda badania kosztów, jakie są ponoszone
dla zapewniania korzyści klientom, jest próbą analizowania wyceny kosztowej każdej,
pojedynczej takiej korzyści. Daje ona firmie informacje, jak klienci cenili cechy produktu
w przeszłości, co pozwala mieć pewne wyobrażenie, jak będą określone cechy produktu cenić
w przyszłości. Metoda ta zakłada, że produkty mogą być reprezentowane jako pakiet korzyści
i kiedy klienci płacą za produkt, to płacą za korzyści zawarte w produkcie. Dlatego kiedy linia
lotnicza nabywa samolot, to niejako płaci za: prędkość lotu, jego zasięg, liczbę miejsc
na pokładzie, jednostkowe zużycie paliwa, maksymalny udźwig, pojemność zbiornika paliwa
itd. Koszty te przekłada się na cenę za przelot. Przez odpowiednio zastosowaną analizę
regresji pomiędzy ceną a korzyściami dla klienta można określić poszczególny element ceny
przypadający na każdą z korzyści. W badaniach nad lekami przeciwcholesterolowymi
określono, że pacjenci i ich ubezpieczyciele płacili więcej za każdy procentowy spadek LDL
(tzw. zły cholesterol) niż za procentowy wzrost HDL (tzw. dobry cholesterol)232.
Analiza kosztów korzyści jest cennym uzupełnieniem informacji uzyskanych poprzez
skalowanie wielowymiarowe, jej słabością jest jednak występowanie trudności w zbieraniu
danych.
Częste są sytuacje, że producenci prowadzący prace badawczo - rozwojowe (B+R) oraz
wynalazcy pomagają klientom sprecyzować ich potrzeby i wskazać korzyści z określonych
produktów. Jak słusznie zauważono, klienci z pewnością nie informowali wynalazcy
kuchenki mikrofalowej, którym jest B. Raytheon, że jej potrzebują. Raytheon wynalazł
231 Prototyp takiego samolotu firma Airbus pokazała we Francji na początku 2005 roku (przyp. autora).
232 Op. cit., s. 24.
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to urządzenie, a dopiero potem współpracował z klientami, aby pomóc im je odkryć i
przekonać ich, że potrzebują takiej właśnie kuchenki. Postęp techniczny i związana z nim
wynalazczość dotyczą jeszcze bardzo wielu produktów, jak chociażby tych z dziedziny
techniki komputerowej, telekomunikacyjnej czy radiowo-telewizyjnej. To głównie prace
badawcze i rozwojowe, postęp techniczny kreują nowe produkty zaspokajające różnorodne
potrzeby klientów, dostarczając im przez to określonych korzyści. Oczywiście, firmy starają
się łączyć prace badawczo - rozwojowe (B+R) z rozumieniem potrzeb klientów. Na przykład,
twórcy komputerów wiedzą że użytkownicy tych urządzeń chcą mieć komputery przenośne
(notebook), które są lekkie, nie wymagają częstego ładowania i posiadają funkcjonalne
oprogramowanie. W przemyśle farmaceutycznym klienci chcą leków bezpiecznych,
nie dających skutków ubocznych, tanich i o efektywnym działaniu.
Biorąc pod uwagę najważniejsze potrzeby klientów, które są wspólne dla wielu sektorów
i grup konsumenckich, można zauważyć, że badania i rozwój w zakresie dostarczania
korzyści klientom skupiają się na:
-

możliwości stosowania danego produktu w wielu miejscach,

-

dostępności i gotowości do użytkowania danego produktu (np. klienci preferują
komputery, które są natychmiast gotowe do działania),

-

ekonomizacji rozmiaru produktu (małe może być lepsze),

-

ekonomizacji ceny (klienci chcą płacić mniej, a otrzymywać pełen pakiet korzyści, stąd
wymyślać trzeba ciągle nowe sposoby obniżenia kosztów).233
Mówiąc o znaczeniu postępu technicznego w kreowaniu potrzeb klientów, warto

zauważyć, że wiele produktów używanych powszechnie w gospodarstwach domowych
najpierw znalazło uznanie w biurach i fabrykach. Przykładami mogą tu być komputery,
kamery czy też klimatyzatory.234
Niski koszt to, obok różnicowania, drugi ważny czynnik wpływający na preferencje
klienta przy wyborze produktu danej firmy. A. Afiiah wyróżnia sześć głównych źródeł
obniżania kosztów jednostkowych.235 Są to:
1) efekt skali (ekonomia skali),
2) identyfikacja czynników kształtujących koszty,
3) czynniki warunkujące koszty specyficzne dla danego sektora (Industry - Specific Cost
Drivers),
4) innowacje,
5) efekt uczenia się (ekonomia uczenia),
6) eliminowanie kosztów niewłaściwej organizacji pracy.

233 Op. cit., s. 25.
234 Więcej w: A. N. Afuah, Innovation Management Strategies, Implementation and Profits, Oxford University
Press New York 2002, rozdz. 6.
235 A. Afuah, Business models, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 26.
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1) Efekt skali (ekonomia skali)
W przypadku ekonomii skali Autor w sposób syntetyczny przedstawia relacje pomiędzy
wielkością sprzedaży, kosztami stałymi, kosztami zmiennymi i kosztami jednostkowymi.
Eksponuje ogólnie znane zasady oddziaływania wzrostu ilości sprzedaży na poziom kosztów
jednostkowych.236 Wskazuje na takie przykłady kosztów stałych, jak badania i rozwój czy też
koszty kampanii reklamowych, które znacząco mogą się przyczyniać do osiągania wzrostu
sprzedaży, a przez to do minimalizacji tych kosztów w odniesieniu do kosztu jednostkowego.
2) Identyfikacja czynników kształtujących koszty
Do wybranych czynników kształtujących koszty przedsiębiorstwa zaliczono:
-

odpowiednie umiejscowienie (ulokowanie) określonej działalności firmy,
siłę oddziaływań negocjacyjnych na dostawców.

W pierwszym przypadku chodzi o takie umiejscowienie (ulokowanie) określonej
działalności firmy, aby osiągać koszty niższe od konkurentów. Przykładem może być WalMarkt, który ze względu na niskie koszty robocizny, umiarkowane ceny czynszów
dzierżawnych i praktycznie brak organizacji związkowych w południowo-zachodniej części
USA, tam właśnie ulokował swoje wiejskie sklepy. Innym przykładem mogą być
amerykańskie przedsiębiorstwa branży elektronicznej, które począwszy od lat siedemdzie
siątych ze względu na koszty pracy przenosiły, a potem rozwinęły swoje laboratoria
badawcze w Indiach i Irlandii. W obydwu przypadkach firmom udało się znacząco obniżyć
koszty.
Drugim, ważnym czynnikiem mogącym wpłynąć na obniżkę kosztów jest siła
negocjacyjna wywierana na dostawców. Może ona dotyczyć zarówno cen dostarczanych
produktów, jak też ich jakości. Siła ta wynika najczęściej ze skali dokonywanych zakupów i
ich częstotliwości.
3) Czynniki warunkujące koszty specyficzne dla danego sektora
W przypadkach niektórych sektorów można mówić o specyficznych dla nich kosztach,
odgrywających znaczącą rolę w strukturze i poziomie kosztów. Takim kosztem w przemy
słach surowcowych (np. w przemyśle cementowym) są koszty transportu ich produktów.
Innym

przykładem

mogą być koszty wynagrodzeń najbardziej wykwalifikowanych

specjalistów w firmach konsultingowych. O ile w pierwszym przypadku dąży się do optyma
lizacji wykorzystania zdolności transportowych i stosowania najtańszych rodzajów transportu,
o tyle w drugim, oszczędności kosztów mogą wynikać z maksymalizacji produktywności
uzyskiwanej dzięki wiedzy i umiejętnościom dobrze opłacanych konsultantów.

236 Szerzej problematykę tę przedstawili m.in. R. Cambell, L. McConnel, Economics, McGraw-Hill Book
Company, 1984, s. 455-456, s. 492; S. Fisher, R. Dorbusch, Economics, McGraw-Hill Book Company, 1983,
s. 164-165, s. 228-229; W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, 1998, s. 238-240, s. 254,
s. 290-291.
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4) Innowacje
Innowacje są czynnikiem, który wpływa zarówno na różnicowanie produktów, jak i na
ich koszty. Przykładem takiego połączonego oddziaływania mogą być innowacje w produkcji
procesorów do komputerów. Producenci tych urządzeń, począwszy od 1969 roku, potrafią
corocznie podwajać ich możliwości techniczne i jednocześnie obniżać ich koszty. Z kolei
przykładem równoczesnego obniżania kosztów transakcyjnych i kosztów produkcji jest
zastosowanie Internetu.237 Do innowacyjnych metod obniżania kosztów, przykładowo,
zaliczyć można takie systemy usprawniania zarządzania, jak:
-

„Szczupła” organizacja produkcji (Lean manufactoring),

-

TQM,

-

Reengineering,
System dostaw ,ju st in time”,

-

Kooperacja z dostawcami.
Innowacją która wpłynęła na obniżkę kosztów opracowywania nowego wzornictwa,

było zastosowanie systemów komputerowych projektowania wyrobów.
5) Efekt uczenia się (ekonomia uczenia)
Realizacja często powtarzających się, właściwych dla danej firmy zadań umożliwia
uczenie się, a więc zdobycie wiedzy i doświadczenia, które pozwalają te zadania robić tak,
aby obniżać ich koszty238
6) Eliminowanie kosztów niewłaściwej organizacji pracy
Są to koszty ponoszone w związku z zajmowaniem się przez pracowników sprawami
niezwiązanymi z ich obowiązkami w firmie i marnotrawieniem czasu pracy. Powoduje
to wzrost kosztów oraz spadek produktywności. Dobrym przykładem jest tu korzystanie przez
pracowników z Internetu do celów niezwiązanych ze sprawami służbowymi. Eliminacja
takiego marnotrawstwa może się przyczynić do zmniejszenia kosztów w przedsiębiorstwie.
Segmenty rynku
Z preferencjami i potrzebami klientów związany jest wybór odpowiednich segmentów
rynku, takich, które sprawią że dostarczane na nie produkty będą dla klientów atrakcyjne.
Zróżnicowane

potrzeby

klientów

wymagają

kierowania

odpowiednich

produktów

na właściwe segmenty rynku, tak aby oferta produktowa ciągle mogła te potrzeby realizować.
Wybór i utrzymanie atrakcyjnego segmentu wymaga czasem łączenia pewnych wartości w
produkcie przeznaczonym dla różnych grup klientów. Przykładowo, jedna grupa klientów
preferuje oszczędny, bezpieczny samochód, inna grupa chce mieć auta łatwe w prowadzeniu,
z dobrym przyspieszeniem. Z pewnością połączenie tych cech w jednym produkcie nie jest
sprawą prostą.

237 Autor powołuje się tu na pracę A. N. Afuah, Redefining Firm Boundaries in the Face of the Internet. Are
firm really Shrinking?, Academy of Management Review 2003.
238 Problematykę praktycznych aspektów uczenia się i doświadczeń przedstawił F. Krawiec w książce: Zarządza
nie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2003, s. 187-207.
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Wybór odpowiednich segmentów rynku wiąże się zawsze z określeniem docelowych
rynków i docelowych klientów. W związku z tym dla potrzeb modelu biznesowego stosuje się
różne podziały klientów czy też segmentów rynku239.
Źródła dochodów
Następnym elementem określającym pozycję firmy w branży (sektorze) są źródła
dochodów uzyskiwanych w poszczególnych segmentach rynku. Dodać należy, że przedsię
biorstwo może mieć wiele źródeł dochodów o zróżnicowanym znaczeniu w obrębie danego
segmentu rynku. Przykładem może tu być sytuacja większości producentów silników
odrzutowych w USA, którzy znacząco więcej zarabiają z serwisowania i renowacji
używanych silników niż ze sprzedaży nowych. Identyfikacja źródeł dochodów pomaga firmie
zdecydować, jaką wartość zaoferować klientowi i na jakim poziomie i zakresie skupić swoje
działalności przynoszące tę wartość. Przykładowymi źródłami przychodów mogą być
zarówno produkty bezpośrednio kierowane do klienta, usługi posprzedażne czy też opłaty
za patenty i własności intelektualne. Dla określonych źródeł przychodów właściwe są odpo
wiednie sposoby uzyskiwania tych przychodów. Zapłata za produkt może być realizowana
bezpośrednio w formie przedpłaty, sprzedaży komisowej, itd.240
Względna pozycja w sektorze
W dalszym ciągu analizowania pozycji przedsiębiorstwa A. Afuah zauważa, że jeśli
firma oferuje właściwą wartość klientowi, we właściwym segmencie rynku i robi to lepiej
niż konkurencja, to możliwa jest i taka sytuacją że nawet wtedy nie będzie to firma wysoko
dochodowa. Zdarzyć się to może w takim przypadku, gdy jej względna pozycja w stosunku
do klientów i dostawców nie jest korzystna (np. jedyny odbiorca stosujący produkt firmy,
dostawca istotny dla jakości lub niepowtarzalności produktu). Oznacza to, że względna
pozycja firmy w stosunku do istniejących dostawców, konkurentów, klientów, potencjalnych
wchodzących do sektora konkurentów, substytutów i komplementariuszy odgrywa istotną
rolę w zdolności tej firmy do przynoszenia dochodów.241
Warto pokrótce przedstawić, jakie z punktu widzenia czynników specyficznych danej
firmy elementy przesądzają o znaczeniu tych sześciu sił konkurencyjnych242.243
Siła oddziaływania dostawców zależna je st od:
-

stopnia ich koncentracji i dominacji w sektorze dostawców. Im jest ona większą tym
znaczniejsze jest oddziaływanie dostawcy na przedsiębiorstwo;

239 Szerzej: A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 75-83.
240 Op. c it, s. 68-71.
241 Przedstawienie sił wpływających na konkurencję w sektorze jest o tyle istotne, że ma znaczące zastosowanie
dla analizowania i budowania modeli przedsiębiorstw energetycznych, co wykorzystano w dalszej części pracy.
242 Szerzej oddziaływanie sześciu sił konkurencyjnych A. Afuah, Business models, A Strategie Management
Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 33-39.
24 Por. także M.E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE,
Warszawa 1992, s. 23-46; S. Oster, Modem Competitive Analysis, Oxford University Press, New York 1999,
s. 46-48.
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-

zróżnicowania produktu dostawcy. Im ono większe, tym wyższe koszty zmiany
dostawcy;

-

wiarygodnego zagrożenia integracji „do przodu”, jakiej może dokonać dostawca.
Stanie się on się wtedy konkurentem firmy;

-

małego udziału wartości dostaw w kosztach firmy. Sytuacja taka oznacza słabe
oddziaływanie dostawcy;

-

wysokiego zysku uzyskiwanego dzięki dostawom. Oznacza silną pozycję i oddzia
ływanie dostawców;

-

znaczącego wpływu na jakość produktów. Pozycja

dostawców w takiej sytuacji

w stosunku do firmy jest relatywnie silna;
-

oszczędności kosztów dzięki unikalnym dostawom. Sytuacja

taka daje mocną

pozycję dostawcy. Zwykle dotyczy ona dostawcybardzo wyspecjalizowanych
usług;244
-

braku możliwości substytucyjnych produktów. Jeśli trudno jest firmie zastąpić
dostarczany produkt innym, dostawcy mają silną pozycję;
brak (ograniczona) informacji o dostawach i dostawcy. Im lepsza znajomość
dostawcy i jego produktu, tym firma bardziej odporna na jego oddziaływanie.

Czynniki wpływające na oddziaływanie konkurentów (rywalizacja) w sektorze to:
-

liczba i podobieństwa konkurentów. Duża liczba firm w sektorze lub istnienie
podobnych, równoważnych (pod względem potencjału) firm powoduje dużą presję
na konkurowanie;

-

niski wzrost lub wręcz degresja sektora. Sytuacja taka z powodu słabnącego popytu
sprzyja walce konkurencyjnej;
małe zróżnicowania produktów. Podobne, często masowe produkty ułatwiają
odbieranie firmie klientów przez rywali. Przeciwna sytuacja, tj. różnicowanie
produktów, stanowi pewną ochronę przed walką z konkurentami o klienta. Zróżnico
wane produkty utrwalają preferencje i lojalność klientów;

-

skokowy wzrost zdolności produkcyjnej. Jeśli nastąpił w sektorze taki wzrost
(np. z powodów koniunkturalnych), to w sytuacji dekoniunktury może on prowadzić
do radykalnego zmniejszania cen, a więc do wojny cenowej;

-

wysokie bariery wyjścia. Jeśli koszty zmiany określonej dziedziny działalności są dla
przedsiębiorstwa za wysokie, to firma ta dalej pozostaje w danym sektorze, mimo
że może nie osiągać rentowności. Powoduje to wzrost natężenia konkurencji;245

-

wysokie koszty stałe, niskie koszty zmienne. Jeśli w przedsiębiorstwach sektora
struktura kosztów wskazuje na znacząco duży udział kosztów stałych w stosunku
do kosztów zmiennych, to firmy te w warunkach recesji mogą sprzedawać swoje

244 Przykładem takich dostawców są firmy prowadzące badania i analizy poprzedzające prace wiertnicze.
245 Znacznie szerzej zagadnienie to opisuje M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów
i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 37-38, s. 254-261.
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produkty nawet na poziomie cen pokrywających tylko koszty zmienne. W takiej
sytuacji konkurencja kosztowa może być znacząca;246
zróżnicowanie konkurentów. Jeśli firmy istotnie różnią się strukturami kosztów,
strategiami, pochodzeniem kapitału czy też celami, ta różnorodność może się
przekładać na ostrość konkurencji. W krajach gdzie sprzedaż jest dla firm ważniejsza
od uzyskiwanych zysków, decyzje obniżania cen mogą się okazać najważniejszym
czynnikiem tzw. erozji zysku.
Siła oddziaływania klientów (nabywców)
Determinanty określające oddziaływania klientów są analogiczne jak w przypadku
dostawców, a ich siła jest wynikiem następujących czynników:
stopnia koncentracji i dominacji w sektorze nabywców. Im większa liczba klientów,
niższy stopień koncentracji sektora nabywcy, tym słabsza siła ich oddziaływania
na przedsiębiorstwo;
-

mało zróżnicowanego produktu. Klient łatwo może zmienić dostawcę, zwłaszcza gdy
nie są wysokie koszty tej zmiany;
wiarygodnego zagrożenia integracji „do tyłu”, jakiej może dokonać nabywca. Stanie
się on się wtedy konkurentem firmy;
dużego udziału wartości dostaw w kosztach nabywcy. Sytuacja taka oznacza
znaczącą presję klienta na obniżenie ceny;
niskiego zysku uzyskiwanego przez klienta poprzez zakup produktu firmy. Oznacza
dużą skłonność nabywcy do negocjowania niższych cen;

-

znaczącego wpływu na jakość produktów klienta. Pozycja klienta w takiej sytuacji
jest w stosunku do firmy relatywnie słaba;

-

braku zdolności do oszczędności kosztów u klienta. W tej sytuacji klient
zainteresowany jest zmianą dostawcy, którego unikalne produkty obniżą koszty;

-

zdolności do substytucji produktu firmy. Jeśli jest łatwo klientowi zastąpić dany
produkt innym, to jego siła oddziaływania rośnie;

-

duża ilość informacji. Posiadanie przez klienta pełnych informacji o produktach,
ich cenach i kosztach, a także o przedsiębiorstwach sektora zwiększa jego oddziały
wanie negocjacyjne.

Oddziaływanie potencjalnych konkurentów wchodzących do sektora
Zagrożenia wynikające z wejść do sektora zdeterminowane są określonymi ich
barierami. Zaliczyć do nich można:

246 M. E. Porter problem ten widzi inaczej. Uważa mianowicie, że wysoki poziom kosztów stałych wywiera silny
wpływ na pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej prowadzący do obniżania cen. Dotyczy to w dużym
stopniu firm surowcowych. Znaczącą cechą struktury kosztów takich firm jest relacja kosztów do wartości
dodanej, a nie do kosztów zmiennych. Przedsiębiorstwo nieosiągające znaczącej wartości dodanej, o dużych
kosztach wynikających z zewnętrznych zakupów, może podlegać dużej presji na większe wykorzystanie
zdolności produkcyjnej dla zrównoważenia kosztów przychodami. Dzieje się tak, mimo że bezwzględny udział
kosztów stałych w kosztach ogółem może być niewielki. Patrz op. cit., s. 35-36.

125
wysokość ekonomiki skali (efekt skali minimalizujący koszt). Związany on jest
z taką graniczną skalą sprzedaży, która przyczynia się do obniżania kosztu
jednostkowego. Wysoki poziom wielkości tej skali utrudnia nowe wejścia z dwóch
powodów. Pierwszy - to wiążąca się z wielkością skali konieczność uzyskania
relatywnie dużego udziału w rynku przez wchodzącą na rynek firmę. Drugi
to zwiększona podaż mogąca spowodować obniżkę cen stanowiącą zagrożenie
dla efektywności wejścia;
-

różnicowanie produktów. Reputacja i przywiązanie klientów do produktów uzyskane
poprzez różnicowanie produktu zmniejszają zagrożenie nowych wejść;

-

potrzeby kapitałowe. Wysokość kapitału potrzebnego do wejścia do danego sektora
może stanowić skuteczną barierę. Tak jest, na przykład, w przypadku tych sektorów,
które cechują się wysokim poziomem prac badawczo-rozwojowych. Do nich zalicza
się między innymi sektor lotniczy czy farmaceutyczny. Dobrym przykładem poziomu
finansowego prac badawczo-rozwojowych, stanowiącym barierę wejścia, jest budżet
projektu samolotu Airbus A3XX, który wynosi ok. 13 mld dolarów;247
dostęp do kluczowych czynników wejścia. Takimi kluczowymi czynnikami mogą
być kanały dystrybucji, technologia, know-how, lokalizacja czy też dostęp do
surowców lub energii. Im ten dostęp trudniejszy, tym zagrożenie ze strony
potencjalnych wchodzących do sektora mniejsze;

-

rozmiar sieci. Jeśli firma posiada rozbudowaną sieć użytkowników swoich
produktów, to zagrożenie ze strony potencjalnych wchodzących do sektora jest
mniejsze. Przykładem może być Microsoft i sieć użytkowników jego produktu
Windows;
krzywa uczenia się. Im bardziej znaczące są efekty obniżki kosztów będące
rezultatem uczenia się lub stosowania unikalnego know-how przez przedsiębiorstwo,
tym trudniej opanować je przez potencjalnych wchodzących do sektora;

-

działania odwetowe. Jeśli dotychczasowe doświadczenia wskazują na swoistą
reputację sektora w zakresie działań odwetowych, a także firmy sektora mają ku temu
stosowny potencjał, to zagrożenia ze strony nowych wchodzących są mniejsze;

-

polityka państwa. Prowadzona przez państwo (zarówno na poziomie centralnym,
jak i lokalnym) polityka może ograniczać siłę potencjalnych wchodzących do
sektora. Przykładem instrumentów takiej polityki są koncesje i zezwolenia.

Siłę oddziaływania produktów substytucyjnych wyznaczają następujące czynniki:
zdolność do kreowania kluczowych produktów substytucyjnych. Jeśli dostawca
substytutów potrafi skłaniać klientów do wyboru jego produktów, to jego siła oddzia
ływania jest większa;

247 A. Afuah podaje tę ogromną kwotę za M. Cane, R. Esty, Airbus A3XX: Developing the World's Largest
Commercial Jet (A), Harvad Business School, case 9-201-028, August 2001.
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korzyści ze stosowania substytutów. Im większe korzyści ekonomiczne, jakie może
mieć klient ze stosowania substytutów, tym silniejsza pozycja jego dostawców;
-

elastyczność cenowa popytu. Jeśli sektor charakteryzuje się dużą elastycznością
cenową popytu, to siła oddziaływania produktów substytucyjnych jest większa.

Oddziaływanie komplementariuszy (dostawców produktów komplementarnych) zależne
je st od:
-

zdolności do kreowania kluczowych produktów komplementarnych. Jeśli niewielu
komplementariuszy dostarcza istotne dla wzrostu sprzedaży produktu wyroby
komplementarne, to ich pozycja przetargowa jest silna. Przykładem może być
oprogramowanie Microsoft oferowane firmie Dell;

-

korzyści z produktów komplementarnych. Jeśli wykorzystywanie tych produktów
przekłada się na korzyści finansowe, to oddziaływanie komplementariusza jest
większe;

-

elastyczność cenowa popytu. Jest to miarą (miara) oddziaływania produktu
komplementarnego na wzrost sprzedaży produktu firmy. Im ta elastyczność większa,
tym pozycja komplementariusza silniejsza. Przykładem może być spadek cen
oprogramowania skutkujący wzrostem sprzedaży komputerów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, co słusznie podkreśla J. Rokita, że siła oddziaływania
komplementariuszy nie jest prostym uzupełnieniem pięciu sił M. E. Portera.248 Relacje
z komplementariuszami tworzą inną, nową jakość konkurowania, wymagającą analizy
różnorodnych powiązań, podmiotów i sposobów oddziaływania. Zauważyć także trzeba,
że komplementariuszami mogą być nie tylko firmy biznesowe, ale także inne instytucje
i organizacje przyczyniające się do konkurencyjności danego produktu lub firmy.249
Ceny oferowane klientom
Zaoferowanie klientowi odpowiedniej wartości, we właściwym segmencie rynku
i uzyskanie dobrej pozycji w sektorze nie wystarczy do uzyskiwania dochodów adekwatnych
do tej pozycji konkurencyjnej. Dla uzyskiwania zysku niezbędna jest odpowiednia polityka
cenowa wyrażająca się stosowaniem efektywnych cen jego produktów. Chodzi tu o takie
ceny, które zapewnią uzyskanie dochodów adekwatnych do wartości oferowanych klientowi.
Klient akceptuje pewien graniczny (maksymalny) poziom ceny, którą jest w stanie zapłacić
za korzyści wynikające z zakupu produktu. Im bardziej udaje się firmie zbliżyć z oferowaną
ceną do tego poziomu, tym większe może osiągnąć dochody. Przekroczenie tego poziomu
oznacza najczęściej utratę klienta.

248 Zob. J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE,
Warszawa 2005, s. 183.
249 Przykładem może tu być rola państwa polskiego jako gwaranta kontraktów długoterminowych w energetyce
(przyp. autora).
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Elementy kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw energetycznych
Jednym z podstawowych elementów budujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw
(w tym także energetycznych) jest wartość oferowana klientom. Kształtowanie wartości
dla klienta przez przedsiębiorstwa energetyczne odnosić należy zarówno do produktów
podstawowych, tj. mediów energetycznych, ja k też innych produktów oferowanych przez
te firm y (np. produktów komplementarnych). W przypadku tych pierwszych wyższa wartość
w stosunku do konkurencji wynika głównie z niższej ceny energii elektrycznej czy gazu
ziemnego oferowanego klientowi. Dodać należy, że oferowane media energetyczne mają
określone, standardowe parametry jakościowe (np. napięcie i częstotliwość w przypadku
energii elektrycznej, kaloryczność i ciśnienie w przypadku gazu ziemnego), stąd cena dotyczy
określonego, standardowego produktu. Atrakcyjna cena oferowana klientowi je st pochodną
niskich kosztów; dla ich osiągnięcia firm y energetyczne poszukują i wykorzystują
przedstawione w tym modelu różne źródła obniżania kosztów. Przykładowo, są to:
-

efekt skali. Maksymalizacja wykorzystania zdolności wytwórczych (energia elektryczna,
ciepło), przesyłowych i dystrybucyjnych pozwala zmniejszyć koszty amortyzacji i koszty
finansowe przypadające na jednostkę produktu;

-

wybór czynników kształtujących koszty. Niektóre firm y energetyczne z Wielkiej Brytanii
(np. TXU) lokują swoje centra telefonicznej obsługi klientów w Indiach, co umożliwia
obniżenie kosztów tej działalności. Możliwości w zakresie korzystania z efektu
tzw. ojfshoringu z pewnością będą w energetyce coraz większe.250 Innym wybranym
czynnikiem obniżania kosztów może być oddziaływanie negocjacyjne na dostawców,
skutkujące obniżką kosztów, np. zakupu węgla przez elektrownie czy zakupu energii
elektrycznej przez zakłady energetyczne. Sytuacje takie wynikać mogą z dużej nadpodaży
lub też wielkości dokonywanych zakupów;

-

czynniki warunkujące koszty specyficzne dla danego sektora. Takim specyficznym kosztem
dla wytwórców energii elektrycznej z węgla kamiennego są koszty składowania tego
paliwa. Minimalizacja zapasów węgla kamiennego jest z pewnością potencjalnym źródłem
obniżki kosztów;
innowacje. Z szerokiej gamy działań innowacyjnych przekładających się na obniżenie
kosztów wskazać można zmianę metod obsługi klientów zakładów energetycznych poprzez
wprowadzenie telefonicznej obsługi klientów (tzw. cali center) czy też reeingineering
powodujący zmiany „wyszczuplające” organizacje firm

energetycznych.

Dobrym

przykładem takich zmian jest tu Elektrownia im. T. Kościuszki w Połańcu, gdzie na skutek
radykalnych zmian organizacyjnych zatrudnienie z poziomu 2336 pracowników w 2000
roku obniżyło się do poziomu 446 osób w 2004 roku.251

250 Por. m.in. A. Białkowska-Gużyńska, Chiny (i Indie) wezmą wszystko?, Businessman Magazine, 01.12.2003.
251 Na podstawie danych Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu, a także Raportu Specjalnego, Nowy Przemysł
2005, s. 52.
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Poza wartością dla klienta, wynikającą z konkurencyjnych cen, oferowane media
energetyczne mogą dawać klientowi wartość wynikającą także z pewnych elementów
różnicowania tego produktu. Ich znaczenie jest relatywnie mniejsze niż przewaga kosztowa
(zwłaszcza w handlu detalicznym) i skromniejszy jest także wachlarz źródeł takiego
różnicowania. Przykładowo, mogą to być:
-

cechy funkcjonalne produktu. Dogodniejsze niż u konkurentów form y i warunki płatności
za media energetyczne, lepsza obsługa klientów. Stosowanie pewniejszych i bardziej
wiarygodnych metod minimalizacji ryzyka w hurtowym handlu mediami energetycznymi;

-

reputacja firmy. Jak się wydaje, ten element różnicowania produktu nie był dotąd
znacząco wykorzystywany w energetyce. Pełne otwarcie w 2007 roku rynku energii
elektrycznej i gazu sytuacją tą powinno zmienić. Potwierdzeniem tej tezy jest prowadzona
na polskim i niemieckim rynku kampania promocyjna szwedzkiego koncernu Vattenfall,
mająca na celu zbudowanie marki tej firmy, co ułatwić ma je j działania rynkowe po
2007 roku;252
rozmaitość asortymentu produktów. To źródło różnicowania w przypadku energetyki
wykorzystywane je st do oferowania produktów będących wynikiem konwergencji, a więc
może to być, przykładowo, zaoferowanie klientowi przez jedną firm ę dostawy energii
elektrycznej, gazu ziemnego, wody i ciepła. Inną form ą urozmaicania asortymentu jest
oferowanie przez firm y energetyczne, poza mediami energetycznymi, innych produktów,
takich ja k usługi telekomunikacyjne, Internet, telewizja kablowa czy też usługi inżynierii
miejskiej. Ten sposób różnicowania typowy jest dla firm typu multi-energy i multi-utility.
Następny element kształtujący pozycje strategiczne firmy, tj. wybór odpowiednich

segmentów rynku, obecnie ma w odniesieniu do energetyki dwa aspekty. Pierwszy
to wynikający z uregulowań prawnych obowiązek zapewniania przez przedsiębiorstwa
energetyczne dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej gospodarstwom domowym i małym
odbiorcom tych mediów przy jednoczesnym braku możliwości przez nich zmiany dostawcy.253
Drugi to usztywnienie rynku wynikające z istnienia monopolu naturalnego w zakresie usług
przesyłowych i dystrybucyjnych, a w przypadku Polski i z kontraktów długoterminowych.
Oznacza to, że aktualnie wybór segmentu rynku ze względu na jego atrakcyjność może
dotyczyć dużych odbiorców energii elektrycznej i gazu, którym poza konkurencyjną ceną
oferować można np. wyspecjalizowane doradztwo. Możliwości wyboru odpowiednich
segmentów rynku zwiększają się w miarę liberalizacji rynku. O preferencji wyboru dostawcy
przy zachowanym standardzie danego medium energetycznego (jakość, na którą składają się:
niezawodność i parametry techniczne) aktualnie i w przyszłości w największym stopniu
decydować będzie przewaga cenowa.

252 Najważniejsze elementy tej kampanii to interesujące reklamy, promowanie innowacyjności w regionach
działania firmy i wysyłanie klientom listu noworocznego wraz z kartą klienta.
253 Problem te wiąże się z liberalizacją rynku; szerzej problematykę tę przedstawiono w rozdziale 2.
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Jeśli chodzi o określanie źródeł dochodów, jakie uzyskuje się z poszczególnych
segmentów rynku, to w dużym stopniu wpływać na nie może regulacja. Źródła dochodów
w określonym segmencie rynku mogą być ograniczone z powodu jego oddziaływania
(np. obowiązek dostaw, taryfowanie); dodatkowy strumień dochodów można uzyskiwać wtedy
ze sprzedaży produktów komplementarnych.
Określenie względnej pozycji firm y w sektorze to w przypadku przedsiębiorstw
energetycznych niezwykłe istotny element ich pozycji konkurencyjnej. Najważniejsze aspekty
oddziaływania sześciu sił konkurencyjnych w odniesieniu do tego typu firm:
-

względne położenie firm y energetycznej w sektorze rodzić może wiele zagrożeń dla je j
dochodowości. Wynikać one mogą z braku dywersyfikacji dostaw paliw, ale także
z uzależnienia od dostawców np. unikalnego oprogramowania zarządzania siecią.
W pierwszym przypadku przykładem może tu być uzałeżnienie polskiego gazownictwa
od zagranicznego dostawcy gazu ziemnego;

-

duża koncentracja w sektorze dostaw paliw (np. węgla kamiennego) powodować może
silną presję cenową na wytwórców energii elektrycznej. Podobna sytuacja może
występować w przypadku koncentracji sektora wytwórców energii elektrycznej w relacji
do sprzedawców energii elektrycznej (spółek obrotu);

-

zagrożenie integracji „do przodu ” dotyczyć może podejmowania działalności związanej z
obrotem energią elektryczną lub je j dystrybucją przez wytwórców energii elektrycznej.
W tym drugim przypadku preferowanym sposobem takiej integracji może być fuzja
lub przejęcie;

-

ze względu na charakter stosowanych technologii wytwarzania energii elektrycznej
substytucja dostaw surowców energetycznych jest ograniczona. Stąd oddziaływanie
dostawców może być w przypadku ograniczonych (ze względu koszty transportu) źródeł
relatywnie duże;

-

media energetyczne to produkty mało zróżnicowane,

co z pewnością ułatwia

konkurowanie i to zarówno w sferze ich wytwarzania, ja k i sprzedaży. Poszukiwanie
możliwości różnicowania to wyzwanie dla budowy nowych modeli strategicznych
przedsiębiorstw energetycznych;
energetyka charakteryzuje się bardzo dużymi barierami wyjścia, stąd liczyć się trzeba
z konkurencją nawet tych przedsiębiorstw, które nie osiągają wysokiej efektywności;
-

relatywnie duży udział kosztów stałych (ok. 33%)254 w strukturze kosztów charakteryzuje
przedsiębiorstwa wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, stąd w przypadku zmniej
szenia popytu można by oczekiwać zwiększenia konkurencji;
otwarty rynek energetyczny UE może spowodować konkurowanie firm energetycznych
zróżnicowanych po d względem struktur kosztów, technologii czy strategii. Spowoduje to
wzrost natężenia konkurencji pomiędzy tymifirmami;

254 Oszacowano na podstawie danych sektora energetycznego zamieszczonych [w:] Sytuacja finansowa
przedsiębiorstw elektroenergetyki, ARE 2004, tabl. 2.23,2.24.
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-

silne oddziaływanie klientów ze względu na koncentrację występuje w przypadku firmy
energetycznej mającej portfel sprzedaży zdominowany przez tzw. wielkich odbiorców
energii elektrycznej czy też gazu ziemnego. Może występować również ze strony firm
dystrybucji i obrotu energią elektryczną czy gazem w stosunku do wytwórców tych
mediów, jeśli dystrybutorzy osiągnęli duży stopień konsolidacji;
małe zróżnicowanie produktu, jakim są media energetyczne, ułatwia wprawdzie klientom
zmianę dostawcy, niemniej czynnikiem podnoszącym koszty takiej zmiany są nakłady,
jakie często należy ponieść w celu modernizacji przyłączenia i instalacji aparatury
pomiarowej;

-

zagrożenia integracji „do tyłu", jakiej może dokonać nabywca, występuje w przypadku
połączenia się lub przejęcia wytwórcy energii lub przedsiębiorstwa wydobycia gazu przez
dystrybutora tych mediów,
możliwości obniżania kosztów u klientów firm energetycznych wynikać mogą z oferowania
przez te firm y wyspecjalizowanych usług komplementarnych, takich ja k audyty energe
tyczne czy projekty optymalizacji zużycia energii. Jak dotąd, produkty tego typu nie są
w polskiej energetyce szeroko rozpowszechnione;

-

substytucja energii elektrycznej i gazu ziemnego je st dość ograniczona, stąd nie stanowi
istotnego czynnika zmiany dostawcy przez klientów energetyki;
wielkość ekonomiki skali może być ograniczeniem dla potencjalnego nowego gracza
inwestującego w duże źródło energii, nie jest tak ważna w przypadku lokalnego, małego
wytwórcy energii elektrycznej czy ciepła. Nie stanowi poważniejszej bariery wejścia
dla nowych graczy-firm obrotu energią elektryczną lub gazem;
brak zróżnicowania produktów, jakie je st charakterystyczne dla mediów energetycznych,
je st zachętą do wchodzenia nowych konkurentów do sektora energetycznego;

-

potrzeby kapitałowe są pewnym ograniczeniem dla potencjalnych wchodzących,
inwestujących w nowe, duże źródła energii. Dla nowo wchodzących przedsiębiorstw
obrotu energią elektryczną czy gazem barierą może być konieczność posiadania przez nie
dostatecznej wielkości płynnych środków finansowych;

-

zagrożenie substytutami może dotyczyć stosowania nowych metod wytwarzania energii
(wykorzystywanie ruchu prądów morskich, energii słonecznej, energii wodorowej);
oddziaływanie komplementariuszy biznesowych w energetyce dotyczy głównie rozwoju
produktów będących odbiornikami określonych rodzajów energii (np. nowoczesnych
kuchenek elektrycznych czy podgrzewaczy przepływowych wody wymagających instalacji
elektrycznych o relatywnie dużej mocy). Nie je st ono znaczące. Ważniejszą grupę stanowią
komplementariusze związani z realizacją polityki energetycznej. Przykładem mogą być
preferencje odnawialnych źródeł energii czy gwarancje rządowe kredytów, finansujące
określone kontrakty.
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z

charakteryzowanych

poprzednio
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określających

pozycją

konkurencyjną przedsiębiorstwa, którym jest kształtowanie cen w odniesieniu do energetyki,
jest jeszcze ograniczany przez system taryfowy wynikający z zasad regulacji.
Wprawdzie obecnie energetyka cechuje się jeszcze stosunkowo niską elastycznością
cenową, to jednak wzrost korzystania z zasady TPA spowoduje konieczność stosowania takiej
polityki cen przez dostawców, aby pozyskać lojalność klientów. Aktualnie odnosi się to przede
wszystkim do dużych odbiorców. Liberalizacja rynku energetycznego znacząco powiększy
zainteresowanie firm energetycznych lojalnością klientów, osiąganą głównie poprzez
odpowiednie kształtowanie cen.
B. Działania (aktywności), które firma wykonuje do zdobycia i utrzymania pozycji
konkurencyjnej
Wracając do schematu determinant rentowności przedstawionego na rys. 4.1, zauważyć
można, że działania traktowane są jako czynnik zakwalifikowany przez A. Afuaha255 jako
charakterystyczny dla danej firmy w kształtowaniu jej rentowności, będący w interakcji
zarówno z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa, jak i jej zasobami.256 Czynnik ten
określany jest przez:
1) rodzaj działań,
2) sposób ich przeprowadzania,
3) moment i okres czasu, w jakim są i będą przeprowadzane,
4) konfiguracja działań wewnętrznych i powiązań zewnętrznych.
1) Wybór działań
Jeśli chodzi o rodzaj działań, to firmy mają możliwości wyboru takich, które odgrywają
główną rolę w uzyskaniu i utrzymaniu pozycji konkurencyjnej firmy oraz w tworzeniu
i oferowaniu wartości klientowi. Na przykład: aby stworzyć i zaoferować wartość w celu
uzyskania dochodów, wytwórca komputerów osobistych musi wybrać ten rodzaj działań,
który jest w stanie zrealizować. Może, mianowicie, prowadzić szeroki zakres prac badawczorozwojowych (B+R) lub z takich prac zrezygnować. Firma wybrać może opcję wytwarzania
produktów lub korzystać z producentów zewnętrznych. Swoją ofertę może kierować
do klientów biznesowych lub indywidualnych. Sprzedaż komputerów może realizować przez
Internet lub przez sprzedawców - przedstawicieli. Swoim klientom firma oferuje sprzedaż
bezpośrednią lub dzierżawę. Proponuje wiele różnych typów usług posprzedażnych.
W zakresie zarządzania płynnością finansową może stosować zasadę otrzymywania płatności
od klientów przed zapłaceniem dostawcom lub robić to w tym samym czasie. Przykładowo:
zakres prac badawczo-rozwojowych w Dell Computers w porównaniu z Apple jest relatywnie
mały, ale obie firmy kierują swoją ofertę zarówno do klientów biznesowych, jak
255 A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 75-83.
256 Znaczenie działań firmy w aspekcie osiągania przez nią pozycji strategicznej i operacyjnej efektywności
przedstawił M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, November-December 1996, s. 62 i dalsze.
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i indywidualnych, sprzedają swoje produkty w większym stopniu przez Internet niż przez
przedstawicielstwa sprzedaży, i zazwyczaj płacą dostawcom dopiero po otrzymaniu pieniędzy
od klientów. Te działania odgrywają ważną rolę w uzyskiwaniu dochodowości przez firmę
Dell Computers.
2) Sposoby prowadzenia działań
Firma, wybierając rodzaj działań, które chce prowadzić, musi także zdecydować się,
w jaki sposób przeprowadzić te działania. Kontynuując przykład dostawców komputerów:
jeśli firma wybiera projektowanie i wytwarzanie własnych komputerów, może się
zdecydować na bliższą współpracę z klientem i dostawcami kluczowych komponentów
lub może w małym stopniu z nimi współpracować. Ma także wybór co do sposobu
wytwarzania i zarządzania jakością. Współpracując z klientami i dostawcami oraz kontrolując
jakość lub wykorzystując najnowsze metody produkcji, może obniżyć ilość braków
w produkcji, zwiększyć jakość produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
3) Moment przeprowadzania działań (tzw. timing)
Poza rodzajem i sposobem prowadzenia działań przez firmę, dla osiągania przez nią
dochodów istotny jest także moment i okres czasu, tzw. timing, przeprowadzania działań.
Zależy on od zachowań konkurencji, a także od innych warunków, które mogą być
szczególnie znaczące dla sukcesu - wynikają z podjęcia konkretnych działań w odpowiednim
czasie.

Jeśli

potrafimy

zaplanować

i

zrealizować

stosowne

działania

wcześniej

od konkurentów, to można wówczas uzyskać tzw. przewagę pierwszego ruchu (first mover
advantage). Na przykład, w przemyśle farmaceutycznym, kiedy firma wprowadza nowy,
dobrze działający lek i lekarze często przepisują go pacjentom, to konkurencja zazwyczaj
ma kłopoty w „zwyciężeniu” rynkowym tego leku swoim preparatem, dopóki preparat ten nie
okaże się lepszym lekiem od poprzednika wprowadzonego wcześniej. Dodać należy, iż to, że
produkt został wprowadzony jako pierwszy, nie jest gwarancją sukcesu, dlatego też samo
określanie momentu wprowadzenia nie jest czynnikiem wystarczającym. Ważne jest także,
w jaki sposób produkt jest wprowadzany (jakimi mechanizmami). Istotne są także zasoby,
jakich potrzebuje firma w celu przeprowadzenia odpowiednich działań. Firmy, które
wprowadzają produkt na rynek później, ale postępują właściwie, mają większe szanse
na sukces niż te, które wykonują takie działanie wcześniej, ale postępują niewłaściwie.
Microsoft nie był pierwszą firmą, która wprowadziła produkt uważany obecnie za podstawę
modelu tej firmy - World, Excel, Windows, Explorer, PowerPoint i Outlook. Wytwórcy
komputerów osobistych, tacy jak Altair, byli na rynku w późnych latach 70., ale nie wiodło
im się za dobrze, dopiero wejście na rynek IBM w 1981 r. spowodowało, że ten nowy rynek
stał się wiarygodny. Okres (timing) prowadzenia określonych działań jest związany z innymi
działaniami, co może mieć wpływ na ich efektywność. Intel jest znany z tego, że wprowadza
nowe generacje procesorów przed całkowitym sprzedaniem aktualnie oferowanych na rynku.
Mimo że jest to rodzaj eliminowania swoich własnych produktów, powoduje on jednak
uzyskanie przewagi na rynku.
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4) Konfiguracja działań wewnętrznych i powiązań zewnętrznych
Podejmowane i realizowane w przedsiębiorstwie działania są ze sobą powiązane, tworząc
określone systemy i konfiguracje. Najczęściej te konfiguracje związane są z łańcu-chami
l •

•

, • •

•

'

•

wartości, warsztatami wartości, sieciami wartości i systemami wartości.

257

Łańcuch wartości jest ciągiem działań, które firma realizuje dla osiągnięcia wartości
dodanej.258 Jeśli chodzi o jego zastosowanie, to w tym przypadku dotyczy ono wyboru
i charakterystyki działań, które firma będzie realizować.

Są to działania zarówno

0 charakterze podstawowym, jak i pomocniczym. Łańcuch wartości jako element modelu
określający konfigurację działań, a także narzędzie ich wyboru, ma duże znaczenie
w kształtowaniu modeli przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym.
W przypadku przedsiębiorstw nieprodukcyjnych bardziej przydatna dla wyboru
realizowanych działań i ich powiązań jest koncepcja warsztatu wartości.259 Logika warsztatu
wartości to skierowanie działań na iteracyjne zaspokojenie potrzeb klientów dokonywane
zwykle w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że firma stara się odkryć i zrozumieć potrzeby
klienta, określić sposoby ich zaspokojenia, używając do tego stosownych zasobów. Jeśli to się
nie powiedzie, procesy te powtarza się, stosując inne sposoby i dobierając inne zasoby, dotąd,
aż klient zostanie usatysfakcjonowany.
Z kolei traktowanie sieci wartości jako konfiguracji wartości opartej na czynnościach jest
związane z działalnością brokerską czy też maklerską w obrocie gospodarczym. Pośrednik
kojarzy sprzedających i kupujących, zarabiając na tych transakcjach. O wartości sieci
decyduje jej wielkość; im więcej klientów korzysta z sieci, tym jest bardziej dla nich cenna.
Wybór i konfiguracja działań na podstawie sieci wartości ma zwykle bardzo specyficzne
1indywidualne cechy.
System wartości traktować można jako konfigurację szeroko rozumianego łańcucha
dostaw, łańcucha danej firmy i łańcucha klientów z końcowymi włącznie. Konfiguracja
i wybór czynności w odniesieniu do systemu wartości są o tyle istotne, że wiążą się
i w dużym stopniu wynikają z decyzji dotyczących outsourcingu, integracji wertykalnej czy
aliansów strategicznych. Mają one znaczenie zarówno dla obniżania kosztów, różnicowania
produktów oraz poprawy pozycji konkurencyjnej w stosunku do dostawców czy klientów.260

257 Zagadnienia te zostaną szerzej omówione w dalszej części pracy.
258 Teoria łańcucha wartości została przedstawiona przez M. E. Portera, Compentitive Advantage, Creating and
Sustaining Superior Performance, New York, Free Press, 1985, s. 37; Wykorzystanie i rozwinięcie tej teorii
znaleźć można często w literaturze przedmiotu. Przykładem interesującego jej ujęcia mogą być prace: J. Rokita,
Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 198 216, oraz W. Czakon, Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. K. Adamieckigo w Katowicach, Katowice 2004.
259 Szerzej problematykę tworzenia wartości w firmach usługowych i finansowych przedstawili: Ch. B. Stabell,
Q. D. Fjelstad, Configuring Value for Competitive Adventage: On Chains, Shops and Networks, Strategic Mana
gement Journal, 1998, s. 413-437.
260 Szerzej w: A. Afuah, Business models, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 9092.
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Warto zwrócić tu uwagę na dwa dość istotne aspekty związane z integracją pionową
a mianowicie:
-

zmianę poziomu kosztów transakcyjnych,

-

efekty skali, zakresu i specjalizacji.
A. Afuah określa koszty transakcyjne za O. Williamsonem jako „koszty towarzyszące

procesom kupowania i sprzedawania, to jest takie, jak: koszty poszukiwania dostawców
i klientów, negocjacji, monitorowania, podpisywania i egzekwowania kontraktów oraz trans
portowania dóbr”.261 Niewątpliwie w wyniku integracji wertykalnej zwiększa się ilość
i zakres działań realizowanych przez daną organizację, przy jednoczesnej obniżce kosztów
transakcyjnych. Dyskusyjny w tej sytuacji jest drugi aspekt zagadnienia, to jest problem
efektu skali, zakresu i specjalizacji. Może się okazać, że dostawcy korzystający z tego efektu
mogą

zaoferować

przedsiębiorstwu

korzystniejsze

warunki

niż

własne

wytwórnie

komponentów.262
Działania

(aktywności)

kształtujące

pozycję

konkurencyjną

przedsiębiorstw

energetycznych
Tradycyjny podział podstawowych działań realizowanych przez przedsiębiorstwa
elektroenergetyczne związany był z wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją połączoną
ze sprzedażą

(obrotem)

energii elektrycznej.

Wydzielenie obrotu jako

samodzielnej

aktywności zaowocowało powstaniem firm zajmujących się obrotem energią elektryczną,
stwarzając nowy wymiar konkurowania.263 Podobną sytuację zaobserwować można
w przedsiębiorstwach gazowniczych, gdzie poza wydobywaniem, przesyłaniem i dystrybucją
gazu, wyłaniają się firm y obrotu tym paliwem264. Trzeba jednak stwierdzić, że w przypadku
wielu krajów, w tym i Polski, przedsiębiorstwa energetyczne nie miały, a nawet jeszcze
w pełni nie mają możliwości decydowania, jakie podstawowe działania mają prowadzić.
Struktura organizacyjna sektora energetycznego nie była kształtowana przez konkurencyjny
rynek, ale przez państwo265. Dokonująca się liberalizacja z pewnością znacząco umożliwia
większy wybór działań przez przedsiębiorstwa energetyczne.
Poza ogólnie zdefiniowanymi działaniami o charakterze podstawowym, istotną rolę dla
osiągania rentowności odgrywa wybór przez firm y energetyczne skali, rodzajów i zakresu
outsourcingu. Obejmować on może np. informatykę, działalność remontową, a także
telefoniczną obsługę klientów. Przekłada on się w sposób bezpośredni na przyjęty model,
a więc i efektywność.

261 O.E. Williamson, Markets and Hierarchies, New York, Free Press, 1975, (za: A. Afuah, Business models,
A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 91).
262 Szerzej problematykę efektywności integracji wertykalnej znaleźć można w: O.E. Williamson, Ekonomiczne
instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 101-104.
263 Por. rozdział 2, s. 50.
264 Op. cit., s. 50.
265 Por. np. J. Brzóska, K. Palucha, J. Pyka, Ocena zmian w sektorze paliwowo - energetycznym Polski na tle
tendencji światowych, Nowoczesność przemysłu i usług, teoria i praktyka, Praca zbiorowa pod redakcją J. Pyki,
Katowice 2003, s. 64.
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Coraz większego znaczenia dla niektórych firm energetycznych nabiera dywersyfikacja
działalności. Są to zwykle działalności związane ze świadczeniem usług komplementarnych.
Dla dywersyfikacji produktowej wykorzystywane je st też w dużym stopniu podobieństwo
działań (konwergencja).
Sposób, w ja ki przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą określoną działalność, w dużym
stopniu zdeterminowany jest przez przyjętą technologię. Dotyczy to zwłaszcza wytwarzania
energii elektrycznej, wydobywania gazu, przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz dystrybucji
tych mediów. Na sposób prowadzenia działań istotnie wpływają także stosowane systemy
zarządzania i systemy informatyczne. Ich wybór do tworzenia wartości w takich obszarach
działalności, jak: zarządzanie sieciami energetycznymi, zarządzanie ryzykiem na rynkach
energii czy też obsługa klientów, przekłada się na dochodowość przedsiębiorstw.
Jeśli chodzi o sposób wyboru i konfigurację działalności, to w przedsiębiorstwach
energetycznych największe zastosowanie znajduje łańcuch wartości. Wynika to z przemy
słowego

charakteru

tego

sektora,

gdzie

istotną

rolę

odgrywa

zakres,

sposób

i skonfigurowanie logistyki wewnętrznej i zewnętrznej czy też działalności operacyjnej.
W przypadku prowadzenia hurtowego obrotu energią elektryczną wybór i konfiguracja
działań mogą być z powodzeniem oparte na zasadach sieci wartości. Działalność taka polega
na kojarzeniu sprzedających i kupujących media energetyczne i kontrakty na te media.
Przedsiębiorstwo energetyczne spełnia tu funkcję maklera lub/i brokera, wykorzystuje giełdy
energetyczne i rynek bilansujący. Może więc budować sieć wartości, której źródłem
dochodów są uzyskiwane marże i prowizje.
Duże znaczenie dla wyboru i konfiguracji działalności firm energetycznych ma tworzenie
łańcuchów wartości dla klientów. Połączenie organizacyjne tych łańcuchów lub ich części
wiąże się z integracją wertykalną (pionową) zmieniającą nie tylko rodzaje konfiguracji, ale
praktycznie oznaczającą

budowanie nowego modelu biznesowego. Wiele światowych

przedsiębiorstw energetycznych dokonywało i dokonuje wertykalnej integracji. W polskiej
energetyce konsolidacja pionowa stanowi aktualnie jeden z najważniejszych dylematów
strategii je j rozwoju. W budowaniu modeli strategicznych wertykalnie skonsolidowanych
dostrzega się przedstawione poprzednio korzyści, takie ja k poprawa pozycji konkurencyjnej
wobec dostawców, dystrybutorów i klientów oraz obniżenie kosztów transakcyjnych.
C. Zasoby i kompetencje pozwalające na prowadzenie odpowiednich działań
Zasoby i kompetencje to trzeci czynnik zaliczany do specyficznych czynników
przedsiębiorstwa.266 Tworzenie wartości oraz przynoszenie dochodów dzięki tej wartości
wymaga, przykładowo, takich zasobów, jak: maszyny, sprzęt, wykwalifikowani pracownicy,
reputacja, marka firmy, położenie geograficzne, relacje z klientami, dystrybucja czy tajemnice
266 Autor zamiennie używa terminu zasoby i aktywa oraz kompetencje i potencjał. Patrz: A. Afuah, Business
models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 110-111. W dalszej części pracy
zasoby i aktywa traktowane będąjako synonimy.
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handlowe. Aktywa (zasoby) mogą być podzielone na: materialne, niematerialne i ludzkie.
Zasoby materialne mają fizyczny charakter; są to te typy zasobów, które są zazwyczaj
zaliczane w sprawozdaniach finansowych do kategorii aktywów. Aktywa niematerialne nie
m ają charakteru fizycznego; przykładowo, są to: patenty, marka, prawa autorskie, badania
rynku, relacje z klientami, zasoby wiedzy, relacje ze sprzedawcami. Zazwyczaj są
nieokreślane w sprawozdaniach finansowych, ale mogą być bardzo istotnym źródłem
dochodów. Aktywa ludzkie to wiedza i kwalifikacje, które pracownicy wnoszą dzięki swojej
osobowości do firmy.267
Same zasoby nie są jeszcze wystarczające do zaoferowania wartości klientowi.
Przedsiębiorstwo dysponować powinno ponadto umiejętnościami i metodami przekształcenia
swoich aktywów w wartość dla klienta. Klienci nie wybiorą firmy i jej produktów tylko
dlatego, że ma ono nowoczesne maszyny, patenty i pomysły. Musi ono umieć odpowiednio
użyć tych maszyn, patentów, wiedzy, tak aby przekształcić je w wartość oferowaną klientowi.
Zdolność taka, nazywana jest kompetencjami lub potencjałem. Kompetencje zazwyczaj
wymagają użycia lub połączenia więcej niż jednego z posiadanych przez firmę aktywów.268
Istota omawianej koncepcji modelu wymaga oszacowania potencjalnej zdolności, jakie
mają posiadane zasoby do przynoszenia dochodów, czyli określenia dochodowości tych
zasobów.269 Właściwym sposobem oceny takiej zdolności jest, zdaniem A. Afuaha, metoda
VRISA (value, rareness, imitability, substitutability, appropriability analysis)270. Opiera się
ona na analizie zasobów i umiejętności w aspekcie takich ich cech, jak:
-

wartość. Pierwsze pytanie, na jakie firma musi sobie odpowiedzieć w ocenie roli, jaką
zasoby odgrywają dla dochodowości modelu biznesowego, brzmi: czy dany zasób jest
znaczący dla tworzenia wartości postrzeganej przez klientów? Przykładem są zasoby
i umiejętności firmy Honda Motor w wytwarzaniu lekkich, niezawodnych i wysokiej
klasy silników. Klienci doceniają to i jest to istotny powód nabywania samochodów tej
marki;
unikalność (rzadkość). Poziom zasobów i kompetencji firmy jest wyższy niż
konkurencji, jeśli są one unikalne. Inaczej mówiąc, będące do dyspozycji firmy zasoby

267 Spotkać można inne, szersze podejście do podziału zasobów i kompetencji. Prezentująje np. A. Haberberg
i A. Riple, The Strategie Management of Organizations And Strategy Safari - The Complete Guide Through
the Wilds of Strategic Management, Longman, 2004, s. 214-232; J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworze
nie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 139-148; G. Day, The capabilities of
market-driven organizations, Journal of Marketing, October 1994, s 37-52; G. Stalk, P. Evans, E. Shulman,
Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy, Harvard Business Review, March-April 1992,
s. 57-69.
268 Por. C. K. Prahalad, G. Hamel, The Core Competences o f Corporation, Harvard Business Review, May-June
1990, s. 79- 84.
269 A. Afuah, Business models, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 111-112.
270 Sczegółowo koncepcję tę przedstawił J. Barney, Looking Inside for Competitive Advantage, Academy of
Management Executive, 1995, s. 49-65, oraz J. Collis i C. Montgomery, Competing Resources Strategies for
the 1990, Harvard Business Review, July-August 1995, s. 118 i dalsze. Analizę zasobów i umiejętności w kon
tekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedstawił J. Rokita, Zasady analizy VRIO, Instrumenty zarzą
dzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zbiór referatów na ogólnopolską konferencję naukową, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, tom II, Boszkowo 2000, s. 393-400.
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powinny stanowić rzadkość w skali sektora czy nawet całego rynku. Jeśli tak nie jest,
to ich poziom w firmie powinien być wyższy niż u konkurencji;
-

imitowalność. Długość okresu, w którym rzadkie zasoby mogą przynosić dochody firmie,
jest zależny od tego, jakie są zdolności firmy konkurencyjnej do ich naśladowania
(kopiowania). Im trudniejsze i kosztowniejsze jest to naśladownictwo, tym dłużej można
osiągać korzyści z wykorzystywania unikalnych zasobów;271

-

zastępowalność. W przypadku trudności naśladownictwa zasobów konkurenci dążyć
będą do ich zastępowalności. Jeśli zastępowalność okaże się relatywnie łatwiejsza,
to sytuacja ta może stworzyć inne warunki konkurowania. Na przykład, trudno jest
konkurentom firmy Caterpillar naśladować światową sieć serwisową, ale jeden z tych
konkurentów był w stanie zastąpić ten zasób. Była to, mianowicie, firma Komatsu, która
stworzyła produkty odznaczające się tak dużą niezawodnością, że nie potrzebowały być
często naprawiane, a przez to firma nie musiała posiadać tak dużej sieci serwisowej jak
Caterpillar. W ten sposób Komatsu skutecznie zastąpił pewne możliwości sieci
serwisowej Caterpillara. Czasem firmy skupiają się tak bardzo na działaniach
zapobiegawczych naśladowaniu, że nie doceniają zdolności zastępowania zasobów przez
konkurentów;

-

zdolność do przywłaszczania wartości z zasobów. Zasób, który jest wartościowy,
rzadki, niepowtarzalny i niemożliwy do zastąpienia, powinien tworzyć wyróżniającą
wartość dla klienta. Istotną kwestią jest, czy firma może utrzymać wartość pochodzącą
z takich zasobów. Na przykład, jeśli cenny, rzadki, niepowtarzalny i niemożliwy
do zastąpienia „zasób”, którym jest wybitny projektant podstawowego produktu, żąda
coraz wyższych apanaży, grożąc opuszczeniem firmy, to spełniając te żądania, firma
może istotnie zmniejszyć swoją dochodowość, w przypadku gdy nie potrafi odpowiednio
wykorzystać wartości pochodzącej z tego zasobu.
Zasoby i kompetencje przedsiębiorstw energetycznych
W odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych przedstawione podejście do zasobów

i kompetencji jako elementów modelu strategicznego znajduje zastosowanie zarówno
w klasyfikacji tych zasobów, ja k i w ocenie ich znaczenia dla rentowności i konkurencyjności
modelu. Najważniejsze oddziaływania zasobów i kompetencji przedsiębiorstw energetycznych
na ich rentowność i konkurencyjność można ująć następująco:
- zasoby

materialne.

Najważniejsze

z

nich

to

urządzenia

techniczne

związane

z wydobywaniem gazu, wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz sieci przesyłowe
i dystrybucyjne tych mediów. Ich charakter decyduje o poziomie kosztów wytwarzanych
mediów, usług przesyłowych i dystrybucyjnych, a także o poziomie niezawodności
i ochrony środowiska.

Ważną dla konkurencyjności cechą tych zasobów jest ich

lokalizacja;

271 Szerzej problematykę tę przedstawiono w rozdziale 5.
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-

zasoby niematerialne. Związane są one, przykładowo, z takimi systemami, ja k zarządzanie
produkcją energii, zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi czy obsługa
klientów. Istotne zasoby niematerialne to także posiadane przez firm y koncesje
i certyfikaty związane z ekologią czy jakością;

- zasoby ludzkie. Tak ja k i w innych dziedzinach, także w energetyce są one zasobami
0 newralgicznym znaczeniu dla sukcesu ekonomicznego i rynkowego firmy.Wyróżniające
się unikalnością kompetencyjną grupy pracowników to, przykładowo, specjaliści
zarządzania sieciami energetycznymi czy też ryzykiem na rynku energii;
kompetencje. Liberalizacja rynku energii wpływa na rozwój dotychczasowych kompetencji
1 na kształtowanie nowych. Przykładem pierwszych mogą być zdolności i możliwości
zakupu energii z tańszych źródeł przez przedsiębiorstwa obrotu energią. W drugim
przypadku są to umiejętności hurtowego obrotu energią na giełdzie energii i rynku
bilansującym i ich wykorzystywanie w działalności handlowej.
Przedstawiona charakterystyka determinant rentowności umożliwia szerszą interpretację
modelu biznesu, wskazuje bowiem na pewne istotne jego składowe i zależności. Nadrzędność
kreowania dochodów pozwala na postrzeganie modelu jako funkcji:
pozycji firmy,
- działań dla osiągnięcia i utrzymania tej pozycji,
- zasobów i kompetencji pozwalających na realizację działań,
-

czynników sektorowych (sił konkurencyjnych, sił kooperacji, oddziaływania otoczenia
powszechnego),

- kosztów.
Tych pięć powiązanych ze sobą elementów, które przedstawiono na rysunku 4.2, tworzy
model biznesowy umożliwiający osiąganie rentowności.272
Uwzględnienie kosztów jako elementu modelu biznesu wynika z faktu, że prowadzenie
działalności zawsze generuje koszty i to bez względu na przyjętą przez firmę strategię. Jest
oczywiste, że wielkość uzyskiwanego dochodu jest zależna nie tylko od przychodów,
ale i kosztów. Na koszt modelu biznesowego wpływ mają koszty poszczególnych czynników,
które go kształtują. Inaczej mówiąc, dostarczana klientowi wartość i jej utrzymywanie
wymaga ponoszenia kosztów, które związane są z angażowaniem czterech omawianych
poprzednio czynników. Analiza kosztów modelu oparta jest na czynnikach (nośnikach)
kosztów zwanych „cost drivers”, traktowanych jako bazowe determinanty kosztów czterech
jego elementów, tj. pozycji, zasobów, działań i oddziaływań sektorowych273.
Przynoszenie dochodów przez przedsiębiorstwo wiąże się z eksploatacją jej zasobów,
które niejako dawane (wprowadzane) są do sektora, w którym ono konkuruje. Są tego dwa
powody. Pierwszy z nich to stworzenie jak największej wartości oferowanej klientowi.
Zasadniczymi jej wyróżnikami są strategie: niskich kosztów (przekładających się na konku
272 A. Afuah, Business models, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 10.
273 Op. cit., s.173 -189.

139
rencyjne ceny) lub różnicowania. Drugi powód wprowadzania zasobów do sektora to
przechwytywanie i przywłaszczanie wartości, które jest źródłem dochodów dla przedsiębior
stwa. Dzięki umiejętności przechwytywania i przywłaszczenia wartości przedsiębiorstwo jest
zdolne osiągać dochody adekwatne do oferowanej klientowi wartości. Rodzaj i zakres, w
którym firma może oferować najwyższą (relatywnie do konkurentów) wartość klientom oraz
możliwości przechwytywania tej wartości, są funkcją działań (aktywności), przeprowadza
nych przez firmę. W szczególności: jakie są to działania, jak się je przeprowadza i kiedy.274
W uzupełnieniu przedstawionej w sposób syntetyczny koncepcji modelu strategicznego
opartego na czynnikach sektorowych i czynnikach specyficznych dla danego przedsię
biorstwa warto jeszcze przedstawić poglądy Autora tej koncepcji na dwa zagadnienia.
Pierwsze z nich to relacje pomiędzy strategią przedsiębiorstwa a jego modelem
biznesowym. A. Afuah najpierw prezentuje definicje strategii wyrażane przez różnych
autorów, po czym odnosi model biznesowy do trzech obszarów z nią związanych.
1. Powołując się na prace M. E. Portera,275 uważa, że:
-

określona została różnica pomiędzy strategią a efektywnością operacyjną

-

zarówno strategia, jak i efektywność są krytyczne dla działania firmy.
Wobec tego model biznesu, składając się z rodzaju działań, które firma przeprowadza,

sposobu, w jaki je przeprowadza, i momentu - kiedy je przeprowadza w celu uzyskania
zysków, zawiera aspekty strategii ukierunkowanej na dochody i efektywność operacyjną.
2. Implementacja strategii. Efektywne wprowadzenie strategii jest krytycznym momentem
dla jej powodzenia. Strategia zawiera zobowiązania określonego rodzaju działań, jej wprowa
dzenie to wykonanie tych działań. Model biznesowy zazwyczaj zawiera oba te elementy,
tj. strategię i jej implementację, co kierunkuje głównie działalność finansową firmy.
3. W przypadku firmy zdywersyfikowanej można mówić o trzech poziomach strategii:
korporacyjnej, poszczególnych biznesów i funkcjonalnej. Model biznesowy jest związany
z każdym z tych poziomów. W przypadku strategii korporacyjnej dotyczy on określenia
strategicznych zasobów i ich alokacji oraz takiego powiązania działań, które dają efekt
synergii korporacyjnej. Strategie poszczególnych biznesów określają kreowanie wartości dla
klientów wyższej, niż czynią to konkurenci. Model biznesowy zawiera zorientowane
na przynoszenie dochodów elementy takich strategii połączonych z operacyjną efektywnością
oraz umożliwiającą ich wdrożenie. Z kolei strategie funkcjonalne zawierają różne rodzaje
działań funkcjonalnych - przykładowo, takich jak B+R, produkcja, marketing czy zarządzanie
zasobami ludzkimi. Wspomagają one osiąganie celów strategicznych oraz przyczyniają się
do utrzymywania przewag konkurencyjnych. Istotnymi elementami modelu biznesowego są

274 Znaczenie działań dla tworzenia i utrzymywania wartości eksponuje bardzo mocno M. E. Porter, What is
Strategy, Harvard Business Review, 1996, November - December, s. 68; Strategy and the Internet, Harvard
Business Review on Advanced Strategy, Harvard Business School Corporation 2002, s. 25-26.
275 M. E. Porter, What is Strategy, Harvard Business Review, 1996, November - December, s. 61-68.
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także tego rodzaju działania, stąd zawiera on także strategie funkcjonalne firmy w różnych
zakresach powiązanych efektywnością operacyjną.
Drugie z zagadnień, które stanowi uzupełnienie koncepcji modelu biznesowego,
to wyraźne podkreślenie różnic pomiędzy modelem biznesowym, pojmowanym w wymiarze
strategicznym, a modelem przynoszenia doraźnych przychodów.276 Ten pierwszy umożliwia
długoterminowe osiąganie dochodów poprzez kreowanie wyższej niż konkurenci wartości dla
klientów oraz jej przywłaszczanie. Model doraźnych przychodów został wykreowany poprzez
rozwój firm tzw. nowej gospodarki często w oderwaniu od całej sfery kosztów i konieczności
formułowania konkurencyjnej strategii. Modele te nazywane są także modelami bizne
sowymi, jednakże A. Afuah wyraźnie dystansuje się od ich uwzględniania w prowadzonych
badaniach.277
Próbując ocenić opracowaną przez tego Autora koncepcję modelu strategicznego, trzeba
nadmienić, iż jest ona najbardziej obszerną rozprawą na ten temat. W niniejszej pracy
przedstawiono syntetycznie jej wybrane, najważniejsze z punktu widzenia modelowania
elementy. W prezentowanym podejściu A. Afuah starał się objąć jak największą ilość i zakres
składowych modelu, traktując nawet jako jedną z nich otoczenie przedsiębiorstwa. Takie
ujęcie rozwija być może sferę poznawczą badanej problematyki, z pewnością nie przyczyni
się jednak do transparentności metodologicznej. Rezygnacja wydzielenia otoczenia
rozumianego jako kontekst funkcjonowania przedsiębiorstwa utrudnia określenie jego
oddziaływań i identyfikację warunków zewnętrznych ograniczających model.
W części dotyczącej koncepcji dla formułowania przewagi konkurencyjnej umiejętnie
wykorzystano podejście sektorowe, uzupełniając i wzbogacając je o elementy strategii
pochodzące z dorobku „szkoły zasobowej”. To konceptualne połączenie myślenia strategi
cznego można z powodzeniem wykorzystywać do budowy różnych modeli strategicznych.
Analizując strukturę modelu (jego schemat przedstawia rysunek 4.2), należy stwierdzić,
że wyszczególnione w modelu główne składniki, takie jak: czynniki sektorowe, pozycja,
zasoby czy działania, zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane i scharakteryzowane.
Wiele szczegółowych cech tych elementów nie zawsze jest dostrzeganych i należycie
uwzględnianych w innych modelach strategicznych. Chodzi tu np. o rolę oddziaływania
komplementariuszy, znaczenie tzw. timingu w planowaniu działań czy ocenę doboru zasobów
metodą VRISA.

W

przypadku modeli

przedsiębiorstw

wykorzystujących

pionowo

ukształtowane łańcuchy wartości, tworzone poprzez fuzje i przejęcia dostawców, warto
rozważyć problem ich efektywności podnoszony przez A. Afuaha: niższe koszty transakcyjne
versus utrata korzyści skali, jaką mogą osiągać niezależni dostawcy.
Oceniając aplikacyjne możliwości samego modelu, należy zwrócić uwagę na dwa jej
aspekty. Pierwszy z nich to cechy elementów modelu, elementów będących czynnikami
276 A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 11.
277 Podobny pogląd prezentuje także M.E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Reviev on
Advanced Strategy, Harvard Business School Corporation 2002, s. 40.
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determinującymi efektywność (rentowność). Cechy te mają charakter zarówno jakościowy,
jak i ilościowy. Wiele z nich to szczegółowo opisywane charakterystyki, np. produktów,
zasobów, czynności. Często jakościowe cechy poparte są przykładami i wskazuje się na ich
oddziaływanie

na

rentowność

przedsiębiorstw,

przedstawiając

szeroki

wachlarz

jej mierników.278 I to w prezentowanej metodyce modelowania jest interesujące i cenne
w kontekście analizowania oraz budowania modeli biznesowych. Jednocześnie stwierdzić
należy, że skoncentrowano się wyłącznie na miernikach rentowności, a konkurencyjność
potraktowano jako sposób jej uzyskiwania. To, jak się wydaje, jest przyczyną braku
ilościowego wyrażania poziomu konkurencyjności.
Drugi metodyczny aspekt

modelowania to traktowanie jako jednego z elementów

modelu kosztów jego struktury, którą stanowią: pozycja, zasoby, czynniki sektorowe,
działania. Obliczenie czy raczej oszacowanie kosztów tych składowych opierać się powinno
natzw . czynnikach (nośnikach) ich kosztów (cost drivers). Ze względu na określone
możliwości podziału i szczegółowości kosztów wydaje się to zadaniem niezwykle trudnym, a
praktycznie poza obiektywnym określeniem kosztów niektórych zasobów i tak nie uda się
tego uczynić dostatecznie dokładnie oraz uniknąć arbitralności.279 Traktowanie kosztów
struktury modelu jako jednego z elementów być może ma uzasadnienie teoretyczne, w
praktyce koszty te można potraktować jako element karty wyników, co będzie pewnym
racjonalnym uproszczeniem.
Reasumując, można stwierdzić, że przedstawiona koncepcja modelu strategicznego,
oparta na czynnikach specyficznych przedsiębiorstwa i czynnikach sektorowych, stanowi
konsekwentną orientację przedsiębiorstwa na przynoszenie dochodów w długoterminowej
perspektywie. Mimo pewnych dyskusyjnych kwestii aplikacja wielu jego elementów może
mieć zastosowanie zarówno do analizowania, jak i budowania modeli strategicznych
przedsiębiorstw, w tym z pewnością także organizacji energetycznych.

4.2. Model dynamicznej strategii marketingowej
Koncepcję modelu opartego na strategicznej i dynamicznej znajomości rynku przedsta
wili A. Slywotzky, D. Morrison i B. Andelman280. Według tych Autorów, decydującym
czynnikiem umożliwiającym firmie wejście i utrzymywanie się w strefie zysku, a więc
osiągnięcie

długoterminowej

dochodowości, jest

projektowanie

modelu

działalności

skupiającego uwagę na kliencie. Znajomość potrzeb i priorytetów klientów oraz ich dynamiki
uznać więc można w tym modelu za determinantę rentowności. Przedstawione przez nich

278 Zob. A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 211-230.
279 Także Autor nie może nas o tym przekonać. Patrz op. cit., s. 173-189.
280 Por. A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE,
Warszawa 2000.
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podejście obejmuje dwie sfery czy też submodele281, wzajemnie bardzo silnie ze sobą
powiązane. Pierwsza z nich koncentruje się na takiej znajomości rynku, która umożliwia
odpowiedź na zasadnicze pytanie: w jaki dokładnie sposób klient się zmienia? Druga sfera
to koncentracja na zysku, wynikająca ze znajomości sektora i wykreowania odpowiedniego
modelu działalności zapewniającego rentowność. Słuszność takiego podejścia A. Sliwotzky,
D. Morrison i B. Andelman dokumentują bardzo licznymi studiami przypadków amerykań
skich i europejskich przedsiębiorstw, m.in. takich firm, jak: General Electric, Microsoft, Intel,
ABB, czy Disney.282
Ogólnie prezentowany model opiera się na czterech strategicznych wymiarach. Są nimi:
-

wybór klientów,

-

przechwytywanie wartości,

-

zróżnicowanie (kontrola strategiczna),

-

zakres działania.
Wymiary strategiczne modelu działalności są ze sobą ściśle powiązane, należy więc

je tak zaprojektować, aby spełniały dwie pryncypialne cechy modelu:
-

były dostosowane do priorytetów klientów,

-

zapewniały rentowność.
Ponadto elementy modelu działalności powinny być wzajemnie zharmonizowane

i zgodne, zapewniając funkcjonowanie modelu przedsiębiorstwa jako zwartej i wzajemnie
wzmacniającej się całości.
W

tablicy

4.3

przedstawiono

charakterystykę

kluczowych

wymiarów

modelu

działalności przedsiębiorstwa zawierającą praktyczne zagadnienia związane z poszcze
gólnymi jego elementami (wymiarami). Warto pokrótce przedstawić poszczególne elementy
i ich rolę w tworzeniu modelu biznesowego.
Wybór klientów
Wyboru klientów dokonuje się poprzez selekcję i podział klientów w ramach
określonego ich zbioru, który stanowi potencjalny lub rzeczywisty portfel klientów firmy.
Wybór wynika z dostosowania się firmy do odpowiedniego segmentu rynku, który zwykle
dana firma najlepiej potrafi obsługiwać. Przedsiębiorstwo, rzecz jasna, może dokonywać
zmiany wśród wybranych, jak i dotąd obsługiwanych klientów. Tak się dzieje wtedy, gdy
firma przenosi wartość do nowego portfela klientów lub do nowych segmentów rynku. Taka
zmiana może być niezwykle trudna, uciążliwa, a nawet bardzo dotkliwa. W niektórych
sytuacjach ma ona jednak kluczowe znaczenie. Możliwość opcji rezygnacji z określonych
klientów lub nawet segmentów rynku oznacza, że zarówno pytanie „kogo nie chcę mieć
za klienta”, jak i „kogo wybieram na mojego klienta” są jednakowo ważne.

281 Cytowani Autorzy nazywająje modelami, podobnie jak i szczegółowe sposoby przynoszenia zysku.
282 A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa
2000, s. 103 i dalsze.
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Tablica 4.3
Wymiary modelu działalności przedsiębiorstwa
W Y M IA R
Podstawowe założenia.

K LU C ZO W E
Z A G A D N IEN IA
Koncentracja na
klientach.

Wybór klientów.

Jakich klientów chcę
obsługiwać?

Przechwytywanie
wartości.

W jaki sposób
osiągam zysk?

Zróżnicowanie - kontrola
strategiczna.

W
jaki
sposób
chronię mój strumień
zysków?

Zakres działania.

Jakie wykonuję
czynności?

K LU CZO W E PY TA NIA
W jaki sposób zmieniająsię klienci?
Jakie są ich priorytety?
Jakie są siły napędowe uzyskiwania zysku dla firmy?
Na rzecz jakich klientów mogę zwiększać rzeczywistą
wartość?
Którzy klienci pozwolą mi osiągać zysk?
Jakich klientów nie chcę obsługiwać?
W jaki sposób przechwytuję w postaci zysku część
wartości, którą stworzyłem dla klientów?
Jaki jest mój model zysku?
Dlaczego wybrani przeze mnie klienci kupują u mnie?
Co powoduje, że moja oferta wartości jest wyjątkowa różna od oferty moich konkurentów?
Jakie punkty kontroli strategicznej mogą stanowić
przeciwwagę wobec siły klientów lub konkurentów?
Jakie chcę sprzedawać wyroby, usługi i rozwiązania?
Które czynności lub funkcje chcę wykonywać wewnątrz
firmy?
Które chcę zlecać podwykonawcom, kupować na
zewnątrz lub uzyskiwać w wyniku współpracy z
partnerem?

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, Strategiczne modele
działalności, PWE, Warszawa 2000, s. 28 i 387

Przechwytywanie wartości
Tworzenie wartości dla klientów jest dla każdej

firmy z pewnością sprawą

najważniejszą ale istotna jest także zdolność do jej przechwytywania (przywłaszczania).
Decyduje ona bowiem o możliwości uzyskiwania zysku. Wymiar przechwytywania wartości
w formie zysku pokazuje, jak firma nagradzana jest za dostarczaną klientowi wartość.
Tradycyjnie firmy przechwytywały wartość, sprzedając wyroby lub pobierając opłaty
za świadczone usługi. W myśleniu skupionym na produktach ograniczamy się do tych trady
cyjnych sposobów przechwytywania wartości. Obecnie firmy korzystają ze znacznie
szerszego repertuaru mechanizmów przechwytywania wartości. Przykładowo, są nimi:
kredytowanie,
wyroby komplementarne,
udział w dalszej części łańcucha wartości,
dzielenie się wartością
-

koncesjonowanie.
Coraz częściej zwłaszcza innowacyjne firmy otrzymują nagrody za wartość dostarczoną

klientom w wysoce nowatorski sposób. Przechwytywanie wartości łączy się ściśle
z metodami uzyskiwania zysków.283

283 Cytowani Autorzy nazywająje modelami zysku, patrz op. cit., s. 52 i dalsze.
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Kontrola strategiczna
Z kolei kontrola strategiczna w modelu działalności dotyczy zdolności przedsiębiorstwa
do ochrony uzyskiwanego przez nie strumienia zysku. Poszukujemy tu odpowiedzi
napytanie: „dlaczego dany klient powinien kupować u mnie?” oraz drugie postawione
bardziej stanowczo: „dlaczego musi kupować u mnie?”. Jest wiele różnych sposobów, dzięki
którym firma może zapewnić sobie kontrolę strategiczną. Sposoby te nazywane są przez
cytowanych Autorów punktami kontroli strategicznej. Siła kontroli jest kluczowym
elementem skutecznej innowacji działalności przedsiębiorstwa.
Zakres działania
W modelu strategicznym przedsiębiorstwa zakres działania odnosi się do rodzaju
działalności przedsiębiorstwa (czym firma się zajmuje) oraz do oferowanych przez nią
produktów. Rzecz jasna, firmy często rozszerzają lub zawężają zakresy swoich działań.
Kluczowym zagadnieniem w projektowaniu modelu działalności jest odpowiedź na pytanie
,jakie zmiany w zakresie działania są potrzebne, żeby zachować wartość dla klientów,
generować wysoki zysk i zapewnić sobie strategiczną kontrolę”.
Uzupełnieniem wymiarów strategicznych modelu są jego wymiary operacyjne.
Przykładowo, są nimi:
-

system zaopatrzenia,
system produkcji,

-

kapitałochłonność,

-

badania i rozwój,

-

mechanizm dotarcia na rynek.
Wymiar zaopatrzenia dotyczy charakterystyki sposobów zaopatrzenia, informacji

o powiązaniach z dostawcami czy rodzajów transakcji.
System

produkcji

określa

zakres

outsourcingu,

ekonomikę

produkcji,

poziom

nowoczesności technologii.
Wymiar kapitałochłonności informuje o poziomie kosztów stałych związanych
z przyjętym systemem operacyjnym, jego kapitałochłonnością i elastycznością.
Badania i rozwój mogą być prowadzone we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo
lub też przez ośrodki zewnętrzne. Mogą skupiać się na produkcie lub technologii. O jakości
tego wymiaru decyduje trafność wyboru tematów badawczych i szybkość ich realizacji.
Mechanizm dotarcia na rynek zawiera informacje o zespole handlowców, sposobach
dystrybucji i jej kosztach, rodzaju prowadzonego marketingu, rachunkach głównych
odbiorców, stopniu ograniczeń regulacyjnych rynku.
Jak już wspomniano, wymiary modelu są ze sobą mocno powiązane. Przykładowo,
wybór klientów częściowo zależy od tego, która grupa klientów umożliwia osiąganie
znaczącego zysku. Z kolei sposób zdobywania zysku w pewnym stopniu jest podyktowany
zakresem działania, a decyzje dotyczące zróżnicowania i kontroli strategicznej zależą od tego,
kim są klienci i do jakiego zakresu działania firma jest zdolna. Decyzje te powinny wspierać
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wybory odnoszące się do tego, jakich klientów będzie się obsługiwać, jak kreować zysk i jak
zapewnić sobie strategiczną kontrolę. Jeśli dokonane wybory odpowiadają oczekiwaniom
i priorytetom klientów, są wewnętrznie zgodnie i wzajemnie się wzmacniają, to mogą
zapewnić firmie niezwykle efektywny model działalności. Można uznać za trafne porównanie
cytowanych Autorów: „Świetne projekty modelu działalności są podobne to wspaniałych
projektów wyrobów. Wyjątkowe osiągnięcia w projektowaniu wyrobów są kombinacją
znakomitej techniki z ogromną wyobraźnią. Podobnie znakomite projekty modeli działalności
przedsiębiorstw są kombinacją wiedzy o klientach i zyskach”284.
Szczególną umiejętnością innowatorów jest kreatywność strategiczna: ciągłe odrzucanie
tradycyjnych założeń, rozwijanie nowych możliwości, dokonywanie wyborów z większym
polotem. Przetrwanie firmy w dłuższym okresie czasu jest uzależnione od doskonalenia
projektów modeli działalności dostosowanych do zmiany potrzeb i priorytetów klientów.
Podobnie jak w przypadku technicznej przestarzałości wyrobów, tak i modele działalności
przedsiębiorstw stają się ekonomicznie przestarzałe. Z upływem czasu większość modeli nie
pozwala na osiąganie zysku. Ich strefa zysku ulega przemieszczeniu, a więc firma, chcąc
stworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy i nadal utrzymywać się w swojej strefie zysku,
musi odnawiać swój model działalności.
Przedstawione wymiary strategiczne i operacyjne modelu lokują się w dwóch głównych
jego elementach. Pierwszy z nich to podejście skupiające się na kliencie, drugi to źródła
i sposoby osiągania zysku.
Koncentracja na priorytetach klientów
Podstawowym założeniem modelu jest koncentracja uwagi na kliencie, mająca dać
strategiczny i dynamiczny obraz klienta. Służyć ma temu odpowiedź na pytanie „w jaki
sposób klient się zmienia?”. Jak twierdzą cytowani Autorzy, konwencjonalne metody badania
rynku nie są w stanie dać odpowiedzi na to pytanie. Są to bowiem badania problemów klienta
prowadzone oczyma badacza rynku, a nie oczami klientów. Dlatego często niekonwen
cjonalne, mające charakter bezpośrednich kontaktów z klientami, badania potrzeb klienta
stają się kluczem do uzyskania lojalności klienta.
Podstawowe trudności występujące w koncentrowaniu się na klientach wynikają z dwóch
powodów:
-

ugruntowanego doświadczenia zajmowania się na produktem, a nie klientami,
skupiania się na wewnętrznych problemach firmy. Dotyczy to zwłaszcza firm, które
odniosły sukces.
W celu skupienia się na kliencie, menedżerowie w firmach powinni zdecydowanie

odwrócić tradycyjny łańcuch wartości, zaczynający się od zasobów i kluczowych kompetencji
firmy, aby poprzez nakłady, surowce, oferty produktu, kanałów dystrybucji dochodzić do
klienta. Nowoczesny łańcuch wartości rozpoczyna się od klienta, a dopiero na końcu

284 Op. cit., s. 29.

147
dochodzi do zasobów i kompetencji. Potrzeby i priorytety klientów powinny stanowić siłę
napędzająca i kształtować pozostałą strukturę łańcucha. Na rysunku 4.3 przedstawiono
porównawczo te dwa podejścia do budowy łańcucha.
a) tradycyjny (zaczynający się od aktywów),
Zasoby/ \
kluczowe
\
kompetencje

/

b)

\
Nakłady, \
surowce

y

Oferta
wyrobu /
usługi

Kanały
' dystrybu
cyjne

Klient

nowoczesny (zaczyna się od priorytetów klienta)
Priorytety
klientów

\
/

Kanały

\

) dystiybu- )
cyjne

/

oferta

Nakłady,
surowce

Zasoby i \
kluczowe \
kompetencie
/

/

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, Strategiczne modele
działalności, PWE, Warszawa 2000.
Rys. 4.3. Łańcuch wartości
Fig. 4.3. Value chain

Następnym elementem ułatwiającym poznanie potrzeb klienta jest zmiana preferencji
wykorzystywania czasu pracy przez menedżerów firm. Zdecydowanie więcej czasu pracy
powinni oni poświęcać kontaktom z klientami. „Opanowanie sztuki uczciwego i wytrwałego
dialogu z klientami zawsze stwarza nowe okazje do zwiększania zysków”.285
Dowolny produkt ma o tyle znaczącą wartość, o ile sprosta priorytetom klienta. Priorytet
jest dla klienta tak ważny, że jest w stanie dla jego zaspokojenia zapłacić za produkt wyższą
cenę. Jeśli jednak produkt nie spełni takiej roli, to klient szybko zmieni dostawcę. Priorytety
klienta składają się z różnych elementów: od kryteriów zakupów po ekonomikę systemu, jaki
występuje w firmie klienta. Powiązanie priorytetów klienta z łańcuchem wartości przedsta
wiono na rysunku 4.4.
Szczególną rolę w określaniu priorytetów klienta odgrywa znajomość ekonomiki
systemu, jaki występuje w firmie klienta. Obejmuje ona: wielkość kwoty płaconej za produkt,
koszty użytkowania tego produktu, koszty przechowywania i utylizacji, czas transakcji, czas
użytkowania produktu i ewentualne kłopoty, które mogą towarzyszyć takim zakupom.

285 Op. cit., s. 37.
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Jak widać, produktowi dostarczanemu klientowi towarzyszy jeszcze wiele elementów
stanowiących w pewnym sensie ukryte priorytety klienta. W wielu przypadkach klient
do końca nie zna ekonomiki swego systemu, jaki powstaje w przypadku nabycia danego
produktu. Jest to z pewnością szansa na powiększanie wartości dla klienta, a tym samym
zysków dla firmy.

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, Strategiczne
modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
Rys. 4.4. Łańcuch wartości a priorytety klienta
Fig. 4.4. Value chain and client’s preferences

Innym ważnym elementem ułatwiającym poznanie zmieniających się priorytetów klienta
jest rozszerzanie spektrum klientów. Poza badaniem potrzeb klientów bezpośrednich warto
przyjrzeć się potrzebom klientów pośrednich występujących w różnym miejscu łańcucha
wartości. Taka wiedza może otworzyć drogę do wykreowania nowych obszarów rentownej,
innowacyjnej działalności.
Warto jeszcze

zasygnalizować

dwa ważne

aspekty

związane

z

koncentracją

na potrzebach klientów. Pierwszy to konieczność prowadzenia kontaktów i badań klientów
w sposób ciągły, a nie akcyjny. Drugi to przewidywanie i uwzględnianie zmian priorytetów
klientów.286

286 Patrz op. cit., s. 46-47.
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Źródła i metody osiągania zysków
Jednym z najbardziej przydatnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa pytań, jakie
powinno sobie ono zadać, jest „Jaki jest nasz model zysku? W jaki sposób zarabiamy
pieniądze?”. W dobie szybko przemieszczającej się wartości rynkowej istotne jest określenie
lokalizacji zysku w określonej części sektora i stworzenie (zaprojektowanie) takiego modelu
przedsiębiorstwa, który będzie mógł ten zysk osiągać. Możliwości pozyskiwania dochodów
przez przedsiębiorstwo jest bardzo wiele, stąd też pojawiają się różne metody osiągania
rentowności. Autorzy opisali jedenaście takich metod, z których każda cechuje się innym
układem działalności i inną strategią.287 Znajomość tych metod można wykorzystać w ten
sposób, aby ulokować firmę w strefie zysku.
-

Zysk osiagany dzięki udoskonaleniom procesów u klienta
Firmy, które wdrażają model udoskonaleń u klienta, najpierw wiele inwestują
w to, aby zrozumieć problemy ekonomiczne swoich klientów i znaleźć sposoby ich
rozwiązywania. W pierwszym etapie sprawdzają w jaki sposób klienci nabywają ich
produkty i jak je wykorzystują. W następnym etapie, wykraczając poza zwykłą sprzedaż,
starają się pomóc klientom w trudnych, kosztownych lub czasochłonnych częściach
procesów, gdzie zastosowanie mają produkty firmy. Metoda wprowadzania udoskonaleń
u klientów przyczynia się do lojalności klientów, stosowania korzystnych cen i zwiększa
nia sprzedaży, co przekłada się na rentowność.
Modelem udoskonaleń u klientów posługuje się między innymi firma Fact-set
świadcząca usługi w postaci informacji finansowych. Jej strategia polega na tym,
żę wpierw inwestuje w klienta, aby zrozumieć dokładnie jego działalność. Następnie
ściśle dostosowuje swoje produkty do warunków działania klienta, po czym integruje
je z jego operacjami finansowymi. Rezultatem takich działań jest poprawa zarządzania
przepływami pieniężnymi w firmie.
Interesującymi przykładami oferowania rozwiązań dla klienta są działania takich
firm, jak: General Electric, Madden Comunications, Cardboard Box Inc.288

-

Zysk z piramidy produktów
W modelu udoskonaleń u klientów najważniejszym czynnikiem była znajomość
ekonomiki klienta. Metoda osiągania zysku z piramidy wyrobów największe znaczenie
przypisuje różnym preferencjom klientów. Mogą one dotyczyć prestiżu, wzornictwa
kolorów czy ceny. Różnice w dochodach i preferencjach klientów umożliwiają budowę
piramidy produktów, której podstawą są produkty masowe, a na szczycie produkty
o wysokiej cenie i małym wolumenie sprzedaży. To one są wprawdzie głównym źródłem
zysków, ale podstawa piramidy odgrywa w systemie kluczową rolę strategiczną. Stanowią

287 Jak już wspomniano, A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman nazywają je modelami zysku. Dla
odróżnienia ich od stosowanego określenia modelu w odniesieniu przedmiotu badań, stosuję termin metoda.
Oddaje on w tym przypadku dobrze istotę rzeczy.
288 Szerzej op. cit., s. 103 i dalsze.
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ją produkty markowe, ale niedrogie, o małej marży zysku, stanowiące rodzaj tarczy
ochronnej

przed

konkurencją dla

produktów

najdroższych.

Szwajcarska

firma

zegarmistrzowska SMH produkuje tanie zegarki Swatch (podstawa piramidy) chroniące
zegarki markowe (Omega, Longines), które stanowią szczyt piramidy.
-

Zysk wieloelementowy
Są dziedziny, w których istnieje kilka elementów systemu produkcji i sprzedaży,
a każdy z nich ma zupełnie odmienny poziom rentowności. Jeżeli nie uda się osiągnąć
stosownego udziału w sprzedaży tych elementów, które przynoszą najwyższy zysk rentowność całego systemu ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Z drugiej jednak strony
niezbędny jest udział mniej rentownych elementów po to, aby zdobywać rynek dla tych
bardziej rentownych. Przykładem może być sprzedaż komputerów, gdzie największą
rentowność uzyskuje się na dodatkowych opcjach wyposażenia, akcesoriach i sposobach
kredytowania. Podobnie w sektorze motoryzacyjnym: sprzedaż nowych samochodów jest
znacznie mniej rentowna niż ich ubezpieczanie, kredytowanie i obsługa.
Zysk z łącznicy
Cechą charakterystyczną niektórych rynków jest potrzeba komunikowania się
pomiędzy dużą liczbą sprzedających i kupujących. Obie strony w takich przypadkach
tracą wiele czasu i ponoszą relatywnie wysokie koszty transakcji. Usprawnieniu takiej
komunikacji służyć może stworzenia pośredniczącej „łącznicy” (o wysokiej wartości
ze względu na jej możliwości informacyjne i komunikacyjne), która skupia liczne ścieżki
komunikacyjne w jednym kanale. Łącznica zmniejsza koszty, w tym ponoszone wydatki
finansowe, ale także redukuje utrudnienia komunikacyjne, jakie mogą się pojawić
pomiędzy nabywcami i sprzedawcami. W zamian operator takiej łącznicy uzyskuje
stosowne dochody.
Ważnym aspektem takiej metody osiągania zysku jest to, że łącznica taka powinna
niemal samoczynnie się rozwijać. Im więcej przyłącza się nabywców i dostawców, tym
system staje się bardziej dochodowy. Maleją przy tym jednostkowe koszty komuniko
wania się oraz transakcji ponoszonych przez nabywców i dostawców. Operator łącznicy
sprawuje kontrolę nad przepływem

informacji, a w miarę wzrostu wolumenu

korzystających z łącznicy nawet skromna opłata za każdą transakcję przynosi mu
znaczące zyski.
Zysk zależny od czasu
W wielu działaniach biznesowych niezwykle ważna jest ich szybkość. Często
przewaga wynikająca z pierwszego ruchu pozwala innowatorowi osiągać dodatkowe zyski
tak długo, zanim naśladowcy spowodują zmniejszanie się marż. Postrzeganie czasu jako
czynnika towarzyszącego wyjątkowym działaniom ma służyć do wykorzystywania działa
nia związanego z pierwszym ruchem. W tej metodzie zysk wynika właśnie z wyjątkowoś
ci. Często skutkuje to możliwością uzyskiwania znacząco wyższych cen, ale tylko do
czasu, kiedy naśladowcy poprzez swoje działania nie wpłyną na ich obniżenie.
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Mówiąc najkrócej, schemat tej metody to: wysokie ceny, zyski obfite, a strefa zysku
istnieje w krótkim okresie czasu. Jedynym sposobem, aby utrzymywać taką strefę zysku,
są ciągłe innowacje. Jeśli ostatnia innowacja nie stwarza już wartości skutkującej
wzrostem zysków, to firma musi szybko wprowadzić następną aby powrócić do strefy
zysku.
-

Zysk z dużej skali produkcji (superprodukcji)
W przedsiębiorstwach, które ponoszą duże koszty na prace badawczo-rozwojowe
i wprowadzają na rynek produkty o ograniczonym cyklu życia, zasadnicze znaczenie
ma metoda osiągania zysków z odpowiedniej skali produkcji. Gdy koszt opracowania
nowego produktu jest względnie stały i zazwyczaj wysoki, a koszty krańcowe produkcji
po jego wdrożeniu są niskie, to najlepszym sposobem maksymalizacji zysku jest
uzyskiwanie bardzo wysokiego wolumenu sprzedaży. Przy takiej ekonomice biznesu
znacznie lepiej być czołowym producentem niewielu produktów, niż utrzymywać
przeciętną albo niską pozycję w wielu produktach. Często koszty (wynikające głównie
z prac badawczo-rozwojowych) wszystkich opracowywanych produktów są podobne, ale
wysokie zyski pochodzą z tych produktów, które osiągają spory wolumen ich sprzedaży.
Przykładowo, największą siłą napędową zysku w przemyśle farmaceutycznym jest
posiadanie superproduktów. Skala produkcji, w tym wypadku mierzona łączną wartością
sprzedaży pięciu najważniejszych wyrobów w całym asortymencie firmy, decyduje o jej
rentowności. Poza sektorem farmaceutycznym metoda osiągania zysku ze skali produkcji
(superprodukcji) znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie, gdzie koszty prac
badawczo-rozwojowych są wysokie, a przychody bardzo zmienne.

-

Metoda mnożnika zysku
Posiadanie znanego produktu, jego unikalnej cechy lub znaku firmowego umożliwia
uzyskiwanie z tego powodu wielokrotnych korzyści przekładających się na dochody.
Najlepszym przykładem takiego mnożnika zysku jest firma Disney. Metody mnożników
zysku mogą skutecznie napędzać zyski przedsiębiorstwom dysponującym silnymi
markami konsumpcyjnymi. Kiedy już zainwestuje się często ogromne sumy w stworzenie
marki, jej właściciel może je nadawać szerokiemu asortymentowi produktów. Jednak przy
aplikacji tej metody trzeba uwzględniać ryzyko związane z umieszczaniem marki tam,
gdzie będzie ona miała małe znaczenie dla klienta. Marki są zasobami niewątpliwie
cennymi, ale jednocześnie kruchymi.

-

Zysk przedsiębiorcy
Wprawdzie wiele wyznaczników rentowności ma charakter ekonomiczny, to jednak
niektóre mają charakter organizacyjny. W miarę tego jak organizacja odnosi sukcesy
i rozwija się, często jednocześnie następuje w niej większa formalizacja działań, ulega
ona większemu zbiurokratyzowaniu, staje się zachowawczą mniej dynamiczna na rynku,
mniej chce rozumieć potrzeby klientów, stopniowo i coraz wyraźniej oddalając się
od nich. Zaczynają działać niepożądane efekty skali (wzrost kosztów zarządzania,
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zakłócenia informacyjne i komunikacyjne), przesłaniające korzyści kosztowe wynikające
z dużej sprzedaży lub produkcji. Szybko rosną koszty ogólne, coraz wolniej podejmowane
są decyzje. Ograniczaniu ulegają bezpośrednie informacje zwrotne od klientów,
a uzyskane dane traktuje się selektywnie bądź też są one pomijane. Zaczyna
funkcjonować syndrom dużych zasobów i potęgi. Firma odnosi sukcesy, jest rentowna,
może więc pozwolić sobie na działania i związane z nimi wydatki - okazujące się zgoła
niepotrzebne. Rosną zbędne wydatki, które z czasem pochłoną przyszłe zyski.
Skutkiem tych działań jest zmniejszające się znaczenie firmy dla klientów,
niekorzystnie zmieniająca się struktura wydatków i ich skala. Firma zapomina, że
konkuruje z działaniami przedsiębiorców pozostających w bezpośrednim kontakcie z
klientami i starających się o informację od tych klientów. Konkurenci ci wykazują się
dużą oszczędnością, która wraz z dobrymi kontaktami z klientami może doprowadzić
do przesunięcia do nich strefy zysku.
Większość dużych firm nie potrafi wykorzystać działania takich sił przedsię
biorczości do wzrostu swoich zysków. Pozytywnym wyjątkiem w tym zakresie są firmy
ABB i Thermo Electron.
Pierwsza z nich podzieliła się na ok. 5 tysięcy centrów zysku mających bezpośrednie
kontakty z klientami i ponoszących bezpośrednią odpowiedzialność za przynoszenie
zysku289.
Thermo Electron stosuje także metodę zysku przedsiębiorcy i to w sposób bardzo
konsekwentny. Korporacja ta zapobiega skutkom wzrostu kosztów poprzez ciągłe
usamodzielnianie nowych firm. Szefowie filii tej firmy są w bezpośrednim kontakcie
z klientami i odpowiadają za zysk bezpośrednio przed akcjonariuszami290.
Zysk ze specjalizacji
Wiele przedsiębiorstw rozpoczyna swoją działalność od tego, że starają się być
wyspecjalizowane, najlepsze w określonej dziedzinie. Firmy takie oferują swoim klientom
wiedzę ekspercką, umiejętności swoich specjalistów i kompetencje. Jednakże w miarę
rozrastania się tych przedsiębiorstw wychodzą one poza swoją dotychczasową
specjalność, angażując się w coraz to nowe obszary działalności. Często w obszarach tych
nie udaje im się osiągnąć znaczących sukcesów. W takich przypadkach rosną wprawdzie
ich przychody, ale maleją zyski. Natomiast wzrost w wyniku stopniowej specjalizacji
może prowadzić do bardzo dużych zysków. Przykładem jest tu firma Electronic Data
Systems (EDS), która rozwijała się sukcesywnie, opanowując skomplikowane szczegóły
i ekonomikę wielu komputerowych zastosowań w licznych pionowo ukształtowanych
segmentach rynku (opieka zdrowotna, ubezpieczenia, bankowość). W każdym pionowym
segmencie EDS osiąga unikalną wiedzę ekspercką zdobywa specjalizację i wykorzystuje

289
290

Szerzej op. eit., s. 294.
Szerzej op. eit., s. 273.
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tę wiedzę w całym segmencie. Opanowanie kompetencyjne danego segmentu umożliwia
dopiero przejście do następnego.
Globalnie działająca firma ABB również szuka wzrostu swojej rentowności poprzez
specjalizację. System ABB umożliwia każdej firmie technicznej, wchodzącej w skład jego
sieci, intensywną specjalizację, zamiast dążenia do tego, aby robić wszystko na rzecz każdego
klienta. W efekcie takich działań marże firmy wielokrotnie wzrosły w stosunku do sytuacji,
kiedy prowadzono zdywersyfikowany zakres usług.
-

Zysk z istniejącej bazy użytkowników
Jednym z najważniejszych źródeł zysku jest metoda jego uzyskiwania z istniejącej
bazy użytkowników. Pierwszym etapem tej metody jest doprowadzenie przez dostawcę
do stworzenia możliwie najbardziej rozległej bazy użytkowników swoich produktów.
Następnym etapem jest oferowanie tym użytkownikom produktów stanowiących
uzupełnienie produktu podstawowego lub produktów umożliwiających jego eksploatację.
Metoda osiągania zysków z istniejącej bazy użytkowników może być ogromnie opłacalną
jeśli zdoła się utrzymać kontrolę nad rynkiem dalszych zakupów. Kontrola tego rodzaju
jest wtedy skuteczna, gdy dla istniejącej bazy stworzy się określony standard. Dzięki temu
firma tworzy skutecznie największą możliwą bazę, zachęcając wszystkich do korzystania
z jej produktów. Może ona następnie pokierować rynkiem zakupów jako preferowany
dostawca dalszych produktów. Przykładem może tu być strategia Microsoftu polegająca
na ustalaniu niskich cen, ustanawianiu standardów, doprowadzaniu do powszechności,
aby następnie osiągać zyski z przychodów za nowe wersje i aktualizacje oprogramowania.

-

Zysk ze standardu de facto
Posiadanie wyłącznych praw własności na dane standardy może być źródłem
znaczących zysków. Najbardziej właściwą cechą działalności opartej na standardzie
de facto jest wzrost dochodów wraz z jej skalą. W tego rodzaju działalności liczni
uczestnicy od producentów poprzez twórców aplikacji, do użytkowników finalnych
zostają wciągnięci w strefę wpływów właściciela standardu. Wartość systemu jest tym
większą im więcej uczestników liczy sieć. W rezultacie właściciel standardu uzyskuje
coraz większe dochody, w miarę jak wzrasta wartość systemu. Najlepszym przykładem
takiej metody osiągania zysków jest Microsoft.

-

Inne sposoby osiągania zysku
Istnieje wiele innych metod osiągania zysków przez firmy. Przykładowo, mogą one
dotyczyć względnego udziału w rynku, krzywej doświadczenia, marki, skali transakcji,
przywództwa na skalę lokalną wykorzystania zdolności produkcyjnej w cyklu podaży i
popytu, krzywej doświadczenia strukturalnej kontroli nad kluczowymi punktami w
łańcuchu

wartości,

nowego

produktu,

niskich

kosztów

działalności

i

serwisu

posprzedażnego. W tablicy 4.4 przedstawiono przykłady aplikacji różnych sposobów
osiągania zysków przez różne przedsiębiorstwa.
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Tablica 4.4
Sposoby osiągania zysku i ich aplikacja w przedsiębiorstwach
M ETO D Y O SIĄ G A N IA Z Y SK U
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zysk z rozwiązań dla klienta
Zysk z piramidy wyrobów
Zysk wieloelementowy
Zysk z łącznicy
Zysk zależny od czasu
Zysk z superprodukcji
Model mnożnika zysków
Zysk przedsiębiorcy
Zysk ze specjalizacji
Zysk z istniejącej bazy użytkowników
Zysk ze standardu de facto
Zysk z marki
Zysk z produktu specjalistycznego
Zysk z przywództwa na skalę lokalną
Zysk ze skali transakcji
Zysk z pozycji w łańcuchu wartości
Zysk cykliczny
Zysk posprzedażny
Zysk z nowych wyrobów
Zysk ze względnego udziału w rynku
Zysk z krzywej doświadczenia
Zysk z niskich kosztów działalności

PR ZED SIĘBIO R STW A K ORZYSTAJĄCE
Z D A N EJ M ETO D Y
GE, USAA, Nordstrom, ABB, Nalco, HP
SMH (Swatch), Mattel
Coca-Cola, Mirage Resorts
Schwab, USAA, Auto-by-Tel, CAA
Intel, Bankers Trust, Sony
Merck, Disney, NBC
Disney, Virgin, Honda
Thermo Electron, ABB, 3M
ABB, EDS, Wallace
Microsoft, Otis, Gilette, GE
Microsoft, Oracle
Intel, Coca-Cola, Nike
Hercules, Merck, 3M, Great Lakes Chemical
Starbuck's, Wal-Mart
Morgan Stanley, British Airways
Intel, Blockbuster Video, Republic Industries
Toyota, Dow Chemical
GE, Softbank (Kingston)
Compaq, Chrysler
Procter & Gamble, Philip Morris
Milliken, Emerson Electric
Nucor, Southwest Air, Dell

Źródło: opracowanie na podstawie A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele
działalności, PWE, Warszawa 2000, s. 66

Poznanie pełnego wachlarza metod osiągania zysku jest przydatne do wyznaczania
strategicznych kierunków działań przedsiębiorstwa, a wybór i aplikacja odpowiedniej metody
osiągania zysku to z pewnością istotne elementy jego modelu strategicznego.
Odniesienia do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Z przedstawionej koncepcji modelu wiele jego elementów można odnosić i wykorzysty
wać do przypadków przedsiębiorstw energetycznych.
Pierwszy z nich, i ja k się wydaje najbardziej istotny, to konieczność dostrzegania
zmieniających się priorytetów i potrzeb klienta. Orientacja na klienta, a nie ja k dotąd
na sektor energetyczny, stanowi kluczowy czynnik zmian modeli, a więc i funkcjonowania
przedsiębiorstw energetycznych. Najbardziej przekonującym je j wyrazem jest zmiana
podejścia do łańcucha wartości. Odwróć łańcuch wartości, ja k niejako słusznie nakazują
Autorzy przedstawionej koncepcji modelu, aby zacząć od priorytetów i potrzeb klienta!291
Dokonanie tego w przypadku energetyki je st tak samo potrzebne, ja k i trudne. Przez
kilkadziesiąt lat monopolistyczno-politycznego funkcjonowania sektora energetycznego (nie
tylko w Polsce, rzecz jasna) wykształcono przekonanie o wyjątkowości zasobów i kompetencji

291 Por. op.cit., s. 35.
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przedsiębiorstw energetycznych. Nadano im niejako strategiczny priorytet, łącząc go z
bezpieczeństwem energetycznym. Zmieniając czy też budując od nowa modele przedsiębiorstw
energetycznych, obecnie należy jednak uwzględnić nadrzędność priorytetów klientów.
Postępująca liberalizacja rynku, której wyrazem będzie możliwość swobodnego wyboru
dostawcy energii elektrycznej i gazu,292 spowoduje inne podejście do klientów. Uwzględniane
to powinno być w nowych modelach przedsiębiorstw energetycznych. Chodzi głównie
o te aspekty zmian czy tworzenia modelu, które związane są z klientami. Przykładowo, mogą
to być:
-

doskonalenie wartości dostarczanej klientowi,

-

kształtowanie relacji z klientami,

-

poznanie ekonomii systemów klientów przemysłowych,
rozwiązywanie albo współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów klientów,
budowanie lojalności klientów.
Drugim ważnym elementem analizowanego modelu mającym znaczenie dla przekształceń

modelowych w energetyce jest problem skorelowania dochodowości ze wzrostem udziału
w rynku.

Jego

istotę

obrazuje

tendencja

do

tworzenia

skonsolidowanych

modeli

przedsiębiorstw energetycznych. Wzrost udziału w rynku ma tu decydujące znaczenie.
Nie zawsze nowo powstałe przedsiębiorstwo, mające wprawdzie znacząco większy udział
w rynku, osiąga dobre wyniki ekonomiczne. Przykładem może tu być Grupa Energetyczna
ENEA S.A. w Poznaniu.293
Z przedstawionego przez A. Sliwotzkego, D. Morrisona i B. Andelmana przeglądu metod
osiągania zysku wynika, że niektóre z nich z pewnością mogą być zastosowane do modeli
strategicznych przedsiębiorstw energetycznych; i tak:
-

zysk osiągany dzięki udoskonaleniom procesów u klienta. Dostawca gazu czy energii
elektrycznej może także świadczyć klientom usługi inżynierskie usprawniające procesy
związane ze stosowaniem dostarczanych mediów;

-

zysk przedsiębiorcy. Niektóre duże firm y energetyczne (np. PKE, Electrabel, E.ON)
utworzyły samodzielne rynkowo, prężnie działające, kilkunastoosobowe firm y zajmujące
się obrotem mediami energetycznymi dla dużych odbiorców;
zysk z przywództwa na skalę lokalną. Dotyczyć może np. elektrociepłowni mających
zdolność efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów do wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła;

292 Jak już wspomniano w rozdziale 2, w UE możliwość zmiany dostawcy uzyskają wszyscy odbiorcy począw
szy od 01.07.2007 r.
293 Patrz J. Brzóska, J. Pyka, Koncepcje i modele konsolidacji a efektywność w polskiej energetyce, [w:] Nowe
kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław 2006, s. 421-424.
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zysk ze skali transakcji. Taki sposób osiągania zysku wynika ze zdolności przedsię
biorstwa energetycznego do zawierania długoterminowych kontraktów oraz zawierania
dużych transakcji na giełdach energii i rynku bilansującym;
-

zysk z niskich kosztów działalności. Osiągany je st przez przedsiębiorstwa energetyczne,
które dokonały istotnej redukcji zasobów.

W Polsce przykładami takich firm są

sprywatyzowane elektrownie i zakłady energetyczne.
Analizując i oceniając koncepcję strategicznego modelu działalności, opracowaną przez
A. Sliwotzkego, D. Morrisona i B. Andelmana, na początku należy stwierdzić, że bazą jego
konstrukcji (budowy) są dwie wzajemnie ze sobą powiązane sfery. Pierwsza z nich
to dogłębna wiedza o klientach oraz ich priorytetach i potrzebach. Druga sfera, niezbędna
do budowy modelu biznesowego, to zrozumienie źródeł powstawania zysku i aplikacja
odpowiednich sposobów jego uzyskiwania. Ich podstawą jest wartość oferowana klientom,
a umiejętność zatrzymania części tej wartości przez firmę decyduje o jej rentowności
i kapitałochłonności. Z pewnością silną stroną modelu jest uwzględnianie w nim dynamiki
rynku, głównie jego części dotyczącej potrzeb klientów. W znacznie mniejszym stopniu
w proponowanej metodyce modelowania dostrzegane są oddziaływania na przedsiębiorstwo
takich podmiotów rynku, jak: konkurenci, dostawcy czy komplementariusze, a także
czynników wypływających z otoczenia powszechnego.
Walorem prezentowanej koncepcji są różnorodne, wzbogacane licznymi przykładami,
sposoby osiągania zysku (tzw. modele zysku), które mogą być z powodzeniem
wykorzystywane w budowaniu modeli strategicznych. Teza o konieczności wejścia w strefę
zysku (rentowności), traktowana nadrzędnie w relacji do udziału w rynku, stanowić może
racjonalną z punktu widzenia kształtowania wartości przedsiębiorstwa zasadę kreowania jego
strategii rynkowej. Warte zauważenia w prezentowanym modelu jest podejście do tworzenia
łańcucha wartości; rozpoczyna się ono od rozpoznania dynamiki potrzeb i priorytetów
klientów, a poprzez dystrybucję, ofertę, dochodzi się do koniecznych zasobów. Takie ujęcie
budowy łańcucha pozwala skuteczniej

wykreować wartość

dla klienta, zwłaszcza

w tworzonych od nowa modelach biznesowych czy też w takich przypadkach, gdy łatwe są
zmiana i dobór aktywów. Wiele przedsiębiorstw, budując czy też modyfikując swój model
strategiczny, jest w pewnym stopniu zdeterminowanych posiadanymi lub dysponowanymi
zasobami, co może komplikować taką konstrukcję łańcucha,. zmuszając te organizacje
do radykalnych dywestycji czy też poszukiwań nowych zasobów (w tym inwestycji
rzeczowych). W tym miejscu trzeba stwierdzić, że część modelu pokazująca realizację tego,
co uznać można za koncepcję tworzenia i utrzymywania wartości oraz osiągania zysku, jest
jego słabszą stroną. Autorzy w sposób bardzo ogólny charakteryzują zakres działania, ten
czwarty niejako realizacyjny wymiar modelu. W zasadzie ograniczyli się do określenia
funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwo, układu organizacyjnego i formułowania
zakresu outsourcingu. W znacznie mniejszym stopniu w modelu tym eksponuje się rolę
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aktywów; można nawet powiedzieć, że j ą praktycznie pominięto.294 Nie sposób zatem
traktować tej koncepcji modelowania jako całościowego ujęcia strategii i sposobów jej
realizacji.
Natomiast ciekawym jej fragmentem jest system oceny efektywności i konkurencyjności
modelu, niewystępujący w dotąd omawianych metodach modelowania. Proponuje się
mianowicie ocenę efektywności aplikowanego modelu mierzoną wartością przedsiębiorstwa,
będącą kombinacją wskaźników

finansowych

(zysk

na

sprzedaży,

wzrost

zysku,

kapitałochłonność, relacja wartości akcji do obrotu) oraz tzw. wskaźnika kontroli strate
gicznej. Ten ostatni jest o tyle interesujący, że stanowi wyrażony punktowo poziom przewagi
konkurencyjnej. O liczbie punktów (skala od 1 do 10) decydują zależne od sektora, istotne
elementy strategii, decydujące o tej przewadze (np. niższe koszty, marka, własność
standardu), co sprawia, że trudno jednak uniknąć arbitralności takiej oceny.
Reasumując, prezentowany model w sposób bardzo interesujący opisuje relacje
pomiędzy umiejętnościami obsługi rynku a możliwościami uzyskiwania rentowności.
Nie ujmuje przy tym dostatecznie szczegółowo innych części strategii przedsiębiorstwa
i sposobów jej realizacji, niemniej takie jego elementy, jak analizowanie priorytetów
klientów, zrozumienie istoty stref zysku czy też kryteria efektywności modelu, są przydatne
w modelowaniu strategii organizacji, w tym również energetycznych.

4.3. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa - konfiguracja modelu
biznesowego i oddziaływania otoczenia
Interesującym studium poświęconym modelowaniu strategicznemu jest praca, której
autorami są A. Afuah i Ch.L. Tucci.295 Autorzy ci koncentrują się wprawdzie głównie
na przedsiębiorstwach biznesu internetowego (zwłaszcza dotyczy to studiów przypadków),
niemniej bardzo wiele zawartych w niej analiz, stwierdzeń i myśli odnosi się do ogólnej teorii
budowania, modyfikowania i oceny modeli biznesowych.
Punktem wyjścia do rozważań nad strukturą i znaczeniem modelu biznesowego, które
przedstawili A. Afuah i Ch.L. Tucci, jest określenie determinant efektywności ekonomicznej
(gospodarczej) przedsiębiorstwa. Lokują oni model biznesowy jako jedną z dwóch głównych
takich determinant. Konfigurację czynników wyznaczających efektywność gospodarczą
i oddziaływania pomiędzy nimi zaprezentowano na rysunku 4.5.
Przedstawione powiązania wskazują

że na wyniki (efektywność gospodarczą)

przedsiębiorstwa bezpośredni wpływ mają:

294 Zob. A. Slywotzky, D. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE,
Warszawa 2000, s. 387-390
295 A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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Model biznesowy
Elementy:
Wartość oferowana klientowi
Segmenty rynku
Zakres oferty
Polityka cenowa
Źródła przychodów
Działania (funkcje, procesy) powiązane
Realizacja modelu
Umiejętności firmy
Trwałość przewagi konkurencyjnej
Dynamika zm ian (zmienność w czasie):
Strategie ogólne
Aktywa komplementarne
Czynnik czasu
Ocena modeli biznesowych

Zmiany wywołane
przez nowe
technologie
Charakterystyka
Źródła
Przyczyny

L.
Otoczenie
Otoczenie konkurencyjne
Pięć sił kształtujących konkurencję
Czynniki decydujące o sukcesie w
branży
„Współpracujący konkurenci" i
dynamika branży
Otoczenie powszechne

Źródło: opracowanie (modyfikacja) na podstawie: A. Afuah, Ch. Tucci, Internet Business Models and Strategies,
McGraw-Hill 2001
Rys. 4.5. Determinanty efektywności gospodarczej przedsiębiorstwa
Fig. 4.5. Conditions o f company’s economic efficency

-

model biznesowy (elementy modelu, relacje między nimi oraz dynamika),
otoczenie (otoczenie konkurencyjne i otoczenie powszechne).
Trzecia determinanta efektywności ekonomicznej tzw. czynnik zmiany wpływa

na wyniki przedsiębiorstwa pośrednio

poprzez oddziaływanie na model biznesowy

i otoczenie. Autorzy (mimo kontrowersji, jakie ich zdaniem spotyka się wokół tego problemu)
optują za bardzo konkretnym i jednoznacznym definiowaniem efektywności gospodarczej.
Uważają że jej pomiar należy opierać na takich wskaźnikach, jak: zysk, obroty (sprzedaż),
przepływy pieniężne, ekonomiczna wartość dodana (EVA), wartość rynkowa akcji, zysk
przypadający na akcję, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów czy też rentowność
kapitału. Jasno deklarują że w prezentowanym modelu efektywność ekonomiczna utożsamia
na jest z zyskiem w ujęciu księgowym.296

296 Podejście takie z jednej strony umożliwia jednoznaczne określenie poziomu efektywności i jej operacyjnych
składowych, tj. przychodów i kosztów, z drugiej jednak nadmiernie je upraszcza. Nie ujmuje np. kosztów
kapitału czy też dynamicznych aspektów efektywności ekonomicznej związanych z przepływami pieniężnymi
(przyp. autora).
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A. Charakterystyka modelu biznesowego
Zapewnienie dochodowości to - obok wartości dla klienta wynikającej z oferty
produktowej - dwa atrybuty modelu biznesowego wynikające z metody wykorzystania
i powiększania zasobów przedsiębiorstwa. Obydwa odnoszone są zarówno do bieżącej,
jak i długoterminowej sytuacji przedsiębiorstwa. Dochodowość ma być osiągana zarówno
w bieżącym, jak i w długim przedziale czasu, a wartość oferowana klientowi ma stanowić
trwałą przewagę konkurencyjną.297
Model biznesowy zorientowany na osiąganie rentowności i przewagi konkurencyjnej jest
systemem składającym się z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które oddziałują
na siebie w czasie. Jednocześnie istnieją związki pomiędzy modelem a otoczeniem. W samym
modelu wyróżnić można zatem dwie sfery:
-

elementy modelu biznesowego,

-

dynamikę modelu (zmienność w czasie).
W tablicy 4.5 zestawiono elementy modelu biznesowego uzupełniając je najważniej

szymi pytaniami i problemami, jakie wiążą się z każdym z tych elementów. Odpowiedzi
na te pytania czy też sposoby rozwiązywania postawionych problemów stanowią podstawę
kształtowania modelu.
Przedstawiając w sposób syntetyczny elementy modelu biznesowego, należy pominąć
te ich charakterystyki, które przedstawiono przy okazji prezentacji poprzednich modeli.298
Wartość oferowana klientowi
Walory produktu stanowią o wartości oferowanej klientowi i cenionej przez klienta.
Mogą one przyjmować postać wyróżniających go cech lub niższych w stosunku
do konkurencji cen wynikających z przewagi kosztowej. Produkt jest różnicowalny, jeśli
w przekonaniu klientów reprezentuje on pewne cechy, których nie mają inne produkty
na rynku. Autorzy, opierając się na pracach M. E. Portera i J. B. Bameya299, wyróżniają osiem
sposobów różnicowania produktu. Są to: cechy funkcjonalne, moment wprowadzenia
na rynek, lokalizacja, serwis, asortyment, powiązania z innymi firmami, wizerunek marki.
Przedstawione sposoby różnicowania produktu są bardo zbliżone do opisanych w pracy
A. Afuaha300, a uprzednio już tu zaprezentowanych.301
Następną cechą mającą wpływać na preferencje klienta jest oferowanie niższej ceny
wynikającej z możliwości oszczędności kosztów. Zakłada się tu niejako, że firma przekazuje

297 Por. definicję modelu biznesowego przedstawioną w rozdziale 1.
298 Chodzi tu zwłaszcza o koncepcję modelu opartego na czynnikach sektorowych i czynnikach specyficznych
przedsiębiorstwa.
9 M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992,
s. 53.
300 Zob. A.Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004, s. 19 i dalsze.
301 Op. cit., s. 17.
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klientom część oszczędności wynikającej z niskich kosztów. Przykładem może być
zastosowanie Internetu, który znacząco redukuje koszty wynikające ze sprzedaży produktu.302
Tablica 4.5
Elementy modelu biznesowego
Elem enty m odelu
biznesow ego
Wartość
oferowana
klientowi.

Problem y i pytania dotyczące poszczególnych elem entów m odelu
biznesow ego
Czy firma oferuje swoim klientom unikatową wartość lub/i czyjej oferta łączy
się z kosztami mniejszymi niż oferta konkurencji?
Stosowane sposoby różnicowania produktu
Możliwości obniżania kosztów

Segment rynku.

Do jakiej grupy klientów (np. segmentu demograficznego lub geograficznego)
firma adresuje swoją ofertę?

Zakres oferty.

Jak duży jest wybór oferowanych produktów lub usług, które odzwierciedlają
daną wartość?
Dostępność oferowanych produktów

Polityka cenowa
oferty produktowej.

W jaki sposób firma ustala cenę oferowanej wartości?
Jaką politykę cenową stosuje się w odniesieniu do poszczególnych produktów
portfela?
Jaką politykę cenową stosuje się w odniesieniu do poszczególnych segmentów
rynku?

Źródła przychodów.

Skąd pochodzą przychody? Jaka jest struktura przychodów?
Kto i kiedy płaci za daną wartość?
Na jakim poziomie kształtuje się marża zysku na poszczególnych rynkach i
produktach?
Jakie czynniki ją determinują?
Jakie czynniki determinują wartość w każdym ze źródeł przychodów?
Jaki zestaw czynności (funkcji, procesów) firma musi wykonać, aby
przedstawić ofertę określonej wartości?
Kiedy te czynności muszą być wykonane?
W jaki sposób działania te są wzajemnie powiązane (synchronicznie czy
asynchronicznie)?
Koszty i efektywność działań (funkcji, procesów)?

Działania (funkcje,
procesy) powiązane.

Realizacja modelu.

Umiejętności i
przedsięwzięcia
umożliwiające firmie
podtrzymanie
przewagi
konkurencyjnej.
Trwałość przewagi
konkurencyjnej.

Jakiego rodzaju struktura organizacyjna, systemy zarządzania, pracownicy i
otoczenie są niezbędne do wykonania niezbędnych działań (procesów, funkcji)?
Czy wyżej wymienione czynniki realizacji modelu są do siebie dopasowane?
Jakie są najważniejsze rodzaje ryzyka realizacji modelu?
Jaki jest ich poziom?
Jakie są umiejętności firmy i jakie braki występują w tym zakresie?
W jaki sposób firma może te braki uzupełnić?
Czy posiadane przez firmę zdolności wyróżniają ją na tle konkurencji,
umożliwiając przedstawienie oferty wartości w sposób lepszy od rywali?
Czy cechy wyróżniające umiejętności firmy utrudniają ich naśladownictwo?
Jaka jest geneza tych umiejętności?
Jakie cechy firmy utrudniają konkurentom naśladowanie jej działalności?
W jaki sposób firma zapewni sobie zyskowność w dłuższym czasie?
W jaki sposób firma może utrzymać posiadaną przewagę konkurencyjną?

Źródło: opracowanie (modyfikacja) na podstawie: A. Afuah, Ch. Tucci, Internet Business Models and Strategies,
Mc Graw-Hill 2001
302 Powszechność usług internetowych może spowodować, że tego typu przewaga kosztowa będzie dla
przedsiębiorstwa krótkotrwała (przyp. autora).
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Zakres oferty
Zakres ofert dotyczy segmentów rynku, na których dana wartość oferowana klientowi
ma być mu dostarczana. Segmentacja rynku może być prowadzona na wiele sposobów
w zależności od przyjętych kryteriów. Przykładowo, nawet taki rynek jak gospodarstwa
domowe składa się z wielu segmentów określonych na podstawie zmiennych demogra
ficznych, stylu życia czy poziomu dochodów. Z zakresem oferty łączy się także zbiór typów
lub rodzajów sprzedawanych produktów. Zakres przedstawionej oferty związany jest
z wyborem docelowego segmentu rynku, a także oceną części tego segmentu, który można
zaspokoić w opłacalny sposób.
Polityka cenowa
Polityka cenowa jest istotnym warunkiem zapewniania sobie przez firmę zysków
z wartości oferowanych klientom. Nieodpowiednie zasady kształtowania cen mogą być nie
tylko przyczyną utraty potencjalnych przychodów, ale i prowadzić do porażki lub zmniej
szenia szans powodzenia produktu na rynku. Polityka cen może mieć bardzo różnorodny
charakter. Specyficzne podejście do polityki cen można przedstawić na przykładzie
produktów przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze tzw. gospodarki wiedzy (knowlege
economy).

Produkty

tego

sektora

charakteryzują się

dużym

udziałem

know-how

i ich wytwarzanie wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów wstępnych
w porównaniu z wielkością zmiennych kosztów wytworzenia i dostarczenia klientowi
pojedynczego produktu. Przykładowo, koszt opracowania nowego programu użytkowego
w firmie oferującej software może sięgać kilku milionów dolarów, koszt sprzedaży jednej
kopii jest bliski zero, ponieważ wystarczy, że firma zamieści swój produkt na stronie
internetowej. Stworzenie infrastruktury oprogramowania, budowa wizerunku firmy i sieci
abonentów kosztować może bardzo dużo, po czym obsługa abonentów jest relatywnie bardzo
tania. Przesłanką wypracowania polityki cen w przypadku produktów opartych na wiedzy jest
często opcja uzyskania dużego udziału w rynku lub stosownej skali sprzedaży umożliwiającej
pokrycie znaczącego kosztu stałego przypadającego na jednostkę sprzedaży.303
Źródła przychodów
Istotnym elementem modelu biznesowego jest określenie źródeł przychodów i zysków.
Przykładowo, mogą pochodzić

one ze

sprzedaży własnych gotowych produktów,

ich serwisowania czy w przypadku technologii pośredniczących z marż i prowizji.
Ze względu na zainteresowanie Autorów biznesem internetowym tym ostatnio wymienionym
źródłom przychodów poświęcają najwięcej miejsca. Z uwagi na to, że technologie
pośredniczące, wykazujące sieciowe efekty zewnętrzne, mają coraz większe zastosowanie
w gospodarce (w tym także w energetyce), warto przynajmniej wyszczególnić trzy podsta
wowe źródła przychodów:

303 Przykład liczbowy takiej sytuacji przedstawiono w: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie
i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 96-97.
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-

prowizje pobierane od zrealizowanych transakcji,

-

odsetki od pożyczek na zakup papierów wartościowych ze środków zdeponowanych przez
innych klientów (buying on margin),

-

marża handlowa, jaką się uzyskuje w wyniku zakupu i sprzedaży papierów
wartościowych (spread).
Działania powiązane
Dostarczanie określonych wartości różnym klientom wymaga wykonywania przez firmę

odpowiednich działań stanowiących fundament tworzenia wartości. Często zwłaszcza
bardziej złożona oferta wymaga powiązania odpowiednich działań czy też funkcji, tworząc
pewien ich zespół nazywany łańcuchem wartości, bowiem w kolejnych etapach ciągu jego
działań surowce, materiały, media energetyczne i ludzka wiedza są wzbogacane o nowe
wartości.304 Dobór działań stanowi ważny czynnik kształtowania wartości, a więc i uzyski
wania przewag konkurencyjnych. W tym też kontekście A. Afiiah, Ch. Tucci rozpatrują jego
znaczenie dla firm, którym jest wykorzystywanie Internetu. W takim łańcuchu rozróżnia się:
odbiorców produktu firmy, tj. jej bezpośrednich klientów zajmujących się kolejną fazą
przygotowania produktu do sprzedaży (downstream customer), zwanych pośrednikami albo
dystrybutorami, oraz końcowych użytkowników produktów firmy. Rola takich pośredników,
ich miejsce w łańcuchu wynika z asymetrii wiedzy i informacji. Firmy produkcyjne nie są
zainteresowane lub nie potrafią wykształcić centrów kompetencji w zakresie marketingu czy
też dystrybucji, korzystają więc z tego rodzajów ogniw pośrednich w łańcuchu wartości.
Jednocześnie rozwija się koncepcja eliminacji pośredników. Działanie takie, nazywane
„cutting out the middleman” (a więc dosłownie wycięcie pośrednika), przynosi z pewnością
oszczędności kosztów transakcyjnych. Przykładem skutecznej aplikacji takiej metody jest
model biznesowy Dell Computer i jego internetowa wersja Dell Online305.
Wybór działań w modelu strategicznym powinien się opierać na pięciu kryteriach:
zgodności z wartością oferowaną klientowi, zakresem oferty kierowanej do docelowej
grupy klientów,
wzajemnego wspierania się działań,
-

wykorzystywania czynników decydujących o sukcesie w danym sektorze,

-

zgodności z wyróżniającymi umiejętnościami firmy,

-

zwiększania atrakcyjności sektora dla branży.
Poza decyzjami dotyczących rodzaju działań ważny jest czas ich realizacji. Moment

podjęcia działań uzależniony jest od zmian dokonujących się w sektorze, związanych
przykładowo z rozwojem technologii. Punktem odniesienia są tu działania konkurentów.
Istotne jest także zapewnienie właściwej kolejności wdrażanych działań.

304 M. E. Porter, Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free Press
1985, s. 37.
305 Model ten nazywany jest metodą bezpośrednią- direct method.
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Realizacja modelu
Sprecyzowanie istoty wartości, określenie docelowej grupy klientów i rodzajów działań
służą do podejmowania decyzji, które należy wdrożyć w życie. Głównymi elementami
umożliwiającymi ich wdrażanie są:
-

struktura organizacyjna zapewniająca sprawną koordynację, zróżnicowanie i integrację,

-

systemy motywacyjne i informacyjne (są szeroko rozumiane: zalicza się do nich zarówno
technologie informacyjno-komunikacyjne, jak i fizyczne rozplanowanie zakładu pracy),

-

pracownicy (wiedza, orientacja na cele, kluczowe kompetencje, rola związków zawo

-

dostrzeganie potencjału innowacji,

-

kultura organizacyjna.306

dowych, przywódcze zdolności menedżerów),

Umiejętności firm y
Na umiejętności firmy składają się jej zasoby i kompetencje. Samo posiadanie zasobów
nie tworzy jeszcze wartości dla klientów ani nie generuje zysków. Trzeba je jeszcze
umiejętnie przekształcić w produkt, który akceptują klienci. Afuah i Tucci stosują tu dość
znany, zaproponowany przez R. M. Granta307, podział zasobów na: rzeczowe, niematerialne
i ludzkie. Ich charakterystyka jest bardzo podobna do tej, jaką przedstawiono w koncepcji
modelu opartego na czynnikach sektorowych i czynnikach specyficznych przedsiębiorstwa.308
Zdolności lub możliwości przedsiębiorstwa w zakresie przekształcenia posiadanych
zasobów w wartość oferowaną klientowi i w zyski określa się zwykle jako umiejętności lub
kompetencje. Proces taki polega zwykle na równoległym lub zintegrowanym korzystaniu
z kilku różnych zasobów. Autorzy za G. M. Hamelem i C. K. Prahaladem309 zaproponowali
trzy kryteria, które pozwalają wyodrębnić umiejętności lub kompetencje o kluczowym
znaczeniu dla firmy (core competencies). Są to kryteria:
-

wartości oferowanej klientowi; określa wyjątkowo duży wkład w tworzenie korzyści
postrzeganych przez klientów;

-

wyróżnienia się na tle konkurencji; umiejętność (kompetencja) wyróżnia firmę na tle
konkurencji, jeśli stanowi wyłączną własność jednej firmy lub cechuje j ą w większym
stopniu niż pozostałych rywali;

-

możliwości rozszerzenia danej umiejętności na inne produkty lub rynki; dana umiejętność
(kompetencja) jest rozszerzalną jeśli można ją wykorzystywać na nowych rynkach.
Kluczowe kompetencje firmy pozwalająjej zdobyć przewagę konkurencyjną ponieważ

umożliwiają przedstawienie oferty o wyższej wartości niż korzyści oferowane konsumentom
przez konkurencję. Szanse utrzymania (trwałości) takiej przewagi na rynku zależą od tego,
jak trudno jest rywalom naśladować lub zastąpić posiadane przez firmę umiejętności.
306 Szerzej w: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2003, s. 108-113.
307 R. M. Grant, Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, Malden, Mass 1995, s. 120.
308 Zob. Rozdział 4 pkt 4.1.
309 G. Hamel, C. K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 170-174.
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Wymienia się trzy czynniki, które bardzo utrudniają powielenie lub nabycie umiejętności
wyróżniających firmę wśród konkurencji:
trudności w odtworzeniu historycznych okoliczności, w których przedsiębiorstwo
rozwinęło swoje umiejętności,
zbudowanie umiejętności konkurencyjnych może wymagać długiego czasu, co daje
pionierom pewną przewagę, którą trudno jest zmniejszyć ich naśladowcom,
-

ustalenie, jakie są kluczowe kompetencje lidera, może być bardzo kłopotliwe, a odkrycie
sposobu ich powielenia jest zadaniem bardzo trudnym.310
Trwałość przewagi konkurencyjnej
Model biznesowy ma umożliwić przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi na rynku,

co z pewnością mobilizuje konkurentów do takich działań, aby dorównać czy też wyprzedzić
to przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorstwo, aby utrzymać swoją przewagę, może zastosować wariant wynikający
z jednej z trzech strategii ogólnych:
-

blokowania konkurencji (błock strategy). Polega ona na próbie stworzenia wokół modelu
biznesowego firmy barier ochronnych, które uniemożliwią konkurencji jego naśla
dowanie. Narzędzia służące do zablokowania działań rywali mogą obejmować m.in.
ochronę zapewnianą przez prawa autorskie, unikatowy charakter umiejętności firmy,
patenty, know-how, a także groźby zastosowania środków odwetowych. Słabością tej
strategii jest to, że konkurentom prędzej czy później udaje się znaleźć sposób
na ominięcie barier. Ponadto stworzone przez firmę zapory tracą swoją skuteczność
lub przestają być użyteczne w razie radykalnych zmian uwarunkowań otoczenia
powszechnego czy też regulacji prawnych funkcjonowania rynku. Także zmiany
preferencji i oczekiwań klientów oraz rozwój technologii mogą powodować brak
skuteczności barier ochronnych;

-

ucieczki do przodu (run strategy) - stosując j ą firma uznaje, że pełne zabezpieczenie
posiadanej przewagi konkurencyjnej nie zawsze jest możliwe. Bierne trwanie, licząc na
bariery ochronne, daje jedynie czas konkurentom na odrobienie dystansu. Przedsię
biorstwo musi „biec do przodu”, a więc dokonywać ciągłych innowacji w swoim modelu
biznesowym. Oznacza to często wprowadzanie znaczących zmian w niektórych
elementach modelu biznesowego, zachodzących między nimi relacjach bądź też sformuło
wanie zupełnie nowej koncepcji biznesu, dającej np. atrakcyjną ofertę produktową
klientowi. Strategia taka wymaga od przedsiębiorstwa dużej innowacyjności;

-

łączenia sił (team-up strategy). Strategia ta umożliwia firmie skonsolidowanie zasobów
różnych podmiotów w celu wzmocnienia własnego modelu biznesowego. Osiąganie
przewagi konkurencyjnej nierzadko przekracza możliwości pojedynczego przedsię
biorstwa. Dzieje się tak w sytuacji postępującej konsolidacji w sektorze, stąd konieczne

310 J. B. Barney, How a Firm's Capabilities Affect Boundary Decisions, Sloan Management Review, vol 40,
s. 137-145.
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staje się połączenie sił z innymi firmami przez zawarcie aliansu strategicznego, fuzji,
utworzenie spółki joint venture lub przejęcie innego przedsiębiorstwa.311
Dynamika zmian
Poza wyszczególnionymi elementami w modelu biznesowym uwzględniać należy
również jego dynamikę zmian, a więc zmienność modelu w czasie (por. rys. 4.5). Zmiany na
rynku, a więc jego dynamika, powodują że nawet bardzo dobrze dobrane i współdziałające
elementy modelu biznesowego nie są trwałe i niezmienne w czasie. Zarządzający muszą
często zmieniać pewne komponenty modelu lub zachodzące między nimi relacje,
wyprzedzając w ten sposób kroki konkurencji. W niektórych sektorach zmiany są tak szybkie,
że przedsiębiorstwa są zmuszone dość często na nowo określać swoje modele biznesowe.
Dynamika modelu, czyli jego zmienność w czasie, to podejmowanie działań reagujących
na czynnik zmiany i otoczenie. Oznacza zatem ich inicjowanie i przeprowadzenie w firmie
po to, aby:
-

uprzedzić konkurencję,
obronić się przed jej atakiem,

-

zareagować na pojawiające się szanse lub zagrożenia.
Wykorzystywane są tu kombinacje trzech strategii ogólnych omawiane już w kontekście

utrzymywania przewagi konkurencyjnej.
W analizowaniu dynamiki zmian modeli biznesowych wykorzystujących potencjał
nowych technologii A. Afuah i Ch. Tucci312 zwracają uwagę na fakt, że zastosowanie choćby
najnowszej technologii nie gwarantuje sukcesu finansowego. Zyskowność bowiem nowych
technologii i wynalazków, jak zauważył to już D. J. Teece313, warunkują dwa czynniki.
Pierwszym jest możliwość imitowania, co oznacza łatwość, z jaką konkurenci mogą
skopiować, zastąpić lub „przeskoczyć” określoną technologię. Mała możliwość imitowania
może wynikać z ochrony prawnej (patenty, licencje). Drugim czynnikiem jest dysponowanie
lub

posiadanie

przez przedsiębiorstwo

aktywów

komplementarnych.

Przez aktywa

komplementarne rozumie się wszelkie kompetencje firmy umożliwiające jej wykorzysty
wanie nowej technologii lub wynalazku. Nie zalicza się do nich tych kompetencji, dzięki
którym możliwe było opracowanie nowej technologii. Aktywami komplementarnymi są więc:
marka i reputacja firmy, potencjał wytwórczy, funkcje marketingowe, kanały dystrybucji,
relacje z klientami i dostawcami, asortyment produktów już wprowadzonych na rynek
i technologie pomocnicze. Im trudniej konkurentom pozyskać i kopiować tego typu aktywa,
im istotniejsze są one w procesie wykorzystania nowej technologii, tym większa możliwość
osiągania z niej zysku.

311 Szerzej A. Afuah, Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits, Oxford University Press,
2003, s. 191-221.
312 A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy, Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 126.
313 D.J. Teece, Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Colaboration, Licensing
and Public Policy, Research Policy, 1986,15, s. 285-306.
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Następnym elementem charakteryzującym dynamikę modeli biznesowych jest czynnik
czasu. W szczególności, użyteczne są tu tzw. cykle życia technologii, które umożliwiają
zrozumienie przeobrażeń modeli biznesowych następujących w warunkach wdrażania
nowych, często przełomowych technologii.314
Z uwagi na to, że modele biznesowe mają zasadniczy wpływ na efektywność przedsię
biorstwa, istotne znaczenie ma analiza umożliwiająca dokonywanie porównań i oceny
różnych modeli. Znaczenie takich porównań wynika co najmniej z dwóch powodów:
-

dobór elementów modelu biznesowego i ich wzajemnych powiązań powinien umożliwiać
wybór optymalnych dla firmy rozwiązań,
analiza konkurentów powinna obejmować porównania różnych modeli biznesowych,
a zestawienia takie opierać się powinny na stosownej metodologii oceny.
Autorzy proponują metodologię oceny opartą na pomiarze skuteczności modelu

wyznaczanej przez odpowiednie mierniki określające trzy jej poziomy, co przedstawiono
w tablicy 4.6. Pierwsze dwa poziomy zawierają ilościowe miary charakteryzujące rentow
ność, płynność finansową poziom przychodów i udział w rynku. Dodać należy, że wielkości
uzyskiwanego przez przedsiębiorstwo wyniku finansowego i środków pieniężnych są trakto
wane jako miara przewagi konkurencyjnej.315 Trzeci poziom skuteczności modelu określany
jest w sposób jakościowy poprzez dwie rangi cech jego elementów: wysoką lub niską.
Tablica 4.6
Mierniki oceny modelu biznesowego
Poziom
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Mierniki
Mierniki rentowności:
Wynik finansowy.
Przepływy pieniężne.
Mierniki przyszłej rentowności:
Marże.
Udział w rynku.
Stopa wzrostu przychodów.
Mierniki cech elementów modelu biznesowego:
Wartość oferowana klientowi.
- Zakres oferty.
Polityka cenowa.
Źródła przychodów.
Działania powiązane.
Realizacja modelu.
Umiejętności firmy.
Trwałość przewagi konkurencyjnej.

Źródło: opracowanie na podstawie A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie
i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
314 Szerzej zagadnienie to opisano w: A. N. Aufah, J. M. Utterback, Responding to Structural Industry Changes:
A Technological Innovation Perspective “Industrial and Corporate Change”, 1997, vol. 6, nr 1; oraz w: J. M.
Utterback, Mastering the Dynamics o f Innovation, Harvard Business School Press, Cambridge 1994, s. 6 i
dalsze.
315 Zob. A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,
s. 143.
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B. Otoczenie
Obok modelu biznesowego, drugą determinantą kształtującą efektywność gospodarczą
jest otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo (rysunek 4.5). Zdaniem A. Afuaha
i Ch. Tucciego, wpływa ono zarówno na wyniki firmy, jak i oddziałuje na jej model
biznesowy.

Obejmuje

ono

otoczenie

konkurencyjne

oraz

otoczenie

powszechne

(makrootoczenie).
Otoczenie konkurencyjne
Chcąc określić wpływ otoczenia konkurencyjnego na model biznesowy, należy
zidentyfikować i zbadać oddziaływanie:
- pięciu sił kształtujących konkurencję,
czynników decydujących o sukcesie w sektorze,
- „współpracujących konkurentów” w aspekciedynamiki sektora.
W analizowanym podejściu do otoczeniakonkurencyjnego Autorzy opierają się
na modelu pięciu sił konkurencyjnych, który opracował M. E. Porter316. Jeśli działające
w danym sektorze przedsiębiorstwa są w stanie przedstawić ofertę produktów lub usług,
których wartość z punktu widzenia klientów przekracza w istotnym stopniu koszt ich wytwo
rzenia, to można stwierdzić, że taki sektor jest rentowny. Rentowność sektora kształtują zyski
poszczególnych przedsiębiorstw, na które ma wpływ istnienie pięciu sił, obejmujących:
- siłę przetargową dostawców,
- siłę przetargową nabywców,
groźbę wejścia na rynek nowych konkurentów,
- rywalizację między już istniejącymi firmami,
- istnienie substytutów.
Opisany przez M. E. Portera mechanizm oddziaływania pięciu sił na zyskowność firmy
jest bardzo czytelny na przykładzie prostego równania (1), które mówi, że zyski osiągane
przez firmę są równe przychodom, które otrzymują od klientów w zamian za oferowane
produkty lub usługi, pomniejszonym o koszty:
zyski = przychody - koszty = P(Q) X Q(P) -C (Q )

(1)

gdzie: P - jednostkowa cena produktu,
C - koszty zmienne,
Q - łączna liczba sprzedanych produktów.
Silna pozycja przetargowa dostawców zmusi firmy do zapłacenia im wyższych cen, co
spowoduje wzrost kosztów i zmniejszenie zysków firm dokonujących u nich zakupów.
W przypadku gdy dostawcom uda się sprzedać materiały gorszej jakości, to konsekwencją
tego będzie gorsza jakość produktów, które firmy zaoferują swoim klientom. Może
316 Por. w M. E. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa
1992, s. 21—49; A. M. McGahan, M. E. Porter, How Much Does Industry Matter? Really? Strategie Management
Journal 1997, 18, s. 15-30.
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to ograniczyć zdolność tych przedsiębiorstw do uzyskania wyższych cen za swoje produkty
bądź też zmusi je do poniesienia dodatkowych nakładów na poprawę jakości wyrobów.
W obu przypadkach prowadzi to do zmniejszenia zysków danego sektora.
Podobne skutki dla rentowności przedsiębiorstw ma silne oddziaływanie nabywców.
Nabywcy mogą wymusić na firmach niższe ceny i lepszą jakość produktów, co spowoduje
niższy poziom rentowności. Duże zagrożenie wejścia nowych konkurentów do sektora
zmusza istniejące firmy do obniżki cen uzyskiwanych za własne produkty. Firmy te mogą
również stanąć wobec konieczności podjęcia trudnych i kosztownych działań tworzących
bariery utrudniające wejście do sektora potencjalnym konkurentom. Dla obrony przed
konkurentami mogą też ponosić koszty związane z nadaniem wyróżniających cech swoim
produktom. W każdej sytuacji oznacza to spadek rentowności przedsiębiorstw sektora.
Substytuty mogą być bardzo atrakcyjną alternatywą dla istniejących produktów sektora;
stanowią czynnik wywołujący presję skierowaną na obniżkę cen, ale także na ograniczenie
wielkości ich sprzedaży.
Silna rywalizacja między istniejącymi firmami sektora może prowadzić do wojen
cenowych lub zmuszać do działań mających na celu różnicowanie produktów, co wiąże się
ze wzrostem kosztów, a czego efektem jest mniejsza zyskowność tego sektora.
Można zauważyć, że sektor, w którym dostawcy i nabywcy mają znaczącą siłę
przetargową w którym występuje silna rywalizacja między firmami sektora, cechuje się
wysokim poziomem zagrożenia ze strony nowych konkurentów i siły rynkowej substytutów,
jest sektorem nieatrakcyjnym, ponieważ przeciętny poziom rentowności działających w nim
przedsiębiorstw jest niski.317
Obok spojrzenia na otoczenie sektorowe przez pryzmat pięciu sił konkurencyjnych
uwzględnić należy również jego specyfikę. Źródłem wyjątkowości sektora mogą być takie
jego cechy, jak: specyfika segmentów rynku, cechy klientów, wartość oferowana klientowi,
kanały dystrybucji, działania podejmowane w celu dostarczenia danej wartości na rynek lub
też technologia decydująca o tej wartości Specyficzne cechy sektora określają z kolei
czynniki warunkujące sukces w danym sektorze (industry success drivers). Zdobycie
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w sektorze wymaga umiejętnego wykorzystania tych
czynników. Kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy mają te czynniki, które wywierają
największy wpływ na koszty przedsiębiorstwa lub na wartość oferowaną klientom.
Przykładowo, stopień wykorzystania twórczych zdolności jest najważniejszym czynnikiem w
działalności

konsultingowej.

Bardzo

dobrze wykształceni pracownicy powinni

być

wykorzystywani możliwie w pełnym stopniu, gdyż każdy z nich rocznie kosztuje pracodawcę
ponad ćwierć miliona dolarów. Kontakty z klientami są równie ważną sferą od nich bowiem
zależy, czy konsultanci zdobędą zlecenia i zrealizują je w udany sposób. Podobnie istotna jest
317 Szerzej oddziaływanie pięciu sił konkurencyjnych na modele biznesowe, w szczególności biznesu interne
towego, omówiono w: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2003, s. 215-221.
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umiejętność kreowania wiedzy i dzielenia się nią, w ostatecznym rozrachunku bowiem
konsulting jest typem działalności ukierunkowanej na zarządzanie wiedzą. Następny przykład
to przemysł farmaceutyczny - dwoma czynnikami, od których zależy sukces w tym sektorze,
są możliwości w sferze badawczo-rozwojowej oraz umiejętność przeprowadzania prób
klinicznych w szybki i sprawny sposób. Oba te czynniki warunkują skuteczność
i bezpieczeństwo leków.318
Istotnym zadaniem przy formułowaniu nowych modeli biznesowych jest szybkie
rozpoznanie czynników sukcesu w sektorze, a następnie takie ukierunkowanie działalności
firmy, aby zapewnić ich maksymalne wykorzystanie. Przykładem może być serwis aukcyjny
samochodów. W przemyśle samochodowym, koszty dystrybucji mają ponad 30-procentowy
udział w cenie auta, przy czym większość tych kosztów wynika z braku umiejętności
przewidywania potrzeb klientów. Dobrze zaprojektowane i właściwie wdrożone modele
biznesu internetowego dla producentów samochodów umożliwiłyby znaczne zmniejszenie
kosztów dystrybucji dzięki wykorzystaniu Internetu do udoskonalenia funkcji prognozowania
popytu. W wypadku serwisów aukcyjnych najważniejszą rolę odgrywa tu wielkość sieci
użytkowników. W związku z tym firma organizująca aukcje powinna szybko pozyskać
lojalną, możliwie dużą grupę klientów i to we wczesnym etapie rozwoju. Stanowi to w tym
przypadku kluczowy czynnik sukcesu.
Współpracujący konkurenci, dynamika branży
Na podmioty konkurujące z firmą, czyli dostawców, odbiorców, wytwórców produktów
komplementarnych i potencjalnych nowych konkurentów, nie można patrzeć wyłącznie przez
pryzmat konkurencji. Firma musi z nimi zarówno konkurować, jak i współpracować.
Koncentrowanie się na konkurencji między firmą a tymi współpracującymi konkurentami nie
pozwala w pełni docenić ich kluczowej roli jako czynnika ułatwiającego przedsiębiorstwom
wykorzystanie potencjalnych możliwości.
W postrzeganej przez klientów wartości bardzo trudno jest wydzielić wkład samej firmy,
jak i dostawców, odbiorców i wytwórców produktów komplementarnych. Chodzi o to,
że dostarczanie pożądanej wartości klientom wymaga współudziału wszystkich tych
podmiotów. Dlatego analiza branży powinna obejmować także analizę sektorów, z których
wywodzą się najważniejsi dostawcy, klienci i wytwórcy produktów komplementarnych.
Uwzględnić należy fakt, że jedynym zajęciem klientów nie jest dążenie do wykorzystania
posiadanej

siły

przetargowej,

ale

że

mogą

być

oni

zainteresowani

współpracą

z przedsiębiorstwami. Przykładowo, przewaga japońskich producentów samochodów nad ich
amerykańskimi

i

europejskimi

konkurentami

w

latach

osiemdziesiątych

wynikała

w znacznym stopniu z dobrej współpracy firm japońskich z dostawcami.

318 W późniejszej pracy jeden ze współautorów, tj. A. Afuah (A. Afuah, 2004), podaje podobne przykłady
w odniesieniu do czynników warunkujących osiąganie wartości w sektorze (Critical Industry Value Drivers),
można więc sądzić, że to właśnie osiąganie wartości jest miarą sukcesu firmy w sektorze.

170
W dotychczasowej analizie branży, opartej na modelu pięciu sił Portera, która pozwala
sformułować

wpływ

nowych

technologii

na

warunki

konkurencji

i

rentowność

w poszczególnych sektorach, przyjęto założenie o statycznym charakterze tych sektorów.
Jednakże po każdym przełomie technologicznym konkurencja rynkowa zmienia swój
charakter, a firmy walczą o zdobycie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie. Struktura
branży i zachowanie należących do niej podmiotów zmieniają się wraz z ewolucją branży.
Tempo, w jakim firmy wchodzą do danej branży lub opuszczają j ą odzwierciedla
studium rozwojowe, na którym znajduje się technologia wykorzystywana w danej branży.
Cechy wczesnego etapu życia technologii są bardzo charakterystyczne. Technologia budzi
zainteresowanie

funduszy

wysokiego

ryzyka

i

innych

inwestorów.

Innowacyjni

przedsiębiorcy dążą do wykorzystania możliwości, które nowa technologia oferuje, produkt
i jego składniki nie są jeszcze jasno określone, a jednocześnie w branży pojawia się wiele
podmiotów, z których część ponosi porażkę i znika z rynku.
Otoczenie powszechne (makrootoczenie)
Drugą ważną składową badania wpływu otoczenia na model biznesowy jest ta jego
część, która określana jest jako otoczenie powszechne (makrootoczenie). Jest to ogólnie
rozumiana sfera funkcjonowania lokalnych i narodowych ośrodków władzy państwowej
i instytucji, a także szeroko rozumianych uwarunkowań prawnych, technologicznych,
społecznych i ekonomicznych, w której prowadzą swoją działalność firmy należące do
określonej branży.
Najważniejszymi elementami tworzącymi otoczenie powszechne są:
-

polityka rządu,

-

regulacje prawne,
struktura społeczna,

-

otoczenie technologiczne,

-

struktura demograficzna,

-

sytuacja makroekonomiczna,
środowisko naturalne.
Czynniki te wpływają na warunki otoczenia sektorowego. Przykładowo, efektem

wprowadzenia nowych regulacji prawnych lub liberalizacji prawa może być wzmocnienie
lub osłabienie barier wejścia do sektora, a zatem większe lub mniejsze możliwości osiągnięcia
zysków przez firmy. Wpływ na sytuację branży mają takie czynniki ekonomiczne, jak stopy
procentowe, kursy walutowe, poziom zatrudnienia, dochodów i wydajności pracy. Innym
przykładem może być zasadnicza, choć pośrednia rola w tworzeniu nowych sektorów
gospodarki odgrywana przez rządy państw. To dzięki rządowym programom badawczorozwojowym powstały Internet i sieć www.319

319 Rozwinięcie tematyki wpływu otoczenia powszechnego na modele biznesowe przedstawiono w: A. Afuah,
Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 224—228.
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Otoczenie wywiera wpływ na cechy otoczenia konkurencyjnego i modele biznesowe,
a więc w pośredni sposób (ale często znaczący) na efektywność przedsiębiorstwa. Wpływ
otoczenia

makroekonomicznego

przejawiać

się

może

za

pośrednictwem

otoczenia

sektorowego.320
Bardzo istotne jest oddziaływanie otoczenia na stymulowanie innowacyjności.
W niektórych krajach czy regionach otoczenie sprzyja innowacjom bardziej niż w innych.
Otoczenie można uznać za sprzyjające innowacjom wtedy, gdy:
zapewnia wsparcie finansowe i nagradza za innowacje,
-

wspiera

tworzenie

kultury

organizacyjnej

przedsiębiorstw

tolerancyjnej

wobec

niepowodzeń w biznesie,
-

stymuluje wokół podstawowego biznesu obecność pokrewnych branż, szkół wyższych

-

kreuje działania proinnowacyjne na szczeblu rządowym.

i innych instytucji naukowo-badawczych,
Wsparcie finansowe wynikać może z promowania emisji akcji w ofercie publicznej
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz dostępności funduszy wysokiego ryzyka. Obydwa
te instrumenty pozwalają na większą otwartość i skalę wdrażania innowacji.
Znaczna część startujących nowych firm nie ma możliwości czerpania korzyści
z publicznej oferty sprzedaży akcji, mimo to nie powstrzymuje to ani przedsiębiorców,
ani funduszy typu venture capital do zakładania podmiotów tzw. start-up. Można powiedzieć,
że i niepowodzenia w biznesie mogą stanowić źródło wiedzy dla budowania modeli
biznesowych. Przedsiębiorcy zdobywają wiedzę zwiększającą szansę powodzenia w kolejnym
przedsięwzięciu, fundusze wypracowują metody ograniczania swojego ryzyka poprzez
np. udzielanie pomocy w zarządzaniu nowymi przedsięwzięciami. Kultura wyrozumiałości
dla niepowodzeń w biznesie znacząco, zdaniem A. Afuaha i Ch. Tuckiego,321 różni USA
od Europy, gdzie przepisy o upadłości są bardzo surowe. Łagodne podejście do niepowodzeń
w biznesie tworzy w USA korzystne środowisko dla przedsiębiorczości.
Otoczenie może być ważnym źródłem innowacji w biznesie. Kontakty osobiste
są najlepszym sposobem przekazywania wiedzy ukrytej, lokalne środowisko, które jest
dobrym źródłem innowacji, może ułatwić miejscowym firmom dostrzeżenie potencjalnej
wartości nowatorskiej koncepcji. Sąsiedztwo zorientowanych innowacyjnie dostawców
lub wytwórców produktów komplementarnych zwiększa szanse przedsiębiorstwa na to,
że uda mu się przejąć od nich użyteczne idee.
Bliskość ośrodków uniwersyteckich i innego rodzaju instytucji naukowo-badawczych
sprzyja innowacyjności w gospodarce w dwojaki sposób:
-

wyszkolone w tych instytucjach kadry mogą znaleźć zatrudnienie w miejscowych firmach
lub założyć swoje własne przedsiębiorstwa. Zgromadzona przez nich wiedza daje im

320 Por. M. E. Porter, Konkurencyjna przewaga narodów w: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 260
i dalsze.
321 A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 227.
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zdolności absorpcyjne (absorptive capacity), dzięki którym jednostki te są w stanie
przyswajać sobie nowe idee stworzone w pokrewnych branżach;
-

publikacje i prace naukowe niejednokrotnie odgrywają rolę katalizatora inwestycji
podejmowanych przez firmy.
Jednym z kluczowych czynników oddziaływania jest bezpośrednia lub pośrednia rola

rządów w kreowaniu proinnowacyjnego otoczenia przedsiębiorstwa.
Pośrednia rola rządu polega na kształtowaniu regulacji prawnych i polityki fiskalnej.
Obniżenie stawek podatku od dochodów kapitałowych i przyjęcie innych uregulowań
prawnych, które pozwalają przedsiębiorstwom zatrzymać większą część swych zysków,
umożliwiają wydatkowanie większych kwot na przedsięwzięcia innowacyjne.
C. Czynnik zmiany
Jedną z determinant efektywności gospodarczej przedsiębiorstw (rys. 4.5) jest zmiana,
a w szczególności jej źródła, charakter i przyczyny. Czynnik zmiany odgrywa główną rolę
w kształtowaniu dynamiki modeli biznesowych, ale na wyniki firmy wpływa w sposób
pośredni. Konsekwencje zmian przejawiają się w modelach biznesowych lub w ich otoczeniu
w sposób, który może przekładać się na dochodowość przedsiębiorstwa. Źródła zmian mogą
być bardzo zróżnicowane. Przykładowo, mogą nimi być: konkurenci, dostawcy, klienci,
struktura demograficzna lub też sama firma. Czynnik zmiany może się przejawiać w strategii
firmy,

stopniu

regulacji

lub

deregulacji

(liberalizacji)

pewnych

sektorów

albo

w technologiach, na których opierają się produkty danej branży. Przykładem może być
pojawianie się mikroprocesora i komputera osobistego, co spowodowało zmiany w sektorze
przemysłu komputerowego w sektor producentów komputerów osobistych i serwerów.
Wcześniej dominowali w nim producenci dużych systemów komputerowych (np. Digital
Equipment Corporation, IBM). Jeszcze bardziej dobitnym przykładem jest zmiana wywołana
przez Internet.322
Znaczenie czynnika zmiany dla modelu biznesowego firm czy dla całych sektorów
zależy od jej charakteru. Efektem radykalnej czy wręcz rewolucyjnej zmiany może być
dezaktualizacja przyjętych modeli biznesowych i diametralne przeobrażenie warunków
konkurencji w istniejących sektorach. Może się okazać, że na gruzach starych sektorów
powstaną zupełnie nowe, inaczej funkcjonujące przedsiębiorstwa, a nawet całe sektory.
Jak piszą

cytowani

J. Schumpetera323,

Autorzy,
„twórczą

zmiana
destrukcją”,

może
która

uruchamiać
prowadzi

proces,
do

nazwany

powstania

przez

nowych,

innowacyjnych firm tworzących bogactwo społeczne, przy jednoczesnym wymieraniu starych

322 Wyczerpujący opis wpływu Internetu na kształt modeli biznesowych można znaleźć w takich pracach, jak:
A. Aufah, Ch. Tucci, Internet Business Models and Strategies, Mc Graw-Hill 2001, T. Eisenmann, R. Hallowell,
M. Tripas, Internet Business Models: texts and cases, Mc Graw-Hill/Irwin 2002.
323 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
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ustabilizowanych przedsiębiorstw. Wydaje się, że rozwój Internetu jest czynnikiem zmian,
który spowodował i może jeszcze spowodować w wielu sektorach takie skutki. Już obecnie
można zauważyć wpływ Internetu na inne niż dotąd postrzeganie elementów modelu
biznesowego. W tablicy 4.7 przedstawiono kontekst porównawczy klasycznego podejścia
do modelu biznesowego i pojawiające się pytania oraz problemy w związku z wprowa
dzaniem i stosowaniem przez firmę Internetu. Zawartość tablicy w sposób oczywisty
wskazuje, że wkomponowanie narzędzi internetowych do modeli biznesowych to niemal
imperatyw zmian ich funkcjonowania.
Tablica 4.7
Elementy modelu biznesowego - oddziaływanie Internetu
MODEL
BIZNESOWY
(ELEMENTY)
Wartość oferowana
klientowi.

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH
MODELI BIZNESOWYCH

KWESTIE DOTYCZĄCE MODELI
BIZNESU INTERNETOWEGO

Czy firma oferuje swoim klientom
produkty o unikatowej wartości?
Czy jej oferta łączy z wartością
uzyskiwaną dzięki niższym kosztom niż
oferta konkurencji?

Które aplikacje Internetu umożliwiają
firmie przedstawienie klientom oferty
o unikatowej wartości?
Czy Internet umożliwia znalezienie
sposobów zaspokojenia nowych
potrzeb klientów?

Zakres oferty.

Do jakiej grupy klientów (segmentu
demograficznego lub geograficznego)
firma adresuje swoją ofertę?
Jak duży jest wybór oferowanych
produktów, które dostarczają klientom
daną wartość?

Jaka jest wielkość grupy klientów, do
której firma może dotrzeć za pomocą
Internetu?
Czy Internet modyfikuje asortyment
produktu?
Czy Internet umożliwia pozyskanie
nowych grup klientów?

Polityka cenowa.

W jaki sposób firma ustala cenę
oferowanej wartości?
Skąd pochodzą przychody? Kto i kiedy
płaci za daną wartość?
Ile wynosi marża zysku na
poszczególnych rynkach i jakie czynniki
ją determinują?
Jakie czynniki determinują wartość w
każdym ze źródeł przychodów?

W jakiej mierze Internet zmienia
zasady kształtowania cen?

Jaki zestaw czynności (funkcji,
procesów) firma musi wykonać, aby
przedstawić ofertę określonej wartości?
Kiedy te czynności muszą być
wykonane?
W jaki sposób działania te są wzajemnie
powiązane (synchronicznie czy
asynchronicznie)?
Jakie są koszty i efektywność działań
(funkcji, procesów)?

Jak wiele nowych rodzajów działań
trzeba wykonać w związku z
podjęciem działalności w Internecie?
W jakim stopniu Internet usprawnia
wykonywanie dotychczasowych
czynności?
W jakim stopniu Internet wpływa na
koszty działań, funkcji i procesów?

Źródła przychodów.

Działania (funkcje)
powiązane.

Czy wykorzystanie Internetu
powoduje zmianę źródeł
przychodów?
Co nowego wnosi Internet do portfela
przychodów?
Czy Internet zmienia formy i terminy
płatności?
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cd. tablicy 4.7
Realizacja modelu.

Jakiego rodzaju struktura organizacyjna,
systemy zarządzania, pracownicy i
otoczenie są niezbędne do wykonania
niezbędnych działań (procesów,
funkcji)?
Czy wyżej wymienione czynniki
realizacji modelu są do siebie
dopasowane?
Jakie są najważniejsze rodzaje ryzyka
realizacji modelu?
Jaki jest ich poziom?

Jakie są konsekwencje stosowania
Internetu dla strategii?
Jakie zmiany struktury organizacyjnej
i systemów zarządzania powoduje
zastosowanie Internetu?
Jak Internet wpływa na poziom,
strukturę i liczbę pracowników?
Jak Internet wpływa na relacje firmy
z otoczeniem?
Jak zmienią się rodzaje i poziom
ryzyka związane z wprowadzeniem
Internetu?

Umiejętności firmy.

Jakie są umiejętności firmy i jakie braki
występują w tym zakresie?
W jaki sposób firma może te braki
uzupełnić?
Czy posiadane przez firmę zdolności
wyróżniają ją na tle konkurencji,
umożliwiając przedstawienie oferty
wartości w sposób lepszy od rywali?
Czy cechy wyróżniające umiejętności
firmy utrudniają ich naśladownictwo?
Jaka jest geneza tych umiejętności?
Jak firma zamierza umiejętności te
rozwijać?
Jakie cechy firmy utrudniają
konkurentom naśladowanie jej
działalności?
W jaki sposób firma zapewni sobie
zyskowność w dłuższym czasie?
W jaki sposób firma może utrzymać
posiadaną przewagę konkurencyjną?

Jakie nowe umiejętności są potrzebne
firmie w związku ze stosowaniem
Internetu?
Jak należy je pozyskać (wykształcić)?
W jaki sposób Internet wpływa na
dotychczasowe umiejętności firmy?

Trwałość przewagi
konkurencyjnej.

Czy Internet ułatwia czy też utrudnia
zapewnienie trwałej opłacalności
działalności firmy i utrzymanie
przewagi konkurencyjnej?
W jaki sposób firma może
wykorzystać te możliwości?

Źródło: opracowanie (modyfikacja) na podstawie: A. Afuah, Ch. Tucci, Internet Business Models and Strategies,
Mc Graw-Hill 2001

D. Odniesienia i możliwości aplikacji do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Bardzo istotnym elementem prezentowanej koncepcji, mającym zastosowanie w modelo
waniu przedsiębiorstw energetycznych, je st uwzględnianie wpływu otoczenia na kształt
i efektywność modeli.

W szczególności chodzi tu o rolę otoczenia powszechnego

odzialującego np. na przedsiębiorstwa energetyczne poprzez szeroko rozumianą strategię
gospodarczą (w tym politykę energetyczną) oraz system prawny, którego elementami są
szczególnie ważne dla energetyki prawo energetyczne czy też prawo ochrony środowiska.
Przykładem wpływu otoczenia może być znacząco inna pozycja konkurencyjna polskich firm
(w tym także energetycznych) po wejściu Polski do UE, oznaczająca integrację z unijnym
rynkiem energii elektrycznej i gazu. Także nowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego
czy też polityka energetyczna państwa, zasady regulacji, polityka prywatyzacyjna to nie tylko
w Polsce, ale i w innych krajach Unii bardzo istotne czynniki otoczenia wpływające
na modele i efektywność przedsiębiorstw energetycznych. Polityka ochrony środowiska to
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następny

element oddziaływania

otoczenia,

który

należy

uwzględnić

w zmianach

i analizowaniu modeli przedsiębiorstw energetycznych.
Nowe wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie współpracy
z potencjalnymi konkurentami. Obszarem tej współpracy z pewnością będzie bezpieczeństwo
energetyczne i zrównoważony rozwój. W strategii przedsiębiorstw energetycznych coraz
większego znaczenia nabiera traktowanie dostawców i nabywców nie tylko w kategoriach
dużych podmiotów odziałujących na pozycję konkurencyjną danego przedsiębiorstwa,
ale także jako partnerów współtworzących i współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
energetyczne.
Przedstawione oddziaływanie czynnika zmiany na model strategiczny na przykładzie
Internetu jest tak samo przekonujące, ja k i inspirujące, choć ju ż w dużym stopniu historyczne.
W przypadku energetyki poszukiwanie takiego przełomowego czynnika zmiany można
ewentualnie łączyć z nowymi regulacjami prawnymi, mającymi dość radykalnie liberalizować
rynek energii. Problem w tym, w jakim stopniu będą one skuteczne, bo to skuteczność
decyduje o znaczeniu radykalnych innowacji w gospodarce, czego dowodem jest Internet.
Z przedstawionych w modelu ogólnych strategii zwłaszcza jedna jest wykorzystywana
w bardzo szerokim zakresie w uzyskiwaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Jest nią
strategia łączenia sił, wyrażająca się licznymi fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw
energetycznych. Najbardziej liczące się na rynkach UE przedsiębiorstwa energetyczne
działają w oparciu o skonsolidowane modele strategiczne, które są ciągle rozwijane324
Jeśli chodzi o działania połączone, to z pewnością największe znaczenie dla budowania
modeli strategicznych ma „klasyczny łańcuch” opracowany przez M. E. Porter a 325. Niemniej
charakteryzowane w modelu działania związane z aplikacją technologii pośredniczących
mają zastosowanie w modelach przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się hurtowym
handlem energią elektryczną czy gazem, a także zarządzaniem portfelem energii czy też
handlem emisjami.
Ocena przedstawionego przez A. Afuaha i Ch. Tucciego modelu strategicznego może
być przeprowadzona w trzech zasadniczych aspektach. Pierwszy z nich wynika z głównego
celu, jaki postawili sobie Autorzy - chodzi mianowicie o przedstawienie modelowania w
biznesie internetowym. Wtedy ocena dotyczy głównie teoretycznego i praktycznego ujęcia tej
problematyki w kontekście budowania oraz analizowania modeli przedsięwzięć działalności
internetowej. Z punktu widzenia celów badawczych tej rozprawy interesuje nas jeszcze inny
aspekt oceny prezentowanego modelu. Dotyczy on tych jego walorów oraz elementów, które
mają charakter bardziej ogólny i uniwersalny, wzbogacający teorię i praktykę modelowania.
Podstawą omawianej koncepcji jest potraktowanie modelu strategicznego jako jednej

324 Por. J. Pyka (red.), Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 76 i dalsze.
325 M. E. Porter, Compentitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free Press
1985, s. 37.
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z determinant rentowności przedsiębiorstwa, co wydaje się uzasadnione i interesujące. Drugą
z nich jest jego otoczenie, co nie wzbudza zastrzeżeń. Uznanie czynnika zmian jako trzeciej
determinanty jest już problematyczne. Dodajmy, że chodzi tu o skokowe, można powiedzieć,
rewolucyjne, przełomowe zmiany. Postęp dokonuje się szybko, zmian jest tak wiele, że raczej
trudno oceniać ich charakter. Najbardziej istotne zmiany są szybko wdrażane, są łatwo
imitowalne, stając się niemal standardem (przykład Internetu jest tego dowodem).
Umiejscowienie (wydzielenie) ich poza otoczeniem, traktując je jako czynnik odziałujący
zarówno na otoczenie, jak i model biznesowy, uzasadnione jest być może w biznesie
internetowym, w innych przypadkach raczej niepotrzebnie komplikuje już i tak złożony układ
relacji pomiędzy elementami kształtującymi rentowność.
M ocną stroną analizowanej koncepcji modelu biznesowego jest jego część strukturalna.
Zawiera ona zarówno strategiczne elementy kształtujące przewagę konkurencyjną (w tym
niektóre zasoby), jak też czynniki operacyjnej działalności zorientowane na źródła
przychodów. Pewnym jej mankamentem jest dość ogólnikowe, niemal marginalne
potraktowanie roli zasobów materialnych, a odgrywają one jeszcze w wielu sektorach ważną
rolę. Słabością prezentowanego ujęcia jest pominięcie problematyki elastyczności326
organizacji, która - jak się wydaje - jest istotna w aspekcie jej adaptacji do zmieniającego
(turbulentnego) otoczenia. Uwzględniona została natomiast dynamika modeli biznesowych,
przedstawiono także propozycje ich oceny. Proponowana metoda oceny modelu obejmuje
trzy poziomy: dwa z nich mają charakter ilościowy, trzeci wykorzystuje metodę jakościową
(rangowanie cech).
Na pierwszym poziomie dokonuje się pomiaru aktualnej rentowności poprzez
zastosowanie tylko dwóch wskaźników: wyniku finansowego i płynności finansowej.
Są one jednocześnie traktowane jako miary przewagi konkurencyjnej. Zaletą takiego
podejścia jest prostota pomiaru, wadą - ograniczone spektrum analityczne wyrażające się
m.in. pomijaniem kosztów wynikających z angażowania określonych zasobów (np. kosztu
kapitału).
Drugi poziom oceny modelu ma określać przyszłą rentowność dzięki takim wskaźnikom,
jak marża, stopa wzrostu przychodów i udział w rynku. Ściśle rzecz biorąc, poza marżą
nie są to miary rentowności, ale raczej jej czynniki. Poważne wątpliwości budzi możliwość
ich projekcji czy też dokładniejszego oszacowania w sytuacji, gdy elementy modelu, a więc
stymulatory tych wielkości, mają charakter opisowy. Dokonanie oceny przyszłej rentowności
może być w tym przypadku bardzo przybliżone i obarczone dużym błędem, co czyni je mało
przydatne.
Jakościową ocenę modelu (traktowaną jako trzeci jej poziom) oparto na miernikach cech
ośmiu elementów modelu. Cechom tym nadaje się dychotomiczne rangi (wysoka lub niska),
czemu pomóc mają zestawy pytań umożliwiających ocenę porównawczą. Przypisanie
3*6 Interesująco problematykę elastyczności organizacji opisano w pracy pod red. R. Krupskiego, Zarządzanie
przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
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wysokiej lub niskiej rangi danym cechom, rzecz jasna, zawsze będzie subiektywne, niemniej
pozwala stworzyć w pewnym stopniu podstawy diagnostyczne modelu.
Ze względu na coraz bardziej powszechne zastosowanie Internetu w działalności
biznesowej, analizowaną koncepcję oceniać można jeszcze i w takim aspekcie, jakim jest jej
przydatność do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw związanych
z aplikacją tego instrumentu. Przydatne w budowie modelu wydają się tu być zalecenia
dotyczące wykorzystania Internetu (tablica 4.7) we wzbogacaniu oferty produktowej
kształtowania kontaktów z klientami i obniżania kosztów.
Podsumowując, przedstawiona przez A. Afuaha i Ch. Tucciego koncepcja interesująca
jest w tej jej części, która dotyczy struktury modelu, głównie dzięki przedstawionej
charakterystyce oraz konfiguracji strategicznych i operacyjnych jego elementów zoriento
wanych na rentowność. Pozytywną cechą omawianego podejścia jest uwzględnianie roli
otoczenia, zwłaszcza czynnika zmian w kształtowaniu modeli strategicznych przedsiębiorstw
oraz ich efektywności. Dostrzegane walory prezentowanej koncepcji pozwalają ocenić ją jako
jedno z ciekawszych ujęć teoretycznych oraz aplikacyjnych modelowania, co wykorzystywać
można w analizowaniu i budowaniu strategii przedsiębiorstw.

Rozdział 5

MODELE STRATEGICZNE - UNIKALNA KOMBINACJA ZASOBÓW
TWORZĄCYCH WARTOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. Model biznesowy jako unikalna kombinacja aktywów tworzących
wartość
O tym, że aktywa stanowić mogą podstawę budowania modelu biznesowego, przekonać
może praca, której autorami sąR . Boulton, B. Libert, S. Samek.327 Należy wszak stwierdzić,
że chodzi tu o aktywa kształtujące Dynamikę Wartości (Value Dynamics), definiowaną jako
zintegrowane podejście do strategii skoncentrowane na aktywach, których proporcje
i kombinacje, kształtujące lub reprezentujące model biznesowy, wpływają na wyniki
ekonomiczne przedsiębiorstwa.328 Jak już wcześniej wspomniano,329 tworzenie wartości jest
rezultatem oddziaływania czterech, mających charakter holistyczny, wzajemnie powiązanych
wyzwań, które powinno podjąć przedsiębiorstwo. Ich konfigurację przedstawiono na rys. 5.1.
Są to:
-

projektowanie modelu biznesowego,

-

zarządzanie ryzykiem,

-

mierzenie i sprawozdawczość całej bazy aktywów.

zarządzanie portfelem aktywów,
Te cztery wyzwania nie funkcjonują oddzielnie. Jak widać to na przedstawionym
rysunku, każde z nich jest połączone z pozostałymi trzema i wszystkie działają wspólnie.
W procesie podejmowania decyzji zarządzający przedsiębiorstwami szczególnie powinni brać
pod uwagę jednoczesne oddziaływanie czterech elementów wynikających z tych wyzwań,
a więc:
-

strategię wynikaj ącą z proj ektowania modelu,

-

zarządzanie ryzykiem,

-

procesy związane z systemem zarządzania portfelem aktywów,
informacje o aktywach.

327 Por. R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA,
2000, s. 159 i dalsze.
328 Op. cit., s. 249.
329 Patrz Rozdział 1.
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Źródło: R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA,
2000, s. 153.
Rys. 5.1. Tworzenie wartości
Fig. 5.1. Creation o f value

Dla zapewnienia trwałości modelu strategicznego aspekty te powinny pozostawać
w stanie równowagi/30 Sprostanie tym zasadom oznacza możliwość powiększania wartości
generowanej z inwestycji w portfel aktywów, co się przekłada na wzrost ich wartości,331
a tym samym i na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Podstawą kształtowania modelu biznesowego są aktywa definiowane jako potencjalne
źródła przyszłych korzyści ekonomicznych, posiadające zdolność współtworzenia ogólnej
w artości/32 Rozumiane są one szerzej i traktowane inaczej niż w tradycyjnym podejściu,
które można nazwać bilansowo-finansowym, co przedstawia rysunek 5.1. O ile klasyczne
podejście dotyczy aktywów materialnych i związanych z nimi mierników finansowych, o tyle
nowe spojrzenie rozszerza ich zakres rodzajowy, dodając aktywa niematerialne, i co istotne,
przypisuje im ważną rolę w tworzeniu wartości. Dopiero unikalna kombinacja jednego i
drugiego rodzaju zasobów (aktywów) kształtuje model biznesowy decydujący o zdolności do
tworzenia lub niszczenia wartości.
-

Koncepcja Dynamiki Wartości klasyfikuje aktywa w pięciu ogólnych kategoriach:
pracownicy i dostawcy,

330 R. Boulton, B. Libert, S. Samek,Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA 2000,
s. 153.
331 Wartość aktywów jest to cena, za jaką dobrze poinformowane i niezależne strony mogą przeprowadzić
transakcję ich kupna - sprzedaży, op. cit., s. 248.
332 R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA 2000,
s. 243.
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-

klienci,

-

organizacja,

-

aktywa rzeczowe,

-

aktywa finansowe.

Bilans

Rachunekzyskówi strat

Z O B O W IĄ Z A N IA

_____________________

Kapitały własne

Zysk netto

Źródło: opracowanie na podstawie: R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code,
Arthur Ander-sen, Harper Colinns, USA, 2000
Rys. 5.2. Aktywa jako element systemu sprawozdawczości finansowej
Fig. 5.2. Assets as a part o f financial accountancy

Schemat ogólnej struktury tych aktywów przedstawia rysunek 5.3. W tej formie stanowią
one podstawowe elementy modelu strategicznego. Dla potrzeb projektowania i analizowania
modeli biznesowych niezbędne jest jednak dokonanie głębszych ich podziałów oraz
szczegółowych charakterystyk.
Z uwagi na to, że w poprzednio zaprezentowanych modelach dość szczegółowo schara
kteryzowano zasoby, to aby uniknąć powtórzeń, zostaną przedstawione te ich cechy, które
są oryginalne i najistotniejsze dla omawianego modelu, a także wybrane przykłady ich
,

zastosowań.

333

Aktywa rzeczowe

Obejmują grunty, budynki,

wyposażenie

i zapasy.

M ają kluczowe znaczenie

w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących inwestycji lub dywestycji w nieru
chomości, zdolności produkcyjnych, zapewnienia logistyki dostaw. Przykładem możliwości
kreowania zysku z tego rodzaju zasobów jest efektywne wydzierżawienie przez Wall-Markt
części

swoich zasobów rzeczowych przedsiębiorstwom

oferującym klientom usługi

dodatkowe (np. Mc Donald’s), z których korzystają oni przy okazji robienia przez nich
zakupów.
333 Wiele innych przykładów wykorzystania aktywów do tworzenia wartości przedstawiono w: op. cit., s. 69-75,
s. 82-91, s. 98-105, s. 112-118, s. 128-139.
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Źródło: opracowanie na podstawie: R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code,
Arthur Ander-sen, Harper Colinns, USA, 2000
Rys. 5.3. Aktywa kształtujące wartość
Fig. 5.3. Assets creating the value

Klienci
Są kategorią aktywów niematerialnych obejmujących końcowych użytkowników
przedsiębiorstwa,

kanały

dystrybucji

oraz

podmioty

partnerskie

(współpracujące,

stowarzyszone).334 Stanowią istotny element zewnętrznego (odśrodkowego) łańcucha
wartości wiodącego od wytworzenia produktu do dostarczenia go końcowym konsumentom.
Przykładowo, przedsiębiorstwo usług maklerskich Schwab Co. stosuje ten rodzaj zasobów
do przynoszenia zysku poprzez połączenie szerokiego zakresu usług, bogatych baz danych
o swoich klientach i umiejętnego ich wykorzystywania. Łączy się to z użyciem trzech
kanałów docierania do klientów:
-

biur obsługi,

-

serwisu telefonicznego,

-

Internetu.

334 Określenie „podmiot stowarzyszony” nie jest w tym przypadku wyłącznie utożsamiane z kryterium własnoś
ciowym, lecz wiąże się z relacjami współpracy.
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Aktywa finansowe
Obejmują gotówkę, należności, inwestycje oraz źródła kapitału akcyjnego i dłużnego.
Obecnie aktywa finansowe można uczynić z wielu elementów finansów przedsiębiorstwa
(np. hipoteki na nieruchomościach, obligacji, kontraktów długoterminowych, przyszłych
„royalty” za sprzedane patenty itd.). Przykładem wykorzystania należności do generowania
środków pieniężnych jest cykl obiegu pieniądza w firmie Dell Inc, który kierując produkty
bezpośrednio do klientów, otrzymuje od nich pieniądze na czteiy dni przed terminem zapłaty
dostawcom. Z kolei umiejętność wykorzystania długu do wzrostu wartości pokazało znane
przedsiębiorstwo internetowe Amazon, emitując w 1998 roku obligacje z pięcioletnią
karencją ich spłaty, uzyskując ponad 300 min dolarów. Kilka tygodni potem emisja obligacji
zamiennych przyniosła wpływy ponad 1250 min dolarów. Kapitalizacja tej organizacji
wzrosła na koniec 1999 roku 25,9 mld dolarów, co było sumą 60-krotnie wyższą niż jej
wartość księgowa.335
Pracownicy i dostawcy
Kategoria aktywów niematerialnych obejmująca pracowników organizacji, dostawców
oraz partnerów tworzących skierowany dośrodkowo łańcuch wnoszący do przedsiębiorstwa
umiejętności, wiedzę, kontakty lub dostarczający wyroby i usługi. Przykładem wykorzystania
pracowników jako

źródła

wartości jest

przedsiębiorstwo

ubezpieczeniowe

USAA,

ubezpieczające i zarządzające finansami byłych i obecnych żołnierzy, pracowników sił
zbrojnych oraz ich rodzin. Zasadą obsługi liczących ponad trzy miliony klientów jest pasja
służenia ludziom, a źródłem sukcesu jest gruntowne zrozumienie potrzeb klientów.
Organizacja od niemal 80 lat koncentruje się na osiąganiu najlepszego w swojej branży
poziomu obsługi klientów. Swoje osiągnięcia w tym zakresie, przekładające się na wielkość
obrotów i zysków, zawdzięcza swoim pracownikom ciągle szkolącym się, zmotywowanym,
wyposażonym i mającym dobre relacje z klientami, współpracownikami oraz kierow
nictwem. Z kolei brytyjskie, silnie zdywersyfikowane (od linii lotniczych do napojów
chłodzących) przedsiębiorstwo Virgin Group Ltd. (Virgin) wykorzystuje potencjał swoich
aktywów partnerskich do pozyskiwania nowych rynków i zwiększania oferty produktów.
Stosowana w tym celu strategia nazywana „branded venture capital” opiera się na wnoszeniu
do wspólnych przedsięwzięć ze strony Virgin wartości marki, pozostawiając partnerom
wniesienie kapitału. Występuje tu pewne podobieństwo do współdziałania na zasadzie
franchisingu.
Aktywa organizacyjne
Kategoria aktywów zawierająca bardzo wiele różnorodnych elementów, takich jak:
przywództwo, strategia, struktura organizacyjna, kultura organizacyjna, marka, innowacje,
własność intelektualna, wiedza, systemy, proces. Aktywa organizacyjne stanowią spoiwo
335 Na koniec 2004 r. relacje te przedstawiały się zupełnie inaczej. Mimo niemal trzykrotnego wzrostu sprzedaży
nastąpił spadek kapitalizacji do poziomu ok. 14,5 mld dolarów przy jednoczesnym wzroście wartości księgowej
do poziomu ok. 3,3 mld dolarów (przyp. autora na podstawie: Amazon Com Inc, Annual Report 2004).
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pozostałych aktywów, są czynnikiem reagowania na wyzwania otoczenia, często przyczyniają
się do wzrostu lub spadku konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przykładem osiągania wzrostu
efektywnych

przychodów

poprzez

aplikację

odpowiedniej

struktury

organizacyjnej

w połączeniu z właściwym systemem wartości,336 zarządzania wiedzą i kulturą organizacyjną
jest przedsiębiorstwo Johnson&Johnson Inc. Decentralizacja struktury organizacyjnej, której
wymiarem jest 188 samodzielnych rynkowo, operacyjnie działających spółek wykorzystu
jących odpowiednio system zarządzania w iedzą rozwijany przez prace badawcze i
rozwojowe, umożliwia zarządzanie 33 liniami produktów sprzedawanych z sukcesem
na rynkach 52 krajów. Osiągnięto przy tym wysoki poziom harmonijnej współpracy
i synergii. W dużym stopniu sprzyja jej kultura organizacji, której podstawą jest kodeks
etyczny, dosłownie wykuty w kamieniu u bramy siedziby przedsiębiorstwa, a którego
przestrzeganie ma być nadrzędną wartością dla każdego pracownika. Warto dodać,
że przedsiębiorstwo to osiąga nadal stały wzrost przychodów, zysków i kapitalizacji.337
Konwencjonalne, księgowe definicje aktywów zbudowane są na pojęciach kontroli
i wyłączności. W ramach Dynamiki Wartości aktywa obejmują zarówno te, które znajdują się
pod kontrolą (wynikającą np. z własności) firmy, jak i te, które są poza jej zasięgiem. Mogą
one, na przykład, obejmować nie tylko aktywa kontrolowane przez firmę, takie jak
skierowana do klientów witryna internetowa, lecz także aktywa w postaci klientów oraz
partnerów, których ona ani nie posiądą ani nie kontroluje.
Każdy typ aktywów charakteryzuje się specyficznymi kosztami nabycia, zarządzania,
odnowienia i likwidacji. Aktywa podlegają cyklowi ekonomicznego życia, które ma początek
i koniec. Identyfikacja cyklu ekonomicznego umożliwia opracowanie profilu ryzyka i zysku
dla każdego rodzaju aktywów oraz dla całego ich portfela, a w konsekwencji zarządzanie
cyklem życia wszystkich aktywów. Zarządzanie aktywami ma szczególne znaczenie, bowiem
stan niektórych z nich może ulec zarówno szybkiemu pogorszeniu, jak i tworzyć wyjątkową
wartość. Przykładem mogą być pracownicy. Z jednej strony mogą oni swoje umiejętności
wykorzystać do tworzenia i szybkiego wzrostu wartości, ale z drugiej strony mogą również,
będąc słabo motywowani, j ą niszczyć.
Przedstawiona syntetyczna charakterystyka aktywów pozwala spojrzeć na organizacje
jako zintegrowane i dynamiczne portfele aktywów. Mapy tych portfeli często wykraczają
daleko poza granice organizacji, obejmując łańcuchy wartości składające się także z relacji
zewnętrznych, np. z dostawcami, klientami, partnerami. W przypadkach niektórych
organizacji to właśnie te relacje są podstawowym tworzywem budowania wartości.
Patrząc na przedsiębiorstwo przez pryzmat konfiguracji i dynamiki aktywów
kształtujących określony model strategiczny przedsiębiorstwa, można wyróżnić trzy główne
etapy budowania takiego modelu. Są nimi:
336 Chodzi o wartości wyznawane przez pracowników organizacji, którymi kierują się w swoich zachowaniach.
337 W latach 2002-2004 przychody wzrastały przeciętnie o ok. 13%, zyski o ok. 18%, a kapitalizacja o 25%
(przyp. autora na podstawie: Johnson&Johnson Annual Report).
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-

analiza dotychczas wykorzystywanych przez organizację aktywów i tworzonych oraz
wnoszonych przez nich wartości do przedsiębiorstwa wartości,

-

określenie rodzaju i charakteru aktywów potrzebnych do odniesienia sukcesu rynkowego
owocującego wzrostem, wartości,

-

wybór i zdefiniowanie strategii portfela aktywów.
Graficznie koncepcję projektowania modelu strategicznego przedstawiono na rys. 5.4.

Pierwszy etap to rozpoznanie posiadanych przez daną firmę aktywów, które przeprowadzić
należy w następujących aspektach:
-

inwestycji w aktywa, które poczyniono w przeszłości,

-

lokalizacji aktywów w przedsiębiorstwie,

-

aktualnego systemu zarządzania aktywami,

-

wartości, jak ą osiąga się aktualnie z aktywów.
Etap ten umożliwia przebadanie najważniejszych źródeł wartości w przedsiębiorstwie,

określenia ich wielkości i ocenę efektywności systemu zarządzania aktywami. Diagnoza
określająca, jakie aktywa i w jaki sposób są wykorzystywane, stanowi punkt wyjścia
do stworzenia planu strategicznego opierającego się na pięciu poprzednio omówionych
rodzajach aktywów.
Następny

etap

umożliwiających

to

określenie niezbędnego

przedsiębiorstwu

sukces,

rodzaju,

którego

miarą

ilości

i jakości

w

omawianym

aktywów
modelu

strategicznym jest wzrost wartości. W etapie tym próbuje się znaleźć możliwości zwiększenia
wartości w pięciu strategicznych obszarach:
-

kreowania nowych produktów i ekspansji na nowe rynki,

-

efektywniejszego wykorzystania zasobów,

-

zmiany i poszerzania typów oferowanych produktów (w tym orientacja na produkty
wykorzystujące w większym stopniu wiedzę),

-

uzyskiwania synergii poprzez odpowiednią skalę, łączenie i rozwój aktywów,

-

rozszerzenia dostępu do aktywów.338
Z dążeniem do sukcesów wiążą się strategiczne wybory dotyczące inwestowania w jedne

aktywa, a ignorowania i pozbywania się (dywestycji) innych. Pamiętać trzeba, że decyzje
takie związane są zawsze z określonym poziomem ryzyka.
Etapem kończącym projektowanie modelu biznesowego jest zdefiniowanie i przyjęcie
określonej strategii portfela aktywów. Z wielu strategii dotyczących portfela aktywów, które
firma może zastosować do budowania lub wzmacniania wartości aktywów składających się
na jej model biznesowy, wyróżniono pięć podstawowych strategii, które znajdują
zastosowanie do pojedynczych aktywów lub do ich kombinacji. W odniesieniu do aktywów
oznaczają one ich:

338 Szerzej obszary te scharakteryzowano w: R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur
Andersen, Harper Colinns, USA, 2000, s. 165-166.
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-

budowanie,

-

wzmacnianie,

-

łączenie,

-

konwersję,

-

blokowanie.339
Ana&za wykonystywanych przez firmę aktywów
ł wnoszonych prze z me wartości
ETAP

I

Poczynione w przyszłości inwestycje w aktywa.
Identyfikacja i lokalizacja aktyw ów w firmie.
Aktualny sposób zarządzania aktywami.
Ocena wartości jaką stworzyły aktywa.

JL

Określenie aktywów potrzebnych
do odniesienia sukcesu
ETAP

ETA P

II

III

Ekspansja skierowana w stronę nowych produktów i rynków.
Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (osobno lub w
połączeniu z innymi firmami).
Zmiana lub poszerzenie rodzajów oferowanych na rynku produktów.
Nowe technologie i procesy (łączenie aktyw ów dla uzyskiwania
synergii).
Poszerzenie dostępu do aktywów dzięki partnerstwu i dodatkowym
kanałom.

Rozwój strategii portfela aktywów (strategia kierująca
odęła biznesu, strategia portfelowa
i z wdrożeniem modelu biznesu)
Budowanie.
(Wzmacnianie.
Łączenie.
Konwersja.
Blokowanie.

Zarządzanie ryzykiem
biznesowym
(władanie ryzykiem)

Zarządzanie
portfelem aktywów

Mierzenie i
sprawozdawczość
aktywów

Źródło: opracowanie (modyfikacja) na podstawie R. Boulton ,B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code,
Arthur Andersen, USA 2000, s. 161- 178
Rys. 5.4. Schemat projektowania (budowy) modelu biznesowego
Fig. 5.4. he scheme o f builiding a business model

Każdą z tych strategii portfelowych można zastosować do wszystkich pięciu kategorii
aktywów, mając na uwadze to, że dziś zwyciężają ci, którzy potrafią stworzyć nowe, potężne
kombinacje aktywów w celu zbudowania złożonych łańcuchów wartości obejmujących
klientów, pracowników i inwestorów. Kierowanie się strategicznym imperatywem Dynamiki
Wartości pomaga organizacjom w zintegrowaniu różnorodnych podejść i metod w ramach
wspólnej, bazującej na aktywach perspektywy tworzenia wartości. Integracja taka jest cenna
339 Szerzej strategie przedstawiono w: op. cit., s. 167-173.
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w okresie przemian tradycyjnego przemysłu i zanikania barier geograficznych, kiedy
zmieniają się zasady prowadzenia biznesu. W przeszłości firmy należące do tej samej branży
inwestowały na ogół w te same rodzaje aktywów i na podstawie tych samych aktywów
budowały wartość. W rezultacie dysponowały podobnymi portfelami aktywów i osiągały
zbliżone rezultaty. Dziś zasada ta przestaje obowiązywać. Przykładowo, w latach
dziewięćdziesiątych wiele banków i firm świadczących usługi finansowe pozbyło się
aktywów rzeczowych na rzecz bankowości elektronicznej oraz usług informacyjnych.
Tradycyjni producenci zaczęli zlecać produkcję na zewnątrz, aby skoncentrować się
na swoich aktywach niematerialnych, takich jak marka i własność intelektualna. Firmy,
świadczące profesjonalne usługi i wykorzystujące do tej pory czas i wiedzę własnych
pracowników, zaczęły rozwijać aktywa finansowe, aby budować fundusze o charakterze
venture capital. Z kole intemetowi sprzedawcy zaczęli inwestować w aktywa rzeczowe w celu
usprawnienia dystrybucji. Przykładem tego ostatniego działania może być przejęcie aktywów
sieciowych operatora US West przez Qwest Communications International, Inc., firmę
zajmującą się komunikacją światłowodową. Przejęcie to umożliwiło taką kombinację
aktywów,

która umożliwiła zaoferowanie

szerokopasmowego

dostępu do

Internetu

dla użytkowników prywatnych i instytucjonalnych w całych Stanach Zjednoczonych.340
Najczęściej sukces firmy zależy od generowania wartości z inwestycji, których dokonuje
się we wszystkich pięciu rodzajach aktywów, którymi są: klienci, pracownicy i dostawcy,
aktywa rzeczowe, aktywa finansowe, organizacja. Przykładem sukcesu takiej strategii może
być przedsiębiorstwo Dell Computer Corporation (Dell).341 Model strategiczny tej korporacji
określony hasłem „be direct” zawdzięcza swą wartość ścisłemu powiązaniu strategii
dotyczących poszczególnych jej aktywów:
Klienci. Organizacja kreuje znaczną wartość dzięki strategii dostosowania każdego
komputera do potrzeb konsumenta i dostarczania go bezpośrednio końcowemu
użytkownikowi oraz dzięki pionierskiemu wykorzystaniu Internetu do stworzenia
komunikacji między klientami i dostawcami.
Pracownicy i dostawcy. Stosowana przez Dell strategia zlecania na zewnątrz znacznej
części operacji (outsourcing) wymaga zbudowania praktycznie w każdej dziedzinie
działalności solidnych więzi z dostawcami.
-

Aktywa rzeczowe. Strategia przedsiębiorstwa w odniesieniu do łańcucha klientów

-

Aktywa finansowe. Wpływ strategii dotyczących łańcucha klientów oraz dostawców

i dostawców umożliwia minimalizację kosztów związanych z zapasami.
na potrzeby kapitałowe i na kapitał obrotowy organizacji wyraża się w stosunkowo
niewielkich inwestycjach w aktywa finansowe.

340 Por. Qwest 2000, Annual Report.
341 Szerzej model biznesowy tej firmy opisano m.in. w: M. Dell, Power of Virtual Integration, Harvard Business
Review, March-April 1998, s. 72; D. Kline, K. Rivette, Discovering New Value in Intellectual Property, Harvard
Business Review, January-February 2000, s. 36.
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-

Organizacja. Plan biznesu Dell wspierany jest silnie przez aktywa w postaci systemów
i procesów. Do aktywów tych zaliczyć trzeba również filar sukcesu firmy, czyli Michaela
Della i jego zdolności przywódcze. Korporacja opatentowała dziesiątki rozwiązań
składających się na jej model biznesowy, w tym internetowy system składania zamówień
oraz metody działania stosowane w przypadku operacji pomocniczych, ale ściśle
powiązanych z głównymi procesami.
Odniesienie do modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych
Aktywa

mają

zasadnicze

znaczenie

dla

kształtowania

modelu

strategicznego

przedsiębiorstwa energetycznego, stąd samo podejście prezentowane w tej koncepcji może
być użyteczne. Poniżej przedstawiono analizę poszczególnych rodzajów aktywów w aspekcie
tworzenia wartości.
Aktywa rzeczowe
Problemem nadrzędnym w energetyce w podejściu do tej grupy aktywów jest
dostosowanie w modelach biznesowych ich skali i jakości do efektywnej, podstawowej
działalności i bezpieczeństwa energetycznego. Kwestia wykorzystania, produktywności
czy też efektywności inwestycyjnej, a więc czynników kształtujących uzyskiwaną wartość
z majątku sieci energetycznych czy gazowniczych, stanowi zarazem jeden z ważnych
elementów kosztów usług przesyłowych i dystrybucyjnych. W przypadku wielu przedsiębiorstw
energetycznych (i to nie tylko polskich) zmiany modeli funkcjonowania spowodowały inne
podejście do zarządzania majątkiem rzeczowym (dzierżawa, leasing, dywestycje). Powinna
być w nim wykorzystywana koncepcja zorientowana na maksymalizację ich wartości.
Aktywa finansowe
W modelach strategicznych przedsiębiorstw energetycznych ten rodzaj aktywów
odgrywać będzie coraz większą rolę. Umiejętne zarządzanie należnościami za zakupy energii
lub surowców energetycznych i wpływami ze sprzedaży mediów energetycznych może być
źródłem

nadwyżki finansowej.

Uwzględniając fakt,

że

większość

przedsiębiorstw

energetycznych operuje dużym obrotem środków pieniężnych, to uzyskiwana nadwyżka może
być znacząca, a odpowiednio inwestowana przynosić dużą wartość. Inny istotny element
to instrumenty finansowe

hurtowego

Postrzeganie przedsiębiorstw

rynku

energetycznego

energetycznych jako

stabilnych

(w tym giełd energii).
rynkowo

i finansowo

organizacji umożliwia im tworzenie wartości z długu (obligacje), a także z emisji akcji.
Warunkiem tej drugiej opcji jest prywatyzacja przedsiębiorstw energetycznych poprzez giełdy
papierów wartościowych (publiczna oferta sprzedaży akcji), która przebiega w UE i w Polsce
bardzo wolno. Przykładem może być debiut giełdowy francuskiego EdF dopiero w 2005 roku.
Klienci
Liberalizacja rynku energii, a zwłaszcza je j ważny element, jakim jest możliwość wyboru
dostawcy energii elektrycznej i gazu, powoduje wzrost znaczenia tego rodzaju aktywów.
Oferowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom energii usług komplementär-
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nych, tworzenie platform internetowych handlu energią, pozyskiwanie lojalności klientów - to
rozwojowe elementy tego rodzaju aktywów w modelach przedsiębiorstw energetycznych.
Pracownicy i dostawcy
Wzrost

konkurencji

na

rynkach

energetycznych

powoduje,

że

kompetentni,

wyspecjalizowani w obsłudze klientów pracownicy przedsiębiorstw energetycznych stanowić
będą ważny element przewagi konkurencyjnej. Znajomość oraz zrozumienie potrzeb klientów
w połączeniu z

kontaktami z

dostawcami

(producentami mediów

energetycznych)

i znajomością zasad funkcjonowania rynku energii stanowić będą o znaczeniu pracowników
dla tworzenia wartości.
Relacje z dostawcami w modelach przedsiębiorstw energetycznych można podzielić
na dwa obszary. Pierwszy je st zależny od stopnia integracji pionowej i sposobu wytwarzania
energii elektrycznej. W przypadku braku własnych źródeł paliw pierwotnych bardzo istotne są
relacje z

dostawcami tych paliw z

rynku zewnętrznego.342 W przedsiębiorstwach

skoncentrowanych na dystrybucji i obrocie energią elektryczną największego znaczenia
nabierają kontakty z dostawcami. Drugi obszar dotyczy dostawców usług i wyznaczony jest
przez zakres i rodzaj outsourcingu. Ta forma realizacji procesów w przypadku wielu
przedsiębiorstw energetycznych staje się coraz powszechniejsza i obejmuje coraz szerszą
grupę procesów.343 Relacje z dostawcami w obu obszarach wyznaczają uzyskiwanie wartości
dzięki redukcji kosztów oraz podnoszeniu jakości procesów. Najczęściej są to procesy
pomocnicze i wspierające podstawową działalność (remonty, IT, rozliczanie sprzedaży
mediów energetycznych).
Aktywa organizacyjne
W przypadku przedsiębiorstw energetycznych najważniejszymi elementami tego rodzaju
aktywów

tworzących

wartość

są

procesy,

systemy

i

struktura

organizacyjna.

W przedsiębiorstwach energetycznych obserwuje się tendencję „wyszczuplania” struktury
podstawowej działalności,

koncentracji na podstawowych procesach

i jednoczesnej

decentralizacji systemów zarządzania poprzez tworzenie samodzielnych rynkowo, nisko
kapitałowych

spółek

nowych

rodzajów

działalności

(np.

hurtowy

obrót

energią)

lub działalności pomocnicze (np. usługi utrzymania sieci). Przykładami budowania modeli
takich przedsiębiorstw mogą być szwedzki Vattenfall i belgijski Electrabel344 Jeśli chodzi
o inny element aktywów organizacyjnych, jakim jest marka firmy, to je j wykorzystanie
do wzrostu wartości dopiero się rozpoczyna.345

342 Najlepszym przykładem znaczenia takich relacji może być sytuacja Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. (PGNiG).
343 Przykładem może być proces telefonicznej obsługi klienta (tzw. call centre).
344 Zob. Vattenfall AB Annual Report 2004, Annual report 2004 Electrabel.
345 Mam tu na myśli spółki obrotu energią elektryczną utworzone przez znane koncerny energetyczne, np. E.ON,
EdF czy RWE.
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Próbę oceny prezentowanego modelu rozpocząć należy od odniesienia się do koncepcji,
która stanowi jego fundament. Można powiedzieć, że tworzą ją dwie generalne składowe:
aktywa i wartość.
Pierwsza wyrasta z określonego podejścia ukształtowanego przez szkołę myślenia
strategicznego, którego osią są zasoby i kompetencje. Budowę modelu opartego na aktywach
uznać należy za trafną i merytorycznie poprawą choć nie całkiem now ą czego dodatkowym
potwierdzeniem może być eksponowanie znaczenia aktywów w zarządzaniu strategicznym
w wielu interesujących pracach poświęconych tej problematyce.346
Drugą składową koncepcji jest imperatyw wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W tym
kontekście należy zwrócić uwagę na oryginalną część rozprawy R. Boultona, B. Liberta,
S. Sameka,

którą jest

opracowany przez nich

swoisty paradygmat wartości. Jest

on kształtowany głównie przez odpowiedni charakter, dobór i kombinację właściwych
aktywów oraz zarządzanie ryzykiem związanym z ich aplikacją. Analizując koncepcję
modelu

biznesowego

opartego

na aktywach,

warto jeszcze

wrócić

do

schematu

przedstawionego na rysunku 5.1. Wynika z niego w sposób przekonujący, że do tworzenia
wartości nie wystarczy zbudowanie choćby najlepszego modelu biznesowego. Należy jeszcze
umiejętnie panować nad ryzykiem, zarządzać operacyjnie portfelem aktywów i stworzyć
system informacji o wartości i rozwoju aktywów. Są to ważne elementy wdrożenia modelu
biznesowego, jego operacyjnego funkcjonowania i monitoringu, choć z pewnością powodują
większy stopień trudności aplikacji tej metodyki modelowania.
Silną stroną analizowanego modelu jest kreatywne podejście do aktywów w perspe
ktywie tworzenia przez nich wartości. Przedstawiony podział oraz charakterystyka aktywów
zawsze zmierzają do doszukiwania się w nich takich cech oraz przewag, które tworzą
potencjalne korzyści dla klienta, kreują przychody czy też oddziałują na zmniejszenie
kosztów. Autorzy prezentowanego modelu podkreślają rosnące znaczenie aktywów
niematerialnych w tworzeniu wartości, zwłaszcza w przedsiębiorstwach tzw. nowej
gospodarki347.

Przedstawione

przez

nich

teoretyczne

uogólnienia

budowy

modeli

biznesowych wynikają w dużym stopniu z doświadczeń (studiów przypadków) tego typu
organizacji, lecz z pewnością znajdują i będą znajdować coraz szersze odniesienie do wielu
rodzajów przedsiębiorstw. Cała niemal praca naznaczona jest fascynacją sukcesami
tzw. nowej gospodarki, co w pewnym sensie jest usprawiedliwione zbieżnością czasową
okresu jej rozkwitu z terminem opracowywania i wydania omawianej książki. Jeśli chodzi
346 Por. m. in.: J. B. Barney, Gaining and Sustaining Competive Advantage, Addison-Wesley Publishing Com
pany Inc., New York 1997; A. Haberberg i A. Riple, The Strategic Management o f Organizations, Prentice Hall
2001, s. 214-259; J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej,
PWE, Warszawa 2005, rozdział 5; M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa, Od określenia kompetencji
do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000; M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność
przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Dom
Organizatora, Toruń 2002, rozdz. II i III; B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsię
biorstwa, Wyd. UMK, 2001.
347 Wobec rozwoju i powszechnego zastosowania nowych technologii informatycznych w działalności bizne
sowej określenie „nowa gospodarka” ma wydźwięk historyczny (przyp. autora).
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0 dokonaną klasyfikację aktywów, to zauważyć można, że grupę nazwaną aktywami
organizacyjnymi tworzą niemal wszystkie zasoby niematerialne mające stanowić swoiste
spoiwo pozostałych ich grup. Jest to logicznym, lecz trudnym sposobem konstrukcji aktywów
w modelu biznesowym ze względu na pewne złożone interakcje pomiędzy zasobami
(np. wiedza pracowników - zarządzanie wiedzą na poziomie korporacyjnym). Niezbyt
konkretnie, a przez to mało przekonująco przedstawione są w tym modelu biznesowym źródła
czy też strefy zysku, które m ają być kreowane przez aktywa. Ta ogólnikowość dotyczy także
innych elementów przedstawionej metody modelowania. Dobitnym przykładem może być
brak precyzyjnych, ilościowych ujęć ważnych kategorii stosowanych w tej metodzie, takich
jak wartość przedsiębiorstwa, efektywność czy wartość aktywów. W zasadzie unika się
stosowania ilościowych miar oceny modelu jako całości, jak też jego elementów
(np. zastosowania określonej grupy aktywów). Ich brak widać także w prezentowanym
schemacie projektowania modelu biznesowego (rys. 5.4). Ta interesująca etapowa koncepcja
jego budowy byłaby z pewnością bardziej przydatna w praktyce, gdyby zawierała konkretne
mierniki umożliwiające ocenę poprawności oraz efektywności procesów diagnozowania
1 projektowania. Chodzi tu np. o pomiar wartości tworzonych przez aktywa czy też mierniki
wykorzystania zasobów. W znacznie mniejszym stopniu (niż miało to miejsce w omówionych
poprzednio koncepcjach A. Afuaha348 czy K. Obłoja)349, uwzględniono oddziaływanie otocze
nia zewnętrznego na kształtowanie się modelu biznesowego, co wydaje się jego słabością.
Kończąc

rozważania

dotyczące

modelu

biznesowego

przedstawionego

przez

R. Boultona, B. Liberta, S. Sameka350, można stwierdzić, że z pewnością jest to interesująca
idea powiązania aktywów z kreowaniem wartości. Służyć ma temu przyjęcie odpowiedniej
strategii koncentrującej się na zarządzaniu portfelem aktywów przynoszących wartość.
Przedstawione cechy modelu, w tym zwłaszcza jego ogólnikowość, nie czynią go jednak
instrumentem metodycznym w pełni aplikacyjnym.

5.2. Model strategiczny oparty na potencjale konkurencyjności
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa jest bezwzględnym warunkiem zarówno
jego operacyjnego funkcjonowania na rynku, jak i długookresowego rozwoju. Poznanie
uwarunkowań i istoty tego zjawiska ściśle łączy się z modelem strategicznym każdej
organizacji. W tym kontekście za szczególnie interesujące i metodologicznie ważne uznać
należy podejście do konkurencyjności reprezentowane przez M. J. Stankiewicza.351
348 A. Afuah, Business models, A Strategie Management Approach, McGraw-Hill Irwin 2004.
349 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
350 R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA, 2000.
351 Por. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002; M J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkuren
cyjności przedsiębiorstwa, Stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
w kontekście dostosowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 1999.
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Autor swoje rozważania dotyczące analizowania i budowania konkurencyjności
przedsiębiorstwa rozpoczyna od zdefiniowania podstawowych pojęć związanych z tym
zjawiskiem, a więc konkurencji oraz różnych kryteriów, w jakich może być ona rozpatry
wana. Są to: arena konkurencji, podmioty konkurencji, przedmiot konkurencji, zakres,
charakter i intensywność konkurencji.352 Kluczowe dla prezentowanej koncepcji pojęcie,
tj. konkurencyjność przedsiębiorstwa, definiowane jest jako Jeg o zdolność do sprawnego
realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji.”353 Przy czym sprawność jest rozumiana
w znaczeniu prakseologicznym, więc jako łączne występowanie trzech głównych jej postaci:
skuteczności, korzystności i ekonomiczności. Takie traktowanie konkurencyjności stwarza
w moim przekonaniu istotne wyzwanie dla przedsiębiorstwa, dla sprostania któremu powinno
ono

dysponować

określonymi

zasobami.

Autor

prezentowanej

koncepcji

nazywa

je potencjałem konkurencyjności przedsiębiorstwa, który stanowi podstawę budowania, utrzy
mywania i wzmacniania jego konkurencyjności.
W dalszej części rozprawy prezentowane są dwa istotne dla problematyki badawczej
modele: struktury konkurencyjności oraz zarządzania konkurencyjnością których składowe
i powiązania są następnie bardzo szczegółowo opisywane.
Pierwszy z nich, składający się z systemu nazywanego „konkurencyjnością przedsię
biorstwa” oraz otoczenia konkurencyjnego i ogólnego, obrazuje elementy konkurencyjności
przedsiębiorstwa,

ich

główne

wzajemne

powiązania

oraz

połączenia

zewnętrzne,

co schematycznie przedstawiono na rysunku. System konkurencyjności przedsiębiorstwa
tworzą cztery podsystemy mogące być traktowane jako jego wymiary czy też elementy.
Są nimi: potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna, instrumenty konkurowania
i pozycja konkurencyjna.
Z kolei model zarządzania konkurencyjnością uwzględnia związki przyczynowoskutkowe pomiędzy jego elementami strukturalnymi. Rozpatrywane są one w dwóch
aspektach:
•

Wykorzystania istniejących stanów elementów-przyczyn dla zapewnienia możliwie
najlepszych stanów elementów-skutków (obszar posiadanych elementów konkuren
cyjności).

•

Budowania stanów elementów-przyczyn umożliwiających osiąganie planowanych stanów
elementów-skutków (obszar planowanych elementów konkurencyjności).
Taki kształt modelu umożliwia zarządzanie konkurencyjnością polegającą na ciągłym,

przemyślanym i zaplanowanym oddziaływaniu na wyszczególnione poprzednio, tworzące
j ą cztery podsystemy.354

352 Op. cit., s. 18-27.
353 Op. cit., s. 36.
354 Op. cit., s. 89-90.
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Źródło: M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 87
Rys. 5.5. Model struktury konkurencyjności przedsiębiorstwa
Fig. 5.5. The model of a company’s competitiveness structure

Ogólny schemat modelu zarządzania konkurencyjnością przedstawia rysunek 5.5. Warto
zwrócić uwagę na dwa wzajemnie sprzężone ze sobą obszary czy też sfery zarządzania.
Pierwszy to wykorzystujący istniejący stan elementów i relacji przyczynowo-skutkowych,
drugi to ich budowanie dla osiągnięcia zaplanowanego stanu tych elementów i wywoły
wanych przez nie skutków związanych ze wzrostem konkurencyjności.
Przedmiotem zarządzania jest konkurencyjność tworzona (o czym już wspomniano)
przez cztery podsystemy (części składowe, elementy strukturalne):
potencjał

konkurencyjności,

są to

zasoby,

którymi

przedsiębiorstwo powinno

dysponować, aby wykorzystywać je do budowania i umacniania swojej konkurencyjności
na arenie konkurencji;
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-

przewaga konkurencyjna, jest to zdolność wykorzystywania potencjału konkurencyj
ności

umożliwiająca

generowanie

atrakcyjnej

oferty

rynkowej

i

skutecznych

instrumentów konkurowania w taki sposób, aby zapewnić powstawanie wartości dodanej;
-

instrumenty konkurowania, które można określić, jako środki świadomie kreowane
przez

przedsiębiorstwo

w

celu

pozyskania

kontrahentów

dla

przedstawionej

lub projektowanej (przyszłej) oferty;
-

pozycja konkurencyjna, rozumiana jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik
konkurowania w

danym

sektorze,

odzwierciedlony w

generowanej

(tworzonej,

dodawanej) przez nie wartości.
Obszar zarządzania posiadanymi elementami konkurencyjności
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Obszar planowania dementów konkurencyjności
Źródło: M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności
przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, s. 90
Rys. 5.6. Model procesu zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa uwzględniający związki
przyczynowo-skutkowe między jej elementami strukturalnymi
Fig. 5.6. The model of a company’s competitiveness management process including cause-and-effect
relationships among base parts o f competitiveness

Jednocześnie wymienione składowe tworzą system konkurencyjności przedsiębiorstwa,
który funkcjonuje w pewnym otoczeniu i na który otoczenie ma wpływ. Jest ono rozumiane
jako wszystkie zdarzenia, obiekty, sytuacje, zjawiska i podmioty, które wpływają
na konkurencyjność przedsiębiorstwa, natomiast nie są one jego elementami składowymi.355
W rozprawie, idąc za M. E. Porterem, podzielono otoczenie na ogólne i sektorowe,
odpowiednio je określając i specyfikując ich elementy.356
Analizując strukturę modelu konkurencyjności tworzoną przez wzajemnie powiązane
i oddziałujące trzy jego podstawowe elementy (rys. 5.5), warto zwrócić uwagę na bardzo
ważny jego walor. Chodzi mianowicie o dynamiczne ujęcie charakteru potencjału
konkurencyjności. Z jednej strony prezentowana metoda umożliwia bowiem analizowanie
i ocenianie potencjału konkurencyjności w danym momencie czasu (niejako stan potencjału
„na dziś”), z drugiej strony wprost obliguje do jego budowania w przyszłości (planowany
355 Op. cit., s. 86.
336 Op. cit., s. 88-89.
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potencjał „na jutro”). Warto zatem w sposób choćby syntetyczny przedstawić elementy
systemu konkurencyjności, koncentrując się przy tym na możliwości ich aplikacji
do analizowania i tworzenia modeli strategicznych przedsiębiorstw energetycznych.
A. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa
Punktem wyjścia i fundamentem budowy systemu konkurencyjności jest potencjał
konkurencyjności obejmujący zasoby przyczyniające się do powstawania oczekiwanej przez
interesariuszy wartości. Autor w tym miejscu nawiązuje do koncepcji łańcucha wartości,
składającego się z określonych czynności. Potencjał konkurencyjności stanowi podstawę,
tworzywo i treść tych czynności. Oznacza to, że zespół różnorodnych zasobów jest niezbędny
do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a więc do tworzenia wartości. Zasoby stanowią zatem
podstawę potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Przyjmując taką tezę, M. J. Stankiewicz opracował bardzo interesującą koncepcję
potencjału

konkurencyjności

przedsiębiorstwa

umożliwiającą zarówno jego

budowę

w oparciu o określone elementy, jak i zawierającą oryginalną metodykę oceny składników
potencjału konkurencyjnego. Autor ten analizuje najpierw różne podejścia do aktywów,
reprezentowane przez przedstawicieli tzw. „szkoły zasobów i kompetencji”357, po czym
prezentuje własną definicję zasobów, a w jej kontekście także definicję potencjału
konkurencyjnego. Następnie przedstawia systematykę zasobów przedsiębiorstwa, dzieląc je
na materialne i niematerialne.358 Zasoby materialne obejmują: rzeczowy majątek trwały,
finanse oraz zapasy. W ramach grupy zasobów niematerialnych wyróżniono pięć podgrup:
kompetencje, relacje, systemy funkcjonalne, postawy i możliwości.359 Na szczególną uwagę
zasługują elementy strukturalne dwóch z nich, tj. relacji i systemów funkcjonalnych.
Relacje odzwierciedlają trzy rodzaje stosunków:
-

wewnątrzorganizacyjnych między jednostkami i grupami członków organizacji,

-

przedsiębiorstwa do podmiotów w otoczeniu,

-

podmiotów w otoczeniu do przedsiębiorstwa.
Przejawiają się one między innymi w:

-

stosunkach interpersonalnych pracowników,

-

strukturze organizacyjnej opisującej formalne relacje między elementami przedsię
biorstwa i role tych elementów,
stosunkach z dostawcami,

-

stosunkach z klientami,

-

stosunkach z władzami państwowymi i lokalnymi i z organami kontroli,

357 Zob. K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa
1998, s. 83-98; Y. Aliare, M. E. Firsirotu, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000, s. 21.
358 Z uwagi na to, że w poprzednio przedstawionych modelach dużo miejsca poświęcono charakterystyce
zasobów, w prezentowanym modelu prezentowane są tylko niektóre elementy ich opisu (przyp. autora).
359 Zob. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 104-109.
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-

stosunkach z mas mediami,

-

stosunkach ze związkami zawodowymi,

-

reputacji, odzwierciedlającej opinie otoczenia o przedsiębiorstwie i jego produktach, które
przybierają postać nieformalną uznania marki i/lub formalną nadania mu (przedsię
biorstwu) określonych, potwierdzających uznanie, dokumentów i atrybutów, jak certyfi
katy jakości.
Systemy funkcjonalne rozumiane są jako wewnętrznie powiązane układy czynności

i działania intelektualne wykonywane w ramach określonych funkcji, nakierowanych na osią
ganie odpowiednich efektów. Znajdują swe odbicie głównie w systemach:
-

zarządzania przedsiębiorstwem jako całością

-

zarządzania poszczególnymi funkcjami,

-

zarządzania wiedzą

-

rekrutacji i polityki kadrowej,

-

motywacji,
szkoleń,
zapewniania j akości,

-

informacji,

-

komunikacji.
O ile przedstawiona systematyzacja zasobów jest przydatna do ich identyfikacji, analiz

i badań, o tyle nie jest ona jednak wystarczająca do ich charakterystyki pod względem
konkurencyjności. Stąd w prezentowanej koncepcji następują dalsze klasyfikacje opisowe
zasobów według różnych kryteriów, takich jak np. możliwość zakupów, substytucyjność,
stopień złożoności, specyfika i elastyczność czy rzadkość.360 Prowadzą one do konstrukcji
określonej struktury potencjału konkurencyjności opartej na zasobach, stanowiących
elementarne składniki potencjału konkurencyjności (spk).
Z uwagi na to, że potencjał konkurencyjności jest systemem złożonym z podsystemów
takich, których funkcje powinny realizować wspólny cel, podział systemu powinien
to umożliwiać poprzez współdziałanie tych podsystemów. Podsystemy takie nazywane
są sferami funkcjonalno-zasobowymi. M. J. Stankiewicz, powołując się na prowadzone
badania empiryczne, uważa, że najbardziej przydatny jest podział na dziewięć takich sfer:
-

działalności B+R,

-

produkcji,
zarządzania j akością

-

logistyki zaopatrzenia,

-

marketingu,

-

finansów,

-

zatrudnienią

360 Zob. op. cit., s. 109-117.

196
-

organizacji i zarządzania,

-

ogólnych zasobów niewidzialnych361.
Każda ze sfer składa się z elementarnych składników potencjału konkurencyjności (spk),

które samodzielny podmiot konkurujący powinien wykorzystać. Ich liczba w poszczególnych
sferach waha się od dziewięciu do dwudziestu sześciu. Potencjał konkurencyjności zawiera
122 elementarne składniki, z których 32 mają charakter materialny, a pozostałe (aż 90) mają
charakter niematerialny.
Oto niektóre przykłady materialnych składników potencjału konkurencyjności:
Sfera produkcji: stan parku maszynowego.
Sfera marketingu: budżet na działalność marketingową.
-

Sfera finansów: poziom jednostkowych kosztów pracy.
Elementarne składniki konkurencyjności to przykładowo:

-

zdolność do kreowania nowych technologii (sfera działalności badawczo-rozwojowej),

-

wiedza i zdolności kadry inżynierskiej (sfera produkcji).
B. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Pojęcie przewagi konkurencyjnej odgrywa znaczącą rolę zarówno w teorii konkurencji,

jak

też

w rozważaniach

dotyczących praktycznego

funkcjonowania oraz rozwoju

przedsiębiorstwa. Uwzględniając ten fakt oraz podkreślając różnorodność pojmowania
przewagi konkurencyjnej, M. J. Stankiewicz w swoich rozważaniach konsekwentnie zmierza
do jej zdefiniowania w sposób konkretny i uniwersalny, a przy tym koherentny, odpowiedni
do koncepcji modelu strategicznego opartego na potencjale konkurencyjności. Stwierdza
zatem: „przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa może być ostatecznie zdefiniowana jako
zdolność do takiego wykorzystywania potencjału konkurencyjności, jakie umożliwia na tyle
efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkuro
wania, że zapewnia to powstawanie wartości dodanej”.362 Autor zaznacza przy tym, że zapro
ponowana definicja odnosi się do ogólnej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, na którą
składają się cząstkowe przewagi uzyskiwane w zakresie konkretnych ofert (produktów)
przedstawianych

na konkretnych

arenach

rynkowych.

Jest

oczywiste,

że przewaga

konkurencyjna ma charakter względny, wynikający z istoty konkurowania. Przejawia się ona
na drodze porównywania efektywności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania ich
potencjałów konkurencyjności dla osiągania celów tych przedsiębiorstw na arenach
konkurencji rynkowej. Pomiarem tej efektywności jest pozycja konkurencyjna.
Przewagę konkurencyjną rozpatrywać można, stosując różne kryteria, tworząc ich pewną
typologię. W omawianej koncepcji modelu konkurencyjności proponuje się ich podział
w oparciu o trzy kryteria; są nimi:

361 Zob. op. cit., s. 118.
362 Zob. op. cit., s. 172.
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-

skala areny konkurencji, na jakiej przedsiębiorstwo uzyskało (lub chce uzyskać) przewagę
konkurencyjną;

-

baza przewagi konkurencyjnej;
czasokres utrzymania osiągniętej przewagi.
Zastosowane kryteria pozwalają utworzyć typologię przewagi konkurencyjnej, którą

M. J. Stankiewicz określa mianem utylitarnej.363
Skala areny konkurencji
W oparciu o pierwsze z wymienionych kryteriów (a więc skalę areny konkurencji)
wyróżnić można globalną przewagę konkurencyjną i lokalną przewagę konkurencyjną.
Przewaga globalna polega na tym, iż oferta przedsiębiorstwa (produkt) jest efektywnie
ekonomicznie realizowana na rynkach podlegających globalnej konkurencji. Przykładem
mogą być przewagi uzyskiwane przez takie znane firmy globalne, jak: General Motors,
Toyota, Microsoft, Sony czy Gilette, których międzynarodowa konkurencja nie może zmusić
do wycofania się z określonych rynków.
Z kolei lokalna przewaga konkurencyjna oznacza, że przedsiębiorstwo jest w stanie
efektywnie konkurować jedynie na pewnych, określonych rynkach. Wynikać to może
z ograniczoności potencjału przedsiębiorstwa, charakteru popytu czy też niszowego rynku
obsługiwanego przez to przedsiębiorstwo. Przewaga lokalna może też mieć swe źródła
w lokalnych warunkach otoczenia przedsiębiorstwa, które dają mu wprawdzie przewagę
komparatywną ale ze względu na ograniczone zasoby nie pozwalają na umiędzy
narodowienie działalności i uzyskanie przewagi globalnej. W ramach tej przewagi można
wyróżniać jej miejscowy i krajowy charakter.
Baza przewagi konkurencyjnej
Jeśli chodzi o drugie kryterium podziału, tj. bazę przewagi konkurencyjnej,
to w omawianym modelu prezentuje się trzy propozycje w tym zakresie.
Pierwsza z nich to znane podejście M. E. Portera wyróżniające dwie główne bazy
i odpowiadające im typy przewag wynikające z:
przywództwa kosztowego,
wyróżniania się.
Oprócz dwóch wymienionych typów przewag, M. E. Porter wymienia jeszcze trzecią
którąjest przewaga oparta na koncentracji, nie traktując jej jednak jako bazowej.364
Drugą propozycją jest bardzo interesująca, umiejscowiona we współczesnych arenach
konkurencji, klasyfikacja przedstawiona przez K. Obłoja, który wyróżnia cztery bazowe
przewagi konkurencyjne: naturalną relacji ceny do jakości, systemu obsługi i oferowania
rozwiązań (lock-in), oraz budowania barier wejścia.365

363 Zob. op.cit., s.175.
364 Ten typ przewag konkurencyjnych omówiono już szczegółowo w Rozdziale 4.
365 Koncepcję tę przedstawiono w Rozdziale 3.
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Autor prezentowanego modelu przedstawia jeszcze jedną - własną propozycję podziału
przewag konkurencyjnych, który wynika z charakteru składników potencjału konkuren
cyjności

tworzących

bazę

konkurencyjności.

Wyróżnia

zatem

trzy

typy

przewag

konkurencyjnych przedsiębiorstwa:
- przewagę wytwarzania,
- przewagę oferowania,
- przewagę zarządzania.
Przewaga wytwarzania jest uzyskana wówczas, gdy przedsiębiorstwo posiada lepsze
niż konkurenci składniki potencjału konkurencyjności (spk) w takich sferach funkcjonalnozasobowych, jak:
badania i rozwój,
-

produkcja,

-

zarządzanie jakością

-

logistyka.
Ten typ przewagi wymaga zwykle umiejętnego wykorzystania zasobów materialnych

i wyższych niż konkurenci kompetencji technicznych.
Przewaga oferowania oparta jest na posiadaniu lepszych niż konkurenci relacji
z kontrahentami danego przedsiębiorstwa. Jej uzyskanie wymaga odpowiednich składników
potencjału konkurencyjności związanych z jednej strony z kompetencjami marketingowymi,
relacjami, systemami, a więc zasobami niematerialnymi, z drugiej jednak strony z innym
zasobem, jakim są kanały dystrybucji.
Przewaga zarządzania polega na lepszym, niż udaje się to konkurentom, zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Wymaga ona relatywnie wyższego poziomu, przykładowo, takich
składników potencjału konkurencyjności, jak: kompetencje kadr menedżerskich, zarządzanie
w iedzą zarządzanie procesami; w zdecydowanej większości są to tzw. miękkie zasoby
przedsiębiorstwa. Przewaga zarządzania jest źródłem jednej z bardzo efektywnych strategii
konkurowania, jak ą jest wyprzedzanie konkurentów.
Przedstawione przewagi wytwarzania, oferowania i zarządzania nie mają charakteru
substytucyjnego, ale addytywny (komplementarny). Mogą i powinny występować więc
w przedsiębiorstwie łącznie.
W kontekście rozważań dotyczących bazy przewagi konkurencyjnej warto przedstawić
poglądy M. Moszkowicza366 dotyczące klasyfikacji strategii jednostek biznesowych.
Zidentyfikowane rodzaje strategii i odpowiadające im czynniki przewag konkurencyjnych
(syntetycznie przedstawiono je w tablicy 5.1) stanowią zarówno uzupełnienie teoretycznego
ujęcia tej problematyki prezentowanego przez M. J. Stankiewicza, jak też mogą być
zastosowane w praktyce aplikacji modeli strategicznych.

366 Zob. M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000, s. 210-232.
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Czasokres utrzymania osiągniętej przewagi
Według tego kryterium można wyróżnić dwa typy przewagi konkurencyjnej:
-

trwałą.

-

nietrwałą
Przewaga trwała to najdłużej (w porównaniu do innych) utrzymujący się stan akceptacji

rynkowej niezmienionej oferty (produktu) i niezmienionych instrumentów konkurowania,
wytwarzanych i generowanych po kosztach zapewniających zyski netto ze sprzedaży tej
oferty.
Z kolei przewaga nietrwała polega na tym, iż dana oferta jest w stanie przynieść jedynie
jednorazowy, efektywny ekonomicznie, sukces rynkowy, którego powtórzenie bez zmiany
cech oferty i/lub instrumentów konkurowania nie jest możliwe. Dodać należy, że na współ
czesnych, podlegających globalizacji rynkach nie sposób uzyskać naprawdę trwałej przewagi
konkurencyjnej, co więcej - należy się zgodzić z tezą sformułowaną przez M. J. Stankiewicza,
że cykle trwałości uzyskiwanych przewag konkurencyjnych ulegają skracaniu.
Tablica 5.1
Główne czynniki przewag konkurencyjnych zidentyfikowanych strategii
Czynniki przewagi konkurencyjnej

Rodzaj strategii
Strategia kosztowa.

niskie koszty (cena);

Strategia niszy technologicznej.

uniwersalność oferty;
długość cyklu realizacji zamówień;

Strategia komputerowo zintegrowanego
systemu.

szybkość adaptacji oferty produktowej do
zmieniającego się popytu;

Strategia dywersyfikacji produktu.

liczba wersji produktu oferowanego w bazie
produktu standardowego;

Strategia masowego marketingu.

rozszerzenie przestrzeni sprzedaży + przepustowość
kanałów dystrybucji;

Strategia niszy rynkowej.

-

unikatowość produktów (usług) i poziom
niezawodności działania;

Strategia wyróżnionej produkcji.

poziom wypróżnienia + liczba wyróżnionych cech;

Strategia zindywidualizowanego
marketingu.

suma zintegrowanych korzyści klienta.

Źródło: M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000

C. Instrumenty konkurowania
Trzecim podsystemem konkurencyjności są instrumenty konkurowania, rozumiane jako
środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów
dla przedstawianej oferty rynkowej (przedmiotu konkurencji, produktu). Charakter takiej
oferty jest zdeterminowany rodzajem areny, na której jest ona przedstawiona.
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Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wymaga interaktywnej aktywności na trzech
rodzajach aren konkurencji, którymi są:
-

areny „na wejściach”, gdzie przedsiębiorstwo występuje jako nabywca,

-

areny „na wyjściach”, gdzie przedsiębiorstwo występuje jako sprzedawca,
arena rynku przedsiębiorstw, gdzie one same stanowią przedmiot swojej oferty.367
Głównymi instrumentami konkurowania na arenie „na wejściach” są:

-

akceptacja poziomu ceny i formy zakupu,
wielkość i powtarzalność zamówienia,

-

forma odbioru dostawy,

-

lojalność wobec dostawcy,

-

przeznaczenie nabywanego zasobu,

-

marka produktu,
możliwość rozwinięcia zasobu przez nabywcę.
W przypadku areny konkurencji „na wyjściach” najważniejsze instrumenty konkuro

wania to:
- jakość produktu i nowoczesność produktu,
szerokość asortymentu,
elastyczność dostosowania produktu do potrzeb odbiorców,
częstsze niż konkurenci wprowadzanie nowych i modyfikowanych produktów na rynek,
zakres i jakość świadczonych usług przed- lub okołoposprzedażnych,
zapewnianie części zamiennych,
-

zapewnianie łatwego dostępu do produktu na rynku,

-

zapewnianie łatwego dostępu, dogodnego

czasu, terminowości i miejsca nabycia

produktu,
-

różnicowanie sposobu dystrybucji,

-

utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami we wszystkich fazach realizacji produktu,
szybkie reagowanie na sygnały klientów dotyczące prezentowanej oferty,

-

marka produktu,

-

zróżnicowanie produktu (dyferencjacja),

-

proekologiczne cechy produktu,

-

poziom cen (produktu, usług około- i posprzedażnych, części zamiennych),

-

promocje cenowe,

-

warunki i formy płatności,
warunki i okres gwarancji.
Jeśli chodzi o arenę rynku przedsiębiorstw, to celem stosowanych instrumentów jest

odpowiednia prezentacja i podkreślanie zasobów, wyzwalających wysoką produktywność
określonych sfer funkcjonalno-zasobowych - po to, aby być cennym nabytkiem dla inwestora
367 Zob. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 241.
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lub wiarygodnym kooperantem czy też wartościowym partnerem.

Za instrumenty

konkurowania można w tym przypadku uznać:
-

produktywność określonych rodzajów zasobów i kompetencje,

-

dobra lokalizacja (względem źródeł zaopatrzenia, rynku zbytu, infrastruktury itd.),

-

niskie koszty wytwarzania,

-

wysoka jakość produktu,

-

możliwości rozszerzenia skali i zasięgu oferty.
Przedstawiając

trzeci

podsystem

konkurencyjności,

który

stanowią instrumenty

konkurencyjności, skoncentrowano się na tych ich elementach, które są najbardziej istotne dla
budowania i analizowania modeli strategicznych przedsiębiorstw. Nie wyczerpuje to
w żadnym razie istoty tej ważnej dla konkurencyjności problematyki, którą szerzej
przedstawiono w wielu pracach.368
D. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
W prezentowanym podejściu pozycja konkurencyjna traktowana jest jako czwarty obok potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i instrumentów konkurowania podsystem konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Podejście teoretyków konkurencyjności do zdefiniowania pozycji konkurencyjnej
cechuje się z pewnością dużym zróżnicowaniem; jedno, co jest wspólne, to eksponowanie
przez nich związku pozycji konkurencyjnej ze zdolnością przedsiębiorstwa do bycia
konkurencyjnym. M. J. Stankiewicz, przytaczając przykładowe określenia i zadania analizy
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa prezentowane przez różnych autorów, stwierdza, że
w kontekście założonych celów takiej analizy - każdy z przedstawianych punktów widzenia
jest

uzasadniony

i

merytorycznie

poprawny.369

Stawia

sobie

jednak

za

cel

zoperacjonalizowanie tego pojęcia, umożliwiające posługiwanie się nim w diagnozowaniu
i projektowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Pozycja konkurencyjna rozumiana jako osiągnięty przez przedsiębiorstwo wynik
konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle rezultatów uzyskanych przez
konkurentów, stanowi punkt wyjścia do rozwinięcia i zrozumienia jej istoty. Niezbędne jest
akcentowanie ciągłego i dynamicznego charakteru konkurowania, co przekłada się na trakto
wanie

pozycji

konkurencyjnej

jako

uwieńczenia

pewnego

cyklu

konkurowania,

a jednocześnie traktowania jej jako podstawy do rozpoczynania nowej „gry konkurencyjnej”
(cyklu konkurowania). Pamiętać należy ponadto o dwóch (a czasami trzech) arenach, na
368 Por. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002; M. Haffer, Instrumenty konkurowania; w: M. J. Stankiewicz
(red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Stan i kierunki rozwoju potencjału konkuren
cyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej,
TNOiK, Toruń 1999, s. 49-66; W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997, s. 230-238;
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
369 Por. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
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których konkuruje przedsiębiorstwo. Szczególne znaczenie mają tu wyniki i pozycja
konkurencyjna „na wyjściach”, generuje ona bowiem przychody mogące wzmacniać przyszłą
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w przyszłości, i to na wszystkich arenach
konkurencji.
Konkurowanie umożliwiać powinno tworzenie (dodawanie) wartości, a więc w tym
aspekcie pozycja konkurencyjna jest jego rezultatem odzwierciedlonym w generowanej
wartości. Pomiar i ocena pozycji konkurencyjnej są zależne od samego podejścia do tego
zagadnienia. Można traktować np. pozycję konkurencyjną jako sumę sił i słabości
przedsiębiorstwa, zależną od opanowania kluczowych czynników sukcesu i oceniać
j ą w różny sposób i poprzez różne procedury składające się z poszczególnych kolejnych
etapów badawczych, określając różne jej cele.370 Przykładem innego podejścia jest
traktowanie pozycji konkurencyjnej jako

elementu analizy strategicznej.371 Pozycja

konkurencyjna rozumiana jako wynik konkurowania może być oczywiście określana według
różnych kryteriów - ich zastosowanie musi być jednak powiązanie z jej pomiarem. Jeśli
chodzi o dobór miar, to dość powszechny jest pogląd, że najbardziej istotne z nich to: osią
gnięta pozycja rynkowa i sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, które rozpatrywane powinny
być łącznie. Pozycja rynkowa mierzona może być udziałem w rynku, zaś sytuację finansową
można przedstawiać za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych.
Autor analizowanej koncepcji trafnie zauważa, że pomiar udziału w rynku w dobie jego
globalizacji staje się zadaniem niezwykle trudnym, dlatego w praktyce zamiast udziału
w całym rynku bardziej przydatne są wskaźniki cząstkowe: udział w rynku krajowym
lub względny udział w rynku liczony jako relacja sprzedaży przedsiębiorstwa do sprzedaży
osiąganej przez najważniejszych konkurentów.
Aspekt efektywności osiąganej przewagi konkurencyjnej określany jest najczęściej przez
wskaźniki rentowności, płynności finansowej, zadłużenia czy też aktywności. Innymi
przydatnymi deskryptorami pozycji konkurencyjnej mogą być:
-

wskaźnik q Tobina,
wartości dodanej dla akcjonariuszy (SVA),

-

ekonomicznej wartości dodanej (EVA),

-

rynkowej wartości dodanej (MVA).372

370 Por. STRATEGOR, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995,
s. 68-76; Zob. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy PWN, PWN, Warszawa 1996, s. 147-150; M. Gorynia,
Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s.120 i dalsze.
371 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2001, s. 202-206.
372 Szerzej wskaźniki te przedstawiono m.in. w: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budo
wanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 304; A. Cwynar,
W. Cwynar, Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek, (red.), Poltext, Warszawa 2005, s. 121-123.
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Wskaźniki stosowane do oceny sytuacji finansowej i rynkowej parametryzują pozycję
konkurencyjną, ale nie są jeszcze jej ocenami. Mając na uwadze poprzednio zaprezentowaną
definicję pozycji konkurencyjnej, jej ocenę można przeprowadzić, stosując następujące
kryteria:
-

podmiotu oceniającego,

-

czasokresu oceny,

-

zakresu oceny,
charakteru oceny.373
E. Odniesienia i możliwości aplikacji do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Zaprezentowana koncepcja budowania konkurencyjności inspiruje do wykorzystania

wielu z je j elementów w modelach strategicznych przedsiębiorstw, w tym także interesujących
nas szczególnie przedsiębiorstw energetycznych.
Pierwszym z nich je st potencjał konkurencyjności, którego podstawą są zasoby
pogrupowane w odpowiednie sfery funkcjonalne obejmujące odpowiednie jego składniki
tzw. spk (składniki potencjału konkurencyjności). Podział na sfery funkcjonalne może być
wykorzystany w przedsiębiorstwach energetycznych do pogrupowania i uporządkowania
poszczególnych rodzajów aktywów, umożliwiając badanie ich znaczenia i oddziaływania
na konkurencyjność, efektywność i bezpieczeństwo energetyczne. Umożliwia także opraco
wanie metod badania współzależności pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonalnozasobowymi, takich przykładowo, ja k relacje pomiędzy zasobami finansowymi przedsię
biorstwa a kompetencjami zarządzania ryzykiem na rynkach energii. Prezentowana koncepcja
wykazuje orientację na przeważające znaczenie zasobów niematerialnych - powinna być
niejako „przenoszona ” do modelowych rozwiązań w energetyce. O ile traktowanie zasobów
materialnych jako

ważnego

elementu

potencjału

konkurencyjnego

przedsiębiorstw

energetycznych jest powszechne, o tyle rola i znaczenie zasobów niematerialnych dopiero
zaczynają być coraz bardziej doceniane. Z wyróżnianych zasobów istotne znaczenie mają:
rzeczowy majątek trwały i finanse. Jeśli chodzi o zapasy, to ich w rola w elektroenergetyce nie
jest znacząca (ogranicza się do zapasu paliw w elektrowniach stosujących węgiel i olej
opałowy). W przypadku gazownictwa zapasy sprężonego gazu mają znaczenie strategiczne
dla zapewnienia ciągłości dostaw, a więc są elementem bezpieczeństwa energetycznego.
Ważną rolę w operacyjnej i strategicznej części modeli energetycznych odgrywa grupa
zasobów nazwana relacjami. W przypadku energetyki szczególne znaczenie mają stosunki
z władzami państwowymi i organami kontroli.374 Przykładem mogą tu być relacje dużych
koncernów energetycznych z władzami państwowymi czy też sfera nazywana zarządzaniem
regulacją. Wpływać one mogą na kształt modeli (np. akceptacja fuzji i przejęć), a także na ich
373 Szerzej kryteria te przedstawiono w: M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie kon
kurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s.302.
374 Najważniejszymi organami kontroli w energetyce są urzędy regulacyjne (przyp. autora).
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efektywność (akceptacja cen i taryf). Istotną rolę dla zmian modeli funkcjonowania
przedsiębiorstw odgrywają także relacje ze związkami zawodowymi, których siła oddziały
wania w energetykach takich krajów, jak: Francja, Polska, Niemcy czy Belgia, jest ciągle
znacząca.
W prezentowanym podejściu do przewagi konkurencyjnej przedstawiono je j typologię,
której elementy można wykorzystać w modelowaniu przedsiębiorstw energetycznych.
Pierwszym z nich je st rodzaj areny konkurencyjnej. W przypadku energetyki dokonuje się
tu istotna ewolucja. Oprócz typowych lokalnych rynków, konkurowanie zaczyna obejmować
rynki krajowe i międzynarodowe, czego dobitnym przykładem jest rynek energetyczny Unii
Europejskiej. W przypadku elektroenergetyki trudno mówić o globalnej arenie konkurencji,
w gazownictwie postęp

zakresie dystrybucji skroplonego gazu z pewnością sprzyja

globalizacji. Proponowane trzy typy przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, wynikające
z wytwarzania, oferowania i zarządzania, traktowane jako komplementarne czy też addytywne, zmieniają optykę przewagi konkurencyjnej utrwaloną w przedsiębiorstwach
energetycznych. Oznaczają, mianowicie, konieczność rozwoju kompetencji marketingowych
i menedżerskich, które w większym stopniu niż opanowanie techniki wytwarzania czy też dys
trybucji mediów energetycznych decydować będą o sukcesie przedsiębiorstwa.
Trzecim podsystemem konkurencyjności są instrumenty konkurowania - w przypadku
energetyki375, poza

trzema

arenami

ich

aplikacji

(areny

„na

wejściach",

areny

„na wyjściach”, areny rynku przedsiębiorstw), można jeszcze uzupełnić je o arenę przejęć
i fuzji. Oznacza ona zdolność przedsiębiorstwa do przejmowania części lub całych organizacji
lub też łączenia się z innymi organizacjami. Najczęściej proces ten ma charakter konsolidacji.
Skala przejęć i fu zji dokonana w ostatnich latach w energetyce światowej dowodzi, że jest
to istotna dla kształtu modeli strategicznych arena konkurowania.
Z prezentowanych treści dotyczących pozycji konkurencyjnej bardzo przydatna do oceny
modeli strategicznych w energetyce je st ich część poświęcona doborowi miar opartych
na pozycji rynkowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przy założeniu że rozpatrywane
powinny być one łącznie. Ze względu na dokonującą się konsolidację przedsiębiorstw
energetycznych, ich pozycję rynkową mierzyć można ze względu na określone medium
energetyczne (energia elektryczna, gaz ziemny, ciepło) w aspekcie udziału w rynku
światowym, Unii Europejskiej, a także rynku poszczególnych krajów. Ważne są także
względne porównania

sprzedaży

ilościowej i wartościowej mediów energetycznych

określonego przedsiębiorstwa w stosunku do lidera rynkowego lub głównego konkurenta.
Wśród proponowanych miar oceny sytuacji finansowej niektóre z nich, ja k np. wskaźniki
rentowności, płynności finansowej, zadłużenia czy też aktywności gospodarczej, są
powszechnie stosowane w energetyce. Fundamentalne dla oceny wzrostu wartości
przedsiębiorstwa wskaźniki ekonomicznej wartości dodanej i rynkowej wartości dodanej

375 Oczywiste jest, że przejęcia i fuzje dotyczą także wielu innych sektorów (przyp. autora).
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powinny być aplikowane do oceny rozwiązań modelowych przyjętych w sektorze
energetycznym. O ile stosowanie pierwszego z nich jest dość oczywiste (choć trudne ze
względu na pomiar kosztu kapitału), o tyle zakres stosowania drugiego wskaźnika odnieść
można praktycznie do tych przedsiębiorstw energetycznych, które są spółkami giełdowymi
(publicznymi).

Warto w tym miejscu zauważyć, że proces prywatyzacji przez giełdę

przedsiębiorstw energetycznych w niektórych krajach, takich ja k Francja czy Polska, dopiero
się rozpoczyna.
Analizując i próbując ocenić model konkurencyjności (przedstawione rozważania ujmują
go w sposób bardzo syntetyczny), można stwierdzić, że jego niewątpliwymi walorami są:
systematyka pojęciowa, transparentność metodologiczna analizy i budowania konkuren
cyjności przedsiębiorstwa oraz duża szczegółowość prezentowanych elementów modelu.
Wiele zdefiniowanych przez M J. Stankiewicza pojęć związanych z konkurencją i
konkurencyjnością można wykorzystać w modelowaniu strategicznym, co uczyniono także w
niniejszej pracy. Struktura modelu, którą kształtują: potencjał konkurencyjności, przewaga
konkurencyjna, instrumenty konkurowania i pozycja konkurencyjna, pozwala zarówno
diagnozować, jak i usprawniać modele strategiczne przedsiębiorstwa. W przypadku
projektowania całkowicie nowego modelu taki układ o tyle komplikuje ten proces, że
wymaga bardzo szczegółowego określenia zasobów już na jego początku, co może się okazać
dość trudne. Koncepcja modelu oparta na zasobach orientuje jego budowę na wewnątrzorganizacyjne źródła przewagi konkurencyjnej; w nieco mniejszym stopniu docenia się w tym
względzie oddziaływanie otoczenia. Mocną stroną ocenianego modelowania konkurencyj
ności jest precyzyjne zdefiniowanie i wyczerpująca charakterystyka każdego z jego
elementów. Zasoby stanowiące potencjał konkurencyjności są analizowane i rozpatrywane
z wielu punktów widzenia i w wielu przekrojach, co umożliwiło stworzenie kompleksowej
struktury tego potencjału. Opracowana, oryginalna metoda oparta na składnikach potencjału
konkurencyjności (tzw. spk) pozwala budować, analizować i oceniać ten potencjał w sposób
bardzo szczegółowy, umożliwiając przy tym zarówno identyfikację znaczenia określonych
spk w przedsiębiorstwie, jak i dokonywanie porównań potencjału konkurencyjności w ramach
danego sektora. Oceny poszczególnych spk dokonywane są przez kadrę kierowniczą
przedsiębiorstwa, co jest pewnym jej ograniczeniem i rodzi subiektywizm. Prezentowana
utylitarna klasyfikacja przewag konkurencyjnych jest transparentna i z pewnością może być
wykorzystywana do modelowania strategicznego. Z kolei interesująco przedstawione źródła
tych przewag mogą inspirować do ich poszukiwań na drodze testowania składników
potencjału, w tym kluczowych kompetencji badanych modeli. Bardzo przydatny dla oceny
modeli różnych organizacji, w tym i energetycznych, jest przedstawiony sposób pomiaru
pozycji konkurencyjnej. Wiele z proponowanych mierników pozycji rynkowej, jak i tych,
które charakteryzują sytuację finansową przedsiębiorstwa, może mieć zastosowanie
do metodyki oceny modeli biznesowych prowadzonej np. w formie karty wyników. Komple
ksowość i szczegółowość modelu, zwłaszcza w jego części dotyczącej potencjału
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konkurencyjności, powoduje, że jego wdrożenie nie jest zadaniem łatwym i szybkim,
co nie jest w żadnym razie jego wadą, stanowi, moim zdaniem, jednak pewne ograniczenie
aplikacyjne. Ze względu na bardzo szerokie i dogłębne spektrum badawcze, właśnie w sferze
analizy i budowy potencjału konkurencyjności bardzo skomplikowane może być stosowanie
tego modelu na poziomie strategii korporacji (corporate strategy), korporacji zdywersyfiko
wanych produktowo, w tym grup kapitałowych. Jest on znacznie bardziej przydatny
do budowania

konkurencyjności

przedsiębiorstwa

na

poziomie

strategii

biznesowych (business strategy) czy też korporacji niezdywersyfikowanej.

jednostek

Rozdział 6

MODELE STRATEGICZNE - KREOWANIE I WYKORZYSTANIE
INNOWACJI DLA ZDOBYCIA NOWEJ PRZESTRZENI RYNKOWEJ
6.1. Model strategiczny jako podstawa innowacyjnej koncepcji biznesu
Jednym z najbardziej istotnych czynników skutecznego konkurowania przedsiębiorstwa
jest szeroko pojmowana jego zdolność i skuteczność do wprowadzania innowacji.
Interesujące podejście do problematyki oddziaływania innowacji na wzrost konkurencyjności
i rozwój organizacji przedstawił G. Hamel. Wyraża się ona w sformułowanej przez niego
innowacyjnej koncepcji biznesu (businness concept innovation), której wyrazem i podstawą
aplikacyjną jest odpowiedni model strategiczny. Jego zrozumienie wymaga wyróżnienia
dwóch głównych rodzajów innowacji. Pierwsze - to ich traktowanie jako czynnika sukce
sywnie, liniowo odziałującego na wzrost konkurencyjności; są to głównie innowacje
0 charakterze doskonalącym (produkty, technologie). Takie innowacje można nazwać przy
rostowymi (incremental innovation). Są one wprowadzane systematycznie, umożliwiając
stopniowy wzrost czy też utrzymywanie konkurencyjności. Drugie mają charakter
nie liniowy, ale skokowy, wręcz radykalny, kreują nie tylko nowe produkty czy procesy,
ale nową koncepcję biznesu, a więc i warunki konkurowania. Określane są one innowacjami
radykalnymi

(radical

innowation).376 Zaproponowany

podział

innowacji

wiąże

się

z postawioną tezą będącą podstawową ideą prezentowanej koncepcji, która brzmi
następująco: innowacje wprowadzane w sposób ewolucyjny, oddziałujące na wzrost
konkurencyjności, są potrzebne i pożyteczne dla przedsiębiorstwa377, lecz w dobie nielineamego rozwoju świata tylko radykalne innowacje decydować będą o kreowaniu
bogactwa.378 Przyjęta teza oznacza inne spojrzenie na znaczenie innowacji i ich oddzia
ływanie na różne sfery gospodarki, a zwłaszcza rozszerzenie spektrum, czy też - jak to
nazywa G. Hamel379- horyzontu innowacji w aspekcie ich oddziaływania na sektory
1przedsiębiorstwa.

376 Szerzej na ten temat zob. na przykład: R. Henderson, Underinvestment and Incompetence as Responses to
Radical Innovation, „Rand journal of Economics”, vol. 24, nr 2, s. 248 - 269 (przyp. autora).
377 G. Hamel stwierdza wprost, że „lepsze takie niż żadne” - por. G. Hamel, Leading the revolution, Harvard
Business School Press 2002, s. 62.
378 Op. cit., s. 62.
379 Op. cit., s. 64.

208
Na rysunku 6.1 przedstawiono relacje pomiędzy zakresem oddziaływania innowacji
(sektory gospodarki, przedsiębiorstwo oraz jego produkty i procesy) a rodzajem innowacji
klasyfikowanych według szybkości i charakteru ich oddziaływania. Sformułowana w sposób
ogólny na poziomie przedsiębiorstwa nowa koncepcja biznesowa przekłada się na konkretny
model stanowiący strategiczną i operacyjną podstawę zmiany konfiguracji produktów
i procesów w przedsiębiorstwie. Innowacyjne modele strategiczne w znacząco większym
stopniu niż np. nowe technologie zmieniają istniejący układ konkurencji, często burząc
istniejący w tym względzie stan rzeczy. Najczęściej areną takich radykalnych zmian
są przedsiębiorstwa i sektory uznawane za nowoczesne (informatyka, telekomunikacja,
przemysł farmaceutyczny). Autor prezentowanej koncepcji daje jednak także przykłady
istotnych przeobrażeń modeli w organizacjach edukacyjnych, handlowych czy produkujących
kosmetyki.380
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Źródło: opracowanie na podstawie G. Hamel, Leading the revolution, Harvard Business School
Press 2002, s. 64.
Rys. 6.1. Zakres i charakter oddziaływania innowacji
Fig. 6.1. The scope and nature of innovation influences

Chcąc wykorzystywać model strategiczny (biznesowy) do przeprowadzania radykalnych
(rewolucyjnych) zmian, należy rozumieć go jako pewną całość złożoną z wielu współdzia
łających ze sobą elementów. G. Hamel proponuje przyjąć strukturę takiego modelu złożoną
z czterech głównych komponentów:

380 Op. cit., s. 69 - 72.
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A. bazowej strategii,
B. strategicznych zasobów,
C. łączności i relacji z klientami,
D. wartości sieci.381
A. Bazowa strategia
Składa się z trzech zasadniczych składowych, którymi są: misja biznesowa,
produkt/obszar rynku, podstawy dla różnicowania.
Misja biznesowa jest rozumiana jako ujęcie głównych celów strategicznych, które
desygnowany model ma realizować. Obejmować może takie pojęcia, jak „propozycja
wartości”, „strategiczna intencja” czy też „najważniejsze, najtrudniejsze, ambitne cele”
i nie sformułowania są najważniejsze, ale konieczność traktowania jej jako rezultatu inno
wacyjnej koncepcji biznesu. Często w innowacyjnym modelu nowa misja może się
diametralnie różnić od dotychczasowej.
Produkt/obszar rynku to określenie zakresu konkurowania obejmującego: klientów,
podział geograficzny, segmenty produktowe, ale także zidentyfikowanie konsekwencji braku
konkurencyjności w danym segmencie rynku. Stanowi on źródło innowacji, gdy relacja
produkt - obszar rynku jest całkowicie odmienna niż tradycyjnych konkurentów. Przykładem
może być przedsiębiorstwo Amazon, które z księgami internetowej stało się ogromnym
sprzedawcą mającym zdywersyfikowaną ofertę produktową.
Podstawy dla różnicowania (wyróżniania się) określają możliwości i zdolności
do konkurowania przedsiębiorstwa w tym zakresie, czyniąc je odmienne od innych
konkurujących organizacji. Osiąganie różnicowania poprzez wprowadzanie innowacji może
dotyczyć bardzo wielu aspektów. Przykładem może być oryginalne wzornictwo komputerowe
wprowadzone przez przedsiębiorstwo Apple Computers, które umożliwiło wzrost sprzedaży
w 2002 roku o 400 tys. komputerów więcej niż w roku poprzednim, gdzie oferowano
komputery o klasycznej formie.
B. Strategiczne zasoby
Każdy rodzaj przewagi konkurencyjnej wynika z posiadania przez przedsiębiorstwo
unikalnych, specyficznych dla niego zasobów, a radykalne ich zmiany, prowadzone w
aspekcie konkurencyjności, mogą się stać źródłem innowacyjnej koncepcji prowadzenia
biznesu. Elementami strategicznych zasobów są: kluczowe kompetencje, strategiczne aktywa
i podstawowe procesy.
Kluczowe kompetencje oparte są na wiedzy przedsiębiorstwa i obejmują umiejętności
i unikalne kompetencje.

381 Op. cit., s. 73.
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Z kolei strategiczne zasoby to pewien stan posiadania czy też dysponowania określonymi
składnikami majątkowymi. Są to bardziej rzeczy niż wiedza (know-how), takie przykładowo
jak: patenty, marka, infrastruktura - wszystko, co jest wartościowe, a czasami trudno
dostępne (rzadkie). Przykładem wykorzystania strategicznych aktywów do innowacyjnego
biznesu może być sieć księgarń Bames&Noble, które są eleganckimi klubami zlokalizo
wanymi w centrach miast, więc różnią się od internetowej, wysyłkowej księgami Amazon Co.
Podstawowe procesy rozumiane są jako metody i procedury transformacji wejście wyjście, a więc działania wykorzystujące zasoby i kompetencje do tworzenia wartości
dla klienta. Jak każdy z elementów modelu, tak i procesy powinny się cechować innowa
cyjnością. Przykładem takiego innowacyjnego procesu może być stosowany przez Dell
Computer system realizacji zamówień.382
C. Łączność i relacje z klientami
Jest trzecim podstawowym wymiarem innowacyjnego modelu biznesowego, którego
składnikami są:
-

spełnianie oczekiwań i rozwijanie upodobań klientów,
system informacji o klientach i ich dostępność,

-

dynamiczne relacje pomiędzy producentami (dostawcami) i klientami,

-

struktura cen (kształtowanie cen).
Przekonanie o jak najlepszym spełnianiu potrzeb klientów i wybór tych grup klientów,

które niejako trzeba wspierać dla rozwijania ich upodobań, to najbardziej skuteczna droga
przedsiębiorstwa do zdobywania rynku.383 Informacja i wnikliwe badanie upodobań klientów,
opierająca się na tych zasobach wiedzy, jest wykorzystana zarówno dla zrozumienia potrzeb
klientów, jak też i oddziaływania na nich. Ważna jest przy tym zdolność danej organizacji
do uzyskiwania dostępu do pełnej wiedzy o klientach, która może jej pomóc w jak najlepszy
sposób skonstruować innowacyjną ofertę rynkową. Dotyczy to zarówno zbioru uzyskiwanych
informacji przed, jak i po dokonaniu przez klientów zakupów danego produktu.
Z kolei dynamiczne relacje pomiędzy klientem i producentem (dostawcą) są rozumiane
jako określanie metod kształtowania ważnych oddziaływań w obszarze rynku. Wiążą się one
z rozstrzyganiem kilku istotnych kwestii, poprzez odpowiedzi na pytania:
-

Czy oddziaływanie pomiędzy klientem a dostawcą jest bezpośrednie czy też pośrednie?

-

Czy jest ono stałe czy sporadyczne?
Jak łatwo jest nawiązać dostawcy (producentowi) relacje z klientem?

-

Jakie odczucia powodują te interakcje u klienta?
Czy jest sensowne i skuteczne budowanie lojalności klientów przez posługiwanie się
sposobami (wzorcami) tych interakcji?

382 System ten przedstawiono szerzej, omawiając model przedstawiony przez K. Obłoja nazwany „Koncepcja
tworzenia, aplikacji i utrzymywania przewagi konkurencyjnej”, s. 105.
383 Szerzej: G. Hamel, Leading the revolution, Harvard Business School Press 2002, s. 8 3 -8 5 .

Korzyści dla klienta

Konfiguracja działań

Granice firmy

1. Podstawy (bazowe)

1. Pozyskiwanie i
utrzymanie klientów

kompetencje

2. Produkt / Obszar rynku

2. Informacja i znajomość

2. Strategiczne aktywa

3. Podstawy wyróżn iania s ię

1. Dostawcy
2. Partnerzy
3. Koalicjanci

3. Podstawowe (bazowe)

klientów
3. Dynamiczne relacje

procesy

4. Struktura cen

EFEKTYWNOŚĆ

/

UNIKALNOŚĆ

/

WEWNĘTRZNA ZGODNOŚĆ / GENERACJA ZYSKU
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Rys. 6.2. Elementy modelu strategicznego (biznesowego)
Fig. 6.2. Element sof strategie business model
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W rozumieniu wzajemnych dynamicznych relacji pomiędzy klientami a dostawcami
podkreśla fakt, że są one zarówno emocjonalne, jak i materialne (transakcyjne). Elementy tej
interakcji ze strony producenta i konsumenta mogą stanowić podstawę do wysoce innowa
cyjnej, wykorzystującej różnicowanie (wyróżnianie) koncepcji biznesu. Przykładem mogą
być relacje z klientami, jakie stworzył znany producent motocykli Harley - Davidson.
Organizacja właścicieli tych motocykli, zrzeszająca ponad 450 tys. osób, może liczyć na stałe
kontakty z producentem, a także na sponsorowanie przez niego działań na rzecz
identyfikowania się z produktem i z przedsiębiorstwem.384
Innym istotnym elementem relacji z klientami jest kształtowanie odpowiedniej struktury
cenowej traktowanej jako należność od klientów. Jest oczywiste, że jej podstawą jest
oferowany produkt, który dostarczać można w sposób bezpośredni lub pośredni, tj. z
udziałem strony trzeciej. Budując cenę, można łączyć jej elementy, tworząc pewien pakiet,
lub też rozpatrywać oddzielnie jej poszczególne elementy, np. kosztotwórcze i do tego
dostosować regulowanie należności. Do płatności można podejść w różnorodny sposób,
określając terminy ich regulacji dogodnie dla klienta. Kształtowanie cen można ustalać
autonomicznie lub też kierować się odniesieniem do cen na rynku. Każde z przykładowych,
stosowanych rozwiązań daje szanse innowacyjnego podejścia do kształtowania cen, co może
doskonalić relacje z klientami.
D. Wartość sieci
Wartość sieci jest czwartą składową prezentowanej koncepcji modelu strategicznego.
Składa się z trzech elementów, którymi są podmioty współpracujące z danym przedsię
biorstwem, a więc:
-

dostawcy,

-

partnerzy,

-

koalicjanci.
Relacje z dostawcami traktowane są jako ważne ogniwo łańcucha wartości stymulujące

jej wzrost. Zarówno efektywność łańcucha dostaw, jak i zmiany jakościowe dostaw mogą być
istotnym czynnikiem wprowadzania innowacji technologicznych i produktowych.385
Partnerzy postrzegani są jako oferenci produktów komplementarnych ważnych
dla wartości finalnego produktu lub jego zastosowania. Relacje pomiędzy producentami
a partnerami m ają bardziej horyzontalny niż wertykalny charakter. Przykładem mogą być
powiązania platformy Microsoft Windows z niezależnymi dostawcami oprogramowania
(independent software vendors - ISVs) mającymi sieciowy charakter. Sieć współpracujących
z platformą Microsoft Windows przedsiębiorstw typu ISVs przekracza liczbę 10 000.386

384 Zob. Harley Owners Group, www.harlev-davidson.com. HOG - przyp. autora.
385 Przykłady takich innowacji przedstawia G. Hamel, zob. G. Hamel, Leading the revolution, Harvard Business
School Press 2002, s. 91 - 93.
386 Zob. op. cit., s. 94.
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Innymi podmiotami tworzącymi sieć wartości są koalicjanci. Ich rola wynika z
możliwości współdziałania z różnymi podmiotami (w tym także przedsiębiorstwami
uważanymi za konkurentów) w celu kreowania przedsięwzięć wzmacniających konkurencyj
ność i ograniczających ryzyko. Koalicjanci znacząco bardziej niż partnerzy uczestniczą w
podziale ryzyka, ale i wpływają na innowacyjność sektora, która przynosi im korzyści.
Przykładem innowacyjnego współdziałania było utworzenie przez Airbus Industrie
konsorcjum, które umożliwia konkurowanie ze znanym amerykańskim producentem
samolotów The Boeing Company.387
Poza wymienionymi elementami modelu, jego

atrybutem są charakterystyczne

połączenia (mosty) pomiędzy jego elementami. Strukturę elementów modelu i ich powiązania
przedstawiono na rysunku 6.1.
Korzyści dla klienta to główny łącznik pomiędzy podstawową (bazową) strategią
a obszarem relacji z klientami. To elementy strategii mają zawierać zdefiniowanie produktu
i związane z nim korzyści dla klienta. Z kolei relacje z klientami, uzyskiwane dzięki nim
informacje mają strategię doskonalić w aspekcie lepszego zaspokajania potrzeb klientów,
wzrostu satysfakcji i lojalności klientów.
Połączeniem bazowej strategii ze strategicznymi aktywami (zasobami) jest konfiguracja
rozumiana jako unikalny sposób kombinacji i wzajemnych relacji: kompetencji, zasobów
i

procesów

służących

wspieraniu

określonej

strategii.

Istota

konfiguracji

działań

charakteryzuje zarówno powiązania pomiędzy składnikami aktywów i bazowej strategii, jak
i sposoby zarządzania nimi dla realizacji przyjętej strategii.
To, co stanowi połączenie strategicznych zasobów z siecią wartości, określić można jako
wyznaczanie granic działania przedsiębiorstwa. Określa ono decyzje dotyczące zakresu
realizacji działań prowadzonych przez firmę, co przekłada się na wielkość i rodzaj
współpracy z partnerami, dostawcami lub koalicjantami. W przypadku każdego modelu
biznesowego wybór skali, rodzaju i zakresu ousourcingu ma istotne znaczenie zarówno dla
jego struktury, jak i zdolności innowacyjnych.
Nadrzędnym celem innowacyjnej koncepcji biznesu (którego podstawą jest odpowiedni
model strategiczny) jest zdolność do tworzenia bogactwa (wartości). Przyczyniać się do tego
mają odpowiednio skomponowane elementy modelu, ich wewnętrzna struktura i powiązania,
co schematycznie przedstawiono na rys. 6.2.
Potencjał bogactwa (wartości) wyznaczają cztery główne czynniki:
-

zakres, w jakim dana koncepcja biznesowa jest efektywną drogą do pozyskiwania nowych
klientów,

-

unikalność pomysłu,

387 Zob. wvyw.Airbus.com - przyp. autora.
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-

stopień zgodności współdziałania elementów modelu,

-

możliwości generowania zysku umożliwiającego osiąganie ponadprzeciętnego zwrotu
zainwestowanego kapitału.
Możliwości aplikacji i odniesienia do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Wykorzystanie prezentowanej koncepcji do modelowania przedsiębiorstw energetycznych

wynika z je j głównego przesiania, jakim je st aplikacja innowacyjnych rozwiązań osiągana
poprzez poszczególne elementy modelu.
Strategiczne zasoby
W przypadku elektroenergetyki działania innowacyjne dotyczyć mogą zastosowania
nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej, np. szerszego wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii (OZE) czy też energetyki wodorowej. Z kolei w gazownictwie
tego

typu

działania związane są z

zastosowaniem

technologii skroplonego gazu

dla magazynowania i dostarczania tego paliwa użytkownikom.
Proinnowacyjne rozwijanie zasobów niematerialnych związane je st z wprowadzaniem
konkurencyjnego rynku energetycznego. Chodzi tu głównie o kompetencje w zakresie
sprzedaży energii oraz innych usług, zarówno energetycznych, ja k i np. instrumentów
pochodnych. Innowacyjność w tym zakresie decydować będzie zarówno o przewadze
wynikającej z przewodnictwa kosztów, ja k i różnicowania.
Łączność i relacje z klientami
Trwający przez dziesięciolecia monopolistyczny charakter elektroenergetyki i gazow
nictwa nie motywował do budowania ścisłych i dobrych relacji z klientami. Dokonująca się
liberalizacja rynku energetycznego (w tym głównie zasada TPA) wyzwala i wyzwalać
powinna znacząco inne podejście do klientów. Największe znaczenie mają tu działania
innowacyjne dotyczące tworzenia takich relacji z dużymi i średnimi odbiorcami mediów
energetycznych, które umożliwiają oferowanie im (poza korzystnymi warunkami dostaw
energii elektrycznej czy gazu) usług lub pakietów usług komplementarnych. Chodzi tu
np. o instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem zakupu energii, zarządzanie energią
u klienta czy też optymalizowanie je j wykorzystania w prowadzonej przez klientów działal
ności.
Wartość sieci
W przypadku przedsiębiorstw energetycznych relacje z dostawcami stymulują zarówno
ich efektywność, ja k i bezpieczeństwo energetyczne. Zmiana wyboru dostawców, dywersyfi
kacja dostaw czy też substytucja ich rodzaju (np. zastąpienie węgla biomasą) związane są
często z innowacyjnymi działaniami w sferze logistyki, takimi ja k np. wykorzystywanie
terminali skroplonego gazu czy organizacja sieci dostawców biomasy.
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Inny ważny element kształtujący wartość sieci to rola koalicjantów w budowaniu nowych
modeli strategicznych. Przykładem mogą być modele przedsiębiorstw energetycznych
wykorzystujących partnerstwo publiczno- pryw atne388
Podsumowując rozważania związane z modelem strategicznym stanowiącym podstawę
innowacyjnej koncepcji biznesowej i próbując go ocenić, można stwierdzić, że najważniej
szymi jego walorami są:
eksponowanie i koncentracja na innowacjach wywołujących radykalne zmiany w konku
rowaniu,
-

traktowanie elementów modelu zarówno jako źródeł innowacji, jak i obszarów
ich aplikacji,

-

identyfikacja i charakterystyka istotnych z punktu widzenia wprowadzania innowacji
powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami modelu.
Interesująca jest struktura modelu. W jej elementach bardzo silnie eksponuje się relacje

z rynkiem, głównie z klientami, ale także z koalicjantami, dostawcami i partnerami. Autor
podkreśla także istotę powiązań wewnętrznych pomiędzy składowymi modelu (nazywa
je mostami), słusznie twierdząc, że to one obok relacji zewnętrznych decydują o jego sku
teczności. Warto tę zasadę wykorzystać w metodyce modelowania strategicznego. Jako
oryginalne uznać można podejście traktujące zdolność do tworzenia bogactwa (wartości) jako
nadrzędny cel innowacyjnej koncepcji biznesu, którego podstawą jest odpowiedni model
strategiczny. Jego realizacja stanowi w pewnym sensie kryterium oceny innowacyjnego
modelu. Umożliwić ją powinny cztery czynniki decydujące o tworzeniu bogactwa; są nimi:
efektywne pozyskiwanie klientów, unikalność pomysłu, zgodność wewnętrzna modelu
i generowanie zysku umożliwiającego ponadprzeciętny zwrot z kapitału. Mają one dość
uniwersalny charakter, stąd traktować je można jako pewne wyznaczniki konkurencyjności
i efektywności, mogące mieć zatem zastosowanie w systemach oceny modelu strategicznego.
Pewnym ograniczeniem w tym zakresie jest ogólnikowość opisowej charakterystyki tych
czynników - niestety, mała szczegółowość jest słabością omawianej metody modelowania.
Z kolei poważnym ograniczeniem aplikacyjności prezentowanego modelu jest nadmierne
eksponowanie wyłącznej roli radykalnych innowacji w jego budowaniu. Moim zdaniem,
praktyka zarządzania wskazuje, że swoisty imperatyw rewolucyjnych przeobrażeń modelu,
lansowany przez G. Hamela, nie ma charakteru uniwersalnego i powszechnego, wiele zmian
w strategiach i operacyjnej działalności przedsiębiorstw bazuje na innowacjach przyrosto
wych, a nie radykalnych, powodując raczej ewolucyjną reorientację ich modeli.

388 Szerzej modele takie przedstawiono zob. przykład J. Popczyk, Malejące szanse włączenia polskiej elektro
energetyki w budowę sektora publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej, październik - listopad 2002, s. 736738, J. Brzóska, J. Pyka, Integracja usług infrastrukturalnych w wymiarze lokalnym, [w]: Nowoczesność prze
mysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, praca pod redakcją J. Pyki,
TNOiK, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Śląska, Katowice 2005, s. 289-309.
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ogólnie

potraktowano

wpływ

otoczenia

powszechnego na kształt modelu, a przecież ma on dość istotne znaczenie w przypadku
przedsiębiorstw niektórych sektorów (w tym także energetyki). Brakuje w niej także
parametryzacji efektów ekonomicznych, które najlepiej pokazują realizację ekonomicznych
celów aplikacji danego rozwiązania modelowego.
Przedstawione ograniczenia nie umniejszają znaczenia i cech oryginalności prezento
wanego modelu. Ta koncepcja modelu z pewnością inspiruje do poszukiwań cech i działań
innowacyjnych w każdym z jego elementów, co w efekcie przyczynia się do wzrostu konku
rencyjności i efektywności przedsiębiorstw stosujących takie rozwiązania. Ze względu
na wzrost znaczenia innowacyjności jako czynnika konkurowania modele oparte na radykal
nych jej rodzajach będą miały coraz większe znaczenie, choć z pewnością w najbliższych
latach w takich sektorach, jak np. energetyka, trudno liczyć na ich powszechność.

6.2. Model strategiczny oparty na innowacji wartości (strategia błękitnego
oceanu)
Jednym ze skutków nasilającej się na rynku konkurencji jest poszukiwane przez
przedsiębiorstwa przestrzeni rynku, w których możliwe jest wykreowanie nowego popytu.
Tym zagadnieniom poświęcona jest praca W. Chan Kima i Rene Maubome389, będąca
w istocie koncepcją strategiczną identyfikacji nowej, wolnej od konkurencji przestrzeni
rynkowej, pozwalającą oczywiście j ą opanować. Sposób tworzenia tej przestrzeni oraz
biznesowej na niej alokacji nazwano strategią błękitnego oceanu. Ma ona stanowić
alternatywę dla potęgującej się konkurencji przybierającej często formy wojen rynkowych,
co określane jest jako czerwony ocean. Wprawdzie praktycznie każdy model biznesowy
związany jest z innowacjami, to jednak w tym przypadku mają one zarówno szczególny
charakter, jak i odgrywają zasadniczą rolę. Fundamentem strategii błękitnego oceanu jest
bowiem innowacja wartości. To wprowadzone przez Autorów pojęcie ma stanowić
połączenie wartości dla klienta i przedsiębiorstwa z innowacją. Ma się tym różnić
od innowacji technologicznej czy pionierstwa na rynku, że trafiać ma w pełni w oczekiwania
klienta, łącząc innowację z użytecznością ceną i pozycją (przewagą) kosztową.
Tak pojmowana innowacja wartości ma spowodować nowe myślenie o strategii, którego
istotą nie jest konkurowanie, ale ucieczka konkurentom do zupełnie innego obszaru rynku.
Wielokrotnie podkreśla się w pracy, że charakter innowacji wartości pozwala zanegować
powszechnie uznawany dogmat strategii konkurencji. Chodzi mianowicie o wybór
kompromisu czy też alternatywę pomiędzy wartością a kosztami. Powszechne jest
przekonanie, wynikające głównie z dorobku M. E. Portera i twórców prezentujących
389 Zob. W. Chan Kim, Rene Maubome, Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
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„podejście sektorowe”, że przedsiębiorstwa mogą tworzyć większą wartość dla klienta, czemu
towarzyszą wyższe koszty, lub też racjonalną wartość przy niższych kosztach. W takim
przypadku rodzi się wybór pomiędzy strategią wyróżniania się a strategią niskich kosztów.
Innowacja wartości ma być tworzona w takim obszarze, w którym działania organizacji mają
jednocześnie zapewnić niskie koszty i wysoką wartość dla klienta, nie ma zatem mowy
0 dylemacie wyboru.
Oszczędności kosztowe mają mieć na początku charakter strukturalny i powinny być
wynikiem eliminacji, czy też ograniczeń tych czynników, ze względu na które następuje
wzrost konkurencji w sektorze. Z kolei wartość dla klienta wzrasta dzięki wnoszeniu
1tworzeniu takich elementów, których przedsiębiorstwa sektora wcześniej nie oferowały.
Z upływem czasu następować powinna dalsza redukcja kosztów dzięki efektowi ekonomii
skali, który osiąga się sukcesywnie ze wzrostem wolumenu sprzedaży takich produktów,
które generują najwyższą wartość.
Tworzenie strategii nowego obszaru rynkowego, które następuje przez równoczesne
obniżanie kosztów i podwyższanie wartości dla klientów, ma doprowadzić do skokowego
wzrostu wartości zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym, o czym
wspomniano poprzednio, wartość dla klienta ma wynikać z użyteczności i atrakcyjnej ceny,
które organizacja oferuje nabywcy, z kolei wartość przedsiębiorstwa jest osiągana poprzez
relację przychodów (uzyskiwanych cen) i kosztów, a więc innowacja wartości jest możliwa
tylko wtedy, gdy funkcjonuje cały system: użyteczności, cen i kosztów. To właśnie takie
całościowe podejście sprawia, że prezentowana strategia staje się trwała.
Innowacja wartości jest czymś znacznie szerszym niż klasycznie rozumiane pojęcie
innowacji. Ma ona objąć cały system działań, aby zapewnić skokowy wzrost wartości; jeśli
zabraknie takiego zintegrowanego podejścia, tworzenie strategii błękitnego oceanu w żadnym
razie nie zakończy się sukcesem. Takie rozumienie konieczności integracji innowacyjnych
390

działań strategicznych koresponduje z podejściem M. E. Portera

39j

oraz G. Hamela

do formułowania strategii.
Opierająca się na konkurencji klasyczna strategia (czerwonego oceanu) zakłada,
że w ramach sektora niejako założone są uwarunkowania strukturalne. Przedsiębiorstwa
zmuszone są do walki konkurencyjnej w ramach tych ograniczeń. Założenie to nazywane jest
przez teoretyków konkurencji poglądem strukturalistycznym lub determinizmem środowisko
wym.392 W przeciwieństwie do tego innowacja wartości bazuje na poglądzie, że ani granice
rynku, ani granice branży (sektora) nie są zadane z góry i mogą zostać zrekonstruowane przez
działania i odpowiednie podejścia biznesowe przedsiębiorstw sektora. Pogląd ten Autorzy
nazywają podejściem rekonstrukcjonistycznym. Jeśli przyjmujemy pierwsze podejście, a więc

390 Zob. pkt 3.2. Rozdział 3.
391 Zob. poprzedni punkt niniejszego rozdziału.
392 Zob. W. Chan Kim, Rene Maubome, Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006, s. 37.
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strukturalistyczne, to budowanie wyjątkowości kosztuje z uwagi na to, że przedsiębiorstwa
konkurują stosując te same zasady najlepszych praktyk (benchmarking). Pojawiają się zatem
strategiczne wybory dokonywane przez przedsiębiorstwa: dążenia do wyróżniania się
lub obniżki kosztów. Celem drugiego podejścia jest stworzenie dobrej praktyki łamiącej
konieczność kompromisu pomiędzy wartością a kosztem.393
Jak już wspomniano,394 Autorzy prezentowanej koncepcji wyróżniają sześć zasad
umożliwiających opracowanie i wdrożenie strategii nowego obszaru rynkowego. Dodając
do nich narzędzia i schematy analityczne, można traktować je jako elementy prezentowanego
modelu strategicznego. Opracowane zasady podzielono na dwie grupy. Pierwsza dotyczy
formułowania strategii, druga jej realizacji. Przyjęte zasady mają wpływ na neutralizowanie,
(czy raczej zmniejszanie i ograniczanie) określonych czynników ryzyka z nimi związanych.
Zależności te przedstawiono w tablicy 6.1.
Tablica 6.1
Sześć zasad strategii błękitnego oceanu (innowacji wartości)
Neutralizowane (ograniczane)
czynniki ryzyka

Zasady strategii opartej na innowacji wartości
Zasady związane z formułowaniem strategii:
Rekonstrukcja granic rynku.
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach.
Sięganie poza granice istniejącego popytu.
Właściwa kolejność elementów strategicznych.
Zasady dotyczące realizacji strategii:
Przezwyciężanie głównych przeszkód organizacyjnych.
Proces realizacji strategii.

Ryzyko poszukiwań.
Ryzyko planowania.
Ryzyko skali.
Ryzyko modelu biznesowego.
Ryzyko organizacyjne.
Ryzyko zarządzania.

Źródło: W. Chan Kim, Rene Mauborne, Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006

Szczegółowa charakterystyka tworzenia i wdrażania strategii poprzedzona została
opisem stosowanych w niej narzędzi i schematów analitycznych. Pierwszym z nich jest tak
zwana kanwa strategii stanowiąca zarówno element diagnostyki, jak i budowy silnej strategii
nowego obszaru rynkowego. Instrument ten ma zapewnić:
-

ocenę aktualnej sytuacji w znanej przestrzeni rynku (identyfikacja najważniejszych
czynników konkurencji ze względu na produkty oferowane klientom, inwestycje
konkurentów),

-

reorientację kierunku własnej strategii (z konkurentów na alternatywy, z klientów na nieklientów395).
Podstawowym składnikiem kanwy strategii jest krzywa wartości. Jest to graficzne

przedstawienie

relatywnych

osiągnięć

przedsiębiorstwa

pod

względem

określonych

393 Szerzej problematykę przedstawiono w op.cit., s. 299-303.
394 Zob. Rozdział 1.
395 Wprowadzone w omawianym modelu pojęcie nie-klienta można rozumieć jako potencjalnych klientów,
którzy w momencie pojawienia się wysoce innowacyjnego produktu staną się klientami, umożliwiając prze
kształcenie ukrytego popytu w popyt rzeczywisty - przyp. autora.
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czynników konkurencyjności (np. cena, prestiż, walory produktu) w danym sektorze.
W przedstawionych kanwach strategii takich przedsiębiorstw, jak Southwest Airlines, Casella
Wines (yellow taił), Cirque du Soleil, podkreśla się wyjątkowość krzywych wartości, która
decyduje o sukcesie rynkowym tych przedsiębiorstw.396
Innym narzędziem jest tzw. schemat czterech działań. Działania te wynikają z posta
wienia czterech kluczowych kwestii pozwalających znaleźć połączenie pomiędzy zróżnico
waniem a niskim kosztem. Te pytania brzmią następująco:
-

Który z czynników konkurencji uważanych w sektorze za pewnik można wyeliminować?

-

Który z takich czynników można zredukować znacznie poniżej standardów stosowanych
w sektorze?

-

Który z czynników konkurencji należy wzmocnić powyżej standardów stosowanych
w sektorze?

-

Jakie czynniki nigdy dotychczas nieoferowane przez sektor należy stworzyć?
Odpowiedzi na te pytania indukują określone działania pozwalające na sformułowanie

nowej krzywej wartości, co schematycznie przedstawiono na rysunku 6.3. Ich powiązanie
z kanwą strategii sektora powinno się przyczynić do zdefiniowania wartości wyrażonej przez
unikatowy produkt, który zostanie zaoferowany klientowi.

Które z czynników można
zredukować znacznie poniżej
standardów sektora?
Które z
czynników
uważanych w
sektorze za
pewnik można
wyeliminować?

Jakie czynniki
nigdy
dotychczas nie
oferowane przez
sektor należy
stworzyć?
Które z czynników należy
wzmocnić znacznie powyżej
standardów sektora?

Nowa
krzywa ,
wartości /

Źródło: W. Chan Kim, Rene Mauborne, Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
Rys. 6.3. Schemat czterech działań
Fig. 6.3. The scheme o f four operations

396 Zob. szerzej na ten temat op. cit., s. 49-69.
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Działania te są podporządkowane pewnemu układowi idei przewodnich wyrażonych
przez następujące imperatywy: eliminuj, redukuj, wzmocnij, stwórz (rys. 6.3). Taki swoisty
diagram, w którym określa się elementy zmian, traktowany jest jako następne narzędzie
umożliwiające doskonalenie kanwy strategii.
Czwartym elementem, który w sposób istotny umożliwia budowę omawianego modelu,
są zalecenia dotyczące trzech cech dobrej strategii. Są one następujące:
-

punkt koncentracji,

-

rozbieżność,

-

przykuwająca uwagę puenta.
Każda wybitna i skuteczna strategia ma swój punkt koncentracji dotyczący określonego

(jednego lub kilku) czynnika strategicznego. Profil strategiczny organizacji lub krzywa
wartości powinny jasno ten punkt wskazywać. Przykładowo, patrząc na profil Southwest
Airlines, widać, że przedsiębiorstwo to koncentruje się na trzech czynnikach; są nimi:
uprzejma obsługa, szybkość i częstotliwość odlotów.
Rozbieżność strategii jest jej cechą wynikającą z wykorzystania diagramu czterech
działań i polega na stworzeniu unikalnej krzywej wartości. Jej przeciwieństwem jest
reaktywnie budowana strategia, której krzywa wartości, próbując dotrzymać kroku
konkurentom, traci swoją wyjątkowość.
Każda dobra strategia ma jasno sformułowaną zwracającą uwagę otoczenia puentę.
Zawierać ona powinna nie tylko przekonujące przesłanie strategiczne, ale także rzetelnie
reklamować ofertę (przykładowa puenta dla Southwest Airlines: „Szybkość samolotu za cenę
samochodu - zawsze, gdy tylko potrzebujesz”).
Przedstawione narzędzia i schematy analityczne wykorzystywane są w konstruowaniu
modelu strategicznego, który budowany i realizowany jest według sześciu zasad (tablica 6.1).
Wzbogacany on jest licznymi przykładami przedsiębiorstw, które wprowadziły z sukcesem
elementy strategii błękitnego oceanu.397 Autorzy dodatkowo zamieścili szkic historycznych
wzorców tworzenia strategii opartej na innowacji wartości. Podawane przykłady obejmują
trzy branże (sektory): samochodową komputerową i rozrywkową.398
Możliwości aplikacji i odniesienia do modeli przedsiębiorstw energetycznych
Charakter przedsiębiorstw sektora energetycznego, a w szczególności oferowane przez
nie produkty, dość mocno lokują j e w przestrzeni konkurencji nazywanej w omawianej
koncepcji strategią czerwonego oceanu. Nie oznacza to jednak, że w żaden sposób nie można
wykorzystać idei innowacji wartości w budowaniu modeli takich przedsiębiorstw. Wydaje się,
że pojawiają się tu co najmniej trzy obszary nowego popytu.

397 Zob. szerzej op. cit., s. 77 i dalsze.
398 Zob. szerzej op. cit., s. 273-297.
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Pierwszy z nich to wyspecjalizowane usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
energetyczne w zakresie doradztwa i zarządzania z wykorzystaniem energii u je j odbiorców.
Wymagają one nie tylko bardzo dobrego rozpoznania potrzeb klientów, a właściwie
ich wzbudzenia, następnie ukształtowania takich relacji z klientami, które są charakterys
tyczne dla typu przewagi konkurencyjnej opartej na systemie obsługi i oferowaniu rozwiązań
łock-in.3"

Wymiernym

rezultatem

takiej działalności ma

być wzrost efektywności

wykorzystania energii. I w tym momencie powstaje pytanie, czy je j dostawca jest tym
zainteresowany. Pozytywna odpowiedź na to pytanie wymaga przedstawienia dwóch kwestii.
Pierwsza z nich to motywacja dla przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań efektywnego
wykorzystania energii wspierana instrumentami unijnej polityki energetycznej (np. białe
certyfikaty/00. Druga to możliwość wykorzystania swoistego efektu synergii wynikającej
z dostarczania taniej energii i dodatkowych korzyści kosztowych wynikających z je j efektyw
nego stosowania. W tej sytuacji można mówić o stworzeniu innowacji wartości dającej
produkt łączący konkurencyjną cenę z wyróżnianiem się.
Drugim obszarem nowego popytu jest wykorzystanie gazu ziemnego w formie płynnej
przez małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Jego pojawienie wiąże się z możli
wością lokalnego skraplania gazu ziemnego (LNG) i stosowania go w formie paliwa
płynnego. Wygodne i ekonomiczne technologie skraplania będą związane z aplikacją skokowo
działających innowacji (wyróżnianie się), a otrzymywane paliwo powinno być tańsze
od etyliny, oleju napędowego czy gazu LPG (konkurencyjność kosztowa).
Następna propozycja wykorzystania innowacji wartości związana jest z wykorzystaniem
gazu ziemnego do urządzeń klimatyzacyjnych. Bezpośrednie zastosowanie gazu dotyczy
technologii GHP (GAS HE A T PUMP - gazowa pompa ciepła) i ukształtować może nowy
obszar popytu na rynkach państw Europy Centralnej. Elementem wyróżniania w tym
produkcie jest nowoczesna innowacyjna technologia klimatyzacji; przewaga kosztowa wynika
z zastosowania gazu ziemnego.
Próbując ocenić model oparty na innowacji wartości (przedstawiony tu bardzo
syntetycznie), można stwierdzić, że jego istotnymi walorami są:
-

inne spojrzenie na konkurowanie, skutkujące poszukiwaniem nowych przestrzeni popytu,

-

eksponowanie roli skokowo działających innowacji w tworzeniu wartości dla klientów
i przedsiębiorstwa,

-

poszukiwanie i tworzenie oferty produktowej łączącej wyróżnianie się z przewagą
kosztową

-

nowatorska konstrukcja przewagi konkurencyjnej odchodząca od dotychczasowych
podejść „szkoły sektorowej” czy też „szkoły zasobowej”,

-

przedstawienie oryginalnych narzędzi analizy modeli (kanwa strategiczna, diagram
czterech działań, cykl wrażeń nabywcy).

399 Zob. szerzej ten typ przewagi omówiono w Rozdziale 3.
400 Zob. szerzej w Rozdziale 2.
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Jednocześnie trudno nie wymienić słabości czy też cech utrudniających aplikację
omawianej koncepcji. W pierwszej kolejności zauważyć należy duży poziom ogólności;
dotyczy to zwłaszcza tych elementów modelu, które opierają się na czterech zasadach jego
budowy (tablica 6.5). Prezentowane podejście ma charakter wyłącznie opisowy, każda
składowa przedstawiana jest w ujęciu jej cech jakościowych, bez próby jakiegokolwiek ich
wartościowania. Zastosowanie elementów metod oceny ilościowych, chociażby w odniesieniu
do takich kategorii jak ryzyko czy innowacja wartości, z pewnością wzbogaciłoby
tę koncepcję, czyniąc j ą bardziej konkretną a przez to i wiarygodną Wielokrotnie ekspono
wane przez Autorów nowatorskie traktowanie przez nich innowacji jest o tyle dyskusyjne,
że chociażby w przedstawionych poprzednio modelach, opracowanych przez G. Hamela,
czy K. Obłoja, także w dużym stopniu uwzględniana jest rola innowacji przyrostowych
w osiąganiu sukcesów na rynku.
Dość idealistyczne jest przekonanie, że zaproponowane zasady opracowania i realizacji
strategii zniwelują tak wiele czynników ryzyka. Podobnie jak i wątpliwa jest teza,
że stworzenie barier naśladownictwa może wyeliminować konkurencję na długi okres czasu,
nawet 10-15 lat.401 Opieranie się w tym względzie na historycznych doświadczeniach wobec
dokonujących się szybko procesów zmian, w tym spotęgowanych globalizacją może się
okazać zawodne.
Autorzy wprawdzie prezentują dość szerokie spektrum przedsiębiorstw (reprezen
tujących różne sektory) stosujących elementy strategii błękitnego oceanu, lecz przekonu
jących przykładów jest zaledwie kilka (Southwest Airlines, Casella Wines (yellow tail),
Cirque du Soleil, CNN). Także przedstawianie historycznych sukcesów rynkowych w
sektorze motoryzacyjnym, jak np. fordowskiego Modelu T, czy małych samochodów
japońskich jako przykładu zrealizowanych tego typu strategii, jest dość problematyczne.
Generalne ograniczenie aplikacyjne prezentowanego modelu to po prostu duże trudności
tkwiące w znajdowaniu oraz wykorzystywaniu takich pomysłów, które tworzą innowację
wartości. Ma ona łączyć wyjątkowość (wyróżnianie się) i niski koszt oferowanych
produktów, tworząc nowy popyt.
Ze względu na zainteresowanie badawcze energetyką warto w tej pracy przytoczyć
pogląd W. Chan Kima i Rene Maubome dotyczący naturalnego monopolu. Traktowany jest
on mianowicie w strategii błękitnego oceanu jako jedna z barier naśladownictwa, stanowiąc
nawet jej blokadę w sytuacji, gdy rynek nie jest w stanie wchłonąć oferty drugiego gracza402.
Należy mieć to na uwadze, budując strategię przedsiębiorstw energetycznych w kontekście
ich skuteczności rynkowej.

401 Zob. op.cit., s. 265-266.
402 Zob. op.cit., s. 266-268.

Rozdział 7

METODA BUDOWY MODELU STRATEGICZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO
7.1. Implikacje teoretyczne i metodyczne wynikające z charakterystyki
modeli strategicznych. Wytyczne do modelowania
7.1.1. Struktura modelu
Przedstawiony przegląd różnych koncepcji modelowych wskazuje, iż koncentrują się
one na odwzorowaniu (w sposób bardziej lub mniej szczegółowy) przedsiębiorstw głównie
w aspekcie ich działań strategicznych, związanych z kształtowaniem ich konkurencyjności
i efektywności.
Prezentowane modele zawierają wiele indywidualnych, oryginalnych, specyficznych
podejść i to zarówno do ich struktur, cech czy komponentów, jak i celów, jakie mają
realizować przedsiębiorstwa dzięki aplikacji określonego modelu. Dotyczy to również
czynników wpływających na kształt modeli, a więc kontekstu zewnętrznego modelowania
zawierającego między innymi i jego ograniczenia. Jednocześnie wyróżnić można pewne
określone wspólne elementy stanowiące merytoryczną bazę budowy modeli strategicznych.
W modelowaniu, ze względu na różną jego szczegółowość, potrzeby i cele, wykorzystywać
się powinno zarówno te bazowe, jak i indywidualne elementy budowy modelu.
W tym aspekcie za najważniejsze elementy tworzące metodyczne podstawy budowy
modeli można uznać:
-

ogólne cele strategiczne, jakie osiągnąć ma przedsiębiorstwo,

-

kontekst zewnętrzny modelowania określający oddziaływanie otoczenia powszechnego
i sektorowego,

-

koncepcję przewagi konkurencyjnej,
opcje i oferty produktowe stanowiące wyraz sposobów tworzenia oraz dostarczania
wartości klientom,

-

preferowane segmenty rynku i związany z nimi wybór klientów (grup klientów),
określenie źródeł i metod osiągania zysku związanych z przechwytywaniem (przewłasz
czaniem) wartości,

-

zasoby (zasoby materialne i niematerialne, umiejętności, kompetencje) i ich konfiguracja,
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-

działania (aktywności) tworzące łańcuch wartości,

-

wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.
Ogólne cele strategiczne ma zrealizować przedsiębiorstwo poprzez wdrożenie

elementów modeli strategicznych związanych z:
konkurencyjnością wyrażającą się osiąganą przewagą lub pozycją konkurencyjną
-

efektywnością reprezentowaną głównie przez rentowność i zwrot zainwestowanego
kapitału,

-

wzrostem wartości organizacji.
Wymienione kategorie są współzależne zwłaszcza wtedy, gdy się je prognozuje

czy analizuje w dłuższym okresie czasu.
Opcję orientacji modelu na osiąganie przewag konkurencyjnych znajdujemy w konce
pcjach M. E. Portera i K. Obłoja403. Z kolei M. J. Stankiewicz404 pozycję i przewagę
konkurencyjną widzi jako rezultat budowy i wykorzystania potencjału konkurencyjnego, przy
czym ocena pozycji konkurencyjnej zawiera także aspekty efektywności.
Głównym celem modeli skonstruowanych jako determinanty rentowności jest oczywiście
zysk. Jednocześnie jednak akcentuje się ważną rolę tworzenia wartości dla klienta
stanowiącej podstawę uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, traktując ją jako cel ściśle
powiązany z rentownością.
Model strategiczny, traktowany jako unikalna kombinacja zasobów, zorientowany jest
z kolei na realizację głównego celu, którym jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Dodać
należy, że wartość przedsiębiorstwa utożsamiana jest w tym przypadku z ceną rynkową
aktywów, która to z kolei powinna być zbliżona do wartości rynkowej wszystkich jego akcji
(kapitalizacji).405
Kontekstem zewnętrznym modelowania jest otoczenie przedsiębiorstwa, traktowane
w budowaniu modeli strategicznych jako istotny czynnik wpływający zarówno na strukturę,
jak i cechy poszczególnych elementów modeli. Stanowi także jedno ze źródeł ograniczeń,
które należy uwzględniać w modelowaniu. Niemal we wszystkich prezentowanych
koncepcjach wyróżnia się dwa współzależne ze sobą obszaiy otoczenia: powszechne
i sektorowe. W charakterystyce otoczenia sektorowego uwzględniać należy, oprócz pięciu sił
konkurencyjnych, także oddziaływanie komplementariuszy oraz możliwości kooperacji.
Warto także zwrócić uwagę, na jeszcze jeden element otoczenia sektorowego, jakim jest
czynnik warunkujący tworzenie wartości w danej branży (Critical Industry Value Drivers).
Jeśli chodzi o otoczenie powszechne, to oprócz ogólnie znanych jego elementów, takich jak
kultura, polityka gospodarcza, polityka fiskalną system prawny czy zmiany technologii, na
uwagę zasługują jeszcze dwie jego składowe. Pierwsza z nich to stopień regulacji czy też

403 Modele te scharakteryzowano w Rozdziale 3.
404 Opis tego modelu przedstawiono w Rozdziale 5.
405 Por. R. Boulton, B. Libert, S. Samek, Cracking the Value Code, Arthur Andersen, Harper Colinns, USA,
2000, s. 248-249.
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liberalizacji (deregulacji) rynku będący wyrazem polityki gospodarczej, druga to tzw. czynnik
zmiany oznaczający istotne, niemal przełomowe wydarzenie np. w technologii (Internet),
polityce czy prawodawstwie.
Koncepcję przewagi konkurencyjnej określić można w oparciu o trzy jej typologiczne
kiyteria406:
-

skalę areny konkurencji407, na jakiej przedsiębiorstwo uzyskało lub chce uzyskać
przewagę konkurencyjną. Można tu wyróżnić globalną przewagę konkurencyjną i lokalną
przewagę konkurencyjną;

-

bazę przewagi konkurencyjnej. Ze względu na to kryterium można mówić o przewagach
konkurencyjnych: naturalnej, relacji ceny do jakości, systemu obsługi i oferowania
rozwiązań (lock-in), budowania barier wejścia oraz wynikającej z przywództwa
kosztowego;

-

czasokres (trwałość) utrzymania osiągniętej przewagi. Oznacza podział na trwałą (rela
tywnie do konkurentów) przewagę konkurencyjną i przewagę nietrwałą.
Rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji przewagi konkurencyjnej powinno znaleźć

wyraz w innych elementach modelu. Głównie chodzi tu o takie jej aspekty, jak: szczególna
wartość oferowana klientowi, działania dostosowane do strategii i wzajemnie do siebie
dopasowane, koncentracja na określonej pozycji rynkowej.
Opcje i oferty produktowe są wyrazem sposobów tworzenia oraz dostarczania
wartości klientom. Walory produktu stanowią o wartości oferowanej klientowi i cenionej
przez klienta. Mogą one przyjmować postać wyróżniających go cech lub niższych w stosunku
do konkurencji cen, wynikających z przewagi kosztowej. Produkt jest różnicowalny
(wyróżniający się), jeśli w przekonaniu klientów reprezentuje on pewne cechy, których
nie mają inne produkty na rynku. Najważniejsze z tych cech uznać można jednocześnie
za instrumenty konkurowania. Zaliczyć można do nich:
-

jakość i nowoczesność produktu,

-

szerokość asortymentu,

-

elastyczność dostosowania produktu do potrzeb odbiorców,

-

częstsze niż konkurenci wprowadzanie nowych i modyfikowanych produktów na rynek,

-

kompleksowość oferty,

-

zakres i jakość świadczonych usług przed-, około- i posprzedażnych,

-

zapewnianie łatwego dostępu do produktu na rynku,
różnicowanie sposobu dystrybucji,

-

utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami, rozwiązywanie ich problemów,

-

szybkie reagowanie na sygnały klientów dotyczące prezentowanej oferty,

406 Zob. M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 174-175.
407 Pojęcie areny rynkowej przyjęto za M. J. Stankiewiczem (op. cit., s. 18) i oznacza ono „przestrzeń, w której
zachodzi zjawisko konkurencji między określonymi podmiotami”.
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-

marka produktu,

-

proekologiczne cechy produktu,

-

poziom cen (produktu, usług około- i posprzedażnych),

-

promocje cenowe,
warunki i formy płatności.
Oferta dotyczy segmentów rynku, na których dana wartość oferowana klientowi ma być

mu dostarczana. Z zakresem oferty łączy się także zbiór rodzajów sprzedawanych produktów
oraz wyborów docelowego segmentu rynku, który można zaspokoić w opłacalny sposób.
Z preferencjami i potrzebami klientów związany jest wybór odpowiednich segmenttów rynku, takich aby dostarczane na nie produkty były dla klientów atrakcyjne. Ich wyboru
dokonuje się poprzez selekcję i podział klientów w ramach określonego ich zbioru, który
stanowi potencjalny lub rzeczywisty portfel klientów firmy. Wybór wynika z dostosowania
się firmy do odpowiedniego segmentu rynku, który zwykle dana firma najlepiej potrafi
obsługiwać.

Zróżnicowane

potrzeby

klientów

wymagają

kierowania

odpowiednich

produktów na właściwe segmenty rynku, tak aby oferta produktowa ciągle mogła te potrzeby
realizować. Wybór i utrzymanie atrakcyjnego segmentu wymaga czasem łączenia pewnych
wartości w produkcie przeznaczonym dla różnych grup klientów. Wybór odpowiednich
segmentów rynku wiąże się zawsze z określeniem docelowych rynków i docelowych
klientów. W związku z tym dla potrzeb modelu biznesowego stosuje się różne podziały
klientów czy też segmentów rynku.
Określenie źródeł i metod osiągania zysku związanych z przechwytywaniem
(przewłaszczaniem) wartości uzasadnia zdolność przedsiębiorstwa do rentownej obsługi
rynku. Identyfikacja źródeł dochodów pomaga przedsiębiorstwu zdecydować, jaką wartość
ma zaoferować klientowi, na jakim poziomie i zakresie skupić swoje działalności przynoszące
tę wartość. Dodać należy, że przedsiębiorstwo może mieć wiele źródeł dochodów o zróżnico
wanym znaczeniu w obrębie danego segmentu rynku. Przechwytywanie wartości łączy się
ściśle z metodami uzyskiwania zysków. Poza tradycyjnymi sposobami przechwytywania
wartości,

skoncentrowanymi

na

sprzedaży

produktów,

warto

wykorzystywać

inne

mechanizmy wzbogacające strefę zysku. Przykładowo, chodzi tu o uzyskiwane wartości
wynikającej z: kredytowania klientów, sprzedaży produktów komplementarnych, udziału
w dalszej części łańcucha wartości, dzielenia się wartością czy koncesjonowania.
Zasoby i ich konfiguracja wyznaczają potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa,
decydują więc o możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Zasoby organizacji
utożsamiane są z posiadanymi lub kontrolowanymi przez nią aktywami materialnymi
i niematerialnymi, umiejętnościami i kompetencjami. Wraz z rozwojem globalnych rynków
i zaostrzaniem się konkurencji coraz częściej kluczem do sukcesu firmy stają się aktywa
niematerialne. Wśród nich szczególne znaczenie mają te, które trudno nabyć i sprzedać
na rynku, imitować lub zastąpić (np. kapitał społeczny, lojalność odbiorców, marka, reputacja
firmy). Same zasoby nie są jeszcze wystarczające do zaoferowania wartości klientowi.

227
Przedsiębiorstwo dysponować powinno ponadto umiejętnościami i metodami przekształcenia
swoich aktywów w wartość dla klienta. Owa zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia
zasobów w wartość oferowaną klientowi i przynoszenia z niej dochodów to umiejętności
przedsiębiorstwa. Umiejętności na poziomie korporacyjnym o kluczowym znaczeniu
dla organizacji

traktowane

są jako

strategiczne

kompetencje

(core

competencies).

Najważniejszymi kryteriami tego rodzaju kompetencji są:
-

wartość oferowana klientowi, określająca wyjątkowo duży wkład w tworzenie korzyści
postrzeganych przez klientów,

-

wyróżnianie się na tle konkurencji,

-

możliwości rozszerzenia danej umiejętności na inne produkty lub rynki, dana umiejętność
(kompetencja) jest rozszerzalna, jeśli można ją wykorzystywać na nowych rynkach,

-

umiejętność pozyskiwania i rozwijania najlepszych zasobów, w tym zwłaszcza ludzi
i zasobów wiedzy,

-

zdolność do szybszego od konkurentów wprowadzania produktu na rynek,

-

umiejętność rozwiązywania w sposób unikalny problemów klienta,

-

wartość tworzenia i rozwijania relacji z partnerami, z którymi przedsiębiorstwo tworzy
alianse strategiczne (np. fuzje).
Działania (aktywności) tworzące łańcuch wartości są, obok zasobów, tym elementem

modelu

strategicznego,

który

stanowi

niejako

„technologię”

osiągania

przewagi

konkurencyjnej. O jej skuteczności decyduje wybór określonych działań, momentu ich
rozpoczęcia (tzw. timing) i sposobu prowadzenia. Podejmowane i realizowane w przedsię
biorstwie działania są ze sobą powiązane, tworząc określone systemy i konfiguracje.
Najczęściej taka konfiguracja związana jest z łańcuchem wartości - ciągiem działań, które
firma realizuje dla osiągnięcia wartości dodanej, a więc miary uzyskiwanej przewagi
konkurencyjnej. Są to działania zarówno o charakterze podstawowym, jak i pomocniczym.
Konfiguracja łańcucha powinna się znacząco przyczyniać do sprawowania kontroli
nad kluczowymi aktywnościami oraz do wzrostu przedsiębiorstwa, a także chronić jego
pozycję przed konkurencją. Różne reguły stanowią podstawę kształtowania odmiennych
łańcuchów wartości; najbardziej typowe z nich to: Operatora, Integratora i Dyrygenta.
Wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo to rezultat przyjętej strategii i operacyjnej
działalności. Wśród nich istotne są te, które dotyczą konkurencyjności i efektywności,
osiągniętej przez daną organizację. Traktując pozycję konkurencyjną jako rezultat
konkurowania jej miary, pozycję rynkową i sytuację finansową można wykorzystać do
pomiaru

konkurencyjności

i efektywności.

Pozycja rynkowa może

być mierzona

wskaźnikami udziału w rynku, sytuację finansową określić można za pomocą wskaźników
rentowności, płynności finansowej, zadłużenia czy też aktywności. Innymi przydatnymi
deskryptorami konkurencyjności i efektywności mogą być ekonomiczna wartość dodana
(EVA) i rynkowa wartość dodana (MVA).
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7.1.2. Możliwości wykorzystania wybranych elementów modeli strategicznych
do modelowania w sektorze energetycznym
Zaprezentowana w poprzednich rozdziałach charakterystyka modeli strategicznych
umożliwia zidentyfikowanie

tych

ich

składowych,

które

mogą być

wykorzystane

w modelowaniu przedsiębiorstw energetycznych. W tablicy 7.1 zaprezentowano wybrane
elementy modeli i odpowiadające im odniesienia służące do budowania i analizowania modeli
przedsiębiorstw energetycznych.
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na te aspekty zmian w modelach przedsiębiorstw
energetycznych, które związane są z nowymi warunkami konkurowania. Najważniejsze
z nich to:
-

nowe podejście do wartości tworzonej dla klientów (cena, zakres oferty, warunki płatno
ści, komplementamość usług),
wydzielenie operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych powodujące inną konfigurację
działań w łańcuchu wartości,

-

dostosowanie się do zasad i wymogów zrównoważonego rozwoju (bezpieczeństwo,
ochrona środowiska),

-

tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez konsolidację zasobów umożliwiające
wykorzystanie podobieństwa działań (konwergencja),

-

rozwijanie nowych strategicznych kompetencji (np. zdolność do obsługi dużych odbior
ców energii oferujących im rozwiązania typu lock-in, zarządzanie regulacją),
wykorzystywanie

partnerstwa

publiczno-prywatnego

do

tworzenia nowego

typu

przedsiębiorstw - zintegrowanych organizacji wielousługowych.

7.2. Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych - koncepcja
teoretyczna
7.2.1. Model strategiczny - ocena konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa
energetycznego
Punktem wyjścia do sformułowania koncepcji modelu jest jego zdefiniowanie408,
wyznaczające podstawowe elementy (wymiary) takiego modelu, którymi są:
koncepcja przewagi konkurencyjnej,
-

zasoby,

-

działania.

408 Definicję tę przedstawiono w rozdziale 1 i brzmi ona następująco: „model strategiczny przedsiębiorstwa ener
getycznego jest połączeniem koncepcji przewagi konkurencyjnej ze zbiorem działań i zasobów niezbędnych
do jej realizacji, umożliwiającej organizacji (przedsiębiorstwu) osiąganie zamierzonych celów, w tym zwłaszcza
rentowności oraz przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”.

229
Tablica 7.1
Możliwości wykorzystania wybranych elementów modeli strategicznych do energetyki
Rodzaj
modelu
strategicznego
Koncepcja
modelu oparta na
czynnikach
sektorowych i
czynnikach
specyficznych
przedsiębiorstwa.

Elementy modelu

Aplikacje i odniesienia do przedsiębiorstw energetycznych

1. Czynniki otoczenia:
a) siły konkurencyjne,
b) siły kooperacyjne,
c) otoczenia powszechne.

- oddziaływanie dostawców surowców energetycznych, np. górnictwa
węgla czy gazu, na zakłady energetyczne,
- presja obniżania cen wywierana przez znaczących odbiorców energii
elektrycznej na jej dostawców (zakłady energetyczne),
- działalność regulowana, czyli m.in. kształtowanie taryf, wpływa
znacząco na dochody firm energetycznych,
- odpowiednie uregulowania prawne kształtują nowe warunki budowania
modeli biznesowych (rozdzielenie działalności handlowej od usług
operatorskich - unbunlding),

2. Czynniki specyficzne
dla danego
przedsiębiorstwa:
a) pozycja firmy:
- wartość oferowana
klientom,
- segmenty rynku, na
których oferowana
jest wartość,
- źródła dochodów w
określonym
segmencie rynku,
- względne położenie
firmy
- ceny oferowane
klientom;
b) działania (aktywności).

- możliwości wyboru odpowiednich segmentów rynku zwiększają się w
miarę liberalizacji rynku,
- źródła dochodów w określonym segmencie rynku mogą być ograniczone
z powodu jego oddziaływania (np. obowiązek dostaw, taryfowanie);
dodatkowy strumień dochodów można uzyskiwać ze sprzedaży
produktów komplementarnych,
- presja cenowa, wywołana dużą koncentracją w sektorze paliw,
- poszukiwanie możliwości różnicowania (formy płatności, audyty,
optymalizacja taryf),
- otwarty rynek energetyczny UE spowoduje konkurowanie firm
energetycznych zróżnicowanych pod względem struktur kosztów,
technologii czy strategii,
- nowy wymiar konkurowania - wydzielenie w energetyce i gazow
nictwie działalności związanej z obrotem jako samodzielnej aktywności
zaowocowało powstaniem firm zajmujących się obrotem energią
elektryczną i gazem,
- dywersyfikacja działalności związana ze świadczeniem usług
komplementarnych, dla dywersyfikacji produktowej wykorzystywane
jest podobieństwo działań (konwergencja),
- łańcuch wartości - istotny przy wyborze konfiguracji i działalności
przedsiębiorstwa, budowanie sieci wartości, której źródłem dochodów są
uzyskiwane marże i prowizje,
- integracja wertykalna poprzez połączenie organizacyjne łańcucha
wartości daje poprawę pozycji konkurencyjnej wobec dostawców,
dystrybutorów i klientów oraz obniżenie kosztów transakcyjnych,
- lokalizacja i charakter zasobów materialnych, czyli urządzeń do
wydobywania gazu, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, oraz
sieci przesyłowe i dystrybucyjne tych mediów wpływają na poziom
kosztów tych mediów oraz na poziom bezpieczeństwa energetycznego, w
części związanej z jego aspektem technicznym,
- zasoby niematerialne (koncesje, certyfikaty) wpływają na system
zarządzania produkcją energii, zarządzania sieciami przesyłowymi i
dystrybucyjnymi czy obsługę klientów,
- występowanie unikalnej kompetencyjnie grupy pracowników, np.
specjalistów zarządzania sieciami energetycznymi czy też ryzykiem na
rynku energii,

3. Zasoby i kompetencje.

Model
dynamicznej
strategii
marketingowej.

1. Wybór klienta.
2. Przechowywanie
wartości.
3. Zróżnicowanie
(kontrola strategiczna).
4. Zakres działania.
5. Koncentracja na
kliencie.
6. Źródła i metody
osiągania zysków.

- orientacja na klienta to kluczowy czynnik zmian modeli, czyli
funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych:
o zmiana podejścia do łańcucha wartości („odwrócenie łańcucha”),
o możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej i
gazu,
- skorelowanie dochodowości ze wzrostem udziału w rynku - tendencja do
tworzenia skonsolidowanych modeli przedsiębiorstw energetycznych,
- metody osiągania zysków do zastosowania w modelach strategicznych
przedsiębiorstw energetycznych:
o zysk uzyskiwany dzięki udoskonaleniom procesów u klienta,
o zysk przedsiębiorcy,
o zysk z przywództwa na skalę lokalną,
o zysk ze skali transakcji,
o zysk z niskich kosztów działalności.
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Efektywność
ekonomiczna
przedsiębiorstwa
- konfiguracja
modelu bizne
sowego i oddzia
ływania
otoczenia.

1. Wartość oferowana
klientowi.
2. Segment rynku.
3. Zakres oferty.
4. Polityka cenowa oferty
produktowej.
5. Źródła przychodów.
6. Działania (funkcje,
procesy) powiązane.
7. Realizacja modelu.
8. Umiejętności i
przedsięwzięcia
umożliwiające firmie
podtrzymanie przewagi
konkurencyjnej.
9. Trwałość przewagi
konkurencyjnej.

- liberalizacja ryku aktywizuje przedsiębiorstwa do tworzenia wartości,
- osłabienie pozycji konkurencyjnej firm polskich po wejściu do UE,
zajmowanie segmentu wielkich odbiorców przez organizacje
zagraniczne,
- traktowanie dostawców i nabywców jako partnerów współtworzących i
współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne,
- „klasyczny łańcuch” Portera stosowany w przedsiębiorstwach
zintegrowanych pionowo,
- stosowanie technologii pośredniczących w modelach przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się hurtowym handlem energią elektryczną,
gazem, lub zarządzaniem portfelem energii czy też handlem emisjami,
- strategia łączenia sił, wyrażająca się licznymi fuzjami i przejęciami
przedsiębiorstw energetycznych to najczęściej stosowana strategia wśród
przedsiębiorstw energetycznych,
- najbardziej liczące się na rynkach UE przedsiębiorstwa energetyczne
działają w oparciu o skonsolidowane modele strategiczne, które są ciągle
rozwijane,

10. Otoczenie:
- wzrost znaczenia czynników wpływających na modele strategiczne i
a) otoczenie
efektywność w energetyce, takich jak:
konkurencyjne,
o polityka energetyczna państwa,
b) współpracujący konku
o zasady regulacji,
renci, dynamika branży,
o polityka prywatyzacyjna,
c) otoczenie powszechne
o polityka ochrony środowiska,
(makrootoczenie).
11. Czynniki zmiany:
Model biznesu koncepcja
tworzenia,
aplikacji i
utrzymywania
przewagi
konkurencyjnej.

1. Przewaga
konkurencyjna:
a) naturalna,
b) relacji między ceną a
jakością,
c) systemu obsługi
zwiększającego koszty
zmiany,
d) systemu obsługi
budującego wysokie
bariery wejścia.

- przewaga wynikająca z lokalizacji:
o skojarzone źródła energii elektrycznej i ciepła dają przewagę niskich
kosztów dystrybucji wynikającą z małego promienia dostaw,
o posiadanie na danym terenie sieci dystrybucyjnych i przesyłowych
energii elektrycznej/gazu ziemnego - tzw. naturalny monopol,
- rola regulacji prawnych: koncesje i zasady dostępu do sieci
energetycznych czy gazowniczych limitują oraz chronią dostęp do
zasobów niezbędnych do prowadzenia konkurencyjnej działalności,
- przewaga kosztowo-cenowa: korzyści skali, efekty krzywej uczenia się i
doświadczeń, czy też optymalizacji kosztów łańcucha wartości to
oczekiwane efekty konsolidacji,
- przewaga o charakterze jakościowym - poczucie bezpieczeństwa
energetycznego,
- typ przewagi konkurencyjnej oparty na systemie obsługi i oferowaniu
rozwiązań (lock-in), który tworzony jest przez współpracę pomiędzy
dostawcą i odbiorcą nabiera coraz większego znaczenia w obsłudze
rynku wielkich odbiorców,

2. Zasoby i umiejętności.

- zmiany struktury aktywów wynikające ze zwiększania się udziału
odnawialnych źródeł energii i stosowania wyższych standardów ochrony
środowiska,
- wykorzystywanie tzw. mniej widocznych aktywów (łącza światło
wodowe towarzyszące rurociągom i sieciom energetycznym),
- rosnąca rola aktywów niematerialnych (systemów obsługi rynku energii i
klientów oraz systemów zarządzania) umożliwiających wzrost produkty
wności i obniżanie kosztów,
- zarządzanie ryzykiem na hurtowych rynkach energii oraz zarządzanie
portfelem dostaw energii dla klientów - nowe rodzaje strategicznych
umiejętności,

3. Łańcuch wartości:
a) model operatora,
b) model integratora,
c) model dyrygenta.

- model operatora: operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
których tworzenie wymuszone zostało nowymi regulacjami prawnymi,
- model integratora: przedsiębiorstwa infrastrukturalne - integracja
pionowa firm produkujących, prowadzących dystrybucję oraz sprzedaż
mediów energetycznych (firmy elektroenergetyczne i ciepłownicze),
- model dyrygenta: outsourcing, stosowany w przedsiębiorstwach zajmu
jących się sprzedażą energii elektrycznej i gazu, a także ich hurtowym
obrotem; model ten jest dopiero na początkowym etapie jego wdrażania,

231
cd. tablicy 7.1
Model
strategiczny jako
połączenie
przewagi
konkurencyjnej i
operacyjnej
efektywności.

Model
biznesowy jako
unikalna
kombinacja
aktywów
tworzących
wartość.

Model
strategiczny
oparty na
potencjale kon
kurencyjności.

1. Osiąganie operacyjnej
efektywności.

- stosowanie w modelach: outsourcingu, ISO, TQM-u, benchmarkingu
(informatyka, transport, remonty) jako przejaw działań na rzecz wzrostu
efektywności,

2. Pozycja konkurencyjna - możliwości tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej np. opartej na
strategii przywództwa kosztowego powstałego w wyniku redukcji
wynikająca ze szczególnej
kosztów stałych,
wartości oferowanej
- istotne znaczenie dla klientów wynikające ze strategii różnicowania:
klientowi.
o gwarancja niezawodności dostaw mediów,
o dotrzymywanie ich parametrów technicznych,
o usługi komplementarne (zarządzanie portfelem dostaw mediów
energetycznych, prowadzenie w przedsiębiorstwie klienta
gospodarki energetycznej);
3. Ograniczony wybór i
koncentracja na
określonej pozycji
strategicznej.

- ważne dla przedsiębiorstw, które nie potrafią kompetencyjnie opanować
strategii wielousługowej,
- istotne dla przedsiębiorstw lokujących się na określonych segmentach
rynku odbiorców energii elektrycznej i gazu (przedsiębiorstwo
specjalizujące się w dostawach mediów energetycznych dla dużych
odbiorców przemysłowych),

4. Łańcuch działań
(dostosowanie do
strategii, wzajemne
dopasowanie).

- odpowiednia konfiguracja, harmonizacja i wzajemne dopasowanie
działań: od sfery pozyskiwania lub zakupu paliw pierwotnych, poprzez
wytwarzanie oferowanych klientom mediów energetycznych,
zarządzanie usługami ich przesyłu aż po dystrybucję i sprzedaż, decyduje
o niezawodności oraz efektywności dostaw, a więc i ich bezpieczeństwie,
- w modelu przedsiębiorstwa energetycznego, wykorzystującego konwer
gencję mediów energetycznych, podobieństwo sposobów dystrybucji czy
obsługi klientów występujące w przypadku określonych mediów (np.
energii elektrycznej i gazu) można wykorzystać wtedy, gdy działania z
nimi związane można odpowiednio zespolić i dopasować,

Aktywa strategiczne
a) pracownicy i dostawcy

- nowe umiejętności: obsługa rynków energii, usługi komplementarne,
- relacje z dostawcami wyznaczają uzyskiwanie wartości dzięki redukcji
kosztów oraz podnoszeniu jakości procesów (procesy pomocnicze i
wspierające podstawową działalność - remonty, IT, rozliczanie
sprzedaży mediów energetycznych),

b) klienci

- oferowanie odbiorcom energii usług komplementarnych, tworzenie
platform internetowych handlu energią, pozyskiwanie lojalności
klientów,

c) organizacja

- tendencja „wyszczuplania” struktury organizacji, koncentracja na
podstawowych procesach i jednoczesna decentralizacja systemów
zarządzania poprzez tworzenie samodzielnych rynkowo, niskokapitałowych spółek nowych rodzajów działalności (np. hurtowy obrót
energią) lub działalności pomocnicze (np. usługi utrzymania sieci),

d) aktywa rzeczowe

- istotnym podejściem do aktywów rzeczowych jest racjonalizacja ich
wielkości i jakości w aspekcie efektywność - bezpieczeństwo,

e) aktywa finansowe

- postrzeganie przedsiębiorstw energetycznych jako stabilnych rynkowo i
finansowo organizacji umożliwia im tworzenie wartości z długu
(obligacje), a także z emisji akcji,
- spk (składniki potencjału konkurencyjności) - pogrupowanie i uporząd
kowanie poszczególnych rodzajów aktywów umożliwiające badanie ich
znaczenia i oddziaływania na konkurencyjność, efektywność i bezpie
czeństwo energetyczne, opracowanie metod badania współzależności
pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonalno-zasobowymi (np.
relacje pomiędzy zasobami finansowymi przedsiębiorstwa a kompe
tencjami zarządzania ryzykiem na rynkach energii):
o gazownictwo: magazynowanie gazu zabezpieczające ciągłość
dostaw,
o energetyka: relacje - stosunki z władzami państwowymi i organami
kontroli (np. relacje dużych koncernów energetycznych z władzami
państwowymi, sfera zarządzania regulacją) wpływać mogą na
kształt modeli (np. akceptacja fuzji i przejęć) oraz na ich
efektywność (np. akceptacja cen i taryf); relacje ze związkami
zawodowymi,

1. Potencjał
konkurencyjności.
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2. Przewaga
konkurencyjna - skala
areny konkurencji.

- arena konkurencyjna:
o konkurowanie zaczyna, oprócz rynków lokalnych, obejmować rynki
krajowe i międzynarodowe (rynek energetyczny Unii Europejskiej),
o gazownictwo: postęp w zakresie dystrybucji skroplonego gazu
sprzyja globalizacji,
o w energetyce można dodać kolejną arenę-arenę przejęć i fuzji (jt.
zdolność przedsiębiorstwa do przejmowania części lub całych
organizacji lub też łączenia się z innymi organizacjami - najczęściej
proces te ma charakter konsolidacji),

3. Instrumenty
konkurowania.

- coraz większe znaczenie pakietowych i kompleksowych ofert,

4. Pozycja konkurencyjna. - konsolidacja przedsiębiorstw energetycznych - kształtuje w znaczącym
stopniu pozycję rynkową,
- wskaźniki ekonomicznej wartości dodanej i rynkowej wartości dodanej
powinny być aplikowane do oceny rozwiązań modelowych przyjętych w
sektorze energetycznym,
Model
1. Strategiczne zasoby:
- działania innowacyjne:
strategiczny jako a) kluczowe kompetencje,
o energetyka - nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej
podstawa
b) strategiczne aktywa,
(szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - OZE,
innowacyjnej
c) podstawowe procesy.
energetyka wodorowa),
koncepcji
o gazownictwo - zastosowanie technologii skroplonego gazu dla
biznesu.
magazynowania i dostarczania tego paliwa użytkownikom,
- proinnowacyjne rozwijanie zasobów niematerialnych związane z wpro
wadzaniem konkurencyjnego rynku energ. - kompetencje w zakresie
sprzedaży energii oraz innych usług energetycznych i instrumentów
pochodnych,
2. Łączność i relacje z
- tworzenia relacji z dużymi i średnimi odbiorcami mediów energ., które
klientami:
umożliwiają oferowanie im (poza korzystnymi warunkami dostaw
energii elektrycznej czy gazu) usług lub pakietów usług komple
mentarnych (instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem zakupu
energii, zarządzanie energią u klienta, lub też optymalizowanie jej
wykorzystania w prowadzonej przez klientów działalności),
3. Wartość sieci:
- relacje z dostawcami stymulują efektywność i bezpieczeństwo
a) dostawcy,
energetyczne - zmiana wyboru dostawców, dywersyfikacja dostaw lub
b) partnerzy,
substytucja ich rodzaju (np. zastąpienie węgla biomasą) wynikają z
c) koalicjanci.
innowacyjnych działań w sferze logistyki (np. wykorzystywanie
terminali skroplonego gazu czy organizacja sieci dostawców biomasy),
- rola koalicjantów w budowaniu nowych modeli strategicznych; modele
przedsiębiorstw
energetycznych
wykorzystujących
partnerstwo
publiczno-prywatne,
Model
1. Rekonstrukcja granic
- wzbogacenie łańcucha wartości klientów przez świadczenie usług zarzą
strategiczny
rynku.
dzania energią,
oparty na
- wykreowanie nowych relacji z o klientami wykraczające poza dostawy
innowacji
energii,
wartości
- innowacyjne produkty komplementarne i towarzyszące mediom energe
(strategia
tycznym,
błękitnego
2. Sięganie poza istniejący - nowe zastosowania mediów energetycznych (np. gaz ziemny w moto
oceanu).
popyt.
ryzacji i klimatyzacji),
- wykreowanie nowego popytu, np. zarządzanie energią u odbiorcy, „białe
certyfikaty”,
3. Realizacja procesu
wdrażania strategii.

- przejrzysty, uczciwy proces zawierający trzy elementy: motywację
pracowników do zaangażowania, wyjaśnienie strategii wzmacniające
uczenie się oraz jasność oczekiwań.

Źródło: opracowanie własne

Cechy i konfiguracja tych elementów zapewniać powinny przedsiębiorstwu rentowność
oraz takie parametry, które przyczyniają się do bezpieczeństwa energetycznego. Rentowność
ma w tym przypadku kluczowe znaczenie; jej uzyskiwanie można traktować zarówno jako
miarę efektywności, jak i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
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Uszczegółowiając koncepcję modelu strategicznego (rysunek 7.1), należy uwzględnić
kontekst, w jakim funkcjonuje opisywane za jego pomocą przedsiębiorstwo, a jest nim
otoczenie sektorowe i otoczenie powszechne. Wpływ otoczenia i jego relacje z przedsię
biorstwem stanowią zarówno czynniki wpływające na kształt modelu, jak i jego warunki
ograniczające. Do tych ostatnich zaliczyć można regulacje prawne związane z wielkością
przedsiębiorstwa (prawo antymonopolowe), przestrzeganie zasad regulacyjnych i zrównowa
żonego rozwoju. Z kolei z całego szerokiego zbioru czynników otoczenia powszechnego
i sektorowego wybrano te, które w sposób najsilniejszy oddziałują na model przedsiębiorstwa
energetycznego (rys. 7.1).
Według przedstawianej koncepcji analiza jednych i drugich grup czynników umożliwić
powinna sformułowanie stymulatorów oraz barier funkcjonowania konkurencyjnego rynku
energetycznego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Stanowią one główne czynniki
zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie modeli przedsiębiorstw energetycznych.
Ze względu na źródła powstawania stymulatory i bariery podzielono na:
-

instytucjonalno-prawne,
strukturalne,

-

prowadzonej polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza zrównoważonego rozwoju.
W każdej z wymienionej grup określono właściwe dla niej bodźce do zmian

(stymulatory) i bariery, określając skalę ich oddziaływania jako: bardzo silną silną
lub jej brak. W związku z tym, że stymulatory i bariery konkurencyjnego rynku analizowano
w okresie sześcioletnim, to ocenę ich znaczenia należy traktować jako pewną wypadkową
charakteryzującą dynamizm zmian na danym rynku.
Najważniejsze stymulatory mające swe źródła w rozwiązaniach instytucjonalnoprawnych to: transparentne regulacje ułatwiające stosowanie zasady TPA, szybsze niż wynika
to z dyrektyw unijnych otwarcie rynku oraz umożliwienie handlu tzw. zielonymi certyfika
tami (emisjami).
Bariery to w tym przypadku pewne ograniczenia wynikające z odstępstw od zasad
konkurencji. Zaliczyć do nich można:
stosowanie przez dane państwo przepisów przejściowych związanych z liberalizacją
rynku,
-

złożoność i ograniczenia w przyznawaniu koncesji na prowadzenie określonej działalności
oraz zezwoleń na nowe inwestycje energetyczne.

W przyszłości znaczenie tego typu barier będzie coraz mniejsze.
Źródłem stymulatorów i barier strukturalnych jest przede wszystkim sytuacja na rynku
energetycznym. Oceniana może być w różnych aspektach, takich jak:
udział przedsiębiorstw energetycznych w zaspokajaniu popytu na energię elektryczną
i gaz,
-

struktura rodzajowa wytwarzania energii elektrycznej,
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-

struktura źródeł dostaw palłw,

-

charakter strategiczny i organizacja najważniejszych przedsiębiorstw energetycznych.
Za najważniejsze stymulatory w tej grupie uznać należy: funkcjonowanie niezależnych

operatorów przesyłu energii elektrycznej i gazu, demonopolizację rynku (wyeliminowanie
monopoli i oligopoli), dywersyfikację technologiczną i paliwową wytwórców energii
oraz możliwości korzystania z różnorodnych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne.
Istotnymi barierami wynikającymi ze struktury rynku są: wysoki stopień koncentracji
rynku, znaczący udział państwa w strukturze własności energetyki, duże uzależnienie
od dostawców

surowców

energetycznych

Ponadto

istotną barierą w

kształtowaniu

konkurencyjnego rynku jest pozycja i stopień integracji wielkich przedsiębiorstw, w tym
zwłaszcza objęta przez ich struktury działalność operatorów systemów przesyłowych
i dystrybucyjnych, utrudniająca stosowanie zasady TPA.
Do stymulatorów konkurencyjności wynikającej z prowadzonej przez dane państwo
polityki makroekonomicznej, której częścią jest polityka energetyczna zrównoważonego
rozwoju, zaliczyć można:
-

angażowanie się w partnerstwo publiczno-prywatne,

-

współfinansowanie rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej,
wspieranie gospodarki energetycznej skojarzonej.
Zaliczenie gospodarki energetycznej skojarzonej do stymulatorów liberalizacji rynku

wynika z przekonania, że jej stosowanie podnosi sprawność przetwarzania energii,
a więc stanowi element walki konkurencyjnej na rynku.
Barierami w obszarze polityki makroekonomicznej są:
-

konsekwencje przestrzegania przepisów ochrony środowiska naturalnego (dopuszczalna
wielkość emisji, stosowanie „najlepszej dostępnej techniki”),
subwencjonowanie odnawialnych źródeł energii (finansowanie inwestycji z funduszy
strukturalnych i podatków energetycznych,409 konieczność zakupu energii z tych źródeł),

-

subwencjonowanie pewnych rodzajów produkcji energii w postaci rekompensowania
kosztów okresu przejściowego, zwanych też kosztami osieroconymi (stranded costs).410
Ta ostatnia z wymienionych barier wynika z możliwości (w okresie przejściowym)

pomocy państwa dla pokrycia kosztów, poniesionych w przeszłości i niemożliwych
do odzyskania ze sprzedaży energii w warunkach konkurencyjnego rynku energii.
Zastosowanie takiej pomocy, jej rodzaj i wielkość wymagają jednak uzyskania zgody Komisji
Unii Europejskiej.

409 W niektórych krajach UE, jak np. w Niemczech, podatek ten „obciąża” cenę energii elektrycznej kwotą
15 EURO/Kw.; jest on przeznaczany na rozwój odnawialnych i skojarzonych źródeł energii.
410 Szerzej tego rodzaju koszty opisują m.in. W. Patterson, Przeobrażenia w elektroenergetyce, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu i EPC Consulting, Kraków 1999, s. 198-201; M. Zerka, Strategie na rynkach
energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy na Rynkach Energii, Warszawa 2003, s.207.
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W tablicy 7.2 przedstawiono arkusz badawczy oceny stymulatorów oraz barier
we wprowadzaniu konkurencyjnego rynku energetycznego traktowanych jako kontekstowy
czynnik kształtowania modeli przedsiębiorstw energetycznych.
Jeśli chodzi o konstrukcję samego modelu strategicznego, to składa się ona z dwóch
części, co przedstawia rysunek 7.1. Pierwsza z nich to zespół elementów i cech
w przeważającej mierze o charakterze jakościowym, druga to karta wyników reprezentująca
cechy ilościowe będące wynikiem aplikacji danego modelu.
Charakterystyka opisowa (jakościowa) może służyć zarówno do analizy funkcjonujących
modeli, jak też projekcji nowych koncepcji rozwiązań modelowych.411 W przypadku
analizowania zmian strategii przedsiębiorstw energetycznych ich dynamikę oceniono,
porównując cechy jakościowe ich modeli w latach 1999-2000 oraz w okresie 2004-2005.
Uzasadnienie wyboru tych okresów oceny wynika z następujących przesłanek:
-

zmiany strategii przedsiębiorstw energetycznych następują relatywnie wolniej niż w
innych sektorach, stąd retrospektywa analityczna pięciu lat powinna umożliwić ich ocenę,
ostatnie lata minionego wieku dla energetyki UE to początek liberalizacji rynku energe
tycznego, co oznaczało początek zmian funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
(stąd charakterystyka modelu w latach 1999-2000),
lata 2004-2005 stanowią okres kreowania nowych strategii przygotowujących organiza
cje energetyczne do funkcjonowania na otwartym rynku, o którym kraje UE zadecydo
wały w 2003 roku.412
Koncepcja

badania

elementów

modelu

opiera

się

na

czterech

ich

grupach

reprezentujących następujące obszary badawcze:
-

główne cechy umożliwiające ogólną charakterystykę modelu,

-

rodzaj i charakter przewagi konkurencyjnej,

-

zasoby, umiejętności i strategiczne kompetencje,

-

działania.
Pierwszy z tych obszarów zawiera informacje charakteryzujące:

-

typ modelu (według klasyfikacji opracowanej w Rozdziale 1),

-

sposób konsolidacji,

-

podstawowe rodzaje działalności,
główne produkty,
strukturę właścicielską.
Elementami obszaru określającego źródła i typy przewagi konkurencyjnej są:

-

wartość oferowana klientom,

-

obsługiwane segmenty rynku,

-

typ przewagi konkurencyjnej,

-

źródła i metody osiągania zysku związane z przechwytywaniem wartości (strefy zysku).

411 Co wykorzystano w Rozdziałach 8 i 9.
412 Szerzej omówiono to w Rozdziale 2.
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Charakterystyka zasobów to trzeci z wyróżnionych obszarów badawczych prezento
wanego modelu. Obejmuje on:
-

zasoby materialne (wielkość i struktura kapitału, charakterystyka potencjału wytwórczego
i przesyłowego, źródła dostaw surowców energetycznych),

-

zasoby niematerialne (liczba i struktura wykształcenia, relacje z otoczeniem, kapitał
intelektualny)413,

-

strategiczne kompetencje (zarządzanie regulacją zdolność do akwizycji, umiejętności
obsługi rynku hurtowego, zdolność do tworzenia przedsięwzięć partnerstwa publicznoprywatnego).414
Ostatni z wymienionych obszarów badawczych to elementy związane z działaniami

realizującymi strategię. Należą do nich:
-

charakter podstawowych działań,

-

typ łańcucha wartości umożliwiający identyfikację źródeł tworzenia wartości,

-

struktura łańcucha wartości charakteryzująca stopień jego integracji oraz determinanty
kosztów i różnicowania.
W przypadku przedsiębiorstw energetycznych (działających w formie pionowo powią

zanych układów gospodarczych) stopień zintegrowania ich działań w łańcuchu wartości
ocenić można poprzez procentowy udział wytworzonej energii elektrycznej (lub wydobytego
gazu) w całym wolumenie sprzedanej energii elektrycznej (lub gazu).415 Udział ten nazwano
stopniem integracji łańcucha wartości, skalując tę wartość odpowiednio:
-

poniżej 50 % - stopień niski,

-

pomiędzy 50% a 70% - stopień średni,

-

pomiędzy 70% a 90% - stopień wysoki,

-

powyżej 90% - stopień bardzo wysoki.
Opisane powyżej elementy strukturalne i cechy modelu zestawiono w tablicy 7.3;

charakteryzują one opisową część modelu badawczego. Ich prezentacja w dwóch okresach
pozwala na ocenę dynamiki stosowanych strategii i prowadzonej działalności przez badane
korporacje.

413 W tym przypadku zastosowano pewne uproszczone podejście do kapitału intelektualnego traktując, że jego
miarą jest różnica pomiędzy kapitalizacją przedsiębiorstwa a jego wartością księgową (rozumianą jako różnica
pomiędzy aktywami i zobowiązaniami wykazywanymi w bilansie przedsiębiorstwa). Interesująco problematykę
kapitału intelektualnego ujęto w takich pracach, jak: J. Stachowicz, W kierunku nowego paradygmatu nauk za
rządzania, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: „Organizacja i Zarządzanie”, s. 26, Gliwice 2005;
M. Bratnicki, J. Strużyna, W. Dyduch, Kapitał intelektualny - odwieczne problemy a nowe propozycje metodo
logiczne, w: Kapitał intelektualny, dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa
Szkoła Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz 2001; M. Marcinkowska, Kapitał intelektualny jako
źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski,
R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2006; L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa
2001 .
414 Ze względu na koncesjonowany, specyficzny charakter energetyki uznano, że posiadanie kompetencji do
podstawowej działalności (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja) to konieczna, a nie wyróżniająca cecha
zasobów.
415 Dotyczy fizycznej sprzedaży energii - bez tzw. tradingu.
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Tablica 7.2
Badanie stymulatorów i barier liberalizacji lynku energetycznego
------- ___

Oddziaływanie na liberalizację rynku

Stymulatory i bariery

_

1. Instytucjonalno-praw ne

1.1. Stymulatory:
angażowanie się w partnerstwo publicznoprywatnc,
współfinansowanie rozwoju lokalnej infrastruktury
energetycznej,
wspieranie gospodarki energetycznej skojarzonej.
1.2. Bariery:
stosowanie przez dane państwo przepisów
przejściowych związanych z liberalizacją rynku,
złożoność i ograniczenia w przyznawaniu koncesji
na prowadzenie określonej działalności oraz
zezwoleń na nowe inwestycje energetyczne.
2. S tru k tu raln e

2.1. Stymulatory:
funkcjonowanie niezależnych operatorów przesyłu
energii elektrycznej i gazu,
demonopolizacja rynku (wyeliminowanie monopoli
i oligopoli),
dywersyfikacja technologiczna i paliwowa
wytwórców energii,
możliwości korzystania z różnorodnych źródeł
zaopatrzenia w surowce energetyczne.
2.2. Bariery:
wysoki stopień koncentracji rynku,
znaczący udział państwa w strukturze własności
energetyki,
duże uzależnienie od dostawców surowców
energetycznych,
pozycja i stopień integracji wielkich
przedsiębiorstw utrudniające stosowanie zasady
TPA.
3. W ynikające z prow adzonej polityki gospodarczej,
w tym zwłaszcza zrównoważonego rozwoju

3.1. Stymulatory:
angażowanie się w partnerstwo publicznoprywatne,
współfinansowanie rozwoju lokalnej infrastruktury
energetycznej,
wspieranie gospodarki energetycznej skojarzonej.
3.2. Bariery:
konsekwencje przestrzegania przepisów ochrony
środowiska naturalnego,
subwencjonowanie odnawialnych źródeł energii,
subwencjonowanie pewnych rodzajów produkcji
energii w celu rekompensowania kosztów okresu
przejściowego.

Źródło: opracowanie własne

Rynek energii elektrycznej
Brak
Bardzo
Silne
(bardzo
silne
słabe)

Rynek gazu
Bardzo
silne

Silne

Brak
(bardzo
słabe)
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Tablica 7.3
Elementy strukturalne i cechy modelu strategicznego przedsiębiorstwa energetycznego
Elementy i cechy modelu

Lata
1999-2000

Lata
2004-2005

Obszar: ogólna charakterystyka modelu

rodzaj (typ) modelu,
sposób konsolidacji,
podstawowe rodzaje działalności,
główne produkty,
struktura właścicielska.
Obszar: przewaga konkurencyjna

wartość oferowana klientom,
obsługiwane segmenty rynku,
typ przewagi konkurencyjnej,
źródła i metody osiągania zysku związane z przechwytywaniem
wartości.
Obszar: zasoby i ich wykorzystanie

zasoby materialne (wielkość i struktura kapitału, charakterystyka
potencjału wytwórczego i przesyłowego, źródła dostaw surowców
energetycznych, organizacja),
zasoby niematerialne (liczba zatrudnionych i struktura wykształcenia,
relacje z otoczeniem, kapitał intelektualny),
strategiczne kompetencje (zarządzanie regulacją, zdolność do
akwizycji, umiejętności obsługi rynku hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego).
Obszar: działania

charakter podstawowych działań,
typ łańcucha wartości umożliwiający identyfikację źródeł tworzenia
wartości,
struktura łańcucha wartości wskazująca stopień integracji oraz
determinanty kosztów i różnicowania.
Źródło: opracowanie własne

W przedstawionym modelu założono, że jego elementy strukturalne, cechy i konfiguracja
istotnie wpływają na uzyskiwane przez dane przedsiębiorstwo wyniki. Ujęto je w formie karty
wyników416 zawierającej cztery wzajemnie powiązane obszary. Osiągane w tych obszarach
wielkości wpływają na wartość przedsiębiorstwa, przy czym parametryzują j ą wskaźniki
obszaru rentowności, w tym zwłaszcza zysk ekonomiczny. Z kolei miarą wartości rynkowej
jest kapitalizacja (wartość giełdowa spółki),417 którą wykorzystano do pomiaru dynamiki
kapitału intelektualnego (tablica 7.3).
Obszary karty wyników opisywane są poprzez grupy wskaźników reprezentujące daną
problematykę i umożliwiające pomiar:
-

rentowności,

-

zasobów i ich wykorzystania,

416 Zob. R. S. Kapłan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Arthiur
Andersen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 27 i dalsze.
417 W badanym okresie stosunkowo niewiele europejskich korporacji energetycznych notowanych było na gieł
dach papierów wartościowych.

240
-

bezpieczeństwa i rozwoju,

-

pozycji rynkowej.
W każdej grupie dobrano takie wskaźniki, aby były one najbardziej istotne dla badanego

problemu, jednocześnie racjonalizując ich ilość tak, aby umożliwiła ona jednoznaczność
oceny. W zależności od potrzeb badawczych ilość tych wskaźników można zwiększać
i urozmaicać. W tym przypadku do badania wybranych przedsiębiorstw energetycznych
zastosowano łącznie 23 wskaźniki i mierniki418, których wielkości analizowano w okresie
sześcioletnim 2000-2005.
Rentowność charakteryzują następujące wskaźniki:
-

zysk ekonomiczny (EVA),

-

zysk bilansowy netto,

-

stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE),

-

stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE),

-

stopa zwrotu z aktywów (ROA),

-

rentowność sprzedaży netto (ROS),

-

bieżąca płynność finansowa.
Do oceny zasobów zastosowano takie wskaźniki, jak:

-

produktywność zasobów ludzkich mierzona wartością i ilością sprzedaży energii

-

produktywność majątku mierzona wartością i ilością sprzedaży energii elektrycznej

elektrycznej lub gazu,
lub gazu,
-

produktywność kapitału mierzona wartością i ilością sprzedaży energii elektrycznej
lub gazu,
zdolność do obsługi rynku mierzona relacją: liczba klientów do liczby pracowników,

-

przeciętna jednostkowa wartość energii.
Pozycję rynkową oceniono za pomocą grupy wskaźników i mierników:
dynamika sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu w ujęciu wartościowym i ilościowym,

-

wartość dodana (suma zysku brutto, amortyzacji, płac z narzutami i odsetek od kredytów),

-

liczba klientów,

-

udział w poszczególnych segmentach rynku.
Bezpieczeństwo energetyczne i rozwój reprezentują następujące mierniki i wskaźniki:
stopień dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych,

-

stopień dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii (w tym udział OZE),

-

poziom emisyjności źródeł wytwórczych,

418 W pracy nie dokonano szczegółowej charakterystyki stosowanych wskaźników, uznając, że wiele z nich jest
bardzo interesująco opisanych w przedmiotowej literaturze; zob. np.: Nadzór korporacyjny w procesie kreowa
nia wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. naukowa R. Borowiecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2005, s. 181 i dalsze.
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-

nowoczesność aktywów rzeczowych (relacja wartości inwestycji rzeczowych do wartości
aktywów rzeczowych),

-

stopień odnowienia majątku (relacja amortyzacji do wartości inwestycji rzeczowych),

-

niezawodność dostaw energii elektrycznej (przeciętny w danym roku czas przerwy
w dostawie energii elektrycznej przypadającej na jednego odbiorcę),

-

wyposażenie

pracy

(wartość

inwestycji

rzeczowych

przypadająca

na

jednego

zatrudnionego).
Stopień dywersyfikacji surowców energetycznych i sposobów wytwarzania energii
elektrycznej określono, wykorzystując zasadę pomiaru poziomu koncentracji wg Herfmdahla
-Hirschmanna (HHI), określanej jako suma kwadratów udziałów procentowych w rynku.419
W tym przypadku stopień dywersyfikacji dostaw surowca energetycznego (np. gazu) określa
się jako sumę kwadratów ich udziałów procentowych z poszczególnych geograficznych
źródeł zaopatrzenia (np. Norwegii, Rosji, Algierii, itd.). Analogicznie - stopień dywersyfi
kacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej jest sumą kwadratów produkcji energii
elektrycznej pochodzącej z różnych rodzajów źródeł wytwórczych (np. energetyka wodna,
atomowa, węglowa, itd.). Przyjęto, że jako niski określa się stopień dywersyfikacji, jeśli jego
wartość przekracza 0,5, jako średni, jeśli mieści się w przedziale 0,3-0,5, jako wysoki, jeśli
wynosi <0,3.

Zasoby i ich
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Pozycja rynkowa
(w artość dla
klienta)
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 7.2. Karta wyników przedsiębiorstwa energetycznego
Fig. 7.2. Results chart of company o f power industry

419 Szerzej o współczynniku koncentracji zob. np. W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE,
1998, s. 504.
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Pomiędzy

analizowanymi

elementami

karty

wyników

istnieją współzależności

(zaznaczono je na rysunku 7.2), które należy uwzględniać w aplikacji opisywanej metody
modelowania. Przedstawiony model przedsiębiorstwa umożliwia charakterystykę przyjętej
i stosowanej przez nie strategii, a także pozwala ocenić efektywność, konkurencyjność
oraz elementy bezpieczeństwa energetycznego, jakie tworzy organizacja energetyczna
w obszarze swojego działania. Może on mieć zastosowanie do analizy i oceny porównawczej
przedsiębiorstw (w tym benchmarkingu sektorowego), co wykorzystywać można zarówno
w modyfikacji, jak i w budowaniu nowych modeli strategicznych.
7.2.2. Model skonsolidowanego przedsiębiorstwa energetycznego - koncepcja
organizacji przyszłości
Analizę (w tym głównie benchmarking) stosowanych strategii i operacyjnego działania
organizacji energetycznych, antycypację zmian w otoczeniu oraz elementy poprzednio
przedstawionej metodyki wykorzystać można jako podstawy teoretyczne do opracowania
modelu skonsolidowanych, nowo tworzonych w Polsce przedsiębiorstw energetycznych.
Konstrukcja modelu powinna być tak ą aby tworzona na jej podstawie koncepcja organizacji
miała cechy umożliwiające konkurowanie jej na unijnym otwartym rynku energetycznym.
Model jest więc istotny dla kształtowania tego typów przedsiębiorstw, zwłaszcza w aspekcie
przeobrażeń energetyki w nowych krajach UE. W szczególności interesuje nas sytuacja w
Polsce i do tego rynku odnosi się prezentowana koncepcja modelowania. Akcentowanie jako
przedmiotu zainteresowania badawczego koncepcji skonsolidowanej organizacji energe
tycznej wynika z przekonania, że taki jej rodzaj jest i będzie nadal istotny strategicznie
i dominujący na rynku UE.420
W opracowaniu modelu strategicznego skonsolidowanego przedsiębiorstwa energe
tycznego można wykorzystać wiele poprzednio przedstawionych elementów modelowania,
niemniej wprowadzić należy także i inne właściwe dla konstrukcji nowych rozwiązań
strategicznych. Ogólną koncepcję metodyczną modelu skonsolidowanego przedsiębiorstwa
energetycznego przedstawiono na rysunku 7.3.
W tym przypadku kontekst modelu w tej części, która dotyczy otoczenia powszechnego,
zawiera zbiór założeń mających charakter w dużym stopniu antycypacyjny. Szczególnie
istotna jest ta wiązka założeń, która dotyczy zobowiązań Polski (jak i innych krajów)
do stosowania unijnego prawa i polityki energetycznej w zakresie:
liberalizacji rynku energii,
-

ochrony środowiską

-

poszanowania energii.

bezpieczeństwa energetycznego,

420 Przekonanie to wynika z analizy tendencji zmian w strategiach przedsiębiorstw energetycznych (zob.
Rozdział 2), a także z badań, które przedstawiono w Rozdziale 8.
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Przyjęcie takich założeń wpływa bowiem bezpośrednio na strukturę przyszłej organizacji
(np. wydzielanie operatorów dystrybucyjnych), preferencje inwestycyjne czy też moderniza
cyjne wynikające z wymogów ochrony środowiska i budowy odnawialnych źródeł energii.
Ważna jest także podmiotowa część otoczenia, a więc sytuacja organizacyjna i własnościowa
sektora uwzględniająca aktualne programy przekształceń krajowej energetyki, wszak państwo
pozostaje jej najważniejszym właścicielem.
O ile przedstawiona poprzednio metodyka badań analitycznych opiera się na konfigu
racji: otoczenie (kontekst) modelu - elementy strukturalne - karta wyników, o tyle konceptualizacja przyszłych rozwiązań strategicznych wymaga innego układu badawczego. Jego kon
strukcję, którą przedstawiono na rysunku 7.3, oparto na następujących składowych:
założenia i uwarunkowania wynikające z otoczenia powszechnego i konkurencyjnego,
sytuacja organizacyjna i własnościowa sektora,
-

rekomendacje wynikające z analizy modeli europejskich korporacji energetycznych,
cele strategiczne ujęte w czterech perspektywach,
cechy i elementy strukturalne,
ocena rozwiązania.
Trzy pierwsze składowe tworzą w tym przypadku otoczenie (kontekst) właściwego

modelu, wpływając na jego cele, cechy i elementy strukturalne. Ukształtowane w ten sposób
rozwiązanie modelowe jest oceniane w aspekcie jego elementów (głównie zasobów i
umiejętności), jak też nowo wykreowanych relacji z otoczeniem. Mają tu zastosowanie
metody analizowania rozwiązań strategicznych w aspekcie ich zdolności do uzyskiwania i
utrzymywania przewag konkurencyjnych.
Jeśli chodzi o założenia i uwarunkowania wynikające z otoczenia powszechnego
oraz konkurencyjnego, to ich formułowanie wynika (co jest oczywiste) z przyjętych prognoz
wzrostu gospodarczego, zasad fiskalnych i prawnych, tendencji na rynku energetycznym czy
też rozwoju konkurujących przedsiębiorstw. Nie jest już jednak tak oczywista wiązka założeń
do modelu dotycząca skutecznego i pełnego wdrożenia wspólnej, unijnej polityki energe
tycznej w takich obszarach, jak: konkurencyjność, wspólnotowe bezpieczeństwo czy ochrona
środowiska. Wiąże się ona w największym stopniu z opracowaniem oraz aplikacją
szczegółowych przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska, jak też realizacją
restrukturyzacji energetyki.421
Stan organizacyjno-własnościowy sektora i jego dynamika umożliwiają generowanie
uwarunkowań podmiotowych modelu obejmujących charakterystyki skonsolidowanych
lub pojedynczych przedsiębiorstw energetycznych. Chodzi tu głównie o takie informacje
dotyczące tych przedsiębiorstw, jak:

421 Szerzej opisano te zagadnienia w Rozdziale 2.
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-

sytuacja rynkowa (np. udział w rynku, sprzedaż energii, liczba klientów),

-

potencjał wytwórczy,

-

wartość i struktura aktywów,

-

wartość kapitału.
Przedstawiony poprzednio model badawczy umożliwia m.in. przeprowadzenie analiz

porównawczych rozwiązań strategicznych stosowanych przez czołowe korporacje energe
tyczne UE. Na ich podstawie można zatem dokonać wyboru najlepszych z takich rozwiązań
(lub ich elementów) i skonstruować określone wzorce (benchmarking). Ich zbiór stanowią
zarówno elementy strukturalne, cechy modeli (tablica 7.4), jak i uzyskiwane wyniki (rys. 7.2),
m ają więc one charakter jakościowy oraz ilościowy. Aplikacji najlepszych rozwiązań
i wzorców nie należy ograniczać do analizy sektorowej, wykorzystywać można także
benchmarking funkcjonalny. Wyniki benchmarkingu sektorowego i funkcjonalnego stanowić
Tablica 7.4
Elementy strukturalne i cechy modelu skonsolidowanego przedsiębiorstwa energetycznego
Elem enty i cechy m odelu
Obszar: ogólne właściwości modelu
wizja strategiczna konsolidacji,
typ modelu,
kryteria i sposób konsolidacji,
podstawowe rodzaje działalności (domeny),
główne produkty,
struktura właścicielska.
Obszar: przewaga konkurencyjna
wartość oferowana klientom,
obsługiwane segmenty rynku,
typ przewagi konkurencyjnej,
źródła i metody osiągania zysku związane z przechwyty
waniem wartości.
Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
zasoby materialne (wielkość i struktura kapitału,
charakterystyka potencjału wytwórczego i przesyłowego,
źródła dostaw surowców energetycznych),
struktura podmiotowa (konsolidowane podmioty, charakter
powiązań, zarządzanie),
zasoby niematerialne (liczba zatrudnionych, systemy
kształcenia, relacje z otoczeniem, kapitał intelektualny),
strategiczne kompetencje (zarządzanie regulacją, zdolność do
akwizycji i fuzji, umiejętność obsługi rynku hurtowego,
zdolność do tworzenia przedsięwzięć partnerstwa publicznoprywatnego).
Obszar: działania
charakter podstawowych działań,
typ łańcucha wartości umożliwiający identyfikację źródeł
tworzenia wartości,
struktura łańcucha wartości wskazująca stopień integracji oraz
determinanty kosztów i różnicowania.

Źródło: opracowanie własne
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mogą istotne rekomendacje do budowy koncepcji skonsolidowanego przedsiębiorstwa,
pod warunkiem uwzględnienia sytuacji oraz realnych możliwości zmian w polskiej energe
tyce. Tak więc jeden z ważnych rezultatów badań nad stosowanymi strategiami korporacyj
nymi jest w tym przypadku czynnikiem kontekstowym wpływającym na modelowe
rozwiązania.

C ele p e rs p e k ty w y
o d p o w ie d zia ln o ś c i
sp o łe c zn e j i
ro z w o ju

C ele p e rs p e k ty w y
ry n k o w e j
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■
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C ele p e rs p e k ty w y
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za s o b ó w

Źródło: opracowanie własne w oparciu o koncepcją BSC R. Kapłona i D. Nortona (R. Kapłan, D. P. Norton,
Strategiczna Karta Wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Arthur Andersen, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001)
Rys. 7.4. Karta celów strategicznych
Fig. 7.4. The strategie targets chart

Jedną z dwóch części właściwego modelu jest karta celów strategicznych (rysunek 7.4).
Sama koncepcja alokacji celów w czterech perspektywach oparta jest w pewnym stopniu
na założeniach teoretycznych BSC (Zrównoważona Karta Wyników) opracowanych przez
R. Kapłona i D. Nortona.422 W prezentowanej metodzie karta traktowana jest w większym
stopniu jako element tworzenia, a nie monitorowania strategii, ponadto dostosowano
j ą do badania korporacji energetycznych. Podstawą określenia celów strategicznych jest sfor
mułowanie wizji przyszłej organizacji, która stanowi element opisowej części modelu
(tabl. 7.4). Cele strategiczne alokowane są w czterech zrównoważonych, wzajemnie powiąza
nych perspektywach:

422 Zob. R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Arthur
Andersen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 27 i dalsze; P. E. Niven, Balanced Scorecard
Diagnostics, Maintaining Maximum Performance, Wiley, New Jersey 2005, s. 12 i dalsze.
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-

odpowiedzialności społecznej i rozwoju,

-

finansowej,

-

wykorzystania zasobów,

-

rynkowej (klientów).
Pierwsza z nich reprezentuje cele związane z bezpieczeństwem energetycznym, ochroną

środowiska i rozwojem; są nimi:
-

spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska,

-

zwiększenie udziału odnawialnych i skojarzonych źródeł energii w potencjale wytwarza
nia energii elektrycznej,

-

wzrost stopnia dywersyfikacji dostaw gazu,

-

wzrost kapitału intelektualnego korporacji.423
Głównymi celami perspektywy finansowej są:

-

wzrost wartości przedsiębiorstwa mierzony zyskiem ekonomicznym (EVA),

-

wzrost rentowności kapitału mierzony zwrotem z zaangażowanego kapitału (ROCE),

-

wzrost rentowności aktywów (stopa zwrotu z aktywów - ROI).
Z kolei perspektywa wykorzystania zasobów obejmuje takie cele, jak:

-

zwiększanie produktywności zasobów ludzkich mierzone ilością sprzedaży energii
elektrycznej lub gazu,

-

zwiększenie produktywności majątku mierzone ilością sprzedaży energii elektrycznej
lub gazu,

-

wzrost produktywności kapitału mierzony ilością sprzedaży energii elektrycznej lub gazu,

-

powiększenie zdolności do obsługi rynku mierzone relacją: liczba klientów do liczby
pracowników.
Przedstawione wskaźniki produktywności oparto na miarach ilościowych (a więc inaczej

niż w przypadku poprzedniego modelu, gdzie zastosowano dodatkowo miary wartościowe),
uznając, że w tym przypadku wystarczająco charakteryzują one konkurencyjność uzyskiwaną
dzięki wykorzystywaniu zasobów. Ponadto na tym poziomie szczegółowości tworzenia
koncepcji przedsiębiorstwa sformułowane cele w perspektywie finansowej w sposób istotny
kształtują miary wartościowe wymagań efektywnościowych modelu.
Ostatnia z prezentowanych perspektyw charakteryzuje pozycję na rynku i relacje
do klientów. Charakteryzują j ą następujące główne cele:
-

wzrost liczby klientów,

-

lojalność klientów (mierzona zdolnością do posiadania stałych klientów),

-

zwiększenie udziału w rynku,

-

konkurencyjność kosztowa,

-

wzrost sprzedaży produktów komplementarnych.

423 Miary tych celów omówiono w poprzedniej części tego Rozdziału.
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Dodać należy, że jeśli chodzi o cel związany z konkurencyjnością kosztową (podsta
wowym typem strategii konkurowania w energetyce), to mierzy się go poprzez odniesienie
do cen konkurencji (niższe ceny energii) oraz dynamikę zmian cen energii (korzystniejsza
niż w innych krajach UE). Ten drugi aspekt łączy się ściśle z celami makroekonomicznymi
energetyki.424 Z kolei zwiększanie skali usług, takich jak: instrumenty rzeczowe i finansowe
giełd energii, zarządzanie energią u klienta, doradztwo i audyt energetyczny, stanowi
o przewadze konkurencyjnej wynikającej z różnicowania produktów.
Przedstawione w tablicy 7.4 cechy i elementy strukturalne modelu reprezentują głównie
jego opisową a więc jakościową stronę. Zbliżone są one do tych, które zawiera
przedstawiony poprzednio model analityczny. Nowymi elementami są:
-

wizja strategiczna konsolidowanej organizacji,

-

kryteria konsolidacji,

-

struktura podmiotowa.
Wizja

strategiczna

konsolidowanej

organizacji

to

zdefiniowanie

podstawowej

działalności biznesowej (produkty zaspokajające potrzeby klientów, obsługiwane rynki,
podstawowe działania) i kierunków rozwoju. Przedstawia pewien przyszły stan (obraz)
tworzonej korporacji, jego relacji z otoczeniem i pracownikami.
Jeśli chodzi o kryteria konsolidacji, to oznaczają one określony rodzaj połączeń
podmiotów i działań biznesowych, czy to w sensie technologicznym, majątkowym,
kapitałowym, tworzenia wartości (poprzez konfigurację łańcucha wartości), czy też
społecznym (w tym uzyskanie akceptacji społecznej).
Struktura podmiotowa decyduje o możliwościach realizacji danej koncepcji modelowej.
Obejmuje ona podmioty konsolidowanej korporacji, charakterystykę powiązań elementów
modelu i syntetycznie ujęty system zarządzania oraz uwarunkowań prawnych.
Następnym etapem prezentowanej metodyki badawczej jest ocena zdolności danego
rozwiązania strategicznego do osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.
Zastosowanie znajdują tu trzy rodzaje analiz umożliwiające ocenę elementów modelu
(głównie zasobów i strategicznych kompetencji). Są to metody: VRIO, VRISA i SWOT.
Stwierdzić należy, że metody VRIO i VRISA wykazują duże podobieństwo.
0 ile w pierwszej z nich analizuje się takie kryteria przydatności zasobów, jak: wartość
uzyskiwana z ich stosowania (value), rzadkość (rareness), imitowalność (instability)
1 zorganizowanie (organisation)425, to w drugiej metodzie zamiast czwartego kryterium,
tj. zorganizowania, wprowadzono dwa inne: zastępowalność (substitutability) oraz zdolność
do przywłaszczania wartości z zasobów (appropriability analysis). Charakterystykę metody
VRISA przedstawiono w Rozdziale 4 pracy426, ujmując w niej także trzy kryteria metody

424 Omówiono je w Rozdziale 2.
425 Por. J. Barney, Looking Inside for Competitive Advantage, Academy o f Management Executive, 1995,
s. 49-65.
426Zob. s. 136-137 niniejszej pracy.
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VRIO. Jeśli chodzi o czwarte kryterium, którym jest zorganizowanie, to oznacza ono w tym
przypadku

zdolności

organizacyjne

przejawiające

się

w

wykorzystaniu

potencjału

konkurencyjnego wyrażonego w zasobach i umiejętnościach.427
Bardzo popularną metodą umożliwiającą ocenę przedsiębiorstwa (zwłaszcza jego
zasobów) jest analiza SWOT. Polega ona na ocenianiu silnych i słabych stron
przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń tkwiących w jego otoczeniu. Metoda ta jest
powszechnie znana, szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, stąd zrezygnowano z jej
•• 428

prezentacji.

Wykorzystanie metod analizy zasobów i kompetencji (SWOT, VRISA, VRIO) stanowi
jeden z najważniejszych elementów oceny danego rozwiązania modelowego w aspekcie jego
zdolności do uzyskania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej oraz dokonywania
porównań z innymi koncepcjami skonsolidowanych przedsiębiorstw.
Eksponowaną w wielu modelach innowacyjność starano się uwzględnić zarówno
w formułowaniu celów, jak też konstrukcji opisowych elementów strategii. Obejmuje
ona w tym przypadku zarówno innowacje technologiczne (np. nowe źródła energii), jak i
innowacje wartości (np. nowe produkty i metody obsługi klienta).429
Prezentowana metodyka modelowania w sferze kontekstu otoczenia ujmuje zarówno
aspekty jego oddziaływania na budowaną organizację, jak i analizę dotychczasowych
rozwiązań strategicznych (benchmarking). Umożliwia to wykorzystywanie najlepszych
praktyk do tworzenia koncepcji konsolidowanych przedsiębiorstw. Z kolei konstrukcja
modelu, opierająca się na połączeniu jego cech ilościowych (karta celów) z cechami o chara
kterze głównie jakościowymi (opisowymi), pozwala określić zwymiarowane cele i składowe
elementy strategii decydujące o konkurencyjności, efektywności czy też innowacyjności
danego rozwiązania. W takim też aspekcie poznawczym (wykorzystując równocześnie
odpowiednie analizy strategiczne) można oceniać konkretną koncepcję konsolidowania
przedsiębiorstw,

co

stanowić

powinno

kryterium

wyboru

określonych

wariantów

strategicznych.

427 Szerzej na ten temat pisze J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, Tworzenie i utrzymywanie przewagi konku
rencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 154.
428Metodę tę interesująco z punktu widzenia konkurencyjności przedstawił J. Rokita, op. cit., s. 157-160.
429 Problematykę innowacji w aspekcie strategicznym przedstawiono w takich pracach, jak: F. Krawiec,
Transformacja firmy w nowej gospodarce, Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin,
Warszawa 2005, s. 182 i dalsze; Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod
red. R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005, s. 35-44.

Rozdział 8

APLIKACJA METODYKI MODELOWANIA - ANALIZA
KONKURENCYJNOŚCI, RENTOWNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
8.1. Wybór podmiotów badań
Przedstawioną w poprzednim rozdziale metodykę modelowania wykorzystać można
do zbadania konkurencyjności, efektywności oraz elementów bezpieczeństwa energetycznego
przedsiębiorstw energetycznych. W tym aspekcie zastosowano j ą do przeanalizowania
strategii wybranych organizacji energetycznych Unii Europejskiej. Badane przedsiębiorstwa
(korporacje) to: Vattenfall AB (Vattenfall), RWE AG (RWE), E.ON AG (E.ON), Electrabel Suez (Electrabel), Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE). Ich wyboru dokonano
kierując się głównie takimi przesłankami, jak: znaczący udział w tynku energetycznym
danego kraju, potencjał wytwórczy, kompetencje rynkowe, doświadczenia w konsolidacji,
a także zróżnicowanie struktury właścicielskiej (akcjonariatu). Reprezentują one łącznie
ponad 30% potencjału wytwórczego i udziału w sprzedaży unijnego rynku energii
elektrycznej, a prawie 25% wynosi ich udział w rynku gazu ziemnego Wspólnoty. Trzy
ze zbadanych przedsiębiorstw, a więc RWE, E.ON, Electrabel, to spółki notowane
na europejskich i amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, dwa pozostałe to koncerny
w pełni kontrolowane przez państwo. Grupa kapitałowa E.ON jest najważniejszym graczem
na niemieckim rynku gazu i drugim co do udziału w rynku energii elektrycznej w tym kraju.
Z kolei RWE jest liderem na niemieckim rynku energii elektrycznej. Zarówno E.ON, jak i
RWE są liczącymi się przedsiębiorstwami na brytyjskim rynku energetycznym. Szwedzki
Vattenfall jest najbardziej znaczącą organizacją energetyczną w Skandynawii i liczącym się
uczestnikiem na niemieckim rynku. Koncern Electrabel posiada dominującą pozycję na rynku
energetycznym Beneluksu, a także prowadzi działalność na rynkach południowej Europy.
Wszystkie cztery badane organizacje zagraniczne mają swoje spółki zależne w Europie
Centralnej, w tym i w Polsce. Vattenfall jest właścicielem GZE SA w Gliwicach i
Elektrociepłowni Warszawskich SA, Electrabel jest dominującym akcjonariuszem w
Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu, RWE jest strategicznym inwestorem w stołecznym
zakładzie dystrybucyjnym Stoen SA. Jako reprezentanta polskiej energetyki wybrano
Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE) — drugiego przedsiębiorstwa pod względem
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potencjału wytwórczego energii elektrycznej w Polsce, pioniera konsolidacji krajowej
energetyki, organizację funkcjonującą w formie zintegrowanej już prawie sześć lat.
W

badaniach wykorzystano

dane,

informacje

oraz

dokumenty

analizowanych

przedsiębiorstw, w tym raporty roczne, plany strategiczne oraz raporty środowiskowe.
Dokonany dobór podmiotów badań obejmuje przedsiębiorstwa stosujące różnorodne
strategie, reprezentujące duży potencjał produkcyjny i rynkowy UE w obszarze energetyki.
Stanowią one reprezentatywną próbę badawczą w której aplikacja metodyki modelowania
umożliwić powinna realizację celów pracy.430

8.2. Vattenfall AB - szybki wzrost i efektywnie działanie państwowego
koncernu
Charakterystyka struktury modelu
Vattenfall AB jest szwedzkim, państwowym przedsiębiorstwem prowadzącym swoją
działalność na trzech rynkach energii: skandynawskim, niemieckim i polskim. Charakte
rystykę stymulatorów i barier liberalizacji tych rynków przedstawiono odpowiednio
w tablicach 2, 3 i 4 Załącznika I. Ich analiza wskazuje, że najbardziej otwarty na konkurencję
jest rynek skandynawski. Rynek niemiecki od strony prawnej jest rynkiem liberalnym (prawo
wyboru dostawcy mają wszyscy odbiorcy już od 2000 roku), jednakże strukturalne jego cechy
(oligopol, silna pozycja zintegrowanych grup energetycznych) nie pozwalają go za taki uznać.
Z kolei polski rynek wkracza dopiero w etap liberalizacji.
Skuteczna realizacja strategii przejęć na niemieckim i polskim rynku pozwoliła
przedsiębiorstwu wyjść poza obszar Skandynawii i stać się znaczącym graczem na unijnym
rynku. Badane przedsiębiorstwo w okresie sześciu lat dwukrotnie zwiększyło ilość sprzedaży
energii elektrycznej, osiągając ponad 6% udziału w unijnym rynku energetycznym.
W obserwowanym okresie obroty i aktywa wzrosły niemal czterokrotnie, a kapitał własny
zwiększył się prawie trzykrotnie (tablica 8.1). Nie oszacowano wzrostu poziomu kapitału
intelektualnego, bowiem Vattenfall nie jest spółką notowaną na giełdzie, więc trudno ocenić
wartość jej kapitalizacji. Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwo stosowało rozwinięte
systemy kształcenia, oceniania i motywowania pracowników, jednocześnie prowadząc
głęboką restrukturyzację zatrudnienia w przejętych przedsiębiorstwach w Niemczech
i w Polsce. O sile potencjału intelektualnego organizacji może świadczyć także fakt,
że Vattenfall jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw na świecie potrafił rozwinąć
kompetencje w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną i zarządzania ryzykiem.
W badanym przedsiębiorstwie obserwowano wysoki poziom opłacania zatrudnionych
pracowników, mimo pewnej zmiany wielkości płac spowodowanej przejęciami przedsię

430 Podstawowymi źródłami danych były dokumenty, raporty i inne materiały informacyjne uzyskane podczas
badań i kontaktów z analizowanymi korporacjami - ich zestawienie przedstawiono na końcu pracy.
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biorstw o relatywnie niższych kosztach pracy. Należy zaznaczyć, że w przeciętnym koszcie
pracy, sięgającym prawie 60 tys. EUR na jednego pracownika, zawarte były odprawy
związane z programem dobrowolnych odejść (PDO).
Tablica 8.1
Elementy i cechy modelu strategicznego Vattenfall AB
.
Okresy
Elementy!''----^,
cechy modelu
Obszar: ogólna charakterystyka modelu

Lata 1999-2000

Dominujące rodzaje
(typy) modeli.

Model kształtujący przewagę
konkurencyjną poprzez przejęcia.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności (sfera efektywnego
wytwarzania energii elektrycznej z
ekologicznych źródeł).

Sposób konsolidacji.

Przejęcia dokonane przez Vattenfall AB:
- HSmeenSahkS (Finlandia),
- HEV (Niemcy).
Przejęcie przez prywatyzację:
Elektrociepłownie Warszawskie SA
(Polska).

Podstawowe rodzaje
działalności.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
i ciepła.
Hurtowy obrót energią elektryczną.

Główne produkty.

Dostarczanie energii elektrycznej i ciepła.
Hurtowy obrót energią elektryczną.

Struktura właścicielska.
100% udziału Skarbu Państwa Szwecji.
Obszar: przewaga konkurencyjna
Wartość oferowana
Dostawy energii elektrycznej i ciepła
klientom.
pochodzącej z ekologicznych źródeł.
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej dla dużych odbiorców.

Obsługiwane segmenty
rynku.

Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej i ciepła w Szwecji i Finlandii.
Skandynawska giełda energii.

Lata 2004-2005

Model strategiczny oparty na determinantach
rentowności.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności wykorzystującym
konwergencję oraz synergię połączenia
domeny elektroenergetycznej i
ciepłowniczej.
Model strategiczny jako podstawa
innowacyjnej koncepcji biznesu.
Fuzja: HEW, Veag i Laubag - powstaje
Vattenfall Europe, który łączy się z Bewag.
Spółka macierzysta Vattenfall AB jest
bezpośrednio lub pośrednio właścicielem ok.
94% akcji Vattenfall Europe AG.
Przejęcie przez prywatyzację: Górnośląski
Zakład Elektroenergetyczny SA (Polska).
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej i
ciepła.
Marketing i sprzedaż energii elektrycznej
oraz ciepła.
Hurtowy obrót energią elektryczną.
Świadczenie energetycznych usług
dodanych z wykorzystaniem CRM.
Dostarczanie energii elektrycznej i ciepła.
Instrumenty giełd energii (produkty fizyczne
i finansowe giełd energii).
Wyspecjalizowane usługi energetyczne
(projekty dla energetyki, informatyki,
telekomunikacji doradztwo w zakresie
energetyki).
100% udziału Skarbu Państwa Szwecji.
Niezawodne dostawy energii elektrycznej i
ciepła.
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej dla dużej grupy odbiorców.
Optymalizowanie portfela zakupów energii u
klienta.
Instrumenty pochodne giełd energii.
Wartość pochodząca z wyspecjalizowanych
usług komplementarnych.
Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej i ciepła w Szwecji, Finlandii,
Danii, Wschodnich Niemczech i na Górnym
Śląsku w Polsce.
Obsługa dużych odbiorców energii
elektrycznej.
Skandynawska, niemieckie i polska giełdy
energii.
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cd. tablicy 8.1
Typ przewagi
konkurencyjnej.

Naturalna wynikająca z własności systemu
dystrybucji i lokalizacji (Szwecja,
Finlandia).
W przypadku dużych odbiorców przewaga
wynikająca z niskich kosztów.

Źródła i metody osiągania
zysku związane z
przechwytywaniem
wartości.

Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(ciepłownictwo, dystrybucja energii
elektrycznej).
Zysk przedsiębiorczy (inicjowanie
hurtowego handlu energią).

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Wysoki stopień pokrycia aktywów
Zasoby materialne
kapitałem własnym sięgający prawie 40%.
(wielkość i struktura
Potencjał wytwórczy oparty na energetyce
kapitału, charakterystyka
potencjału wytwórczego i
atomowej (49%) i wodnej (47%).
przesyłowego, źródła
Moc elektryczna zainstalowana 13,8 tys.
MW.
dostaw surowców
Moc cieplna 3,2 tys.MW.
energetycznych,
Sieci dystrybucyjne w Szwecji i Finlandii.
organizacja*).
Strategiczny holding jednopoziomowy.
Typ układu gospodarczego: dominujący kombinatowy (pionowy), w mniejszym
stopniu poziomy (branżowy).

Zasoby niematerialne
(liczba zatrudnionych,
rozwój kadr, relacje z
otoczeniem).

Wzrost zatrudnienia z ok. 8 tys.
pracowników do ponad 13 tys.,
spowodowany pierwszymi przejęciami.
Ukształtowanie na rynku skandynawskim
wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego
dla środowiska, klientów i pracowników.
Relatywnie wysoki poziom opłacania
pracowników (koszty pracy przypadające
na jednego zatrudnionego powyżej 50 tys.
EURO rocznie).
Zintegrowany system rozwoju
pracowników koordynowany przez
Instytut Zarządzania Vattenfałl. Systemy
oceny pracowników.

Przewaga wynikająca z lokalizacji.
W przypadku wielu grup odbiorców
przewaga wynikająca z niskich kosztów.
Naturalna wynikająca z własności systemu
dystrybucji (rynek skandynawski, niemiecki,
polski).
Budowanie przewagi systemu obsługi i
oferowania rozwiązań (lock-in).
Zysk z niskich kosztów działalności
osiąganych w wyniku restrukturyzacji w tym
zwłaszcza restrukturyzacji zatrudnienia.
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z rozwiązań dla klientów.
Zysk ze skali transakcji (giełdy energii).
Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(ciepłownictwo).
Po okresie spadku pokrycia aktywów
kapitałem własnym w 2003 roku (do 20%),
obserwowany powolny wzrost do ponad
26% w 2005 roku.
W okresie 6 lat czterokrotny wzrost
aktywów i 2,5-krotny wzrost kapitału
własnego.
Zdywersyfikowany potencjał wytwórczy:
energetyka wodna (20%), energetyka
atomowa (37%), paliwa stałe, w tym
głównie węgiel brunatny z własnych źródeł
(43%).
Zmiana struktury wytwarzania
spowodowana przejęciami w niemieckiej i
polskiej energetyce.
Ponadtrzykrotny wzrost mocy elektrycznej
zainstalowanej (do poziomu 32,3 tys. MW) i
ponadpięciokrotny wzrost mocy cieplnej
(do poziomul6,9 tys. MW).
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Niemczech, sieci dystrybucyjne w Szwecji,
Finlandii, Polsce (Górny Śląsk) i Danii.
Strategiczny holding wielopoziomowy.
Równorzędne jednostki biznesowe.
Dominujący typ układu gospodarczego:
kombinatowy (pionowy).
Po znacznym wzroście zatrudnienia (na
skutek akwizycji) przekraczającym 35 tys.
osób w 2003 roku, następuje sukcesywna
jego redukcja (ok. 32 tys. w 2005 roku)
osiągnięta w skutek restrukturyzacji
przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech.
Dalszy (mimo przejęcia polskich przed
siębiorstw) wzrost opłacania pracowników
(koszty pracy przypadające na jednego
zatrudnionego ok. 60 tys. EURO rocznie);
rozwijanie systemu ocen i motywowania
pracowników.
Kształtowanie (poprzez modernizacje
technologiczne) na rynku niemieckim i
polskim wizerunku przedsiębiorstwa przy
jaznego dla środowiska, jednocześnie rady
kalne działania restrukturyzacyjne (zatrud
nienie, zmniejszanie kosztów pogarszające
obsługę klientów) w Polsce i w Niemczech
utrudniają budowanie pozytywnego image \w
otoczeniu społecznym.
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cd. tablicy 8.1
Strategiczne kompetencje
(zarządzanie regulacją,
zdolność do akwizycji,
umiejętności obsługi rynku
hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publiczno —
prywatnego).

Obszar: działania
Charakter podstawowych
działań.

Zarządzanie regulacją—wzorowe relacje z
niezależnym szwedzkim operatorem
Svenska Kraftnat.
Udane pierwsze akwizycje w Niemczech i
w Polsce.
Przygotowanie strategii przejęć w krajach
nadbałtyckich.
Prekursorzy w obsłudze rynku hurtowego.
Słabe angażowanie się w partnerstwo
publiczno-prywatne

Przejęcie dużej części wschodnio-niemieckiego rynku energii elektrycznej i ciepła, a
także jednego z niemieckich OSP.
Minimalizacja cen taryfowych na polskim
(najniższe taryfy w Polsce) i szwedzkim
rynku.
Rozwijanie kompetencji obsługi rynku
hurtowego i produktów komplementarnych.
Strategia kreowania marki.
Słabe angażowanie się w partnerstwo
publiczno-prywatne.

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz
ciepła z efektywnych i ekologicznych
źródeł.
Dystrybucja oraz sprzedaż energii
elektrycznej i ciepła.
Rozpoczynanie działalności w zakresie
hurtowego handlu energią elektryczną i
zarządzania ryzykiem.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze
zdywersyfikowanych źródeł.
Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
i ciepła.
Prowadzenie modernizacji i inwestycji w
sferze wytwarzania (Niemcy, Polska).
Inwestycje w odnawialne źródła energii
(Dania).
Rozwój działalności w zakresie hurtowego
handlu energią elektryczną i tworzenia
rozwiązań dla klienta (zarządzanie portfelem
i ryzykiem).
Dominujący typ łańcucha: model
integratora: wytwarzanie - dystrybucja handel hurtowy i detaliczny energią
elektryczną i ciepłem, nie obejmuje przesyłu
w Polsce i Skandynawii. W przypadku
Niemiec występuje także model operatora.
Koncentracja na podstawowej działalności outsourcing kontraktowy i kapitałowy
pomocniczej działalności.
Wartość dla klienta: ekologiczna oraz tania
energia elektryczna i ciepło.
Zarządzanie energią u klienta.
Poza wymienionymi obok, łańcuch wzboga
cają nowe elementy, w dużym stopniu
związane z akwizycjami.
Wysoki stopień integracji (około 75%
sprzedaży energii elektrycznej pochodzi
z własnej produkcji) - efekt dodatni.
Na rynku niemieckim zintegrowana
struktura: wytwarzanie - przesył dystrybucja - sprzedaż pozwala na
dostosowanie całego łańcucha do potrzeb
klienta, zmniejszanie kosztów i tworzenie
barier dla konkurencji.
Efekt skali (kosztowy) związany z potencja
łem, wytwórczym, przesyłowym i dystrybu
cyjnym na rynku niemieckim - efekt
dodatni.
Ograniczony łańcuch na polskim rynku efekt ujemny.
Efekt uczenia się: benchmarking
wewnętrzny wykorzystujący doświadczenia
zarządcze do restrukturyzacji
przejmowanych przedsiębiorstw
zmniejszającej koszty - efekt dodatni.
Sprzężenia pomiędzy jednostkami bizneso
wymi wykorzystujące centralizację funkcji
i synergię do obniżania kosztów - efekt
dodatni.

Typ łańcucha wartości
umożliwiający
identyfikację źródeł
tworzenia wartości.

Model integratora: wytwarzanie dystrybucja - handel hurtowy i detaliczny
energią elektryczną i ciepłem, nie
obejmuje przesyłu.
Outsourcing kontraktowy, kapitałowy
ograniczony do bieżącego serwisu.
Wartość dla klienta: ekologiczna oraz tania
energia elektryczna i ciepło.

Struktura łańcucha wartości
wskazująca determinanty
kosztów i różnicowania.

Bardzo wysoki stopień integracji (100%
sprzedaży energii elektrycznej pochodzi z
własnej produkcji).
Wytwarzanie - dystrybucja - sprzedaż
pozwala na dostosowanie całego łańcucha
do potrzeb klienta i zmniejszania kosztów
(efekt dodatni).
Przepływ informacji rynkowych
umożliwiający wykorzystania zdolności
wytwórczych i sieciowych w aspekcie
kosztów - efekt dodatni.
Koordynacja decyzji inwestycyjnych
dająca korzyści dla systemu wartości.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym i dystrybucyjnym na rynku
szwedzkim - efekt dodatni.
Statyczny popyt na rynku skandynawskim
ograniczający wzrost efektu skali - efekt
ujemny.
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________

cd. tablicy 8.1
Polityki szczegółowe: wyspecjalizowane
usługi zarządzania energią u klientaelement dyferencjacji (efekt dodatni).

*Klasyfikacja holdingów oparta na: H. Jagoda, B. Haus, Holding. Holding organizacja i funkcjonowanie, PWE
Warszawa 1995, s. 22.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.

Analizując strukturę organizacyjną koncernu (przedstawia j ą rysunek 8.1), można
zauważyć, że była ona w dużym stopniu zdeterminowana faktem przyłączenia niemieckich
i polskich przedsiębiorstw energetycznych, tworzących geograficzne grupy biznesowe.
Na rynku niemieckim była to Vattenfall Europe, która obejmuje przedsiębiorstwa
tworzące wszystkie elementy łańcucha energetycznego, tj. od fazy wydobycia węgla
brunatnego, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, przesył i dystrybucję, aż do jej
sprzedaży.
Z kolei Vattenfall Poland to spółką która zarządza przejętymi poprzez proces prywa
tyzacji dwoma przedsiębiorstwami; są nimi Elektrociepłownie Warszawskie SA oraz Górno
śląski Zakład Elektroenergetyczny SA w Gliwicach. Działalność grupy w Polsce koncentruje
się na dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz produkcji ciepła.
Ujmując rzecz strukturalnie, nowe grupy były niejako dodane do macierzystej jednostki
biznesowej, która działała na skandynawskim rynku. Tworzyła ona ówczesną strukturę
organizacyjną (rysunek 8.2). Struktury organizacyjne Vattenfall (zarówno ta obowiązująca
w 2000 roku, jak i aktualna) mają charakter holdingów, w którym spółka zarządzająca
realizuje funkcje strategiczne, takie jak np. kontroling strategiczny, polityka inwestycyjna czy
planowanie strategiczne. Analizując przedstawione w tablicy 8.1 elementy stosowanych
modeli strategii, można stwierdzić, że łączy je podstawowa wspólna składowa. Jest nią
koncentracja na domenie, którą jest dostarczanie energii elektrycznej i ciepła wszystkim
grupom klientów. W związku z tym przedsiębiorstwo konsekwentnie powiększało i rozwijało
zasoby niezbędne do produkcji, przesyłu (rynek niemiecki), dystrybucji i obrotu energią
elektryczną i ciepłem.
Kształtowana dla klienta wartość wynikała z charakteru i konfiguracji działań,
tworzących typ łańcucha wartości określanego jako model integratora.431 Jest on dla badanego
przedsiębiorstwa modelem dominującym. W przypadku rynku niemieckiego w związku
z prowadzeniem usług przesyłowych (działalność regulowana) dodatkowo występuje jeszcze
inny typ łańcucha wartości - jest nim mianowicie model operatora432. W sposób syntetyczny
aktualny łańcuch wartości przedstawiono na rysunku 8.3, przy czym ten jego element, który
dotyczy rynku skandynawskiego traktować można jednocześnie jako schemat łańcucha
z lat 1999-2000.

431 Model ten przedstawiono w Rozdziale 4.
432 Zob. Rozdział 4.
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Wspólne usługi
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Grupa Biznesowa
Vattenfall Nordic

Grupa Biznesowa
Vattenfall Europe

Grupa Biznesowa
Vattenfall Poland

Produkcja

Wydobycie i Produkcja

Dystrybucja

Dystrybucja

Przesył

Sprzedaż

Sprzedaż

Dystrybucja

Ciepło

Ciepło

Sprzedaż

Usługi

Ciepło

WSPÓLNE USŁUG!

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.
Rys. 8.1. Schemat struktury organizacyjnej Vattenfall AB (stan na 2005-2006 r.)
Fig. 8.1. Organisational structure of Vattenfall AB (as for years 2005 - 2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.
Rys. 8.2. Schemat struktury organizacyjnej Vattenfall AB (stan na 2000 r.)
Fig. 8.2. Organisational structure of Vattenfall AB (as for year 2000)
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Główne działania tworzące wartość dla klienta to:
-

wydobywanie węgla brunatnego z kopalń odkrywkowych (rynek niemiecki),

-

ekologiczne, efektywne wytwarzanie energii elektrycznej z różnych źródeł (energetyka
atomowa, wodna i węglowa),

-

wytwarzanie ciepła w kogeneracji (rynek skandynawski, niemiecki i polski),

-

przesyłanie energii elektrycznej (jeden z czterech operatorów na rynku niemieckim),

-

dystrybucja energii elektrycznej własnymi sieciami energetycznymi (rynek skandy
nawski, niemiecki i polski),

-

dystrybucja ciepła własnymi sieciami (rynek niemiecki i skandynawski),

-

marketing i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła wszystkim grupom klientów,

-

hurtowy obrót energią elektryczną i instrumentami pochodnymi (trading),

-

wyspecjalizowane usługi (rozwiązania dla klienta) takie jak zarządzanie ryzykiem
i energią u klienta, audyty energetyczne, doradztwo (wykorzystanie CRM).
Rynek skandynawski

i---------------------------------------- 1
Zakupy usług przesyłowych

|

Zakupy zewnętrzne energii elekt-.

;

i

Rynek niemiecki

|

Zakupy energii elektrycznej

Rynek eolski
Zakupy usług przesyłowych i energii elektrycznej

•*..............

v
Usługi
komple
mentarne

)
Źródło: opracowanie własne
Rys. 8.3. Łańcuch wartości Vattenfall AB
Fig. 8.3. Value chain of Vattenfall AB

Tablica 8.2
Karta wyników Vattenfall AB uzyskiwanych w latach 2000-2005
POZYCJA RYNKOWA
(wartość dla klienta)
Liczba klientów

ROZWÓJ
I BEZPIECZEŃSTWO
Stopień dywersyfikacji
sposobów wytwarzania
energii (% udział OZE)
Poziom emisyjności źródeł
wytwórczych (kg/MWh):

-co2
-S 0 2
-NOx
Nowoczesność aktywów
rzeczowych (relacja wartości
inwestycji rzeczowych do
wartości aktywów
rzeczowych)

2001

2002

2003

2004

2005

RENTOWNOŚĆ

Zysk ekonomiczny (EVA)
3.300.000 5.700.000 5.700.000 5.661.000 5.772.000 5.794.000
[min EUR]
Zysk bilansowy netto [min
EUR]
3,6
5,8
7,2
6,4
6,5,
7,1
Stopa zwrotu z kapitału
30,2
31,2
29,9
30.3
30.2
31,6
zaangażowanego
(ROCE)
2,4
9,5
14,3
14.4
14.2
13,8
[%]
0
0
3,5
9,8
9,8
9,9
1.832

100

3.440

154

4.608

132

4.792

110

5.118

101

6.482

112

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,46
(47)

0,34
(28)

0,35
(22)

0,37
(18)

0,36
(21)

0,36
(21)

38
0,04
0,03

0,06

bd
bd
bd

0,05

427
0,32
0,26

0,04

428
0,37
0,28

0,05

402
0,32
0,26

0,05

368
0,29
0,23

0,07

Stopa zwrotu z kapitałów
własnych (ROE) [%]
Stopa zwrotu z aktywów
(ROA) [%]
Rentowność sprzedaży netto
(ROS) [%]
Bieżąca płynność finansowa
ZASOBY I ICH
WYKORZYSTANIE
Przeciętna jednostkowa
wartość energii [min
EUR/TWh]
Zdolność zasobów ludzkich
do obsługi rynku mierzona
relacją: liczba klientów do
liczby pracowników

2000
235,32

2001

2002

-443,40 -134,41

2003
79,27

2004

2005

455,36 1.593,75

320

451

815

983

1.268

2.072

7,1

8,5

9,6

8,9

10,8

14.5

8,40

10,59

16,77

17,38

18,90

21,74

2,58

1,62

2,74

3,44

4,58

5,82

9,37

6,07

7,49

8,15

10,39

14,89

0,41

0,40

0,47

0,44

0,47

0,41

2000

2001

2002

2003

2004

2005

41,1

49,6

57,8

65,5

65,5

69,5

102

165,

166

160

175

180

Produktywność zasobów
ludzkich mierzona wartością
0,26
0,31
0,32
0,34
0,37
0,43
(ilością) sprzedaży energii
(0,0076) (0,0074) (0,0065) (0,0061) (0,0067) (0,0073)
elektr. i ciepła [min EUR,
TWh]
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Udział [%] w rynku energii
elektrycznej:
-UE
- Szwecji
- Niemiec
- Polski
Wartość dodana (suma zysku
brutto, amortyzacji, płac z
narzutami i odsetek od
kredytów) [min EUR]
Dynamika sprzedaży energii w
ujęciu ilościowym (rok
poprzedni = 100%)

2000

cd. tablicy 8.2
Stopień odnowienia majątku
(relacja amortyzacji do warto
ści inwestycji rzeczowych)

0,27

0,38

1,26

1,18

0,57

bd

b.d

250

190

130

b.d

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,05
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Niezawodność dostaw energii
elektr. (przeciętny w danym
roku wyrażony w minutach
czas przerwy w dostawie
energii elektr. przypadającej
na 1 odbiorcę - wielkość
przybliżona)
Nowoczesność wyposażenia
pracy (wartość inwestycji
rzeczowych przypadająca na 1
zatrudnionego) [min EUR]

0,26

Produktywność majątku
0,44
0,39
0,27
0,37
0,42
0,27
mierzona wartością (ilością)
sprzedaży energii el. i ciepła (0,0081) (0,0063) (0,0075) (0,0076) (0,0080) (0,0066)
[min EUR, TWh]
Produktywność kapitału
mierzona wartością (ilością)
1,82
1,46
1,74
2,24
sprzedaży energii elektr. i
0,90
2,13
(0,0263) (0,0411) (0,0457) (0,0382) (0,0329) (0,0246)
ciepła [min EUR, TWh]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.
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K arta wyników
Obok elementów modelu o charakterze strukturalnym istotne są także uzyskiwane dzięki
nim wyniki reprezentujące: rentowność, pozycję rynkową rozwój i bezpieczeństwo
oraz wykorzystanie zasobów. Uzyskane przez Vattenfall w latach 2000-2005 wskaźniki
charakteryzujące te obszary przedstawiono w tablicy 8.2.
1. Rentowność
Analizując kształtowanie się w badanym okresie podstawowych wielkości i wskaźników
(tablica 8.2), takich jak: zysk bilansowy netto, stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, stopa
zwrotu z kapitałów własnych (ROE), zwrot z aktywów (ROA), zyskowność sprzedaży netto,
można

stwierdzić,

że

badane

przedsiębiorstwo

osiągało

wysoką rentowność

przy

zachowywaniu bezpiecznej płynności finansowej. Rentowność ta sukcesywnie wzrastała,
co było rezultatem konsekwentnie realizowanego modelu koncentrującego się na wytwa
rzaniu, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Warto zauważyć, że ostatnie
dwa lata przyniosły także znaczącą poprawę w kształtowaniu się zysku ekonomicznego.
Obserwowane załamanie tej wielkości w latach 2001-2002 można wytłumaczyć skokowym
przyrostem zaangażowanego kapitału oraz aktywów, jaki nastąpił w wyniku przejęć na rynku
polskim i niemieckim, przy jednoczesnym przejściowym wzroście kosztów towarzyszącym
tym przejęciom. Osiągnięte przez Vattenfall wielkości wskazują na znaczący wzrost wartości
tego przedsiębiorstwa.
2. Pozycja rynkowa
Przedsiębiorstwo miało i ma ustabilizowany duży udział (tablica 8.2) w rynku
skandynawskim (Szwecją Finlandia), a po dokonanych akwizycjach ok. 14% udział w rynku
niemieckim i prawie 10% udział w polskim rynku energii elektrycznej. Syntetyczny wskaźnik
przewagi konkurencyjnej, jakim jest wartość dodana, wykazywał stały wzrost, co wiąże się
z dynamiką zysku i kosztów pracy. Po okresie skokowego wzrostu liczby klientów, spowodo
wanego przejęciami polskich i niemieckich przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w
roku 2001, w następnych latach obserwuje się stabilizację ich ilości na poziomie
nieprzekraczającym 6 milionów.
3. Rozwój i bezpieczeństwo
Dokonane przez Vattenfall zakupy wschodnioniemieckich elektrowni wytwarzających
energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny, a także prywatyzacja Elektrociepłowni
Warszawskich spowodowały zmianę struktury potencjału wytwórczego. O ile w roku 2000
produkowano energię elektryczną w elektrowniach wodnych oraz atomowych, o tyle w roku
2005 największa część energii pochodziła ze źródeł produkujących j ą z węgla brunatnego
i kamiennego. Spowodowało to, z jednej strony, poprawę wskaźnika zdywersyfikowania
wytwarzania, z drugiej strony jednak, pogorszenie wskaźników emisyjności (tablica 8.2).
Ukształtowanie się niezbyt korzystnych relacji pomiędzy wskaźnikiem nowoczesności
aktywów rzeczowych a wskaźnikiem odnowienia majątku w latach 2000-2002 jest rezultatem
przyrostu amortyzacji, przy jednoczesnej stagnacji nakładów na inwestycje, obserwowanym
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w latach 2002-2004. Było to spowodowane wzrostem wartości majątku na skutek przejęć
(absorbujących środki finansowe) przy ograniczeniu aktywności inwestycyjnej. Potwierdzają
to osiągnięte wielkości wskaźnika nowoczesności wyposażenia pracy (wartość inwestycji
rzeczowych przypadająca na pracownika). Wzrost aktywności inwestycyjnej (inwestycje
rzeczowe) obserwuje się w Vattenfall AB dopiero w 2005 roku.
4. Zasoby i ich wykorzystanie
Analiza wykorzystania zasobów ludzkich przeprowadzona w aspekcie ich produ
ktywności wskazuje na jej znaczący wzrost w ujęciu wartościowym (wartość sprzedaży
energii na zatrudnionego) i mniejszy w wyrażeniu ilościowym (ilość energii na jednego
zatrudnionego). Rosła także zdolność pracowników do obsługi rynku mierzona liczbą
klientów przypadającą na jednego zatrudnionego. Uzyskiwany wzrost w tym przypadku był
spowodowany przede wszystkim zmniejszaniem zatrudnienia.
Jeśli chodzi o produktywność majątku, to jej wzrost (wyrażany zarówno poprzez
wartość, jak i ilość sprzedawanej energii) następował w latach 2002-2004, co wynikało z
uzyskanej stabilizacji majątkowej, jaka nastąpiła po intensywnych przejęciach, przy
jednoczesnym

wzroście

sprzedaży.

Z

kolei

na

kształtowanie

zmniejszającej

się

produktywności kapitału (lata 2004-2005) największy wpływ miał jego relatywnie duży
przyrost przy mniejszym wzroście sprzedaży, która charakteryzowała się przy tym większą
marżą pokrycia, o czym świadczą uzyskane wskaźniki rentowności kapitału.
Reasumując, można stwierdzić: badane przedsiębiorstwo po dokonaniu przejęć na rynku
niemieckim i polskim, dających mu przewagę konkurencyjną, skoncentrowało się na wzroście
rentowności. Przejście od dominacji modeli: ekspansji rynkowej i tworzenia potencjału
konkurencyjności, do modelu opartego na determinantach rentowności wspieranego
elementami innowacyjnego biznesu, odbywało się ewolucyjnie przy zachowaniu domeny
działalności obejmującej wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła.

8.3. RWE AG - dynamiczna grupa energetyczna
Charakterystyka struktury modelu
Koncern RWE AG (RWE) to mające ponadstuletnie tradycje w działalności
w niemieckim sektorze energetycznym przedsiębiorstwo. Organizacja ta kształtuje i realizuje
swoją strategię w oparciu o działalność wielousługową, tzw. multi utility. Spółka giełdowa,
którą jest RWE AG (akcje notowane na giełdach: niemieckiej i amerykańskiej), należy
do największych dostawców energii elektrycznej, gazu i wody w Europie. Okres ostatnich lat
charakteryzuje się dużą dynamiką aplikowanych przez tę organizację różnorodnych
rozwiązań strategicznych.
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Koncern działa głównie na niemieckim i brytyjskim rynku, a także w Polsce, Słowacji,
Czechach oraz na Węgrzech. Charakterystykę kontekstu otoczenia powszechnego oraz sekto
rowego modelu odnosić należy głównie do rynku niemieckiego (tablica 2 załącznik 1)
i brytyjskiego (tablica 4 załącznik 1).
W przypadku rynku niemieckiego (tablica 2 załącznik 1) najważniejsze jego cechy,
oddziałujące na zmiany modelu biznesowego, to:
-

możliwość swobodnego wyboru dostawcy przez wszystkich odbiorców (od 1999 roku
w pełni otwarty rynek energetyczny);

-

działalność czterech operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej, wydzielo
nych prawnie z czterech koncernów energetycznych: RWE, E.ON, Vattenfall i EnBW;
trudno jednak mówić o ich niezależności;

-

oligopolistyczny charakter rynku wytwarzania energii elektrycznej i dostaw gazu. Ponad
72% rynku energii elektrycznej należy do największych koncernów energetycznych
E.ON AG, RWE AG i Vattenfall Europe GmbH. Udział E.ON, Wingas i RWE przekracza
w niemieckim rynku gazu 70%;

-

traktowanie energetyki odnawialnej jako priorytetu politycznego (finansowanie energetyki
odnawialnej z opodatkowania mediów energetycznych).
Rynek ten uznać można za konkurencyjny w tej części, która dotyczy konkurowania

pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami energetycznymi funkcjonującymi w Niemczech,
do których należy i RWE.
Jeśli chodzi o rynek brytyjski, to jest on w pełni konkurencyjny (tablica 4 załącznik 1),
charakteryzuje się bowiem:
-

niskim poziomem koncentracji (relatywnie duża liczba przedsiębiorstw o niewysokich

-

pełnym stopniem otwarcia (wprowadzane sukcesywnie w latach 1990-1999 prawo

udziałach w rynku),
wyboru dostawcy energii elektrycznej i gazu),
-

funkcjonowaniem niezależnego operatora przesyłowego (National Grid Company).
Zróżnicowany poziom konkurencyjności dwóch najważniejszych dla RWE aren

rynkowych jest jednym z czynników dynamizujących model strategiczny Koncernu.
Elementy tego modelu przedstawiono w tablicy 8.3.
Badane przedsiębiorstwo w okresie ostatnich sześciu lat powiększyło swoje zdolności
produkcji energii elektrycznej o 60%, sprzedając jej prawie 229 TWh433, co dało ponad 7%
udziału w rynku UE. Szybko wzrastała sprzedaż gazu; o ile w 2001 roku wynosiła 99 TWh,
to w 2005 roku było to już 312 TWh 434, co stanowiło 5,8% unijnego rynku. W okresie 20012005 dochody spółki ulegały znacznym wahaniom i tak w 2002 roku osiągnęły rekordowy
poziom 46 mld EURO (o ponad 40% więcej niż w 2001 roku), w 2005 roku było to niecałe

433 Bez obrotu hurtowego (tzw. trading).
434 Bez obrotu hurtowego (tzw. trading).
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Tablica 8.3
Elementy i cechy modelu strategicznego RWE AG
Okresy
Lata 1999-2000

E le m e n ty T " ^ ^ ^
cechy modelu

Lata 2004-2005

Obszar: ogólna charakterystyka modelu
Dominujące(rodzaje) typy
modeli.

Model oparty na przewadze
konkurencyjnej wynikającej ze
zdywersyfikowanej oferty produktowej.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności
wykorzystującym
synergię wielu mediów energetycznych.

Model dynamicznej strategii biznesowej
(analiza i wybór stref zysku).
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności wykorzystującym
konwergencję oraz synergię energii
elektrycznej i gazu.

Sposób konsolidacji.

Fuzja w 1999 roku RWE-VEW.
Poprzednio RWE dokonało akwizycji
(poprzez prywatyzację) przedsiębiorstw
dystrybucyjnych na rynku Czech,
Słowacji, Węgier.
Wytwarzanie energii elektrycznej i
ciepła.
Wydobywanie, magazynowanie i obrót
surowcami energetycznymi (węgiel
kamienny i brunatny, ropa naftowa,
gaz).
Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii
elektrycznej, gazu oraz ciepła.
Pozyskiwanie i dostarczanie wody.
Utylizacja odpadów.
Usługi inżynierskie.
Zarządzanie infrastrukturą transportową
Systemy drukarskie.
Produkcja maszyn i urządzeń.

Przejęcia przedsiębiorstw: brytyjskiego
Innogy Holdings, brytyjsko-amerykańskiego
Thames Water.
Przejęcie przez prywatyzację: Stoen SA
(Polska), Transgas (Czechy).

Podstawowe rodzaje
działalności.

Główne produkty.

Dostarczanie energii elektrycznej, gazu,
wody, paliw płynnych i stałych.
Utylizowanie odpadów.
Maszyny, urządzenia energetyczne i
drukarskie.

Struktura właścicielska.

Spółka publiczna (giełdowa),
strategiczny akcjonariusz samorządy
lokalne (akcje uprzywilejowane).

Obszar: przewaga konkurencyjna
Zróżnicowana oferta produktowa
Wartość oferowana klientom.
obejmująca praktycznie wszystkie
surowce i media energetyczne, a także
usługi inżynieryjne (w tym inżynierii
miejskiej).
Niezawodność dostaw energii elektrycz
nej i gazu wynikająca z pionowo
zintegrowanej struktury (od wydobycia
surowców energetycznych do dostaw i
sprzedaży mediów klientom).
Obsługiwane segmenty rynku.

Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej, ciepła, gazu, paliw
płynnych i stałych oraz wody w
Niemczech.
Dostawy energii elektrycznej we
wschodnich Węgrzech.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Wydobywanie, magazynowanie i obrót
surowcami energetycznymi (węgiel
brunatny, ropa naftowa, gaz).
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej i
gazu.
Hurtowy obrót energią elektryczną oraz
obrót instrumentami finansowymi (fizyczne i
finansowe produkty giełd energii).
Pozyskiwanie i dostarczanie wody.
Marketing i sprzedaż energii elektrycznej
oraz gazu.
Usługi inżynierskie i rozwiązania techniczne
(stosowanie CRM), budowa sieci
energetycznych.
Dostarczanie energii elektiycznej, gazu,
paliw płynnych.
Instrumenty giełd energii.
Usługi inżynierskie i budowlane głównie dla
energetyki.
Maszyny, urządzenia i rozwiązania
techniczne.
Spółka publiczna (giełdowa).
Zróżnicowany akcjonariat.
Malejący udział samorządów lokalnych
(poniżej 30%).
Wzrastający udział inwestorów
instytucjonalnych (ponad 40%).
Niezawodne dostawy energii elektrycznej,
gazu, wody i ciepła.
Szeroki wachlarz specjalistycznych usług
energetycznych.
Rozwiązania techniczne.
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej dla dużych odbiorców.
Optymalizowanie portfela zakupów energii u
klienta.
Instrumenty pochodne giełd energii.
Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej, gazu, ciepła i wody
(wycofywanie się z rynku) w Niemczech i w
Wielkiej Brytanii.
Dostawy wody - regionalne rynki USA
(wycofywanie się z rynku).
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Utylizacja odpadów (Niemcy).
Niemcy, Europa Centralna, Beneluks usługi inżynierskie i inwestycyjne w
obszarze infrastruktury.

Regionalne rynki energii elektrycznej w
Europie Centralnej
Rynek gazu (Czechy) - pozycja
monopolistyczna.
Obsługa dużych odbiorców energii
elektrycznej. Niemieckie, polska i
holenderska giełdy energii.
Niemcy, Beneluks, Wielka Brytania Europa
Centralna - usługi inżynierskie i
inwestycyjne w obszarze infrastruktury.

Typ przewagi
konkurencyjnej.

Naturalna, wynikająca z własności
systemu przesyłu i dystrybucji oraz
lokalizacji (Niemcy).
Wynikająca z różnicowania
uzyskiwanego poprzez
komplementamość dostaw i
kompleksowość oferty.
Wynikająca z różnicowania
(oryginalność i kompleksowość)
rozwiązań inżynierskich.

Źródła i metody osiągania
zysku związane z prze
chwytywaniem wartości.

Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(paliwa i media energetyczne).
Zysk przedsiębiorczy (inicjowanie
hurtowego handlu energią).
Zysk z krzywej doświadczeń.

Naturalna wynikająca z własności systemu
przesyłu i dystrybucji oraz lokalizacji
(Niemcy, Europa Centralna).
Dla wielu grup odbiorców - przewaga
wynikająca z niskich kosztów (Wielka
Brytania).
Wynikająca ze różnicowania uzyskiwanego
dzięki konwergencji dostaw gazu i energii
elektrycznej.
Wynikająca ze różnicowania (oryginalność i
kompleksowość) rozwiązań inżynierskich,
zwłaszcza w obszarze infrastruktury.
Zysk z niskich kosztów działalności
osiąganych w wyniku restrukturyzacji, w tym
zwłaszcza restrukturyzacji organizacyjnej i
strukturalnej (dywestycje).
Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(energia elektryczna i gaz).
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z oryginalnych rozwiązań inżynierskich
dla klientów.
Zysk ze skali transakcji (giełdy energii).

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Zasoby materialne (wielkość i
struktura kapitału,
charakterystyka potencjału
wytwórczego i przesyłowego,
źródła dostaw surowców
energetycznych, organizacja).

Relatywnie niski stopień pokrycia
aktywów kapitałem własnym na
poziomie nie przekraczającym 15%.
Potencjał wytwórczy oparty na węglu
kamiennym i brunatnym (56,5%),
energetyce atomowej (21,6%), gazie i
oleju (11,5%), OZE (10,4%).
Kopalnie węgla kamiennego,
brunatnego i gazu.
Moc elektryczna zainstalowana
26,4 tys. MW.
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Niemczech.
Technologie utylizacji odpadów,
produkcji urządzeń technicznych.
Technologie drukarskie.
Organizacja: strategiczny holding
wielopoziomowy.
Typ układu gospodarczego: na poziomie
korporacyjnym - kongiomeratowy, w
obszarze energetyki —kombinatowy
(pionowy).

Niski (12%) stopień pokrycia aktywów
kapitałem własnym.
W okresie 5 lat wzrost wartości aktywów o
ponad 80% przy relatywnie niskim wzroście
kapitału własnego (ok. 40%).
Zdywersyfikowany potencjał wytwórczy:
węgiel brunatny i kamienny (39,6%),
energetyka atomowa (32,2%), gaz i olej
(16,4%), OZE (11,6%).
Ponad 60% wzrost mocy elektrycznej
zainstalowanej (do poziomu 43,3 tys. MW)
osiągnięty głównie poprzez przejęcia w
brytyjskiej energetyce.
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europie
Centralnej.
Dywestycje aktywów niezwiązanych z
energetyką oraz kopalniami węgla.
Organizacja: strategiczny holding
wielopoziomowy.
Typ układu gospodarczego: kombinatowy
(pionowy).
Równorzędne jednostki biznesowe.

Zasoby niematerialne (liczba
zatrudnionych, rozwój kadr,
kapitał intelektualny, relacje z
otoczeniem).

Zatrudnienie: 162 tys. pracowników.
Wysoki poziom opłacania pracowników
(koszty pracy przypadające na jednego
zatrudnionego ok. 54 tys. EURO
rocznie).
Wartość kapitalizacji ponaddwukrotnie
(2,12) wyższa od wartości księgowej.
Integracja systemów zarządzania

Prawie dwukrotny spadek zatrudnienia (do
poziomu 86 tys. pracowników)
spowodowany głównie dywestycjami
kapitałowymi, przy umiarkowanym wzroście
kosztów pracy (ok. 62 tys. EURO rocznie na
jednego pracownika).
Rozwijanie zintegrowanego systemu
adaptacji pracowników.
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zasobami kadrowymi RWE - VEW.
Dobre relacje z samorządami lokalnymi
i władzami centralnymi.
Ukształtowany na rynku niemieckim
wizerunek przedsiębiorstwa partner
skiego dla społeczności lokalnych i
zależnego od samorządów.
Rozpoczęcie budowy wizerunku
europejskiej korporacji typu Multi
Utilities.
Pionier akwizycji w Europie Centralnej
(udane akwizycje w Słowacji i na
Węgrzech).
Rozpoczęcie obsługi rynku hurtowego
Niemczech.
Silne angażowanie się w partnerstwo
publiczno-prywatne w Niemczech.

Wzrost wartości kapitalizacji w stosunku do
wartości księgowej do poziomu 2,66.
Ukształtowanie w otoczeniu wizerunku
największej prywatnej korporacji
energetycznej UE o wysokich
kompetencjach, oferującej różnorodne
produkty.

Charakter podstawowych
działań.

Wydobywanie surowców
energetycznych, wytwarzanie energii
elektrycznej z różnych źródeł.
Dostawy energii elektrycznej, gazu,
paliw płynnych i wody.
Utylizacja odpadów, usługi inżynierskie
logistyczne.
Produkcja urządzeń energetycznych i
drukarskich.
Rozpoczynanie działalności w zakresie
hurtowego handlu energią elektryczną.

Wydobywanie surowców energetycznych
(poza węglem kamiennym), wytwarzanie
energii elektrycznej z różnych źródeł.
Dostawy energii elektrycznej, gazu.
Rozwój działalności w zakresie hurtowego
handlu energią elektryczną gazem,
tworzenie rozwiązań dla klienta.
Usługi inżynierskie dla energetyki.

Typ łańcucha wartości
umożliwiający identyfikację
źródeł tworzenia wartości.

Pełny model integratora: górnictwo,
wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja,
handel hurtowy i detaliczny energią
elektryczną, gazem, wodą paliwami
płynnymi.
Model integratora: logistyka i utylizacja
odpadów.
Wartość dla klienta: oferta wielu
mediów energetycznych i usług
dodatkowych (pakiet multi-utilities).
Dużo funkcji realizowanych
potencjałem wewnętrznym (serwis,
budowa sieci).

Dominujący typ łańcucha to pełny model
integratora: górnictwo (poza węglem
kamiennym), wytwarzanie, przesyłanie
(Niemcy), dystrybucja, handel hurtowy i
detaliczny energią elektryczną i gazem,
paliwami płynnymi. W przypadku Niemiec
występuje także model operatora
przesyłowego i dystrybucyjnego, a na rynku
brytyjskim operatora dystrybucyjnego.
Rozwinięty i dominujący outsourcing
kapitałowy serwisu i pomocniczej
działalności.
Wartość dla klienta:
- oferta niezawodnych dostaw energii
elektrycznej, gazu i wody,
- specjalistyczne usługi inżynierskie,
finansowe i zarządcze w obszarze energetyki.

Struktura łańcucha wartości
wskazująca determinanty
kosztów i różnicowania.

Rozwinięty łańcuch wartości (rynek
niemiecki), średni stopień integracji
(około 60% sprzedaży energii
elektrycznej pochodzi z własnej
produkcji) w zakresie dostaw energii
elektrycznej, wody i utylizacji odpadów,
duży stopień integracji dla dostaw gazu i
paliw płynnych - czynniki dające
możliwości zmniejszania kosztów
transakcyjnych i oferowania pełnej
gamy mediów energetycznych.
Elementy tworzenia wartości niezwiązane z domeną energetyczną (systemy dru
karskie, budownictwo, zarządzanie
terminami lotniczymi) mające

Rozwinięty łańcuch wartości (bez górnictwa
węgla kamiennego), duży stopień integracji
(prawie 70% sprzedaży energii elektrycznej
pochodzi z własnej produkcji) w zakresie
dostaw energii elektrycznej i gazu (rynek
niemiecki i brytyjski) pozwala na
dostosowanie całego łańcucha do potrzeb
klienta, zmniejszanie kosztów i tworzenie
barier dla konkurencji - efekt dodatni.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym i dystrybucyjnym na rynku
niemieckim i brytyjskim - efekt dodatni.
Efekt uczenia się: benchmarking wewnętrzny
wykorzystujący doświadczenia z
dywersyfikacji produktowej - efekt dodatni.
Efekt uczenia się: benchmarking wewnętrzny

Strategiczne kompetencje
(zarządzanie regulacją,
zdolność do akwizycji,
umiejętności obsługi rynku
hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publiczno prywatnego).

Przejęcie Innogy Holdings (znaczącego
przedsiębiorstwa na rynku brytyjskim) oraz
polskiego Stoen S.A.
Rozwijanie kompetencji obsługi rynku
hurtowego i rozwiązań inżynierskich dla
klientów.
Silne angażowanie się w partnerstwo
publiczno-prywatne w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.

Obszar: działania
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zmniejszać ryzyko korporacyjne - efekt
dodatni.
Przepływ informacji rynkowych
umożliwiający optymalizację
wykorzystania zdolności wytwórczych i
sieciowych w aspekcie kosztów - efekt
dodatni.
Rozproszenie inwestycji w różnych
obszarach działalności, małe efekty
wynikające z koncentracji na
działalności podstawowej - efekt
ujemny.
Wzrost kosztów związany z fuzjąefekt ujemny.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym, przesyłowym i
dystrybucyjnym na rynku niemieckim efekt dodatni.
Efekt synergii wynikający z
konwergencji strategii jednostek
biznesowych (połączenie funkcji,
doświadczeń i uczenia się dzięki
podobieństwom w dystrybucji
produktów) - efekt dodatni.

wykorzystujący doświadczenia zarządcze do
restrukturyzacji przejmowanych
przedsiębiorstw - efekt dodatni.
Efekt specjalizacji uzyskany poprzez
koncentrację na domenie energetycznej
(sprzedaż przedsiębiorstw działalności pozaenergetycznej) - efekt dodatni.
Częste zmiany organizacyjne utrudniające
integrację powiązań elementów łańcucha efekt ujemny.
Sprzężenia pomiędzy jednostkami
biznesowymi wykorzystujące centralizację
funkcji i synergię do obniżania kosztów efekt dodatni.
Polityki szczegółowe: wyspecjalizowane
usługi inżynierskie, zarządzanie energią u
klienta - element dyferencjacji (efekt
dodatni).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

42 mld EURO. Podobnym, choć w mniejszym stopniu, zmianom ulegała także wartość
aktywów - w 2005 roku ich poziom przekroczył 100 mld EURO. Wahania dochodów
i aktywów związane były ze zmieniającymi się (na skutek prowadzonych przejęć i sprzedaży
spółek) obszarami biznesowymi, co obrazują schematy struktury organizacji (rysunek 8.4).
Kapitalizacja rynkowa osiągnęła w 2005 roku poziom 35 mld EURO i jest niemal trzykrotnie
wyższa od wartości księgowej (w 2000 roku kapitalizacja była ponaddwukrotnie wyższa od
wartości księgowej), co świadczy o wzroście potencjału intelektualnego RWE.
Model

strategiczny

oparty był

na przewagach

konkurencyjnych

wynikających

z prowadzonych w sposób efektywny wielu obszarów działalności. W przypadku mediów
energetycznych działania obejmowały pełny łańcuch wartości: od pozyskiwania surowców
energetycznych do dostarczania i sprzedaży mediów energetycznych (rysunek 8.5). Koncern
cechuje się relatywnie dużymi zmianami strategii (tablica 8.3), czego wyrazem są
przedstawione na rysunku 8.4 struktury organizacyjne. W analizowanym okresie można
wyróżnić trzy charakterystyczne strategie. Pierwsza to przyjęta po fuzji w 1999 roku RWEVEW435 strategia

dyweryfikacji

działalności.

Oferowane

przez

Koncern

produkty

obejmowały zarówno media energetyczne, usługi infrastrukturalne, jak i usługi inżynierskie
czy systemy drukarskie. Obszarem działania był głównie rynek niemiecki. Po tym okresie,
w latach 2002-2003 nastąpiły bardzo znaczące akwizycje na rynku brytyjskim, czeskim
i polskim. RWE przejęło angielskie przedsiębiorstwo energetyczne Innogy Holdings, czeski

435 Szerzej fuzje i przejęcia na światowym rynku energetycznym opisano [w]: Koncepcje i modele konsolidacji
w sektorze paliwowo-energetycznym, red. J. Pyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 62 i dalsze.
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Rys. 8.4. Struktury organizacyjne RWE AG w latach 2000-2006
Fig. 8.4. Organisational structures o f RWE AG in years 2000—2006
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Transgas (2002), warszawskie przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej STOEN SA,
a także duże amerykańsko-brytyjskie przedsiębiorstwo wodne Thames Water. Akwizycje te,
obok już posiadanych przez firmę zasobów, stanowiły podstawę do przyjęcia strategii
nazywanej Multi Utilities - 4 Produkty - 4 Rynki. Najważniejsze produkty to: energia
elektryczna, gaz, woda, odpady. Za najważniejsze rynki uznano: Niemcy, Wielką Brytanię,
USA i Europę Centralną. Przedsiębiorstwo jednocześnie rozpoczęło dywestycje obejmujące
firmy działalności pozapodstawowej. Najnowsza strategia grupy RWE to ograniczenie się do
dwóch podstawowych produktów: energii elektrycznej i gazu. W roku 2005 sprzedano spółkę
utylizującą odpady, tj. RWE Umwelt, obecnie przedmiotem dywestycji jest przedsiębiorstwo
Thames Water. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa te były liczącymi się
graczami na obsługiwanych rynkach. W zakresie dostaw wody Thames Water była liderem
na rynkach: USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Obsługując łącznie ok. 60 min klientów,
zajmowała pod tym względem trzecie miejsce na świecie. Jeśli chodzi o zagospodarowanie
odpadów, to RWE było największym tego typu przedsiębiorstwem w Niemczech i drugim co
do wielkości na Wyspach Brytyjskich. Liczba ok. 16 min klientów dawała jej trzecią pozycję
w Europie.
Struktury organizacyjne RWE (zarówno ta obowiązująca w 2000 roku, jak i w roku
2005) miały charakter holdingów, w którym spółka zarządzająca realizowała funkcje
strategiczne, takie jak np. kontroling strategiczny, polityka inwestycyjna czy zarządzanie
kadrami.
Kształtowana dla klienta wartość wynika z charakteru i konfiguracji działań, tworzących
łańcuch wartości; dla badanego przedsiębiorstwa jest on urozmaicony (co jest rezultatem
realizacji portfela obejmującego wiele produktów - multi utility). W przypadku działalności
energetycznej dominującym typem tego łańcucha dla RWE jest model integratora.436 Na
rynku niemieckim w związku z prowadzeniem usług przesyłowych (działalność regulowana)
dodatkowo występuje jeszcze inny typ łańcucha wartości - jest nim mianowicie model
operatora437. W sposób syntetyczny łańcuch wartości przedstawiono na rysunku 8.5,
oznaczając w nim zmiany, jakie następowały w badanym okresie. Aktualnie główne działania
tworzące wartość dla klienta to:
-

wydobywanie surowców energetycznych (węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa),

-

wytwarzanie energii elektrycznej z różnych źródeł: energetyka węglowa, atomowa,
gazowa, olej opałowy,

-

przesyłanie energii elektrycznej (jeden z czterech operatorów na rynku niemieckim),

-

przesyłanie gazu (rynek niemiecki i czeski),

-

dystrybucja energii elektrycznej i gazu własnymi sieciami,

436 Model ten przedstawiono w Rozdziale 4.
437 Zob. Rozdział 4.
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Rynek, niemiecki (łącznie z obszarami zakreskowanymi - stan w latach 1999-2004)
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Rys. 8.5. Łańcuch wartości RWE (stan na rok 2005)
Fig. 8.5. Value chain o f RWE (for year 2005)

270
-

marketing i sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu (rynek brytyjski, niemiecki i czeski)
wszystkim grupom klientów,

-

hurtowy obrót energią elektryczną, gazem i instrumentami pochodnymi (trading),

-

wyspecjalizowane usługi inżynierskie (rozwiązania dla klienta), takie jak zarządzanie
ryzykiem, portfelem zakupów, energią u klienta, audyty energetyczne, doradztwo, usługi
inżynierskie (m.in. budowa sieci energetycznych), szeroko stosowany CRM.
K arta wyników
Uzyskane przez Koncern RWE wyniki reprezentujące: rentowność, pozycję rynkową

rozwój i bezpieczeństwo oraz wykorzystanie zasobów przedstawiono w tablicy 8.4.
1. Rentowność
Analizę rentowności oparto na podstawowych jej wskaźnikach, takich jak: zysk ekono
miczny (EVA), zysk bilansowy netto, stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) i kapitałów
zaangażowanych (ROCE), zwrot z aktywów (ROA) i zyskowność sprzedaży netto. Uzyskane
w badanym okresie przez Koncern wielkości tych wskaźników wskazują, że znacząca ich
poprawa nastąpiła w ostatnich dwóch latach. Można to wytłumaczyć reorientacją strategiczną
która polega na koncentracji na domenach związanych z energetyką, a więc rezygnacji
ze zdywersyfikowanej produktowo korporacji. Oznaczało to aplikację modelu opartego
na dokonywaniu wyboru stref efektywności (zysku), którymi były: elektroenergetyka
i gazownictwo. Jednocześnie RWE dokonywało restrukturyzacji wewnętrznej racjonalizując
potencjał kapitałowy, co wyraziło się w znaczącym wzroście zysku ekonomicznego (EVA)
i stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w ostatnich dwóch latach. Wzrost wartości
ekonomicznej przełożył się na dynamikę kapitalizacji, która - jak już wspomniano - znacząco
wyprzedzała wartość majątkową badanej korporacji.
2. Pozycja rynkowa
Badane przedsiębiorstwo miało i ma ustabilizowany duży udział (tablica 8.4) w rynku
niemieckim. Jest najważniejszym graczem w jego części dotyczącej energii elektrycznej
i istotnym w segmencie gazowniczym. Udana akwizycja na rynku brytyjskim (przejęcie
Innogy Holdings) dała RWE 15% udział w rynku energii elektrycznej i prawie 5% udziału
w rynku gazowniczym Zjednoczonego Królestwa. RWE posiadała praktycznie monopoli
styczną pozycję na czeskim rynku gazu. Przejęcie warszawskiego Stoenu zaznaczyło się
ponad 5% udziałem w polskim rynku dostaw energii elektrycznej. W 2005 roku radykalne
zmniejszenie się liczby posiadanych klientów wynikało z wycofania się z rynku dostaw wody
w USA oraz utylizacji odpadów i dostaw wody w Niemczech. Z obecnej liczby ok. 44 min
klientów, prawie 30 min to odbiorcy energii elektrycznej i gazu. Syntetyczny wskaźnik
przewagi konkurencyjnej, jakim jest wartość dodana, wykazuje się dużą dynamiką, osiągając
wysoki jej poziom w latach 2002-2003, co spowodowane było wzrostem kosztów pracy
i zysku. W następnych latach wartość dodana ukształtowana była w największym stopniu
przez rosnący zysk brutto przy jednoczesnym spadku kosztów pracy.
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3. Rozwój i bezpieczeństwo
Koncern RWE charakteryzuje się dużą dywersyfikacją źródeł wytwarzania energii
elektrycznej (energetyka atomowa, energetyka oparta na: węglu kamiennym, brunatnym,
gazie, oleju opałowym i odnawialnych źródłach energii), czego wyrazem jest wskaźnik
bezpieczeństwa zawierający się w przedziale 0,22 do 0,30. Sukcesywnie rośnie udział
odnawialnych źródeł energii w jej produkcji; ich poziom osiągnął w 2005 prawie 12%,
co jednak w porównaniu z Vattenfall jest niemal dwukrotnie mniej. Wolno obniża się poziom
emisyjności - jest on ciągle dużo wyższy niż np. źródeł wytwarzania w Vattenfall
(por. tablica 8.2), do czego przyczynia się znaczący udział energetyki węglowej (ponad
połowa zainstalowanej mocy). Po okresie znaczących inwestycji w majątek rzeczowy
aktywność ta zmniejszyła się w latach 2004-2005, Koncern wyraźnie kierunkuje się
na inwestycje w elektroenergetyce. W ostatnich latach korzystnie kształtowały się wielkości
stopnia odnowienia majątku trwałego, niemal całość amortyzacji wykorzystywana była
do inwestowania w ten rodzaj aktywów. Analizowane przedsiębiorstwo osiągnęło bardzo
wysoki poziom niezawodności dostaw energii, czego zresztą wymaga rynek niemiecki
i brytyjski.438 Obserwowano ustabilizowany, choć niezbyt wysoki, poziom unowocześniania
rzeczowego majątku. W przypadku wskaźników charakteryzujących wyposażenie pracy
notowano ich zmniejszającą się wielkość w latach 2004-2005, mimo to są one jednak
relatywnie wyższe niż w przypadku innych grup energetycznych (np. Vattenfall, E.ON).
4. Zasoby i ich wykorzystanie
Analiza

syntetycznego

wskaźnika

produktywności

(wartość

jednostki

energii)

wskazywała na znaczącą jego zmienność w badanym okresie. Po relatywnie wysokim
poziomie tak mierzonej produktywności w latach 2000-2001 i spadku w następnych dwóch
latach następował jej wzrost w latach 2004-2005. Obniżenie wartości prezentowanego
wskaźnika w latach 2002-2003 wyjaśnić można relatywnie niższymi cenami energii
elektrycznej na rynku niemieckim spowodowanych jego otwarciem.439 Obserwowano
sukcesywny wzrost wykorzystania zasobów ludzkich zarówno w aspekcie ich produ
ktywności, jak i zdolności do obsługi rynku. Szczególnie widoczny jest on w ostatnich trzech
latach, a więc w czasie gdy RWE łączyło już równorzędnie dwie domeny (obszary
biznesowe) działalności: elektroenergetyczną i gazowniczą. Potwierdzeniem doszukiwania się
wzrostu produktywności wskutek wykorzystywania efektu synergii i konwergencji energii
elektrycznej i gazu jest fakt, iż w tym właśnie okresie stan zatrudnienia był w tych obszarach
względnie ustabilizowany. To nie radykalna redukcja zatrudnienia była w tym przypadku
decydującą przyczyną wysokiego poziomu produktywności i zdolności do obsługi rynku.

438 Por. M. Miśkiewicz, Europejskie systemy elektroenergetyczne - podstawowe dane porównawcze, Elektro
energetyka, Nr 2 z 2005 roku, PSE, Warszawa 2005, s. 18.
435 Por. Third Benchmarking Report On The Implementation O f The Internal Electricity And Gas Market, Com
mission Draft Staff Working Paper, Commission O f The European Communities, Brussels 2005.

Tablica 8.4
Karta wyników RWE AG. uzyskiwanych w latach 2000-2005
POZYCJA RYNKOWA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
RENTOWNOŚĆ
(wartość dla klienta)
Przybliżona liczba klientów
Zysk ekonomiczny
42.700
90.000
102.000
101.000
44.000
[tys.]
(EVA) [min EUR]
Udział [%] w rynku energii
Zysk bilansowy netto
elektrycznej (gazu):
[min EUR]
7,8 (2,3)
8,1 (2,4)
8,4 (7,2)
7,6 (6.3)
UE
7.5 (6,5)
8,3 (7,1)
37,1 (9,5) 36,4 (11,7) 36,6 (12,5) 34,29 (10,1) 33,3 (12,2) 30,3 (12.0) Stopa zwrotu z kapitału
Niemcy
0,0
0,0
0,0
12,9 (4,8)
Wielka Brytania
15,2 (4,5) 14,1 (4,6) zaangażowanego [ROCE]
0,0
0,0
0,0
5,8 (98)
Polska (Czechy - gaz)
5,8 (98)
5.5 (98) [%]
Wartość dodana (suma zysku
brutto, amortyzacji, płac z
Stopa zwrotu z kapitałów
6.575
7725
14293
14164
13822
12960
narzutami i odsetek od
własnych (ROE)
kredytów) [min EUR]
Dynamika sprzedaży energii
w ujęciu ilościowym [rok
poprzedni = 100]

ROZWÓJ
I BEZPIECZEŃSTWO
Stopień dywersyfikacji
sposobów wytwarzania
energii (% udział OZE)
Poziom emisyjności źródeł
wytwórczych [kg/MWh]:
-

C02

-

S02

NOx
Nowoczesność aktywów
rzeczowych (relacja wartości
inwestycji rzeczowych do
wartości aktywów
rzeczowych)

100

109,9

136,1

121,1

108,6

97

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,25
b.d

0,24
(10,2)

0,30
b.d

0,22
(10,6)

0,23
(11,0)

0,23
(11,6%)

bd
bd
bd

0,06

bd
bd
bd

0,06

776
0.89
o,76

0,07

795
0,86
0.80

0,07

636
0,58
0,60

0,06

681
0,51
0,62

0,05

Stopa zwrotu z aktywów
(ROA)
Rentowność sprzedaży
netto (ROS)
Bieżąca płynność
finansowa
ZASOBY I ICH
WYKORZYSTANIE
Przeciętna jednostkowa
wartość energii [min
EUR/TWh]
Zdolność do obsługi
rynku mierzona relacją:
liczba klientów do liczby
pracowników (dot.
energetyki)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

770

307

365

781

1.778

2.408

1.264

621

1.050

953

2.137

2.231

bd

11,5

10,4

10,4

13,5

14,7

11,66

5,58

11,77

10,51

19,09

17,01

1,45

0,98

1,05

0,96

2,29

2,06

2,01

1,86

2,25

2,17

5,07

5,33

0,81

0,42

0,34

0,36

0,38

0,40

2000

2001

2002

2003

2004

2005

56,3

63,4

67,5

62,50

67,4

71,2

202

232

254

329

378

441

Produktywność zasobów
ludzkich mierzona war
0,33
0,35
0,40
0,42
0,43
0,54
tością (ilością) sprzedaży
(0,0040) (0,007) (0,007) (0,0071) (0,0065) (0,0071)
energii na 1 pracow. [min
EUR, TWh/pracow.]

to
ho

cd. tablicy 8.4
Stopień odnowienia majątku
(relacja amortyzacji do
wartości inwestycji
rzeczowych)
Niezawodność dostaw energii
elektr. (przeciętny w danym
roku wyrażony w minutach
czas przerwy w dostawie
energii elektr. przypadającej
na 1 odbiorcę - wielkość
przybliżona)
Nowoczesność wyposażenia
pracy (wartość inwestycji
rzeczowych przypadająca na
1 zatrud.) [min EUR]

1,00

1,17

0,98

1,04

1,16

1,03

b.d.

b.d..

<60

<60

<30

<30

0,15

0,13

0,14

0,14

0,09

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań i danych badanego przedsiębiorstwa.

0,10

Produktywność majątku
0,50
0,51
0,49
0,43
mierzona wartością
0,42
043
(ilością) sprzedaży energii (0,0050) (0,0058) (0,0062) (0,0062) (0,0076) (0,0065)
[min EUR, TWh]

Produktywność kapitału
2,74
2,78
mierzona wartością
(ilością) sprzedaży energii (0,035) (0,036)
[min EURO, TWh]

4,01
(0,055)

4,43
(0,072)

4,06
(0,061)

3,59
(0,047)
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W analizowanym okresie w RWE znacząco wzrastała także produktywność zaangażowanego
kapitału, co w mniejszym stopniu dotyczyło majątku trwałego (aktywów rzeczowych). Takie
relacje wskazują na to, że łatwiej jest uzyskiwać efekt synergii połączonych domen
działalności w części dotyczącej zasobów ludzkich i kapitałów niż majątku trwałego.
Podsumowując - zachowania strategiczne RWE cechowały się relatywnie, jak na grupę
energetyczną dużą zmiennością przekładającą się na zróżnicowany poziom rentowności
i wykorzystania zasobów. W latach 1999-2001 budowano model oparty na przewadze
konkurencyjnej wynikającej ze zdywersyfikowanej oferty produktowej w powiązaniu
z potencjałem konkurencyjności wykorzystującym podobieństwa mediów energetycznych.
Następne lata to przejęcia umożliwiające rozwój domeny elektroenergetycznej i gazowniczej
przy jednoczesnym ograniczaniu ilości innych obszarów biznesowych. Rezultat tych działań
to przedsiębiorstwo lokujące się w strefie zysku osiąganego z dostaw energii elektrycznej
i gazu. Dużą rolę we wzmacnianiu efektywności odgrywa wykorzystanie konwergencji
i synergii domen działalności: elektroenergetycznej i gazowniczej.

8.4. E.ON - aktywna korporacja energetyczna
Charakterystyka struktury modelu
Koncern (Grupa Kapitałowa) E.ON AG powstał w czerwcu 2000 roku w wyniku fuzji
dwóch znaczących w niemieckiej gospodarce sprywatyzowanych grup przemysłowych:
VIAG AG i VEBA AG. Strategicznym zamiarem połączenia tych dwóch giełdowych,
zdywersyfikowanych biznesowo korporacji było utworzenie przedsiębiorstwa energetycznego
o znaczeniu światowym. Początkowo Grupę Kapitałową tworzyły przedsiębiorstwa:
energetyczne, petrochemiczne, syntezy chemicznej, hutnictwa aluminium i budownictwa.
Sukcesywnie postępującym dywestycjom obejmującym przedsiębiorstwa hutnicze (VAV
Aluminium AG), chemiczne (Degussa AG), petrochemiczne (Veba Oel AG) i budowlane
(Viterra AG) towarzyszyły przejęcia przedsiębiorstw energetycznych na rynku brytyjskim
(Powergen PLC), niemieckim (Ruhgas AG), amerykańskim (LG&E Energy LLC), skandy
nawskim (Synkraft AB, Espoo Finlandia), a ostatnio na rynku rumuńskim (Electrica
Moldova, Distrigaz Nord) i bułgarskim (Goma Oragwica - Varna). W 2005 roku Koncern,
wspólnie z BASF AG i Gazprom, przystąpił do budowy gazociągu na dnie Bałtyku.
Jednocześnie zabiega o przejęcie jednego z największych energetycznych przedsiębiorstw
hiszpańskich, jakim jest Endesa.
W obserwowanym okresie głównymi arenami rynkowymi badanej Grupy Energetycznej
były: Niemcy i Wielka Brytania. W znacznie mniejszym stopniu organizacja ta działała
na rynku skandynawskim i Europy Centralnej. Charakterystykę kontekstu otoczenia
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powszechnego oraz sektorowego modelu odnosi się zatem głównie do rynku niemieckiego
(tablica 2 załącznik 1) i brytyjskiego (tablica 4 załącznik l).440
Zmiany w otoczeniu, w tym zwłaszcza postępująca liberalizacja rynku energetycznego,
to z pewnością ważny czynnik ukształtowania strategii Koncernu E.ON. Charakterystykę tej
strategii opisuje model, którego elementy przedstawiono w tablicy 8.5.
Analizowane przedsiębiorstwo w okresie ostatnich sześciu lat powiększyło swoje
zdolności produkcji energii elektrycznej o ponad 85% sprzedając jej ponad 367 TWh441,
co daje prawie 11% udział w rynku UE (25 krajów). Dynamika tę uzyskano dzięki przejęciom
w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Sprzedaż gazu z poziomu 72 TWh w roku 2000 wzrosła
do poziomu 356 TWh (akwizycje na rynku brytyjskim i skandynawskim) w roku 2002,
a po przejęciu Ruhrgas nastąpił skokowy wzrost tej sprzedaży do 790 TWh w roku 2003.
Kolejne przejęcie, tym razem rumuńskiego gazownictwa przy jednoczesnej dynamice
sprzedaży na dotychczasowych rynkach, lokuje E.ON jako lidera unijnego na rynku UE. Jest
to wynikiem sprzedaży w 2005 roku ok. 910 TWh gazu dającej badanej korporacji 19,3%
udziału w tym rynku. W okresie 2001 - 2005 tendencję wzrostową (choć w mniejszym
stopniu) miał także dochód - i tak, w roku 2000 zysk netto wyniósł ok. 3,6 mld EURO,
a w 2005 już ponad 7,4 mld EURO. Rosła także, choć w mniejszym stopniu, wartość
aktywów: z poziomu ok. 106 mld EURO w 2000 roku do 126 mld w 2005 roku. Ten
umiarkowany wzrost spowodowany był w większym stopniu relacjami dywestycje - przejęcia
niż nowymi rzeczowymi inwestycjami, co potwierdzają informacje zamieszczone w karcie
wyników (tablica 8.6). Kapitalizacja rynkowa osiągnęła w 2005 roku poziom prawie 58 mld
EURO i była wyższa od wartości księgowej o około 30%. Podobną relację odnotowano także
w roku 2004. Znacząco większe wartości kapitalizacji od wartości księgowej zanotowano w
latach 2000-2001 (odpowiednio 40 mld EURO i 39 mld EURO oraz 28 mld EURO i 24 mld
EURO). W latach 2002 - 2003 wartość księgowa zbliżona była do wartości rynkowej.
Przyczyną takiego stanu rzeczy były wysokomajątkowe przejęcia przedsiębiorstw wytwór
czych i sieciowych na rynku brytyjskim, niemieckim i amerykańskim powodujące wzrost
aktywów i kapitałów własnych.
Po okresie aktywności, jaki miał miejsce po fuzji tworzącej E.ON, w wielu dziedzinach
przemysłowych model strategiczny lat 2005-2006 oparto na przewadze strategicznej
osiąganej dzięki koncentracji na połączonych domenach: elektroenergetycznej i gazowniczej.
Koncepcja takiego modelu oraz dokonywane przejęcia w energetyce, przy jednoczesnej
sprzedaży innych spółek, znalazły odbicie w ewolucji struktury organizacyjnej, co obrazuje
rysunek 8.6.

440 Cechy tych rynków przedstawiono w poprzednim modelu, tj. RWE.
441 Wszystkie dane dot. energii elektrycznej i gazu bez sprzedaży w USA i obrotu hurtowego (tzw. trading).
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Tablica 8.5
Elementy i cechy modelu strategicznego E.ON AG
Okresy
Lata 1999-2000

Lata 2004-2005

Model oparty na przewadze
konkurencyjnej wynikającej z lokalizacji
i monopolistycznej pozycji na
regionalnych (landy) rynkach Niemiec.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności wykorzystującym
synergię konglomeratu.
Fuzja w 2000 roku VIAG AG i VEBA
AG. Poprzednio przedsiębiorstwa
tworzące Koncern dokonały akwizycji
przedsiębiorstw energetycznych na rynku
Czech, Słowacji, Węgier.

Model oparty na przewadze konkurencyjnej
wynikającej z wejść na nowe rynki poprzez
przejęcia i wzrost operacyjnej efektywności.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności wykorzystującym
konwergencję oraz synergię połączenia
domeny elektroenergetycznej i gazowniczej.
Przejęcia przedsiębiorstw: brytyjsko amerykańskiego Powergen PLC, szwedzkiego
Synkraft AB, fińskiego Espoo, niemieckiego
Ruhrgas AG, rumuńskich - Electrica Moldova
i Distrigaz Nord, bułgarskiego Goma
Oragwica Varna.
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Wydobywanie, magazynowanie i obrót
gazem.
Przesył, dystrybucja, marketing i sprzedaż
energii elektrycznej, gazu oraz ciepła.
Hurtowy obrót energią elektryczną i gazem
oraz obrót instrumentami finansowymi.
Pozyskiwanie i dostarczanie wody.

Elementy i
cechy modelu
Obszar: ogólna charakterystyka modelu
Dominujące rodzaje ( typy)
modeli.

Sposób konsolidacji.

Podstawowe rodzaje
działalności.

Główne produkty.

Struktura właścicielska.

Wytwarzanie energii elektrycznej i
ciepła.
Przesył, dystrybucja, marketing i
sprzedaż energii elektrycznej, gazu oraz
ciepła.
Produkcja paliw płynnych.
Produkcja chemikaliów.
Pozyskiwanie i dostarczanie wody.
Budownictwo mieszkaniowe.
Dostarczanie energii elektrycznej, gazu,
wody, paliw płynnych i stałych.

Spółka publiczna (giełdowa).
Zróżnicowany akcjonariat.

Obszar: przewaga konkurencyjna
Wartość oferowana klientom.
Zróżnicowana oferta obejmująca cztery
grupy produktów:
1) Niezawodnie dostarczane media
energetyczne - dominujące produkty:
energia elektryczna, paliwa płynne i
woda, w mniejszym zakresie gaz ziemny.
2) Półprodukty chemiczne
wykorzystywane w przemyśle
farmaceutycznym i tworzyw sztucznych.
3) Wyroby hutnicze (głównie aluminium
ze znaczącym wykorzystaniem energii
elektrycznej).
4) Ekskluzywne budownictwo
mieszkaniowe.
Wysoki poziom jakościowy oferowanych
produktów wynikający ze stosowania
nowoczesnych technologii i
doświadczenia.
Obsługiwane segmenty rynku. Niemieckie lokalne rynki odbiorców
energii elektrycznej i gazu, w znacząco
mniejszym stopniu wody.
Odbiorcy energii elektrycznej w
centralnych i wschodnich Węgrzech.
Odbiorcy energii elektrycznej w
południowych Czechach.

Dostarczanie energii elektrycznej, gazu, wody
i ciepła.
Instrumenty giełd energii (produkty fizyczne i
finansowe).
Spółka publiczna (giełdowa).
Akcjonariat zdominowany w ok. 70% przez
inwestorów instytucjonalnych.
Niezawodne, dostawy gazu, energii
elektrycznej i wody.
Konkurencyjne ceny gazu i energii
elektrycznej dla dużych odbiorców.
Zróżnicowane produkty fizyczne i finansowe
na rynkach energii.

Wszystkie grupy odbiorców gazu i energii
elektrycznej w Niemczech i w Wielkiej
Brytanii.
Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej w Skandynawii.
Dostawy wody - regionalne rynki Niemiec
(Bawaria, Saksonia).
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Regionalne rynki energii elektrycznej w
Europie Centralnej (Węgry, Czechy,
Słowacja, Bułgaria).
Dostawy gazu - rynek Rumunii.
Obsługa dużych odbiorców energii
elektrycznej i gazu.
Europejskie giełdy energii.
Dostawy energii elektrycznej w Stanie
Kentucky (USA).
Typ przewagi konkurencyjnej.

Naturalna, wynikająca z własności
systemu przesyłu i dystrybucji oraz
lokalizacji (obszar energetyki - Niemcy).
Wynikająca ze różnicowania
uzyskiwanego poprzez korzystną relację
jakości do ceny (obszar chemii,
hutnictwa i budownictwa).

Naturalna wynikająca z własności systemu
przesyłu i dystrybucji oraz lokalizacji
(Niemcy, Europa Centralna).
Dla wielu grup odbiorców - przewaga
wynikająca z niskich kosztów (Wielka
Brytania, Skandynawia).
Wynikająca ze różnicowania uzyskiwanego
dzięki konwergencji dostaw gazu i energii
elektrycznej.

Źródła i metody osiągania
zysku związane z prze
chwytywaniem wartości.

Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(media energetyczne).
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z efektu skali (przemysł
chemiczny).

Zysk z przywództwa na skalę krajową (gaz i
energia elektryczna).
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z niskich kosztów działalności
osiąganych w wyniku restrukturyzacji
strukturalnej (dywestycje i przejęcia).
Zysk ze skali transakcji (giełdy energii).

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Zasoby materialne (wielkość i
struktura kapitału,
charakterystyka potencjału
wytwórczego i przesyłowego,
źródła dostaw surowców
energetycznych, organizacja).

Pokrycie aktywów kapitałem własnym na
poziomie średnim, tj. ok. 26%.
Potencjał wytwórczy oparty na
energetyce atomowej (44,5%), węglu
kamiennym i brunatnym (44,3%), OZE
(7,0 %) i gazie (4,2%).
Kopalnie węgla brunatnego.
Moc elektryczna zainstalowana
29,0 tys. MW.
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Niemczech.
Technologie chemiczne, petrochemiczne,
hutnicze, i budowlane.
Organizacja: strategiczny holding
wielopoziomowy. Typ układu
gospodarczego: konglomerat.

Wzrastający stopień pokrycia aktywów
kapitałem własnym do poziomu 35%.
W okresie 5 lat wzrost wartości aktywów o
zaledwie 11% (co jest rezultatem relacji
dywestycje - przejęcia) przy wzroście
kapitału własnego o ponad 58%.
Zdywersyfikowany potencjał wytwórczy:
węgiel brunatny i kamienny (43,8%),
energetyka atomowa (33,3%), OZE (12,2%),
gaz (10,7 %).
Niemal dwukrotny wzrost mocy elektrycznej
zainstalowanej (do poziomu 53,5 tys. MW)
osiągnięty głównie poprzez przejęcia w
brytyjskiej, skandynawskiej i amerykańskiej
energetyce (potencjał na tych rynkach stanowi
prawie połowę zainstalowanych mocy).
Sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Europie
Centralnej, Skandynawii.
Dywestycje aktywów niezwiązanych z
energetyką (chemia, hutnictwo,
budownictwo).
Organizacja: strategiczny holding
wielopoziomowy.
Typ układu gospodarczego: kombinatowy
(pionowy).

Zasoby niematerialne (liczba
zatrudnionych, rozwój kadr,
kapitał intelektualny, relacje z
otoczeniem).

Zatrudnienie: 166 tys. pracowników.
Wysoki poziom opłacania pracowników
(koszty pracy przypadające na jednego
zatrudnionego ok. 65 tys. EURO
rocznie).
Wartość kapitalizacji znacząco wyższa
od wartości księgowej (kapitalizacja —
40,2 mld EURO, wartość księgowa
28,1 mld EURO).
Dobre relacje biznesowe i polityczne w
Niemczech.

Ponaddwukrotny spadek zatrudnienia (do
poziomu 80 tys. pracowników) spowodowany
głównie dywestycjami kapitałowymi.
Obniżanie kosztów pracy (ok. 57 tys. EURO
rocznie na jednego pracownika) spowodowane
przejęciami w rumuńskiej i bułgarskiej
energetyce.
Integracja systemu rozwoju pracowników
zatrudnionych w obszarze elektroenergetyka gazownictwo (Niemcy).
System ustawicznego kształcenia kadr - E.ON
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Zmiana wizerunku z przemysłowego
konglomeratu na światowy koncern
energetyczny
(rozpoczęcie
budowy
wizerunku
światowej
korporacji
energetycznej).

Akademie (własne centrum doskonalenia
pracowników).
Kapitalizacja po spadku w latach 2002 -2003
rośnie szybciej od wartości księgowej
osiągając w roku 2005 poziom 57,6 mld
EURO wobec 44,4 mld EURO wartości
księgowej.
Dobre relacje biznesowe na rynku niemieckim
i rosyjskim oraz z władzami centralnymi w
Niemczech.
Ukształtowanie w otoczeniu wizerunku
rozwojowej, ekspansywnej korporacji
energetycznej o znaczeniu światowym.

Zdolność do akwizycji - efektywne
akwizycje w Europie Centralnej (Węgry,
Czechy i Słowacja).
Duża zdolność do zarządzania regulacją.
Angażowanie
się
w
partnerstwo
publiczno-prywatne w Niemczech.

Duża zdolność do akwizycji: przejęcia w
Wielkiej Brytanii (Powergen), Skandynawii
(Synkraft), Niemczech (Ruhrgas), ostatnio w
Rumunii i Bułgarii.
Rozwijanie kompetencji obsługi iynku
hurtowego i rozwiązań dla klientów na
poziomie średnim - słabnąca aktywność w
obszarze trading (obroty w 2005 roku niższe
niż średnia za lata 2002 - 2004).

Charakter podstawowych
działań.

Wytwarzanie energii elektrycznej z
różnych źródeł.
Dostawy energii elektrycznej, gazu i
wody (lokalnie).
Produkcja półfabrykatów chemicznych,
metali i paliw płynnych.
Rozpoczynanie działalności w zakresie
hurtowego handlu energią elektryczną.

Wytwarzanie energii elektrycznej z różnych
źródeł.
Dostawy energii elektrycznej, gazu i wody
(lokalnie).
Rozwój działalności w zakresie hurtowego
handlu energią elektryczną, tworzenie
rozwiązań dla klienta.

Typ łańcucha wartości
umożliwiający identyfikację
źródeł tworzenia wartości.

Model
integratora:
wytwarzanie,
przesyłanie, dystrybucja, handel hurtowy
oraz detaliczny energią elektryczną,
gazem i wodą (w niewielkim zakresie).
Ograniczony model integratora: przemysł
chemiczny, petrochemiczny,
metalurgiczny i budownictwo
mieszkaniowe.
Działalność pomocnicza realizowana
zasobami zewnętrznymi i wewnętrznymi
(serwis, budowa sieci).
Wartość dla klienta: oferta niezawodnych
dostaw energii elektrycznej, gazu i wody,
wysoka jakość produktów chemicznych,
hutniczych i budowlanych.

Dominujący typ łańcucha to model integratora
obejmujący: wytwarzanie, przesyłanie
(Niemcy), dystrybucję, handel hurtowy i
detaliczny energią elektryczną i gazem.
W przypadku Niemiec występuje także model
operatora przesyłowego i dystrybucyjnego, a
na rynku brytyjskim operatora
dystrybucyjnego.
Rozwinięty i dominujący outsourcing
kontraktowy serwisu i pomocniczej
działalności.
Wartość dla klienta:
- oferta niezawodnych dostaw energii
elektrycznej i gazu
- zróżnicowane produkty fizyczne i finansowe
giełd energii.

Struktura łańcucha wartości
wskazująca determinanty
kosztów i różnicowania.

Łańcuch wartości (rynek niemiecki):
niski stopień integracji (nieco ponad 43%
sprzedaży energii elektrycznej pochodzi z
własnej produkcji) w zakresie dostaw
energii elektrycznej - efekt ujemny.
Duży stopień integracji dla dostaw gazu
(ponad 70% własnego wydobycia) i
wody, czynniki dające pewne możliwości
zmniejszania kosztów transakcyjnych i
oferowania kilku mediów
energetycznych - efekt dodatni.
Elementy tworzenia wartości niezwiązane z domeną energetyczną
(chemia, metalurgia, budownictwo)
mające zmniejszać ryzyko korporacyjne
- efekt dodatni.

Łańcuch wartości o zróżnicowanym, niskim
stopniu integracji (ok. 45% sprzedaży energii
elektrycznej z własnej produkcji źródeł energii
elektrycznej i 15% własnego wydobycia gazu)
w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu
(rynek niemiecki i brytyjski) pozwala w
ograniczonym zakresie na dostosowanie
całego łańcucha do potrzeb klienta,
zmniejszanie kosztów. Elementy łańcucha:
przesył i dystrybucja tworzy bariery dla
konkurencji - efekt dodatni.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym i dystrybucyjnym na rynku
niemieckim i brytyjskim.
Efekt uczenia się: benchmarking wewnętrzny
wykorzystujący doświadczenia z

Strategiczne kompetencje
(zarządzanie regulacją,
zdolność do akwizycji,
umiejętności obsługi rynku
hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publicznoprywatnego).
Obszar: działania
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Przepływ informacji rynkowych
umożliwiający optymalizację
wykorzystania zdolności wytwórczych i
sieciowych w aspekcie kosztów - efekt
dodatni.
Rozproszenie inwestycji w różnych
obszarach działalności, małe efekty
wynikające z koncentracji na działalności
podstawowej - efekt ujemny.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym w energetyce i przemyśle
chemicznym, a także w dystrybucji na
rynku niemieckim - efekt dodatni.
Wzrost kosztów wynikający z
konieczności integracji łączonych
przedsiębiorstw - efekt ujemny.

konwergencji produktowej i dywersyfikacji
rynkowej - efekt dodatni.
Efekt specjalizacji uzyskany poprzez
koncentrację na domenie energetycznej
(sprzedaż przedsiębiorstw działalności
pozaenergetycznej) - efekt dodatni.
Sprzężenia pomiędzy jednostkami
biznesowymi wykorzystujące centralizację
funkcji i synergię do obniżania kosztów efekt dodatni.
Efekt synergii wynikający z konwergencji
strategii jednostek biznesowych (połączenie
funkcji, doświadczeń i uczenia się) dzięki
podobieństwom w dystrybucji gazu i energii
elektrycznej - efekt dodatni.
Efekt wyróżniania się wynikający z
oferowania produktów giełd energii przy
wykorzystaniu potencjału kapitałowego i
pozycji Koncernu.
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Rys. 8.6. Struktury organizacyjne E.ON (latach 2000-2006)
Fig. 8.6. Organisational structures of E.ON (for years 2000-2006)
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Struktury organizacyjne E.ON (zarówno ta obowiązująca w 2001 roku, jak i aktualna)
mają charakter holdingów, w którym spółka zarządzająca realizuje funkcje strategiczne, takie
jak np. kontroling strategiczny, polityka inwestycyjna, planowanie strategiczne czy
zarządzanie kadrami. Aktualna struktura badanego przedsiębiorstwa opiera się na geogra
ficznych jednostkach rynkowych (market unit) łączących domenę elektroenergetyczną
i gazowniczą. Wyjątkiem jest E.ON Rurhgas AG, którego działalność ogranicza się
do gazownictwa.
Kształtowana dla klienta wartość wynika z działań tworzących łańcuch wartości, dla
badanego przedsiębiorstwa; aktualnie dominującym typem jest model integratora.442
W przypadku rynku niemieckiego w związku z prowadzeniem usług przesyłowych (działal
ność regulowana) dodatkowo występuje jeszcze model operatora443. W sposób syntetyczny
łańcuch wartości przedstawiono na rysunku 8.7, oznaczając w nim zmiany, jakie następowały
w badanym okresie. Aktualnie główne działania tworzące wartość dla klienta to:
-

wytwarzanie energii elektrycznej z różnych źródeł: energetyka węglowa, atomowa, OZE,
gazowa,

-

przesyłanie energii elektrycznej (jeden z czterech operatorów na rynku niemieckim),

-

przesyłanie gazu (rynek niemiecki i rumuński),

-

dystrybucja energii elektrycznej i gazu własnymi sieciami,

-

sprzedaż energii elektrycznej i gazu wszystkim grupom klientów,

-

hurtowy obrót energią elektryczną gazem i instrumentami pochodnymi (trading).
Analizując zmiany, jakie zachodziły w łańcuchu wartości w badanym okresie, można

zauważyć wyraźną tendencję do koncentracji aktywności w obszarze elektroenergetyki
i gazownictwa przy jednoczesnej eliminacji działań w sferze produkcji chemicznej, usług
logistycznych, telekomunikacyjnych i budowlanych.
K a rta wyników
Wyniki uzyskane przez Koncern E.ON, reprezentujące: rentowność, pozycję rynkową
rozwój i bezpieczeństwo oraz wykorzystanie zasobów, przedstawiono w tablicy 8.6.
1. Rentowność
Analizę rentowności oparto na podstawowych jej wskaźnikach, takich jak: zysk ekono
miczny (EVA), zysk bilansowy netto, stopa zwrotu z kapitałów zaangażowanych (ROCE)
i własnych (ROE), stopa zwrotu z aktywów (ROA) oraz zyskowność sprzedaży netto.
Uzyskane w badanym okresie przez Koncern wielkości tych wskaźników wskazują
że następowała systematyczna poprawa rentowności. Szczególnie widoczna jest ona od roku
2003, a więc po przejęciu Ruhrgas AG i koncentracji na działalności w obszarze elektro
energetyki oraz gazownictwa. Do tego okresu osiągane wielkości: zysku ekonomicznego,

442 Model ten przedstawiono w Rozdziale 4.
443 Op.cit.
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 8.7. Łańcuch wartości E.ON (stan na lata 2005-2006)
Fig. 8.7. Value chain o f E.ON (for years 2005 - 2006)

rentowności aktywów czy też rentowności sprzedaży z pewnością nie były zadowalające,
co przełożyło się (o czym wzmiankowano poprzednio) na niski wzrost kapitalizacji giełdowej
tej Spółki. Na podkreślenie zasługuje znaczący wzrost rentowności sprzedaży spowodowany
większym udziałem w jej strukturze energii elektrycznej i gazu oraz stabilny, dość wysoki
poziom stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału będący rezultatem wysokiego poziomu
wielkości EBIT.
2. Pozycja rynkowa
Badane przedsiębiorstwo miało i ma ustabilizowany duży udział (tablica 8.7) w rynku
niemieckim. Jest jednym z dwóch najważniejszych (obok RWE) graczy w jego części
dotyczącej energii elektrycznej i liderem w segmencie gazowniczym. Udana akwizycja

Tablica 8.6
Karta wyników E.ON AG uzyskiwanych w latach 2000-2005
2002

2003

2004

2005

24.250.000 27.750.000 28.200.000 29.200.000

RENTOWNOŚĆ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Zysk ekonomiczny (EVA)
[min EUR]

- 179

-20

-18

251

1.477

1.872

3.678

2.570

2.777

4.647

4.339

7.407

13,12

10,51

10,83

15,61

12,93

16,65

10,1

10,3

9,2

9,9

11,5

12,1

3,46

2,53

2,46

4,15

3,80

5,85

3,94

6,90

7,49

10,02

8,84

13,13

0,56

0,54

0,34

0,32

0,34

0,42

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Przeciętna jednostkowa
wartość energii [min
EUR/TWh]

51,3

57,5

66,1

38,2

38,8

42,5

Zdolność do obsługi rynku
mierzona relacją: liczba
klientów do liczby pracow.

245

269

340

426

401

364

12,1 (4,1) 12.2 (17,6) 11,7(16,7) 12.1(17,8) Zysk bilansowy netto [min
33,9(11,2) 37.3 (64,2) 36,4 (64,3) 36,9 (66,3) EUR]
6,4 (4,9)
19,2(9,6) 16,2 (9,5) 16.0 (9,3)
18,6(46,5) 17,8 (46,4) 17,9(46,3) 18,2(46,2)
Stopa zwrotu z kapitałów
własnych (ROE) [%]
8.413
13.674
13.850
14.665 Stopa zwrotu z kapitału
zaangażowanego (ROCE)
[%]
Stopa zwrotu z aktywów
(ROA) [%]
Rentowność sprzedaży
113
328
106
105
netto (ROS) [%]
Bieżąca płynność
finansowa
2005
ZASOBY I ICH
2002
2003
2004
WYKORZYSTANIE

ROZWÓJ
2000
2001
I BEZPIECZEŃSTWO
Stopień dywersyfikacji:
sposobów wytwa
rzania energii (%
0,41 (7,0) 0,38 (10,2) 0,38(11,4)
udział OZE)
dostaw (pozyskiwa
0,56*
b.d
0,25
nia) gazu**
Poziom emisyjności C02
źródeł wytwórczych
650
570
550
[kg/MWh]

0,37 (9,7)

0,35 (9,8)

0,33 (10,8)

0,24

0,24

0,23

570

510

510
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POZYCJA RYNKOWA
2000
2001
(wartość dla klienta)
Przybliżona liczba
18.300.000 19.000.000
klientów (tys.)
Udział [%] w rynku
energii elektr. (gazu):
UE
8,2 (3,6) 12.3 (4,0)
Niemcy
32,4(8,1) 34,0 (9,6)
Wlk. Brytania
0
0
Skandynawia
0
12.4 (47,6)
Wartość dodana (suma
zysku brutto,
20.014
12.529
amortyzacji, płac z
narzutami i odsetek od
kredytów) [min EUR]
Dynamika sprzedaży
energii w ujęciu
ilościowym [%]
100
124

cd. tablicy 8.6
Nowoczesność aktywów
rzeczowych (relacja
wartości inwestycji
rzeczowych do wartości
aktywów rzeczowych)
Stopień odnowienia
majątku (relacja
amortyzacji do wartości
inwestycji rzeczowych)
Niezawodność dostaw
energii el. (przeciętna w
danym roku ilość minut
przerwy w dostawie
energii el. przypadającej
na 1 odbiorcę - wielkość
przybliżona)**
Nowoczesność
wyposażenia pracy
(wartość inwestycji
rzeczowych przypada
jąca na 1 zatrudnionego)
[min EURO]

bd

0,08

0,08

0,05

0,06

0,07

b.d-

1,07

0,91

1,23

1,11

0,97

bd

bd

<60

bd

<30

<30

Produktywność zasobów
ludzkich mierzona
wartością (ilością)
sprzedaży energii [min
EURO, TWh]
Produktywność majątku
mierzona wartością
(ilością) sprzedaży energii
[min EURO, TWh]

Produktywność kapitału
mierzona wartością
[min EURO, TWh]
b,d.

0,02

0,03

0,04

0,04

*Lata 2002-2005 dotyczą Ruhrgas AG
** dotyczy rynku niemieckiego
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0,04

0,68
0,47
0,45
0,71
0,38
0,71
(0,0074) (0,0081) (0,0068) (0,0183) (0,0178) (0,0166)

0,28
(0,005)

0,34
(0,006)

0,26
(0,004)

0,41
0,43
0,45
(0,0110) (0,0110) (0,0105)

0,70
(0,013)

1,05
(0,019)

1,44
1,56
1,46
(0,014)) (0,0400) (0,0370)

1,27
(0,029)
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w Wielkiej Brytanii (przejęcie Powergen) i Skandynawii (Synkraft) dają przedsiębiorstwu
silną pozycję na rynkach energii elektrycznej i gazu w tych krajach. O ile jednak udział E.ON
w Skandynawii wykazuje tendencję lekko wzrostową o tyle udział Koncernu w rynku
brytyjskim maleje, co wynika z silnego natężenia konkurencji na rynku brytyjskim, gdzie
działają bardzo aktywni gracze, tj. EdF, RWE i Scottish Power. W analizowanym okresie
ciągle rosła wielkość sprzedawanych mediów energetycznych; skokowy przyrost w 2003 roku
to w największym stopniu wynik przejęcia niemieckiego potentata gazowniczego Ruhrgas AG. Bezpośrednio po dokonaniu fuzji (rok 2000) tworzącej E.ON wartość dodana
ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie, co było rezultatem wysokich kosztów pracy i
zysku brutto. W dwóch następnych latach obniża się zyskowność brutto (strata w 2002 roku),
następuje znaczący spadek wartości dodanej aż do poziomu ok. 8,5 mid EURO, a głównym
jej składnikiem (ponad 80%) są wtedy koszty pracy. Przejęcia na rynku niemieckim i
brytyjskim oraz ograniczanie kosztów skutkują wzrostem zysku brutto, co przekłada się na
sukcesywny wzrost wartości dodanej w latach 2003-2005.
3. Rozwój i bezpieczeństwo
Grupa Energetyczna E.ON charakteryzuje się wzrastającą różnorodnością źródeł
wytwarzania energii elektrycznej (energetyka oparta na: węglu kamiennym, brunatnym,
gazie, i odnawialnych źródłach energii), czego wyrazem jest wskaźnik bezpieczeństwa
wynoszący w 2005 roku 0,33, podczas gdy jeszcze w 2000 roku wynosił on 0,41. Jest on
jednak mniej korzystny niż w RWE, gdzie w 2005 roku ukształtował się na poziomie 0,22.
Wzrost dywersyfikacji osiągnięto głównie poprzez zmniejszenie udziału energetyki atomowej
i zwiększenie znaczenia OZE w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Bardzo
korzystnie kształtuje się w ostatnich czterech latach wskaźnik bezpieczeństwa dostaw gazu;
jego stała poprawa możliwa była dzięki zmniejszającemu się udziałowi dostaw z Rosji
(w 2002 roku - 35%, w 2005 roku 28%) w jej strukturze. Udział odnawialnych źródeł energii
w jej produkcji wynosił w 2005 ponad 10%, nieco mniej niż w RWE (prawie 12%) i znacznie
mniej niż w Vattenfall (21%). Pomimo wzrastającego udziału energetyki węglowej obniża się
poziom emisyjności - jest on ciągle dużo wyższy niż np. źródeł wytwarzania w Vattenfall, ale
niższy niż w RWE, co jest ekologicznym sukcesem Koncernu. Po okresie większych
inwestycji w latach 2001-2002 w majątek rzeczowy aktywność ta zmniejszyła się w latach
2003-2004 i ponownie wzrosła w 2005 roku. Koncern praktycznie od 2003 roku kierunkuje
się wyłącznie na inwestycje w energetyce. W badanym okresie korzystnie kształtują się
wielkości stopnia odnowienia majątku trwałego, niemal całość amortyzacji wykorzystywana
była do inwestowania w ten rodzaj aktywów. Analizowane przedsiębiorstwo osiągnęło bardzo
wysoki poziom niezawodności dostaw energii, czego zresztą wymaga rynek niemiecki i
brytyjski.444 Obserwuje się ustabilizowany, choć niezbyt wysoki poziom unowocześniania
rzeczowego majątku; jest on porównywalny do odpowiednich wyników RWE czy Vattenfall
444 Por. M. Miśkiewicz, Europejskie systemy elektroenergetyczne - podstawowe dane porównawcze, Elektro
energetyka, N r 2 z 2005 roku, PSE, Warszawa 2005, s. 18.
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(ostatnie trzy lata). Z kolei w przypadku wskaźników charakteryzujących nowoczesność
wyposażenia pracy notuje się ich relatywnie (w stosunku do innych przedsiębiorstw
energetycznych) niski poziom, co w dużym stopniu spowodowane jest wysokim poziomem
zatrudnienia wiążącym się z przejęciami w Europie Centralnej.
4. Zasoby i ich wykorzystanie
Analiza syntetycznego wskaźnika produktywności (wartość jednostki energii) wskazuje
na znaczące się obniżanie jego wartości w badanym okresie. Po relatywnie wysokim
poziomie tak mierzonej produktywności w latach 2000-2002 następuje jej spadek,
czego przyczyną jest większy udział gazu w całości sprzedaży, natężenie konkurencji oraz
sprzedaż mediów w Rumunii i Bułgarii. Obserwuje się skokowy wzrost wykorzystania
zasobów ludzkich w roku 2003 zarówno w aspekcie ich produktywności, jak i zdolności
do obsługi rynku. Dotyczy to także produktywności kapitału i aktywów. Wobec wzrostu
zatrudnienia za główny czynnik osiągania tak dobrych relacji sprzedaż - zasoby uznać należy
koncentrację działalności energetycznej, w tym połączenie domeny elektroenergetycznej
i gazowniczej. Produktywność pracy nieco spada w roku 2005 (duży wzrost zatrudnienia akwizycje na Bałkanach) przy jednoczesnej poprawie relacji sprzedaż - kapitał i stabilizacji
produktywności aktywów trwałych. Wielkości te potwierdzają wysokie kompetencje
przedsiębiorstwa w dokonywaniu akwizycji.
Reasumując, można stwierdzić, że badane przedsiębiorstwo przeszło swoistą ewolucję od
zdywersyfikowanego konglomeratu do pionowo skonsolidowanej grupy energetycznej.
Dominującym czynnikiem zdobywania rynku oraz budowania przewagi konkurencyjnej były
kompetencje i skuteczność w akwizycjach przedsiębiorstw energetycznych w: Skandynawii,
Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i Europie Centralnej, której towarzyszyły dywestycje
spółek niezwiązanych z energetyką. Determinant efektywności należy się doszukiwać
w orientacji na specjalizowanie się w działalności elektroenergetycznej i gazowniczej oraz
wykorzystywaniu synergii, a także konwergencji pomiędzy tymi aktywnościami.

8.5. Electrabel SA - strategia efektywnego wykorzystywania zasobów
Charakterystyka struktury modelu
Historia przedsiębiorstwa - Grupy Energetycznej Electrabel SA sięga 1905 roku i była
ściśle związana z rozwojem elektroenergetyki (a później gazownictwa i ciepłownictwa)
w Belgii. Po połączeniu w 2000 roku z holenderską Epon SA notowana na belgijskiej giełdzie
(Euronext) Spółka zostaje niekwestionowanym liderem na rynku energetycznym Beneluksu.
W latach 1999 - 2001 jej głównymi akcjonariuszami były belgijskie i holenderskie
samorządy lokalne (ponad 50% udziału) oraz Tractabel SA (ponad 45% udziału).
W następnych latach następuje sukcesywne przejmowanie Spółki przez międzynarodową
korporację SUEZ, której udział w jej kapitale akcyjnym na koniec 2006 roku wynosił 98,6%.

286
W badanym okresie Grupa Electrabel brała udział w prywatyzacji energetyki w Europie
Centralnej, przejmując węgierską elektrownię Dunamenti i elektrownię im. T. Kościuszki
w Połańcu. Dokonała także inwestycji finansowych i rzeczowych we Włoszech, Francji
i Niemczech. Skala przejęć jest jednak mniejsza niż dokonanych w tym czasie przez
Vattenfall, RWE czy E.ON.
W obserwowanym okresie główną areną rynkową badanej Grupy Energetycznej były
kraje Beneluksu. W znacznie mniejszym stopniu organizacja ta działała na rynku francuskim,
włoskim, polskim czy też węgierskim. Charakterystykę kontekstu otoczenia powszechnego
oraz sektorowego modelu odnosić zatem należy głównie do rynku belgijskiego i holender
skiego. Rynek ten uznać można za liberalny, co wynika z zestawienia jego cech
przedstawionych w tablicy 5 załącznika 1. Otwarcie rynku energii nastąpiło w Holandii
i Belgii dość szybko445; nie pozostało to bez wpływu na kształt stosowanych przez badane
przedsiębiorstwo strategii, co opisuje odpowiedni model (tablica 8.7).
Tablica 8.7
Elementy i cechy modelu strategicznego Electrabel SA
Okresy
ElementyT
cechy modelu
—
Obszar: ogólna charakterystyka modelu

Lata 1999-2000

Lata 2004-2005

Dominujące rodzaje (typy)
modeli.

Model oparty na przewadze konkurencyjnej
wynikającej z lokalizacji i monopolistycznej
pozycji na lokalnych rynkach Beneluksu.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności (głównie w sferze
wytwarzania).

Sposób konsolidacji.

Fuzja z Epon (Holandia)
Przejęcie elektrowni Dunamenti (Węgry).

Podstawowe rodzaje
działalności.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii
elektrycznej i gazu.
Hurtowy obrót energią elektryczną.

Główne produkty.

Dostarczanie energii elektrycznej i gazu.
Usługi telewizji kablowej.
Hurtowy obrót energią elektryczną.

Struktura właścicielska.

Spółka notowana na belgijskiej giełdzie
(Euronext). Główni akcjonariusze:
belgijskie i holenderskie gminy (51%),
Tractabel (42%).

Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności wykorzystującym
konwergencję oraz synergię połączenia
domeny elektroenergetycznej i gazowniczej.
Model strategiczny oparty na determinantach
rentowności.
Model strategiczny jako podstawa
innowacyjnej koncepcji biznesu.
Przejęcie średnich wielkości elektrowni we
Włoszech, Francji (głównie wodnych),
Niemczech oraz przez prywatyzację
Elektrowni Połaniec.
Sieć niewielkich przedsiębiorstw wytwa
rzania, sprzedaży i usług energetycznych.
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Dystrybucja energii elektrycznej i gazu.
Marketing, sprzedaż energii elektrycznej i
gazu.
Hurtowy obrót energią elektryczną i gazem.
Świadczenie energetycznych usług dodanych
z wykorzystaniem CRM.
Dostarczanie energii elektrycznej i gazu.
Instrumenty giełd energii (produkty fizyczne i
finansowe giełd energii).
Wyspecjalizowane usługi energetyczne
(projekty dla energetyki, ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie energetyki).
Spółka notowana na belgijskiej giełdzie.
Główny akcjonariusz: Suez Group - ponad
98% akcji.

445 Por. Tablica 2.1. Rozdział 2.
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Obszar: przewaga konkurencyjna
Wartość oferowana
Dostawy energii elektrycznej i ciepła
klientom.
pochodzące z ekologicznych źródeł.
Bezpieczne (dzięki dyweryfikacji źródeł
zaopatrzenia) dostawy gazu.
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej i gazu dla dużych odbiorców.

Niezawodne dostawy energii elektrycznej
pochodzące z ekologicznych źródeł.
Bezpieczne (dzięki dyweryfikacji źródeł
zaopatrzenia) dostawy gazu.
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej i gazu dla dużych odbiorców.
Optymalizowanie portfela zakupów energii u
klienta.
Instrumenty pochodne giełd energii.
Wartość pochodząca z wyspecjalizowanych
usług komplementarnych.

Obsługiwane segmenty
rynku.

Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej i gazu w Belgii.
Wielcy odbiorcy energii w Holandii.
Przedsiębiorstwa dystrybucji energii
elektrycznej w Holandii i na Węgrzech.
Holenderska giełda energii

Wszystkie grupy odbiorców energii
elektrycznej i gazu w Belgii.
Przedsiębiorstwa dystrybucji energii
elektrycznej i wielcy odbiorcy energii
elektrycznej (Holandia Niemcy, Francja,
Włochy, Polska, Węgry).
Giełdy energii UE.

Typ przewagi
konkurencyjnej.

Naturalna wynikająca z własności systemu
dystrybucji i lokalizacji (Beneluks).
W przypadku dużych odbiorców przewaga
wynikająca z niskich kosztów wytwarzania.

Przewaga wynikająca z lokalizacji
(Beneluks).
W przypadku dużych odbiorców przewaga
wynikająca z niskich kosztów wytwarzania
energii elektrycznej i zakupu.
Niezawodne (bezpieczne) dostawy gazu
(wyróżnianie się dywersyfikacją bez dostaw z
Azji).
Naturalna wynikająca z własności systemu
dystrybucji (rynek Beneluksu).
Budowanie przewagi systemu obsługi i
oferowania rozwiązań (lock-in).

Źródła i metody osiągania
zysku związane z
przechwytywaniem
wartości.

Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(dystrybucja energii elektrycznej i gazu).
Zysk przedsiębiorczy (inicjowanie
hurtowego handlu energią).

Zysk z niskich kosztów wytwarzania energii
osiąganych dzięki nowoczesnym źródłom
energii i restrukturyzacji.
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z rozwiązań dla klientów.
Zysk ze skali transakcji (giełdy energii).

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Zasoby materialne
(wielkość i struktura
kapitału, charakterystyka
potencjału wytwórczego i
przesyłowego, źródła
dostaw surowców
energetycznych,
organizacja*).

Dość wysoki stopień pokrycia aktywów
kapitałem własnym sięgający prawie 39%.
Zdywersyfikowany potencjał wytwórczy
oparty na węglu kamiennym (40%),
energetyce atomowej (32%), gazie (21%) i
OZE (7,0 %).
Moc elektryczna zainstalowana
24,8 tys. MW.
Własne sieci przesyłowe i dystrybucyjne w
Belgii.
Wysoki poziom dywersyfikacji źródeł
dostaw gazu (Holandia - 34%, Norwegia 34%, Algeria - 30%, Wielka Brytania i inne
kraje - 6%).
Strategiczny holding wielopoziomowy.
Dominujący typ układu gospodarczego:
kombinatowy (pionowy).

Pomimo powolnego spadku pokrycia
aktywów kapitałem własnym (w 2004 roku
wynosił ponad 35%,w 2005 roku ok. 31%)
zachowywane jest bezpieczeństwo
finansowania. W okresie 6 lat umiarkowany
wzrost aktywów (73%) i niewielki kapitału
własnego (38%).
Zdywersyfikowany potencjał wytwórczy
oparty na węglu kamiennym (42%),
energetyce atomowej (22%), gazie (18%) i
OZE (18,0%).
Wzrost (o 17%) mocy elektrycznej
zainstalowanej do poziomu 29,1 tys. MW
uzyskany wyłącznie dzięki akwizycjom.
Zachowanie wysokiego poziomu
dywersyfikacji dostaw gazu.
Ograniczenie sytemu sieciowego do sieci
dystrybucyjnych w Belgii.
Strategiczny holding wielopoziomowy.
Równorzędne jednostki biznesowe.
Typ układu gospodarczego:
- pionowy (Belgia),
- poziomy (pozostałe kraje).
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Zasoby niematerialne
(liczba zatrudnionych,
rozwój kadr, relacje z
otoczeniem, kapitał
intelektualny).

Zatrudnienie na poziomie 13-120
pracowników, bardzo wysoko opłacanych
(koszty pracy przypadające na jednego
zatrudnionego powyżej 112 tys. EURO
rocznie).
Ukształtowanie na rynku Beneluksu
wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego dla
środowiska, klientów i pracowników.
Zintegrowany system rozwoju
pracowników.

Sukcesywny wzrost zatrudnienia
(spowodowany przejęciami) do poziomu
15 794 pracowników w roku 2005, a więc o
ok. 20% w stosunku do 2000 roku.
Duży spadek (ok.25%) rocznych kosztów
pracy przypadających na jednego
zatrudnionego, w 2005 roku wynosiły one ok.
85 tys. EURO. Zmniejszenie tych kosztów
możliwe było poprzez przejęcia elektrowni na
polskim, węgierskim i włoskim rynku.
Utrzymywanie się korzystnych relacji
kapitalizacja - wartość księgowa wskazująca
na sukcesywny wzrost kapitału
intelektualnego.

Strategiczne kompetencje
(zarządzanie regulacją,
zdolność do akwizycji,
umiejętności obsługi rynku
hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publiczno prywatnego).

Udana fuzja w Holandii i akwizycja na
Węgrzech.
Prekursor w obsłudze rynku giełdowego.
Silne angażowanie się w partnerstwo
publiczno-prywatne.
Rozwijanie usług komplementarnych.

Zarządzanie regulacją - dobre relacje z
niezależnymi belgijskimi i holenderskimi
operatorami.
Relatywnie do innych grup energetycznych
ograniczona zdolność do akwizycji doprowadzenie do przejęcia przez Suez.
Rozwijanie kompetencji obsługi rynku
hurtowego i usług komplementarnych
(inżynierskich) - duże sukcesy w tradingu.
Angażowanie się w partnerstwo publicznoprywatne (na średnim poziomie).
Radykalne działania restrukturyzacyjne w
Polsce utrudniają budowanie pozytywnego
image w otoczeniu.

Charakter podstawowych
działań.

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz
ciepła z efektywnych źródeł.
Przesył, dystrybucja, marketing oraz
sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
Rozpoczynanie działalności w zakresie
hurtowego handlu energią elektryczną i
zarządzania ryzykiem.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze
zdywersyfikowanych, ekologicznych źródeł inwestycje w odnawialne źródła energii
(Belgia, Francja, Włochy).
Dystrybucja, marketing oraz sprzedaż energii
elektrycznej i gazu.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
(Belgia, Francja, Włochy).
Rozwój działalności w zakresie hurtowego
handlu energią elektryczną i tworzenia
rozwiązań dla klienta (zarządzanie portfelem i
ryzykiem).

Typ łańcucha wartości
umożliwiający identyfikację
źródeł tworzenia wartości.

Model integratora: wytwarzanie —przesył dystrybucja - handel hurtowy i detaliczny
energią elektryczną oraz gazem.
Outsourcing kontraktowy, kapitałowy
ograniczony do bieżącego serwisu.
Wartość dla klienta: niezawodne dostawy
energii elektrycznej i gazu (dywersyfikacja
- bezpieczeństwo źródeł dostaw).

Dominujący typ łańcucha:
1. Belgia.
Model integratora: wytwarzanie (zakup gazu)
—dystrybucja —handel hurtowy i detaliczny
energią elektryczną i gazem (bez przesyłu).
2. Pozostałe kraje.
Ograniczony model integratora: wytwarzanie
- handel hurtowy energią elektryczną.
Koncentracja na podstawowej działalności outsourcing kontraktowy i kapitałowy
pomocniczej działalności.
Wartość dla klienta: ekologiczna oraz tania
energia elektryczna i gaz.
Zarządzanie energią u klienta.

Struktura łańcucha wartości
wskazująca determinanty
kosztów i różnicowania.

Bardzo wysoki stopień integracji w zakresie
energii elektrycznej (100% sprzedaży
energii elektrycznej pochodzi z własnej
produkcji, własny przesył i dystrybucja) efekt dodatni.
System energetyczny: wytwarzanie przesył - dystrybucja - sprzedaż, pozwala
na dostosowanie całego łańcucha do potrzeb
klienta i zmniejszania kosztów (w tym

Zmiana konfiguracji łańcucha - wydzielenie
fazy przesyłu, wzmocnienie faz: wytwarzania
i sprzedaży energii.
Zmniejszony, choć nadal wysoki stopień
integracji (około 89% sprzedaży energii
elektrycznej pochodzi z własnej produkcji) efekt dodatni.
System energetyczny wytwarzanie dystrybucja - sprzedaż pozwala na

Obszar: działania
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transakcyjnych) oraz tworzenia barier dla
konkurencji.
Przepływ informacji rynkowych
umożliwiający wykorzystanie zdolności
wytwórczych i sieciowych w aspekcie
kosztów.
Bardzo niski stopień integracji w zakresie
gazu ziemnego przy jednocześnie bardzo
wysokim stopniu dywersyfikacji dostaw, co
podnosi ich poziom bezpieczeństwa.
Koordynacja decyzji inwestycyjnych
systemu energetycznego dająca korzyści dla
systemu wartości.
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym, przesyłowym i
dystrybucyjnym na rynku belgijskim.

dostosowanie całego łańcucha do potrzeb
klienta, zmniejszanie kosztów, w związku z
wydzieleniem przesyłu zmniejszenie barier
dla konkurencji.
Efekt skali związany z potencjałem wytwór
czym, przesyłowym i dystrybucyjnym na
lynku belgijskim.
Efekt skali (kosztowy) związany z potencja
łem wytwórczym i hurtowym obrotem
energią (poziom 600 TWh rocznie na rynku
UE).
Efekt uczenia się (kosztowy) - benchmarking
wewnętrzny wykorzystywany w Grupie.
Efekt uczenia się wykorzystywany do proefektywnościowej restrukturyzacji
przejmowanych elektrowni.
Wyspecjalizowane usługi inżynierskie i
zarządzanie energią u klienta - element
(efekt) dyferencjacji.
♦Klasyfikacja holdingów oparta na: H. Jagoda, B. Haus, Holding. Holding organizacja i funkcjonowanie, PWE
Warszawa 1995, s. 22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.

Analizowane przedsiębiorstwo w okresie ostatnich sześciu lat powiększyło swoje
zdolności produkcji energii elektrycznej o około 17%, sprzedając jej ponad 145 TWh446,
co daje prawie 4% udział w rynku UE (25 krajów). Tę dynamikę uzyskano dzięki przejęciom
średniej wielkości źródeł energii w Polsce, Francji, Niemczech i we Włoszech. Sprzedaż gazu
wzrosła w nieznacznym stopniu z poziomu 64 TWh w roku 2000 do73 TWh w 2005 roku
i prowadzona była na rynku Beneluksu. W latach 2000-2005 przyrostowi aktywów o ok. 73%
towarzyszyła relatywnie mniejsza, bo 40%, dynamika kapitału własnego. Trzeba podkreślić,
że w całym badanym okresie Electrabel uzyskiwał bardzo dobre wyniki ekonomiczne,
co znalazło swój wyraz w sukcesywnym wzroście wartości Spółki na giełdzie. O ile wartość
kapitalizacji w roku 2000 wynosiła nieco ponad 13 mld EURO, to w 2005 roku było to już
prawie 20 mld EURO. W tym czasie wartość giełdowa Spółki oscylowała wokół
dwukrotnego przekroczenia jej wartości księgowej i miała tendencję umiarkowanie
wzrostową. W roku 2000 relacja kapitalizacji do wartości księgowej wynosiła 1,95, a w roku
2005 było to 2,16. Takie relacje pokazują zarówno znaczenie, jak i wzrost potencjału
intelektualnego Electrabel.
Badana korporacja dość konsekwentnie koncentruje

się na dwóch

domenach

działalności: elektroenergetycznej i gazowniczej, czego wyrazem są stosowane struktury
organizacyjne (rysunek 8.8). Ich analiza wskazuje, że rozbudowa modelu organizacyjnego
wynika z dokonywanych akwizycji przy zachowaniu stabilizacji przedmiotowej.

446 Wszystkie dane dot. energii elektrycznej i gazu bez obrotu hurtowego (tzw. trading).
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Kształtowana przez Electrabel wartość dla klienta wynika z działań tworzących łańcuch
wartości, przy czym dominującym typem jest model integratora.447 Jest on bardziej
rozbudowany w przypadku rynku belgijskiego niż na rynkach innych krajów - obejmuje
bowiem dystrybucję energii elektrycznej i gazu (rysunek 8.9).
Aktualnie główne działania tworzące wartość dla klienta to:
-

wytwarzanie energii elektrycznej z różnych źródeł: energetyka węglowa, atomowa, OZE,
gazow ą

-

dystrybucja energii elektrycznej i gazu własnymi sieciami (Belgia),

-

marketing, sprzedaż energii elektrycznej i gazu wszystkim grupom klientów (Belgia),
Rok 2000
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.
Rys. 8.8. Struktury organizacyjne Electrabel SA
Fig. 8.8. Organisational structures o f Electrabel SA

447 Model ten przedstawiono w Rozdziale 4.
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Źródło: opracowanie własne
Rys. 8.9. Łańcuch wartości Electrabel SA
Fig. 8.9. Value chain o f Electrabel SA

-

hurtowy obrót energią elektryczną gazem i instrumentami pochodnymi (trading),

-

usługi inżynierskie i zarządzanie energią u klienta.
Istotną zm ianą jaka zaszła w konfiguracji działań w stosunku do 2000, było wydzielenie

działalności przesyłu energii elektrycznej.
K arta wyników
Uzyskane przez Grupę Electrabel wyniki, reprezentujące: rentowność, pozycję rynkową
rozwój i bezpieczeństwo oraz wykorzystanie zasobów, przedstawiono w tablicy 8.8.
1. Rentowność
Wielkości wskaźników reprezentujących rentowność, do których zaliczono: zysk ekono
miczny (EVA), zysk bilansowy netto, stopę zwrotu z własnych (ROE) i zaangażowanych
kapitałów ROCE), stopę zwrotu z aktywów (ROA) oraz zyskowność sprzedaży netto,
wskazują na stabilny, wysoki poziom rentowności badanego przedsiębiorstwa. Szczególnie
w ostatnich dwóch latach osiągnięte przez Electrabel wielkości, takie jak: stopa zwrotu
z aktywów, rentowność sprzedaży czy też płynność finansowa, są wyraźnie korzystniejsze niż
analogiczne wskaźniki notowane w poprzednio prezentowanych przedsiębiorstwach.
Osiągnięte parametry ekonomiczne znalazły odbicie w ciągle rosnącym poziomie kapitalizacji
Spółki, której dynamika była wyższa od wzrostu jej wartości majątkowej.
2. Pozycja rynkowa
Badane przedsiębiorstwo miało i ma ustabilizowany, duży udział (tablica 8.8) w rynku
energii elektrycznej krajów Beneluksu. Po okresie nieznacznego wzrostu liczby klientów
nastąpił w roku 2005 ich spadek i skorelowane z nim obniżenie sprzedaży energii w ujęciu
ilościowym. Należy to tłumaczyć wzrostem konkurencji spowodowanym możliwością
swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej i gazu na rynku Beneluksu. Pozytywnie
ocenić należy ustabilizowane kształtowanie się syntetycznego wskaźnika charakteryzującego
przewagę konkurencyjną jakim jest wartość dodana. W ostatnich dwóch latach rosła sprzedaż

Tablica 8.8
Karta wyników Electrabel SA uzyskiwanych w latach 2000-2005
POZYCJA RYNKOWA
(wartość dla klienta)
Liczba klientów
Udział [%] w rynku energii
el. (gazu):
UE
Beneluks
Polska
Wartość dodana (suma
zysku brutto, amortyzacji,
płac z narzutami i odsetek
od kredytów) [min EUR]

ROZWÓJ
I BEZPIECZEŃSTWO
Stopień dywersyfikacji
dostaw gazu
Stopień dywersyfikacji
wytwarzania energii (%
udział OZE)
Poziom emisyjności źródeł
wytwórczych [kg/MWh]:
- C02
- S02
- NOx

2001

2002

2003

2004

2005

RENTOWNOŚĆ

Zysk ekonomiczny (EVA)
8.486. 566 8.798. 560 8.748. 690 8.789. 666 8.798. 760 8.053. 639
[min EUR]
Zysk bilansowy netto [min
EUR]
4,3 (1,5)
4,3 (1,6)
5,2 (2,1)
4,5 (1,5)
5,0 (1,5)
4,9 (1,4)
51,6(10,6) 49,6(11,0) 50,3 (10,8) 55,0(15,1) 53,4 (12,6) 48,3(11,8) Stopa zwrotu z kapitału
zaangażowanego (ROCE) [%]
0
0
2,4
7,0
5,3
6,1
3.271

3.264

3.567

100

103

103

2000

2001

2002

0,32

0,34

0,34

0,31 (7,0)

0,34(6,1)

0.36 (7,8)

307
0,40
0,46

bd
bd
bd

bd
bd
bd

3.086

3.394

4.151

Stopa zwrotu z kapitałów
własnych (ROE) [%]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

952

956

761

773

839

1.030

1.004

910

1.281

1.125

1.304

2.083

12,6

11,2

13,4

12,4

12,1

14,2

15,28

13,32

18,11

16,14

16,41

22,10

Stopa zwrotu z aktywów
5,92
5,03
4,84
7,46
6,35
7,83
(ROA) [%]
126
126
96
Rentowność sprzedaży netto
11,18
7,23
13,64 10,37
18,84
11,30
(ROS) [%]
Bieżąca płynność finansowa
0,32
0,39
0,52
0,60
0,64
0,73
ZASOBY I ICH
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
WYKORZYSTANIE
Przeciętna jednostkowa
0,28
0,31
0,31
50,6
59,0
51,4
45,3
47,9
52,7
wartość energii
Zdolność do obsługi rynku
0,31 (18,6) 0,31 (18,8) 0,28 (18,5) mierzona relacją: liczba klien
497
589
660
600
575
510
tów do liczby pracowników
Produktywność zasobów
ludzkich mierzona wartością
0,65
0,85
0,73
0,75
0,76
0,77
332
327
(ilością) sprzedaży energii na
319
(0,013) (0,012) (0,014) (0,017) (0,016) (0,015)
0,50
0,49
0.38
1 prac. [min EUR,
0,42
0,40
o,37
TWh/pracw.]
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Dynamika sprzedaży energii
w ujęciu ilościowym [%]

2000

cd. tablicy 8.8
Nowoczesność aktywów
rzeczowych (relacja
wartości inwestycji
rzeczowych do wartości
aktywów rzeczowych)
Stopień odnowienia majątku
(relacja amortyzacji do
wartości inwestycji
rzeczowych)
Niezawodność dostaw
energii el. (przeciętny w
danym roku wyrażony w
minutach czas przerwy w
dostawie energii elektr.
przypadającej na 1 odbiorcę
- wielkość przybliżona)
Nowoczesność wyposażenia
pracy (wartość inwestycji
rzeczowych przypadająca na
1 zatrud.) [min EUR]

0,07

0,06

0,05

0,07

0,07

0,14

1,75

1,70

2,03

0,80

0.75

0,46

0,03

0,03

0,02

<60

<45

<45

0,03

0,03

0,06

Zródlo: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.

Produktywność majątku
mierzona wartością (ilością)
sprzedaży energii [min EUR,
TWh]

0,47
0,52
0,42
0,50
0,70
0,75
(0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,011) (0,008)

Produktywność kapitału
1,52
1,33
1,28
1,86
1,35
1,56
mierzona wartością (ilością)
sprzedaży energii elektrycznej, (0,027) (0,027) (0,027 (0,034) (0,031) (0,025)
gazu i ciepła
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energii elektrycznej przy jednoczesnym spadku sprzedaży gazu, co przekłada się na odpowie
dnie udziały w unijnym rynku.
3. Rozwój i bezpieczeństwo
Grupa Energetyczna Electrabel charakteryzowała się różnorodnością zarówno źródeł
wytwarzania energii elektrycznej (energetyka oparta na: węglu kamiennym, gazie, i odnawial
nych źródłach energii), jak i dostaw gazu. Miała obok RWE największy stopień
dywersyfikacji sposobów wytwarzania energii elektrycznej, a w strukturze zakupów gazu
praktycznie nie korzysta z dostaw rosyjskich. Przedsiębiorstwo jest silnie zorientowane
na wzrost mocy z odnawialnych źródeł, czego rezultatem jest ponad 18% ich udział
w wytwarzaniu, porównywalny z rekordowym pod tym względem wynikiem Vattenfall.
Pomimo wzrastającego udziału energetyki węglowej (spowodowanego w dużym stopniu
przejęciami na Węgrzech i w Polsce) obniżono poziom emisyjności - był on dużo niższy
niż np. RWE czy E.ON, co jest sukcesem przedsiębiorstwa. Po okresie (lata 2000-2002)
mniejszej skali inwestycji rzeczowych (finansowanie się amortyzacją) w następnych latach
nastąpił ich wzrost przewyższający odpisy amortyzacyjne. Obserwowano ustabilizowany,
choć niezbyt wysoki, poziom unowocześniania rzeczowego majątku; był on porównywalny
do odpowiednich wyników RWE, E.ON, Vattenfall (ostatnie trzy lata). Z kolei w przypadku
wskaźników charakteryzujących nowoczesność wyposażenia pracy notowano ich średni
poziom (wyższy niż w E.ON i znacząco niższy w RWE).
4. Zasoby i ich wykorzystanie
Analiza syntetycznego wskaźnika produktywności (wartość jednostki energii) wskazała
na stabilizację jego wartości w badanym okresie, choć przejęto nowe źródła energii w Europie
Centralnej.

Grupa Electrabel cechowała się najwyższym (ze wszystkich

badanych

przedsiębiorstw) wskaźnikiem zdolności do obsługi rynku oraz produktywności zasobów
ludzkich mimo dokonywanych przejęć przedsiębiorstw wytwórczych, a nie dystrybucyjnych.
Z pewnością kompetencje pracowników i organizacja przedsiębiorstwa były decydującymi
czynnikami

tego sukcesu. Relatywnie korzystnie (w stosunku do innych

badanych

podmiotów) kształtują się wskaźniki charakteryzujące wykorzystanie kapitału i aktywów,
trudno tu nie zauważyć jednak tendencji spadkowej w ostatnich latach. Zestawiając te dane
ze wskaźnikami rentowności, można stwierdzić, że jednostkowy majątek i kapitał dawał
mniej (wartościowo i ilościowo), ale za to bardziej rentownej energii.
Podsumowując: Electrabel osiągał bardzo wysoki poziom rentowności dzięki umiejętnej
konfiguracji potencjału

konkurencyjności

umożliwiającego efektywne

wykorzystanie

zasobów i to zarówno materialnych (kapitał, praca, majątek), jak i niematerialnych (kapitał
intelektualny).

Głównych

czynników efektywności należy się

doszukiwać

zarówno

w konsekwentnym wykorzystaniu synergii, jak i konwergencji pomiędzy działalnością
elektroenergetyczną oraz gazowniczą. Stanowiły one od wielu lat (i stanowią) połączone
domeny działalności, które były determinantą sukcesu tej Grupy. Osiągana rentowność nie
szła w parze ze skutecznością na arenie akwizycji. Electrabel nie wykazał się taką dynamiką
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wzrostu udziału w rynku jak np. Vattenfall czy E.ON, co spowodowało jego alokację
strategiczną w wielkiej międzynarodowej korporacji infrastrukturalnej - Suez i oznaczać
może istotną zmianę strategii.

8.6. Południowy Koncern Energetyczny SA - pionier konsolidacji
w polskiej energetyce
Charakterystyka struktury modelu
Pierwszym przedsięwzięciem konsolidacyjnym w polskiej elektroenergetyce było
utworzenie Południowego Koncernu Energetycznego (PKE SA). Genezą powstania
tej korporacji było porozumienie, które zawarło w końcu 2000 roku siedem samodzielnych
przedsiębiorstw energetycznych. Były to elektrownie i elektrociepłownie zlokalizowane
głównie w woj. śląskim: Jaworzno III, Łaziska, Łagiszą Siersza, Halemba, Katowice
i Blachownia. Pomysł połączenia tych przedsiębiorstw był inicjatywą ich zarządów, zyskał
aprobatę zarówno właściciela (Skarb Państwa), jak i pracowników. W roku 2001 Koncern
przyłączył ZEC (Zespół Elektrociepłowni) Bielsko - Biała. W następnych latach przejął oraz
utworzył spółki zależne, takie jak np. zakłady ciepłownicze czy kopalnie węgla kamiennego.
W 2005 roku na bazie kopalń: Sobieski i Janina powstał Południowy Koncern
Węglowy SA - wspólne przedsięwzięcie PKE i katowickiej Kompanii Węglowej.
Od momentu powstania Spółki jej największym akcjonariuszem był Skarb Państwa
posiadający ok. 85% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są głównie
w posiadaniu pracowników, a także innych osób fizycznych i prawnych. W obserwowanym
okresie badany Koncern działał wyłącznie w Polsce. Charakterystykę kontekstu otoczenia
powszechnego oraz sektorowego modelu odnosić zatem należy do polskiego rynku, który
w tym czasie był w niewielkim stopniu zliberalizowany (tablica 2 Załącznik 1). Na kształt
strategii przyjętych przez Koncern (ich charakterystykę przedstawiono w tablicy 8.9)
w dużym stopniu oddziaływała polityka państwa wobec sektora energetycznego, w szczegól
ności ograniczenia konsolidacyjne i prywatyzacyjne oraz kontrakty długoterminowe.
Na koniec 2005 roku PKE dysponował zainstalowaną mocą: elektryczną - 4952 MW,
cieplną - 2452 MW. Umożliwiało mu to posiadanie ok. 14% udziału w krajowej produkcji
energii elektrycznej (2 miejsce za BOT Górnictwo i Energetyka mającym ponad 30% udziału
w rynku) oraz 16% udziału w lokalnym (województwo śląskie) rynku ciepła. Wielkość
ta była bardzo zbliżona do tej, jaką posiadał Koncern na początku jego istnienia. Niewiele
(ok. 10%) wzrósł w ciągu badanych sześciu lat poziom zaangażowanych aktywów, którego
wartość na koniec 2005 roku wynosiła prawie 5,5 mld złotych. Większą dynamikę
wykazywał kapitał własny Spółki, który w 2005 roku przekroczył 2,9 mld złotych, jego
wartość była o ponad 43% większa niż w roku 2000. Trudno jest oszacować wartość rynkową
Spółki, nie można więc zastosować przyjętej miary kapitału intelektualnego. Jeśli chodzi o
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Tablica 8.9
Elementy i cechy modelu strategicznego PKE SA
Okresy
ElementyT'~'-^_
Lata 1999-2000
cechy modelu
Obszar: ogólna charakterystyka modelu
Dominujące rodzaje (typy)
Model oparty na przewadze konkurencyjnej
modeli.
wynikającej z lokalizacji i monopolistycznej
pozycji na lokalnym rynku.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności w sferze wytwarzania
energii.
Sposób konsolidacji.

Fuzja elektrowni i elektrociepłowni:
Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza,
Halemba, Katowice Blachownia
i Bielsko - Biała (2001 rok).

Podstawowe rodzaje
działalności.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Główne produkty.

Energia elektryczna (produkcja) i ciepło
(produkcja).

Struktura właścicielska.

Skarb Państwa ok. 85% akcji, pozostałe
15% - inne osoby fizyczne (głównie
pracownicy) i prawne.
Obszar: przewaga konkurencyjna
Wartość oferowana
Niezawodne dostawy (produkcja) energii
klientom.
elektrycznej i ciepła odbiorcom hurtowym.

Obsługiwane segmenty
rynku.

PSE - ok. 75% produkcji.
Spółki dystrybucyjne ponad 20% produkcji.

Typ przewagi
konkurencyjnej.

Naturalna wynikająca z lokalizacji i
uregulowań prawnych (kontrakty
długoterminowe).

Źródła i metody osiągania
zysku związane z
przechwytywaniem
wartości.

Zysk z przywództwa na skalę lokalną
(wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej).

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Zasoby materialne
Dość wysoki stopień pokrycia aktywów
(wielkość i struktura
kapitałem własnym sięgający prawie 41%.
kapitału, charakterystyka
Potencjał wytwórczy oparty wyłącznie na
potencjału wytwórczego i
węglu kamiennym, brak OZE.
przesyłowego, źródła
Moc elektryczna zainstalowana 5,0 tys. MW

Lata 2004-2005

Model strategiczny oparty na determinantach
rentowności.
Model strategiczny oparty na potencjale
konkurencyjności głównie w sferze
wytwarzania energii.
Model oparty na przewadze konkurencyjnej
wynikającej z lokalizacji.
Po przejęciach kopalń Sobieski i Janina
utworzenie Południowego Koncernu
Węglowego - spółki zależnej PKE.
Utworzenie spółki hurtowej sprzedaży energii
elektrycznej.
Przejęcia i tworzenie przedsiębiorstw
ciepłowniczych.
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
Wydobycie węgla.
Dystrybucja i sprzedaż ciepła.
Marketing i hurtowy obrót energią
elektryczną.
Energia elektryczna (produkcja) i ciepło
(produkcja).
Dostarczanie ciepła.
Dostarczanie energii elektrycznej (kontrakty)
dużym odbiorcom.
Fizyczne produkty giełdy energii.
Skarb Państwa ok. 85% akcji, pozostałe 15%
- inne osoby fizyczne (głównie pracownicy) i
prawne.
Niezawodne dostawy (produkcja energii
elektrycznej i ciepła).
Niższe niż konkurentów ceny energii
elektrycznej dla dużych odbiorców.
Fizyczne produkty giełdy energii.
PSE (ok. 50%), rynek bilansujący (ok. 20%),
spółki dystrybucyjne (ok. 15%), bezpośredni
odbiorcy (ponad 10%).
Przewaga wynikająca z lokalizacji źródeł
energii.
W przypadku dużych odbiorców przewaga
wynikająca z niskich kosztów wytwarzania
energii elektrycznej.
Naturalna wynikająca z własności systemu
dystrybucji ciepła (rynek woj. śląskiego).
Zysk z niskich kosztów wytwarzania energii
osiąganych dzięki specjalizacji.
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk ze skali transakcji (rynek hurtowy
energii elektrycznej).
Wzrost pokrycia aktywów kapitałem własnym
(w 2005 roku wynosił ponad 50%),
zachowywane jest bezpieczeństwo
finansowania.
W okresie 6 lat niewielki wzrost aktywów
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cd. tablicy 8.9
dostaw surowców
energetycznych,
organizacja*).

energii elektrycznej i 2,5 tys. MW energii
cieplnej.
Struktura: koncern produkcyjny.
Dominujący typ układu gospodarczego:
poziomy (branżowy - produkcja energii
elektrycznej i ciepła).

(ok. 10%) i umiarkowany kapitału własnego
(ok. 43%).
Zdolności wydobywcze na poziomie 6 min
ton węgla kamiennego.
Potencjał wytwórczy oparty wyłącznie na
węglu kamiennym, brak OZE.
Moc zainstalowana - poziom roku 2000.
Operacyjny holding jednopoziomowy.
Typ układu gospodarczego: pionowy
(kombinatowy).

Zasoby niematerialne
(liczba zatrudnionych,
rozwój kadr, relacje z
otoczeniem).

Zatrudnienie na poziomie 7085
pracowników. Roczne koszty pracy na
1 zatrudnionego na poziomie ok. 56 tys. zł
(14,5 tys. EURO).
Rozpoczynanie budowy marki i
pozytywnego wizerunku Korporacji.
Integrowanie potencjału kadrowego.
Rozpoczęcie budowania wizerunku
nowoczesnej korporacji przyjaznej
otoczeniu.

Powolny, ale sukcesywny spadek zatrudnienia
o 24% w stosunku do roku 2000, przy
jednoczesnym niewielkim wzroście
jednostkowego kosztu pracy. Wzrósł on w
stosunku do roku 2000 o ok. 29%, wynosił w
2005 roku ok. 72 tys. zł (18,7 tys. EURO).
Ukształtowanie bardzo pozytywnego
wizerunku w kraju i regionie (liczne
wyróżnienia i certyfikaty).

Strategiczne kompetencje
(zarządzanie regulacją,
zdolność do akwizycji,
umiejętności obsługi rynku
hurtowego, zdolność do
tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publiczno prywatnego)

Udane (oddolne) połączenie 8
przedsiębiorstw energetycznych osiągnięcie akceptacji Skarbu Państwa i
pracowników.
Prekursor w konsolidacji energetyki w
Polsce i obsłudze rynku hurtowego.

Duża (jak na krajowe warunki) zdolność do
akwizycji - przejęcie kopalń i przedsiębiorstw
ciepłowniczych.
Rozwijanie kompetencji obsługi rynku
hurtowego i instrumentów giełdy energii.
Zdolność do inżynierii finansowej dla nowych
zdolności wytwórczych (blok 460 MW
Łagisza).
Angażowanie się w partnerstwo publicznoprywatne.

Charakter podstawowych
działań.

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz
ciepła opartego na węglu kamiennym.
Rozpoczynanie działalności w zakresie
hurtowego handlu energią elektryczną i
zarządzania ryzykiem.

Efektywne energii elektrycznej oraz ciepła
opartego na węglu kamiennym.
Dystrybucja i sprzedaż ciepła.
Rozwój działalności w zakresie hurtowego
handlu energią elektryczną i tworzenia
rozwiązań dla klienta (zarządzanie portfelem i
ryzykiem).

Typ łańcucha wartości
umożliwiający identyfikację
źródeł tworzenia wartości.

Model integracji poziomej wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła.
Wartość dla klienta: niezawodne dostawy
energii elektrycznej i ciepła odbiorcom
hurtowym (PSE, spółki dystrybucyjne).

Dominujący typ łańcucha: model integratora:
wydobywanie węgla kamiennego wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła dystrybucja ciepła - handel detaliczny
ciepłem - marketing i handel hurtowy energią
elektryczną.
Koncentracja na podstawowej działalności outsourcing kapitałowy pomocniczej
działalności.
Wartość dla klienta: niezawodnie dostarczane
i tanie ciepło.
Wartość dla klienta: niezawodna i tania
energia elektryczna dla hurtowników oraz
wielkich odbiorców.

Struktura łańcucha wartości
Wskazująca determinanty
kosztów i różnicowania.

Integracja pozioma umożliwiająca lepsze
wykorzystywanie zdolności produkcyjnych
energii elektrycznej i ciepła - efekt dodatni
(niższe koszty).
Efekt skali związany z potencjałem
wytwórczym - efekt dodatni (niższe
jednostkowe koszty stałe).
Przepływ informacji rynkowych
umożliwiający wykorzystanie zdolności
wytwórczych w aspekcie kosztów
operacyjnych.

Zmiana konfiguracji łańcucha - integracja
pionowa.
Ukształtowanie systemu: wydobycie węgla
kamiennego - produkcja energii i ciepła dystrybucja i sprzedaż ciepła - sprzedaż
hurtowa energii elektrycznej, pozwala na
dostosowanie łańcucha do potrzeb klienta i
zmniejszenie kosztów.
Efekt skali (kosztowy) związany z
potencjałem wytwórczym i hurtowym
obrotem energią elektryczną.

Obszar: działania
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________________ cd. tablicy 8.9
Koordynacja decyzji inwestycyjnych
Brak w łańcuchu działań własnej dystrybucji
systemu energetycznego dająca korzyści dla - efekt ujemny (wzrost kosztów, w tym
systemu wartości.
transakcyjnych).
Efekt uczenia się (kosztowy) - benchmarking
wewnętrzny.
Wyspecjalizowane usługi na rynku
bilansującym - element (efekt) dyferencjacji.
‘ Klasyfikacja holdingów oparta na: H. Jagoda, B. Haus, Holding. Holding organizacja i funkcjonowanie, PWE
Warszawa 1995, s. 22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.

zatrudnienie w Koncernie - uległo ono obniżaniu z 7085 pracowników w 2000 roku do 5721
w roku 2005. Co do kompetencji pracowników, to ze względu na poziom kultury
organizacyjnej przedsiębiorstw tworzących Koncern, jak też jego pozycję w otoczeniu
społecznym (liczne wyróżnienią uzyskiwane certyfikaty, itd.), uznać je można za bardzo
wysokie, szczególnie dotyczy to opanowania procesów produkcyjnych i ochrony środowiska.
Ograniczenia konsolidacyjne wynikające ze stosowanej przez państwo polityki uniemożliwiły
rozbudowanie łańcucha działań o dystrybucję i sprzedaż detaliczną energii elektrycznej.
Ekspansja ukierunkowana została na wydobycie węgla kamiennego, dystrybucję i sprzedaż
ciepła. Obrazuje to struktura Korporacji przedstawiona na rysunku 8.10.

Wydobyće węgSa
kamiennego i wapnia
Dystrybucja i sprzedaż
ciepfa
Hurtowa sprzedaż
energii elektrycznej

Usługi serwisowe
Specjalistyczne usługi
energetyczne

*Obszar zakreskowany - stan w roku 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.
Rys. 8.10. Struktura organizacyjna PKE SA (stan w 2005 r.)
Fig. 8.10. Organisational structure o f PKE SA (for year 2005)

Kształtowana dla klienta wartość wynikała z charakteru i konfiguracji działań
tworzących łańcuch wartości. W przypadku badanego Koncernu uległ on rozszerzeniu
w porównaniu do 2000 roku, co przedstawia rysunek 8.11. W warunkach roku 2005
obejmował następujące działania:
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Z ak u p y usług p rz esy ło w y c h
Hurtowy
obrót
Wytwarzanie
Wydobycie
węgla
kamiennego

energią

energii

eiekti.

elektrycznej
i ciepła

Dystrybucja

t

i sprzedaż
ciepła

Źródło: opracowanie własne
Rys. 8.11. Łańcuch wartości PKE SA
Fig. 8.11. Value chain of PKE SA

-

wydobycie węgla kamiennego,

-

wytwarzanie energii elektrycznej z węgla kamiennego,

-

wytwarzanie ciepła z węgla kamiennego,

-

dystrybucja ciepła,

-

sprzedaż detaliczna ciepła,

-

hurtowa sprzedaż energii elektrycznej i instrumentów giełdy energii.
Dominującym typem modelu jest w tym przypadku model integratora z opcją dalszego

jego rozwoju o działalność dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej.448

K arta wyników
W tablicy 8.10 przedstawiono wyniki uzyskane przez PKE SA reprezentujące cztery
perspektywy: rentowność, pozycję rynkową rozwój i bezpieczeństwo, a także zasoby i ich
wykorzystanie.
1. Rentowność
Analizę rentowności oparto na podstawowych jej wskaźnikach, takich jak: zysk ekono
miczny (EVA), zysk bilansowy netto, zwrot z kapitałów własnych (ROE), zwrot z aktywów
(ROA)

i zyskowność sprzedaży netto. Uzyskiwane wielkości wyraźnie wskazują

że po trudnym okresie konsolidowania nastąpiła w ostatnich dwóch latach znacząca poprawa
rentowności. Osiągnięte wyniki znacząco odbiegały jeszcze od tych, jakie osiągały takie
korporacje, jak np. Electrabel, Vattenfall czy RWE. Pozytywnym wyjątkiem była stopa
zwrotu z zaangażowanych kapitałów (ROCE), której wielkość w latach 2001-2005
przewyższała 10%, była więc zbliżona do pozostałych korporacji energetycznych.

448 Zob. Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 1 2 -1 3 .

Tabela 8.10
Karta wyników PKE SA uzyskiwanych w latach 2000-2005
POZYCJA RYNKOWA
(wartość dla klienta)
Udział (%) w rynku energii
elektrycznej:
UE
Polska
Wartość dodana (suma zysku
brutto, amortyzacji, płac z
narzutami i odsetek od
kredytów) [min PLN]

ROZWÓJ
I BEZPIECZEŃSTWO
Stopień dywersyfikacji
sposobów wytwarzania energii
(udział OZE)
Poziom emisyjności źródeł
wytwórczych [kg/MWh]:

-

so2

NOx
Nowoczesności aktywów
rzeczowych (relacja wartości
inwestycji rzeczowych do
wartości aktywów rzeczowych)

17,3

1.134

2001

17,2

1.393

2002

15.5

1.344

2003

2004

2005

14,1

0,6
14,1

0,6
14,4

1.288

1.210

1.228

100

107

99

95

102

103

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1,00
(0)

1,00
(0)

1,00
(0)

1,00

1,00

1,00

(0)

(0)

(0)

3,51
1.8

3,07
1.6

2,65
1,6

2,85
1,5

3.03
1.4

2,74
b.d.

0,14

0,16

0,10

0,06

0,05

0,02

RENTOWNOŚĆ

Zysk ekonomiczny (EVA) [min
PLN, (min EUR)]
Zysk bilansowy netto [min PLN,
(min EUR)]
Stopa zwrotu z kapitału
zaangażowanego (ROCE) [%]
Stopa zwrotu z kapitałów własnych
(ROE) [%]
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) [%]
Rentowność sprzedaży netto (ROS)
Bieżąca płynność finansowa
ZASOBY I ICH
WYKORZYSTANIE
Przeciętna jednostkowa wartość
energii [min zł/TWh, (min
EUR/TWh)]

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-48,2
(-12,5)

154,0
(43,8)

103,5
(25,7)

149,3
(31,6)

101,2
(24,8)

176,8
(45,6)

-29,8
(7,7)

60,8
(43,8)

68,1
(16,9)

83,5
(17,7)

297,2
(72,8)

281,3
(72,8)

6,7

11,8

10,7

11,8

10,5

12,1

-1,46

2,83

3,01

3,54

11,18

9,67

-0,6
-0,98
0,40

1,14
1,79
0,43

1,24
1,81
0,29

1,55
2,32
0,41

5,63
8,46
0,43

5,16
7,83
0.53

2000

2001

2002

2003

2004

2005

133,1
(34,6)

144,7
(41,4)

165,2
(41,1)

171,1
(36.2)

165,0
(40,4)

163,6
(42,4)

Produktywność zasobów ludzkich
mierzona wartością (ilością)
sprzedaży energii [min zł, min
EURO, TWh]

0,43
(0,11)
(0,0032)

0,50
0,55
0,56
0,61
0,63
(0,14)
(0,13)
(0,16)
(0,12)
(0,15)
(0,0035) (0,0033) (0,0033) (0,0030) (0,0038)

Produktywność majątku mierzona
wartością (ilością) sprzedaży energii
[TWh/mln zł, min EUR]

0,61
(0,006)
(0,018)

0,63
(0,004)
(0,014)

0,67
(0,004)
(0,016)

0,67
(0,004)
(0,019)

0,65
(0,004
(0,016)

0,66
(0,004)
(0,015)
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Dynamika sprzedaży energii w
ujęciu ilościowym [rok
poprzedni = 100]

2000

cd. tablicy 8.10
Stopień odnowienia majątku
(relacja amortyzacji do
wartości inwestycji
rzeczowych)
Unowocześnienie wyposażenia
pracy (wartość inwestycji
rzeczowych przypadająca na 1
zatrudnionego) [min zł, min
EUR]

0,85

0,08
(0,02)

0,74

0,10
(0,03)

1,18

0,07
(0,02)

1,38

0,04
(0,01)

1,57

0,03
(0,01)

2,92

0,02
(0,005)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanego przedsiębiorstwa.

Produktywność kapitału mierzona
wartością (ilością) sprzedaży energii
[TWh/mln zł, min EUR]

1,49
(0,01)
(0,043)

1,59
(0,01)
(0,039)

1,64
(0,01)
(0,040)

1,53
(0,010)
(0,047)

1,32
(0,01)
(0,041)

1,23
(0,001)
(0,039)
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2. Pozycja rynkowa
Badane przedsiębiorstwo miało i ma duży udział w polskim rynku energii elektrycznej
i ciepła. W przypadku energii elektrycznej udział ten jednak zmniejszył się o 3% w stosunku
do 2000 roku i wynosił nieco ponad 14% w roku 2005. Było to w głównej mierze wynikiem
stagnacji w zdolnościach produkcji energii elektrycznej. Pomimo wzrostu zysku brutto
w latach 2004 - 2005 nie nastąpił istotny wzrost wartości dodanej, co spowodowane było
zmniejszeniem wartości amortyzacji i odsetek od kredytów przy stagnacji kosztów pracy.
3. Rozwój i bezpieczeństwo
Koncern PKE w badanym okresie wykorzystywał wyłącznie źródła wytwarzania energii
elektrycznej oparte na węglu kamiennym. Brak dywersyfikacji w tym zakresie oznacza
niestosowanie odnawialnych źródeł energii. Struktura wytwarzania miała decydujący wpływ
na poziom emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. Jest on kilkakrotnie wyższy
niż w przypadku badanych europejskich przedsiębiorstw energetycznych. W uzupełnieniu
informacji zamieszczonych w tablicy 8.10, charakteryzujących bezpieczeństwo, należy dodać,
że analizowana Korporacja nie odnotowała w badanym okresie większych awarii, utrzymując
jednocześnie rezerwy mocy dla krajowego systemu energetycznego (Elektrownia Halemba).
Kształtowanie wskaźników charakteryzujących rozwój wskazuje na zmniejszanie dynamiki
inwestycyjnej. O ile w latach 2000-2001 poziom wydatków inwestycyjnych był wyższy od
amortyzacji, o tyle w latach następnych relacja ta uległa odwróceniu. Przyczyną była
koncentracja Koncernu na rozpoczęciu w 2005 roku inwestycji przynoszącej ponad 20%
wzrost mocy energetycznej (nowy blok w Elektrowni Łagisza). Zaznaczyć należy,
że osiągane przez Koncern wielkości charakteryzujące nowoczesność aktywów rzeczowych
były porównywalne z europejskimi korporacjami, natomiast niższe były wskaźniki odnoszące
się do wyposażenia pracy.
4. Zasoby i ich wykorzystanie
W badanym okresie kształtowanie się syntetycznego wskaźnika produktywności
(wartość jednostki energii) wskazywało na jego umiarkowany wzrost oraz porównywalność
z analogicznymi wskaźnikami uzyskiwanymi przez inne europejskie grupy energetyczne.
Można powiedzieć, że stabilnej wielkości produkcji towarzyszy wzrost jej wartości
i rentowności. Produktywność pracy w wyrażeniu wartościowym wzrosła w badanym okresie
o 50%, a w ujęciu ilościowym o prawie 20%, co głównie spowodowane było ograniczaniem
zatrudnienia. Uzyskiwane wielkości były jednakże znacząco niższe (3 - 6-krotnie) od takich
wskaźników osiągniętych w innych unijnych korporacjach. Zgoła inaczej przedstawia się
porównanie produktywności majątku. PKE osiągnęło tu wielkości korzystniejsze niż inne
przedsiębiorstwa. Dotyczy to relacji zarówno wartości, jak i ilości produkowanej energii
do zasobów majątkowych. Korzystnie przedstawia się także produktywność kapitału.
Uzyskiwane wielkości były porównywalne z takimi korporacjami, jak: Vattenfall, E.ON
czy Tractabel, natomiast niższe niż osiągane przez RWE.
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Analizując strategiczne zachowania PKE, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo dążąc
do ekspansji, napotkało na systemowe, wynikające z polityki państwa ograniczenia
konsolidacyjne, które ukierunkowały tę spółkę na integrację z dostawcami paliwa (w tym
wypadku

były

to

kopalnie

węgla

kamiennego)

i

niewielkimi

przedsiębiorstwami

ciepłowniczymi. Jednocześnie stosowano strategię wzrostu rentowności (model oparty
na determinantach rentowności), dostrzegając w niej budowę wewnętrznego potencjału
rozwoju umożliwiającego inwestycje w nowe zdolności wytwórcze. Jej skuteczność
potwierdziła

pozycję

PKE

jako

krajowego

lidera

zmian

polskiej

energetyki

-

przedsiębiorstwa odpowiedzialnego i przygotowanego do przewodzenia konsolidacji
pionowej tworzącej Południową Grupę Energetyczną.

Rozdział 9

PROJEKCJA ROZWIĄZANIA MODELOWEGO
9.1. Najważniejsze założenia i uwarunkowania budowy rozwiązania
modelowego
Dokonana analiza kierunków zmian unijnej polityki energetycznej449, uwarunkowań
prawnych funkcjonowania energetyki, obserwacja tendencji na rynkach energetycznych oraz
badania reorientacji strategicznej czołowych europejskich przedsiębiorstw energetycznych450
pozwalają sformułować najbardziej istotne uwarunkowania i założenia służące budowaniu
nowych rozwiązań modelowych skonsolidowanych organizacji.
1. Tworzenie i rozwijanie wspólnego, jednolitego co do zasad funkcjonowania europej
skiego rynku energetycznego jest imperatywem dla konkurencyjności gospodarki UE
i doprowadzenia do zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy, związane z nim
zapotrzebowanie na energię ma równorzędne znaczenie z odpowiedzialnością społeczną
za bezpieczeństwo i środowisko naturalne.
2. Konsekwencją (w tym przypadku) takiego podejścia jest aplikacja już wypracowanych
i przyjętych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz zasad konkurencji.
W zakresie ochrony środowiska chodzi głównie o przestrzeganie norm dotyczących emisji
gazów (CO 2 , SO 2 , NOx) i pyłów, utylizacji odpadów, a także strukturalnego udziału
odnawialnych źródeł energii i oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną
w kogeneracji451. Jeśli chodzi o wprowadzanie zasad konkurencji, to wiążą się one
z prawem swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej i gazu oraz stosowania
w pełnym zakresie zasady TPA.
3. Zakłada się, że rozwiązane zostaną problemy stanowiące bariery liberalizacji rynku, takie
jak kontrakty długoterminowe, złożoność i ograniczenia w przyznawaniu koncesji na
prowadzenie określonej działalności oraz zezwoleń na nowe inwestycje energetyczne,
trudności proceduralne i techniczne związane ze zmianą dostawcy energii.

449 Por. Rozdział 2.
450 Por. Rozdział 8.
451 Por. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (DzU z 2007 r., nr 21, poz. 124).
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4. Nastąpi dalsza liberalizacja iynku, czemu służyć będzie rozwój europejskich sieci energe
tycznych (w tym sieci transgranicznych). Funkcjonować będą niezależni operatorzy
logistyczni (Independent System Operator - ISO), zarówno w zakresie przesyłu energii
elektrycznej i gazu, jak i dystrybucji tych mediów. Tego typu przedsiębiorstwa, rozdzie
lone właścicielsko od podsektora wytwarzania, stanowić będą podstawę bezpieczeństwa
i rozwoju przyszłego systemu europejskich sieci energetycznych. Powinny być stworzone
bodźce do inwestowania w nowe transgraniczne moce przesyłowe. Służyć temu będzie
powołanie regionalnych niezależnych operatorów systemu zamiast struktur wewnątrz
państwowych, co przyczyni się do tworzenia regionalnych rynków, a docelowo - rynku
ogólnoeuropejskiego. Niezależnie obsługiwane i odpowiednio regulowane systemy
sieciowe zagwarantują równy i powszechny dostęp do infrastruktury przesyłowej i
niezależność decyzji inwestycyjnych w obszarze. Ten rodzaj niezależnych operatorów
systemów będzie zachęcał nowych dostawców, aby wykorzystywali ich usługi do budowy
transgranicznych połączeń służących importowaniu energii z innych krajów.
5. Zwiększać się będzie udział odnawialnych źródeł wytwarzania w strukturze źródeł energii
(do 20% w 2020 roku). Wzrosną wymogi ochrony środowiska - głównie w zakresie
emisji gazów, w tym CO 2 .
6. Intencją władz państwa (popartą odpowiednimi działaniami) będzie stworzenie takich
struktur sektora energetycznego, aby sprzyjając liberalizacji rynku, umożliwiały
kreowanie
W

konkurencyjnych,

szczególności

procesami

zmiany

konsolidacji

w

zdolnych

do

rozwoju

organizacyjno-kapitałowe
ramach

realizacji

krajowych

przedsiębiorstw.

spowodowane prowadzonymi

„Programu

dla

elektroenergetyki”

(„Program”) traktowane powinny być jako początek istotnych zmian struktury sektora.
7. Powstające w wyniku realizacji „Programu” zmiany organizacyjne (poniżej przedsta
wiono je w sposób syntetyczny) obejmują:
a. utworzenie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), na bazie holdingu BOT, Zespołu
Elektrowni Dolna Odra, aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE SA Operatora
Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem oraz spółek z tzw. grup dystrybucyjnych
Łodzi (Ł2), Lublina (L5) i Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego;
b. skonsolidowanie Południowego Koncernu Energetycznego ze spółkami dystrybucyj
nymi ENION i ENERGIA-PRO oraz Elektrownią Stalowa Wola;
c. dołączenie Elektrowni Ostrołęka do gdańskiego Koncernu ENERGA;
d. dołączenie Elektrowni Kozienice do poznańskiej grupy energetycznej ENEA.
Dokonywane

zmiany

wykorzystano

w

budowanym

rozwiązaniu

modelowym

do kształtowania jego struktury podmiotowej.
8. Przekształcenia organizacyjno-prawne, w tym zwłaszcza procesy konsolidacyjne, dokony
wać się będą na zasadach konsensusu społecznego.
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9. Zakłada się, że zostanie przeprowadzona prywatyzacja skonsolidowanych (w różnych
konfiguracjach) korporacji głównie na drodze oferty publicznej, przy zachowaniu jednak
dużej roli państwa (szczególnie w początkowym okresie). Możliwe są także fuzje
i przejęcia, jak też dokapitalizowanie powstałych podmiotów (np. akcjami, które posiada
Skarb Państwa w spółkach giełdowych).
10. Areną konkurencji będzie rynek energetyczny UE, gdzie szacunkowa wielkość popytu
na energię elektryczną wynosi to ok. 3000 TWh, a na gaz ziemny ok. 470 mld m3.
Średnioroczny przyrost konsumpcji energii elektrycznej w latach 2007-2030 ocenia się
w przedziale 1,4% - 2,0% rocznie, a średniorocznie zużycie gazu w tym okresie ma
wzrastać ok. 1,8%.452
11. Zasadą konstrukcji proponowanej organizacji jest wykorzystywanie zarówno dorobku
teoretycznego modelowania strategicznego w sensie ogólnym, jak i najlepszych praktyk
przedsiębiorstw (głównie energetycznych).

9.2. Karta celów
Wykorzystując przedstawioną metodykę modelowania, można zbudować poszczególne
elementy koncepcji skonsolidowanego przedsiębiorstwa. Pierwszym z nich jest karta celów.
Punktem wyjścia do jej budowy jest zarysowana strategiczna wizja konsolidacji: utworzenie
efektywnie działającej korporacji mającej przewagę konkurencyjną dzięki konwergencji
energii elektrycznej i gazu, dysponującej własnym potencjałem wytwórczym. Połączenie
domeny gazowniczej i energetycznej umożliwić powinno nowo tworzonej organizacji
sprawną obsługę

klientów,

stosowanie nowoczesnych

metod

wytwarzania mediów

energetycznych i oferowanie nowych innowacyjnych produktów.
Cele strategiczne ujęto w czterech perspektywach:
odpowiedzialności społecznej i rozwoju,
finansowej,
wykorzystania zasobów,
rynkowej (klientów).
Szczegółowe zestawienie celów w poszczególnych perspektywach przedstawia tabl. 9.1.
Zamieszczono w niej także wielkości będące rezultatem stosowania najlepszych praktyk
przez unijne korporacje energetyczne w okresie 2000-2005. Taka konstrukcja karty celów
może stanowić pewien modelowy wzorzec (tzw. benchmark), należy przy tym pamiętać,
że przedsiębiorstwa energetyczne osiągały te cele przy ciągle jeszcze ograniczonej
liberalizacji rynku energii.
452 Por. J. Stadnicka, Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na energię w UE, Biuletyn URE, N r 1, styczeń
2005, s. 5; M. Duda, Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w świecie i w Polsce, Wydawnictwo URE, War
szawa 2001, Rozdział I, s. 12; Green Paper - Towards A European Strategy For The Security O f Energy Supply,
Technical Document, Commission O f The European Communities, Brussels 29.11.2000, s. 46-47.

Tablica 9.1
Karta celów
Perspektywa
finansowa - cele

Miara celu

- wzrost wartości Zysk
przedsiębior
ekonomiczny
stwa

- wzrost
rentowności
kapitału

ROCE

- wzrost
rentowności
aktywów

ROA

Najlepsze rozwiązania
Wzorzec —benchmark
2,4 mld EURO - RWE
(2005 r.)
1,9 mld EURO - E.ON
(2005 r.)
1,6 mld EURO - Vattenfall
(2005 r.)
14,7-RW E (2005 r.)
14,5 - Vattenfall (2005 r.)
14,2 - Electrabel (2005 r.)

7,83 - Electrabel w 2005 r.
7,46 - Electrabel (2004 r.)
>5,5 - PKE, Vattenfall, E.ON
(2005 r.)

Perspektywa odpowie
dzialności społecznej i
rozwoju - cele
- spełnienie wymogów
unijnych w zakresie
ochrony środowiska

Miara celu

Najlepsze rozwiązania
Wzorzec - benchmark

Emisyjność źródeł
energii

319MgC02/MWh - Elecrtrabel
w 2005 r.
368M gC02-Vattenfall
(2005 r.)

- zwiększenie udziału
odnawialnych i
skojarzonych źródeł
energii w potencjale
wytwarzania energii
elektrycznej

Udział OZE w
strukturze
sprzedaży energii
elektrycznej

21% - Vattenfall w 2005 r.
18,5% - Electrabel (2005 r.)

- w zrost stopnia
dyw ersyfikacji dostaw
gazu

Stopień
dyw ersyfikacji
dostaw gazu

0,23 - E.ON (2005 r.)
0,28 - Electrabel (2003 r.)

- w zrost kapitału
intelektualnego
korporacji

R elacja w artości
rynkow ej do
w artości księgowej

2,66 - RWE (2005 r.)
2,16-Electrabel (2005 r.)

cd. tablicy 9.1
- wzrost liczby
klientów

Liczba
klientów,
% wzrostu
udziału w
rynku

- uzyskiwanie
lojalności
klientów

Liczba
stałych
klientów

- zwiększenie
udziału w
rynku

% udział w
rynku

Wzrost z ok. 18,3 min klientów
- zwiększenie
w 2000 r. do 29,2 min w 2005 r.
produktywności
- E.ON (2005 r.)
zasobów ludzkich
Zwieszenie o 59,9% udziału w
rynku gazu w Niemczech - E.ON
(2005 r.)
Ok. 5,7 min stałych klientów
- zwiększenie
Vattenfall (2001-2005)
produktywności
majątku

Wzrost udziału w niemieckim
- wzrost
rynku gazu z 11,2% w 2003 r. do
produktywności
66,3% w 2005 r. - EON (2005 r.)
kapitału
Wzrost udziału w szwedzkim
rynku energii elektrycznej o 2%
w latach 2000-2005 - Vattenfall
(2005 r.)
- osiąganie
Jednostkowa 42.4 EURO/MWh - PKE
- powiększanie
konkurencyj wartość
(2005 r.)
zdolności obsługi
ności koszto („uśredniona” 42.5 EURO/MWh - E.ON
rynku
wej
cena) energii (2005 r.)
- wzrost
% wzrost
54,5% - RWE (2004 r. do
sprzedaży
sprzedaży
2003 r.)
komplemen instrumentów
tarnych usług giełd energii
energetycz
nych

Ilość sprzedanej
energii
przypadająca na 1
pracownika

17,8 GWh sprzedanej energii
przypadającej na 1 pracownika E.ON (2004 r.)
17,0 GWh sprzedanej energii
przypadającej na 1 pracownika Electrabel (2003 r.)
Relacja: ilość
19.0 GWh / 1 min EURO - PKE
sprzedanej energii
(2003 r.)
do wartości majątku 11.0 GWh / 1 min EUROElectrabel (2004 r.)

Relacja: ilość
sprzedanej energii
do wartości kapitału
własnego

72 GWh / 1 min EURO - RWE
(2003 r.)
47 GWh / 1 min EURO - PKE
(2003 r.)
46 GWh / lmlnEURO Vattenfall (2002 r.)

Ilość klientów
przypadająca na 1
pracownika

660 - Electrabel (2002 r.)
>500 - Electrabel (2001-2005)
441 - RWE (2005 r.)
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9.3. Elementy strukturalne i cechy modelu strategicznego
przedsiębiorstwa energetycznego
Realizacja celów strategicznych zawartych w karcie związana jest z odpowiednim
ukształtowaniem elementów tworzących prezentowane rozwiązanie modelowe. W sposób
syntetyczny ujęto je w tablicy 9.2.
Determinantą realizacyjną wizji oraz związanych z nią typów modeli strategicznych
projektowanej korporacji energetycznej

jest odpowiednia konfiguracja zasobów możliwa

do osiągnięcia poprzez przeprowadzenie konsolidacji krajowych przedsiębiorstw energetycz
nych. Zgodnie z przyjętymi uwarunkowaniami tworzenia i funkcjonowania opisywanego
modelu można rozpatrywać dwa etapy konsolidacji przedsiębiorstw.
Pierwszy z nich to konsolidacja zorientowana na integrację wokół łańcucha wartości
obejmującego wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektry
cznej i gazu. Na tym etapie uwzględnić należy

uwarunkowania wynikające z realizacji

„Programu”, a także potencjał i znaczenie dla energetyki krajowego górnictwa węgla
kamiennego. Istotną rolę w łańcuchu ogrywać więc będzie także wydobywanie węgla, który
w całości wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej, co w niczym nie może
ograniczać konieczności budowania odnawialnych źródeł energii. Ważnym elementem
ukształtowanego łańcucha wartości będzie rozwijanie kompetencji do obsługi klientów
w zakresie instrumentów europejskich giełd energii oraz zarządzania energią u klientów.
Zbudowanie tak skonsolidowanej grupy energetycznej powinno gwarantować wzrost jej
wartości, a więc i atrakcyjności inwestycyjnej, ważnego czynnika umożliwiającego
pozyskiwanie kapitału poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych.
W drugim etapie nastąpi zmiana konfiguracji tworzonej wartości, bowiem nie będzie ona
obejmować dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wartość ta niejako przeniesiona zostanie
do wydzielonego własnościowo, niezależnego operatora logistycznego.

Rozpatrywać

natomiast należy dokonywanie dalszych połączeń i przejęć zarówno na krajowym, jak
i europejskim rynku (np. kraje nadbałtyckie, Ukraina). Na tym etapie nastąpić powinien
rozwój powiązań kapitałowych i kooperacyjnych (w tym aliansów strategicznych i klastrów).
Ze względu na możliwości pozyskiwania środków pomocowych w tego typu współpracy
należy wykorzystywać partnerstwo publiczno-prywatne. Przykładem skali finansowania
może być Wielka Brytania, w której w latach 1984-2004 zawarto ponad 600 umów na tego
typu przedsięwzięcia, a osiągnięta skala inwestycji przekroczyła poziom 50 mld funtów.453
Jak już wzmiankowano, skonsolidowana grupa wykorzystywać będzie konwergencję
dwóch domen energetycznych: elektroenergetycznej i gazowniczej. Będzie ona podstawą
tworzenia nowej (w polskich warunkach) wartości dla klientów wynikającej z oferty
produktowej.
453 Developing Public Private Partnerships in New Europe, PWC, 2005, s. 47 i dalsze.

Tablica 9.2
Elementy strukturalne i cechy modelu strategicznego przedsiębiorstwa energetycznego
Elem enty i cechy m odelu
Obszar: ogólne właściwości modelu
Wizja strategiczna konsolidacji.

Rodzaj (typ) modelu.

C harakterystyka i ocena
Efektywnie działająca korporacja tworząca przewagę konkurencyjną dzięki konwergencji
energii elektrycznej i gazu, dysponująca własnym potencjałem wytwórczym. Skonsolidowana
korporacja powinna być liczącym się graczem na rynku Europy Centralnej.
Model strategiczny oparty na potencjale konkurencyjności wykorzystującym konwergencję oraz
synergię połączenia domeny elektroenergetycznej i gazowniczej.
Model strategiczny oparty na determinantach rentowności.

Kryteria i sposoby konsolidacji.

Podstawowe rodzaje działalności
(domeny).

Główne produkty.

Struktura właścicielska.

Obszar: przewaga konkurencyjna
Wartość oferowana klientom.

Konsolidacja zorientowana na integrację łańcucha wartości obejmującego wytwarzanie energii
elektrycznej, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
Fuzja skonsolidowanych przedsiębiorstw elektroenergetycznych, spółek gazowniczych, kopalń
węgla.
Połączenie poprzez wniesienie akcji tych podmiotów do nowej korporacji (spółki).
1. Wytwarzanie, dystrybucja*** i sprzedaż energii elektrycznej.
2. Dystrybucja*** i sprzedaż gazu.
3. Wydobywanie węgla na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.
4. Wyspecjalizowane usługi energetyczne.
1. Dostawy energii elektrycznej i gazu.
2. Wyspecjalizowane instrumenty rynków energii.
3. Zarządzanie energią u klienta.
Etap I: Skarb Państwa, PGNiG S.A. - inwestorzy strategiczni, inwestorzy GPW.
Etap II: malejący udział Skarbu Państwa, wzrost udziału inwestorów GPW.

1. Niezawodne i konkurencyjne cenowo dostawy energii elektrycznej i gazu.
2. Konkurencyjne (ceny, warunki realizacji) instrumenty giełd energii.
3. Optymalizacja ryzyka zakupów mediów energetycznych u klientów.
4. Optymalizacja zużycia mediów energetycznych u klienta.

Najlepsze rozw iązania
(wzorce)*
Electrabel (2001-2006)**
E.ON (2006)***
Electrabel (2001-2006)
E.ON (2005-2006)
RWE (2006)
Vattenfall (2003-2006)
Electrabel (2002-2006)
Electrabel (2001)
W ograniczonym zakresie
RWE (2001)
W ograniczonym zakresie PKE
(2000-2001)
E.ON
Electrabel
RWE do 2003 r.
E.ON
Electrabel
Brak wzorca
E.ON
RWE

Electrabel
Electrabel
RWE
Vattenfall
Electrabel

cd. tablicy 9.2
Obsługiwane segmenty rynku.

Typ przewagi konkurencyjnej.

Źródła i metody osiągania zysku
związane z przechwytywaniem wartości.

Obszar: zasoby i ich wykorzystanie
Zasoby materialne (wielkość i struktura
kapitału, charakterystyka potencjału
wytwórczego i przesyłowego, źródła
dostaw surowców energetycznych).

Etap I
1. Wszystkie grupy odbiorców energii elektrycznej i gazu na terenie Polski. W przypadku
odbiorców detalicznych dotyczy głównie tych z nich, którzy są przyłączeni do sieci
dystrybucyjnej.
W momencie konsolidacji korporacja obsługiwać będzie ponad ok. 10,2 min klientów.
Etapie II
1. Wszystkie grupy odbiorców energii elektrycznej i gazu na terenie działalności
przedsiębiorstwa. W przypadku handlu hurtowego - rynek europejski.
Wynikająca ze różnicowania uzyskiwanego dzięki konwergencji dostaw gazu i energii
elektrycznej.
Naturalna wynikająca z własności systemu dystrybucji (Etap I - część polskiego rynku).
Przewaga wynikająca z lokalizacji.
W przypadku wielu grup odbiorców przewaga wynikająca z niskich kosztów.
System obsługi klientów i oferowania rozwiązań typu lock-in - wielcy odbiorcy.
Zysk z przywództwa na skalę krajową (gaz i energia elektryczna).
Zysk z krzywej doświadczeń.
Zysk z niskich kosztów działalności osiąganych w wyniku restrukturyzacji strukturalnej
(dywestycje i przejęcia - II etap).
Zysk ze skali transakcji (giełdy energii).

Electrabel (rynek Beneluksu)
RWE i E.ON (rynek niemiecki i
brytyjski

W momencie konsolidacji wartość majątku nowego podmiotu wynosić będzie ok. 32 mld zł,
kapitał ukształtuje się na poziomie 23 mld zł.
Zmiany w majątku wynikać będą z dywestycji obejmujących majątek niezwiązany z
działalnością energetyczną, przyrost majątku dotyczyć będzie głównie nowych ekologicznych
źródeł energii. Niezbędny dla rozwoju (inwestycje finansowe i rzeczowe) dopływ kapitału
nastąpić powinien głównie z GPW i dokapitalizowania przez właścicieli.

Najmniejsza z badanych
zagranicznych korporacji
(Electrabel) dysponuje 4krotnie większą wartością
aktywów i prawie dwukrotnie
wyższym kapitałem, własnym
oraz 3,5-krotnie wyższą
zainstalowaną mocą
wytwórczą.
Brak wzorca

Korporacja dysponować będzie potencjałem wytwórczym energii elektrycznej (opartym na
węglu kamiennym) na poziomie 8,2 tys. MWh.
Podstawowym źródłem dostaw surowców energetycznych będzie polskie górnictwo węglowe
(własne i zewnętrzne kopalnie) oraz lokalne rynki biomasy. Nastąpić powinien szybki wzrost
nowoczesnego (w tym zwłaszcza OZE) potencjału wytwórczego.

E.ON (2003-2005, rynek
brytyjski)
RWE (2001-2005, rynek
niemiecki)
Electrabel (2003-2006)
E.ON (2003-2006, rynek
niemiecki)
Electrabel (2002-2006, rynek
UE)

cd. tablicy 9.2
Struktura podmiotowa (konsolidowane
podmioty, charakter powiązań,
zarządzanie).

Zasoby niematerialne (potencjał
zatrudnienia, systemy kształcenia, relacje
z otoczeniem, kapitał intelektualny).

Strategiczne kompetencje (zarządzanie
regulacją, zdolność do akwizycji i fuzji,
umiejętność obsługi rynku hurtowego,
zdolność do tworzenia przedsięwzięć
partnerstwa publiczno-prywatnego).
Obszar: działania
Charakter podstawowych działań.

Typ łańcucha wartości umożliwiający
identyfikację źródeł tworzenia wartości.

Skonsolidowany podmiot (holding) tworzyć będą:
Grupa Energetyczna Południe (PKE S.A., ENION S.A., Energia Pro)
Centralna Grupa Energetyczna (ENEA S.A, Elektrownia Kozienice, KWK Bogdanka,
4 regionalne spółki gazownicze (Górnośląska, Dolnośląska, Karpacka, Wielkopolska).
Powiązania kapitałowe właściwe dla holdingu zarządzającego. Powiązania technologiczne
wydobycie węgla - wytwarzanie energii elektrycznej.
Zatrudnienie w momencie konsolidacji na poziomie 42 tys. osób.
Niezbędna głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.

Znacząco niższy (ponad
dwukrotnie) poziom
zatrudnienia w stosunku do
liczby obsługiwanych klientów
(wszystkie badane podmioty
zagraniczne)

Skonsolidowany podmiot posiadać będzie odpowiednie kompetencje zarządzania regulacją (ich
rola będzie maleć) i obsługi rynku hurtowego. Ukształtowane i rozwijane powinny być
kompetencje do przejęć i tworzenia partnerstwa publiczno - prywatnego.
Potencjał kompetencji i doświadczeń wpłynie na wzrost kapitału intelektualnego, czego
wyrazem będzie wielkość kapitalizacji na GPW.
Wydobywanie węgla kamiennego, wytwarzanie energii elektrycznej z węgla kamiennego i
odnawialnych źródeł energii.
Dostawy energii elektrycznej, gazu.
Rozwój działalności w zakresie hurtowego handlu energią elektryczną i gazem, tworzenie
rozwiązań dla klienta.
Dominujący typ łańcucha to model integratora: wydobywanie węgla kamiennego - wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła - dystrybucja energii elektrycznej i gazu (Etap I).
Marketing i handel detaliczny, hurtowy energią elektryczną i gazem.
W zakresie dystrybucji - model operatora.
Koncentracja na podstawowej działalności - outsourcing kapitałowy (Etap I) i kontraktowy
(Etap II) pomocniczej działalności.
Zlecanie obsługi klientów - model dyrygenta.
Wartość dla klienta: niezawodnie dostarczana oraz tania energia elektryczna i gaz.
Zarządzanie energią u klienta.

Brak wzorca
RWE (2005-2006)
Electrabel (2002-2005)
Electrabel (2002-2006)

cd. tablicy 9.2
Struktura łańcucha wartości wskazująca
stopień integracji oraz determinanty
kosztów i różnicowania.

Wysoki stopień integracji w zakresie energii elektrycznej (80% sprzedaży energii elektrycznej
pochodzi z własnej produkcji, własna dystrybucja) - efekt dodatni.
System energetyczny: wydobycie węgla kamiennego - wytwarzanie - dystrybucja - sprzedaż,
pozwala na dostosowanie całego łańcucha do potrzeb klienta i zmniejszania kosztów (w tym
transakcyjnych) oraz tworzenia barier dla konkurencji - efekt dodatni.
Przepływ informacji rynkowych umożliwiający wykorzystanie zdolności wytwórczych i
sieciowych w aspekcie kosztów.
Etap I
Brak integracji w zakresie gazu ziemnego przy jednocześnie bardzo niskim stopniu
dywersyfikacji dostaw, co obniża poziom bezpieczeństwa - efekt ujemny.
Etap II
Dywersyfikacja dostaw gazu, co podnosi poziom bezpieczeństwa - efekt dodatni.
Koordynacja decyzji inwestycyjnych systemu energetycznego dająca korzyści dla systemu
wartości.
Efekt skali związany z potencjałem wytwórczym i dystrybucyjnym na rynku polskim.
Efekt specjalizacji i konwergencji uzyskany poprzez koncentrację na domenach energetycznych
- efekt dodatni.
Sprzężenia pomiędzy jednostkami biznesowymi wykorzystujące centralizację funkcji i synergię
do obniżania kosztów - efekt dodatni.
Polityki szczegółowe: wyspecjalizowane usługi inżynierskie, zarządzania energią u klienta element dyferencjacji (efekt dodatni).
Efekt uczenia się (kosztowy) - benchmarking wewnętrzny wykorzystywany w holdingu.
Sprzężenia pomiędzy jednostkami biznesowymi wykorzystujące centralizację funkcji i synergię
do obniżania kosztów - efekt dodatni.
Uwarunkowania społeczne (porozumienia socjalne) i organizacyjne utrudniające integrację
powiązań elementów łańcucha - efekt ujemny.
Polityki szczegółowe: wyspecjalizowane usługi inżynierskie, zarządzania energią u klienta element dyferencjacji (efekt dodatni).
* rozwiązania te przedstawiono w Rozdziale 8
** dotyczy rynku belgijskiego
*** dotyczy rynku niemieckiego i brytyjskiego
**** ty ^ o w pierwszym etapie konsolidacji

Źródło: opracowanie własne

Electrabel (2001-2005)
Vattenfall (2001-2005)

RWE (2003-2006)

314
Podstawowa oferta obejmować będzie dostawę dwóch mediów energetycznych (gaz
i energia elektryczna), zapewniając ich konkurencyjne ceny i wysokąjakość obsługi klientów.
Bardzo istotnym elementem przewagi konkurencyjnej powinna być zdolność do
współpracy na poziomie

lokalnym.

W sferze przedsięwzięć budowy nowoczesnej

infrastruktury wytwórczej i dystrybucyjnej oznacza to wykorzystywanie

różnych form

współpracy, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego. W zakresie stosowania OZE
czynnikiem sukcesu jest wypracowanie form współpracy z dostawcami biomasy. Chodzi tu
w szczególności o wykorzystanie ogromnego potencjału polskiego rolnictwa.
Pierwszy element tworzonej wartości, tj. przewagi kosztowej, wynikać będzie z możli
wości redukcji kosztów w wyniku integracji łańcucha działań (rysunek 9.1), jak i jego
struktury (tablica 9.2).
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Drugi element tworzenia wartości to jakość obsługi klienta. Możliwości jej uzyskiwania
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-

zarządzanie usługami zewnętrznymi (outsourcing, offshoring)454,
zdolności do dokonywania przejęć i fuzji,

-

zdolności do współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym.
W tym ostatnim przypadku chodzi szczególnie o takie formy współpracy, jak np. klastry,

ale przede wszystkim o przedsięwzięcia oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. Ten
rodzaj współpracy wykorzystywać można dla rozwoju energetyki lokalnej - doskonalenia
usług i zasobów infrastrukturalnych, budowy nowoczesnych, ekologicznych źródeł energii455.
Czynnikami sprzyjającymi takim rozwiązaniom są stosowne regulacje prawne456 oraz
możliwości finansowania ich ze środków pomocowych. Kluczowymi kompetencjami dla
osiągnięcia wymaganej prawnie odpowiedniej struktury sprzedawanej energii, w tym
odnawialnej, jej źródeł, jest zapewnienie dostaw biomasy. Wymagać to będzie wypracowania
różnorodnych form współpracy z rolnictwem.
Reasumpcją prezentowanej koncepcji może być jej ocena przeprowadzona z wykorzysta
niem elementów analizy SWOT i VRISA.
Mocne strony
Mocne strony skonsolidowanej grupy energetycznej są funkcją posiadanych zasobów,
przyjętych rozwiązań organizacyjnych oraz specyfiki sektorowej, a także zalet konsolidacji
pionowej i poziomej. Konsolidacja według tego modelu tworzy pełny łańcuch wartości
dodanej obejmującej energię elektryczną i cieplną457 oraz niepełny łańcuch dostaw gazu.
Wykorzystywanie konwergencji mediów pozwoli dyskontować efekty synergiczne i efekty
skali. Oczekiwać ich można dzięki koncentracji i minimalizacji nakładów na realizację
scentralizowanych funkcji marketingowych, nakładów na B+R, oszczędności w kosztach
logistycznych, obniżce poziomu zapasów, wspólnym przedsięwzięciom infrastrukturalnym i
minimalizacji kosztów transakcyjnych. W efekcie dać to powinno obniżkę kosztów
jednostkowych końcowych produktów.
Branżowość i konwergencja produktowa sprzyjać będą efektywności nakładów na B+R
oraz ułatwić powinny procesy reprodukcji i wzrostu mocy wytwórczych. Połączenie domeny
energetycznej i gazowniczej, stanowiąc nowość na polskim rynku, umożliwić może uzyskanie
przewagi konkurencyjnej („sukces pioniera”).

454 Zob. szerzej na ten temat: J. Bendkowski, Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt
metodyczno-logiczny, Materiały seminaryjne, Szczyrk 2003; M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001;
K. Ziemniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
455 Koncepcje takich przedsięwzięć przedstawił m. in.: J. Popczyk, Malejące szanse włączenia polskiej elektro
energetyki w budowę sektora publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej, październik - listopad 2002, s. 736738, J. Brzóska, J. Pyka, Integracja usług infrastrukturalnych w wymiarze lokalnym, [w;] Nowoczesność prze
mysłu i usług, Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, TNOiK, Akademia Ekono
miczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska, Katowice 2005, s. 289-310.
456 Zob. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169, poz. 1020.
457 W przypadku energii cieplnej istotnym czynnikiem wydłużenia łańcucha wartości w zakresie dystrybucji
i sprzedaży ciepła będzie wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Duża wartość posiadanych zasobów i kapitałów organizacji stwarzać będzie pewne
bariery wejścia do sektora dla potencjalnych konkurentów oraz czynić j ą będzie silnym
partnerem dla jednostek finansowych (banki, fundusze), co ułatwić powinno pozyskiwanie
kapitału obcego.
Siła kapitałowa i finansowa branżowo skonsolidowanej grupy dysponującej produktami
0 relatywnie wysokich barierach wejścia daje grupie energetycznej dostęp do wielu
segmentów i znaczącą pozycję na rynku. Znajdujące się w skonsolidowanej grupie jednostki
obrotu energią i gazem mają szansę dotarcia do różnych segmentów rynku, przenosząc
sygnały rynkowe do sfery wytwarzania czy dystrybucji. Rozwijanie takich produktów, jak
instrumenty giełd energii, zarządzanie energią u klientów, daje możliwości tworzenia
przewagi konkurencyjnej opartej na różnicowaniu produktów.
Siłę i atrakcyjność grupy zwiększa częściowe zabezpieczenie dostaw surowca z włas
nych kopalń węgla kamiennego. Nie ogranicza to dywersyfikacji źródeł energii pierwotnej,
w szczególności wykorzystywania OZE. Wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa dla
produkcji biomasy jest krytycznym czynnikem sukcesu w osiągnięciu wymaganego udziału
(20%) odnawialnych źródeł energii w jej sprzedaży.
Duży potencjał wytwórczy przekłada się na duży potencjał konkurencyjny. Wysoka
wartość przedsiębiorstwa jest także funkcją dostępu do różnych segmentów rynków i bardzo
silnej pozycji na krajowym rynku (w przyszłości także rynku Europy Centralnej) mediów
energetycznych, co czynić powinno tę energetyczną korporację interesującą dla inwestorów.
Słabe strony
Utworzenie grupy sektorowo skonsolidowanej wpływa na ograniczenie konkurencji
na rynku energii. Z natury organizacja zorientowana jest na wzrost konkurencji zewnętrznej,
przy wygaszaniu konkurencji wewnątrz holdingu. W momencie tworzenia nowo projekto
wanej organizacji jej słabą stroną jest niski stopień dywersyfikacji źródeł energii (węgiel
kamienny) i dostaw gazu, co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa prowadzonej
działalności. Powoduje to konieczność budowy odnawialnych źródeł energii i poszukiwania
nowych źródeł zaopatrzenia w gaz.
Konsolidacja wielu podmiotów pociąga za sobą niebezpieczeństwo napięć społecznych
na tle np. unifikacji umów zbiorowych. Ta słaba strona może powodować wydłużenie czasu
niezbędnego do uzyskania stanu efektywnie funkcjonującej organizacji.
Za słabą stronę uznać należy prawie zupełny brak doświadczenia krajowego w tworzeniu
1funkcjonowaniu tego rozwiązania, co może wydłużyć okres jego wdrażania.
Koncentracja na domenach energetycznych związana jest z zagrożeniem, którym jest
ograniczenie popytu (np. w wyniku załamania gospodarczego, wzrostu konkurencyjnych
nośników energii, czy importu tańszej energii). Jest to „naturalna cena” za specyfikę
produktową sektora.
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Utworzenie skonsolidowanej organizacji będzie wymagało zdobywania (doskonalenia)
umiejętności i kompetencji. W szczególności związanych z nowoczesną obsługą klientów
w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu, „gry” na giełdzie energii czy też zarządzania
energią u klientów. Innym nowym obszarem (centrum kompetencji) są zdolności współpracy
poprzez fuzje oraz tworzenie przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. W momencie
konsolidacji brak takich kompetencji traktować

n a le ż y

jako słabą stronę wpływającą na okres

dochodzenia w pełni konkurencyjnego funkcjonowania tego rozwiązania.
Również proces zarządzania tak złożoną jednostką może potęgować trudności związane
głównie z utrzymaniem stosownej elastyczności układu, wykazywać tendencję do petryfikacji
struktur w holdingach tworzonych według zasad sektorowych i słabą skłonność do zmian.
Pewną neutralizacją tej słabej strony jest nadzieja, że konkurencyjny unijny rynek energii
wymusi procesy restrukturyzacyjne z korzyścią klientów.
Ceną za zwiększenie i decentralizację uprawnień może być wzrost tendencji
odśrodkowych, a w skrajnym przypadku dążenie do usamodzielnienia się. Zwiększenie
autonomii jednostek wewnętrznych może również skutkować nasileniem konkurencji
pomiędzy jednostkami holdingu, np. w zakresie wypracowanych wspólnie środków
na inwestycje.
Przydatność zasobów
Istotnymi czynnikiem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest łączenie silnych stron
z przydatnością zasobów, o której decydują takie ich cechy, jak:
-

zdolność do tworzenia wartości; w tym przypadku jest to potencjał wytwórczy
i umiejętności obsługi rynku energetycznego,

-

unikalność i imitowalność; dla tego rozwiązania rzadkimi i trudno imitowalnymi
zasobami są sieci energetyczne i gazownicze oraz systemy zarządzania nimi,

-

zorganizowanie i przechwytywanie wartości; w tym przypadku ich wymiarem jest
organizacja będąca kombinacją jednostek biznesowych i rynkowych (rys. 9.2), a także
odpowiednia konfiguracja łańcucha wartości.
Oceniając prezentowane rozwiązanie modelowe, można stwierdzić, że umożliwia

ono osiąganie tworzonej na jego podstawie korporacji dysponującej względnie trwałą
przewagą konkurencyjną i to nie tylko na polskim, ale i środkowoeuropejskim rynku
energetycznym.

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
Postępująca globalizacja gospodarki światowej oraz dynamiczne, często turbulentne
otoczenie w dużym stopniu determinują rozwój konkurencji i konkurencyjności. Sprostanie
coraz trudniejszym wyzwaniom konkurencyjnym wymaga od organizacji niemal ciągłych
zmian oraz doskonalenia zarówno ich strategii, jak też operacyjnych działań. Potrzeby
gospodarki w tym zakresie znajdują wyraz w rozwoju sfery badawczej obejmującej teorię
oraz aplikacje modelowania strategicznego przedsiębiorstw. Przedstawiony analityczny
przegląd modeli strategicznych jest tego potwierdzeniem, wskazuje jednocześnie na
różnorodność ich teoretycznych koncepcji i poszukiwań metodologicznych.
Mnogość konceptualnych ujęć i zróżnicowanie pojęciowe problematyki modelowania
strategicznego stanowiły przesłankę do usystematyzowania rodzajowego (typologicznego)
modeli opisujących strategię i operacyjną działalność przedsiębiorstw. Opracowana
klasyfikacja opisowa modeli strategicznych rozumiana jest jako otwarta, rozwijająca się
inicjatywa badawcza. Starano się przy tym nadać jej odpowiednie walory poznawcze i aplika
cyjne.
Efektem pierwszych z nich jest możliwość uporządkowania oraz ukierunkowania badań
nad konceptualizacją i strukturami różnych modeli. Zaprezentowana klasyfikacja, stanowiąc
swoistą „mapę

modelowania”, ułatwić powinna prowadzenie

badań

nad różnymi

teoretycznymi aspektami strategii, takich jak np. kreowanie wartości, determinanty
rentowności czy też stymulatory innowacyjności biznesowej. Dzięki strukturalizacji
pojęciowej (terminologicznej) może ona stanowić także podstawę analiz porównawczych
służących modyfikacji i konstrukcji nowych rozwiązań strategicznych stosowanych przez
przedsiębiorstwa.
Pragmatyczny walor klasyfikacji i przeprowadzonej na jej podstawie charakterystyki
modeli strategicznych to transparentna identyfikacja oraz możliwości właściwego ich doboru
do określonych praktyk zarządzania. Potwierdzeniem tej cechy, a zarazem i realizacji jednego
z celów pracy jest zastosowanie różnych typów modeli lub ich elementów do badania
konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw energetycznych
Przedstawiona charakterystyka i analiza różnych współczesnych koncepcji modelowania
strategicznego pozwoliła poczynić obserwacje badawcze dotyczące wielu teoretycznych ich
aspektów, takich jak np.: źródła i sposoby tworzenia wartości dla klientów, determinanty
rentowności, metody przechwytywania i utrzymywania wartości, budowa potencjału
konkurencyjności, czy też konfiguracja oraz struktura łańcucha wartości. Obserwacje te
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stanowiły podstawę do oceny teoretycznych i aplikacyjnych walorów poszczególnych modeli,
które zaprezentowano w podsumowaniu ich charakterystyk. Warto jednak wyeksponować
pewne generalne spostrzeżenia wynikające z dokonanej w tym obszarze analizy.
Pierwszym z nich jest podobieństwo w zakresie teoretycznego podejścia do struktury
modeli. Wymienić tu można takie ich wspólne elementy, jak:
- koncepcja przewagi konkurencyjnej opartej na wykorzystywaniu innowacji w
kreowaniu wartości,
- potencjał konkurencyjności wynikający z konfiguracji oraz jakości aktywów,
kompetencji i umiejętności. O jego sile decyduje racjonalny ich dobór oraz
umiejętności ich wykorzystywania, a nie maksymalizowanie stanu właścicielskiego
zasobów. Wyraźnie akcentuje się rosnące znaczenie kluczowych kompetencji jako
czynnika decydującego o sukcesie biznesowym;
- powiązania części konceptualno - zasobowej modelu z działaniami (w tym także
operacyjnymi). Wysoka efektywność operacyjna jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym utrzymywania przewagi konkurencyjnej w dłuższym okresie czasu.
Istotniejsze jest budowanie odpowiednich strategii, przy czym obserwuje się
preferencje tych z nich, które opierają się na różnicowaniu i kształtowaniu korzystnych
relacji: cen a-jakość;
traktowanie innowacyjności i dynamiki jako atrybutów wszystkich modeli. Odnosi się
to zarówno do modeli jako całości, jak i do ich głównych składowych.
Jeśli chodzi o postrzeganie roli otoczenia w modelowaniu, to przeważają poglądy
traktujące je jako kontekst bezpośrednio oddziałujący na strukturę i rentowność
budowanych modeli, a nie jako ich składową. W szczególności otoczenie sektorowe może
determinować rentowność, istotnie ją ograniczając, czego przykładem są linie lotnicze.
Powoduje to twórcze poszukiwanie nowych innowacyjnych produktów lokowanych w
nowych przestrzeniach tynkowych. Wzrost konkurencji w sektorze powoduje odchodzenie
od strategii konkurowania „czerwonego oceanu” w kierunku poszukiwania strategii
„błękitnego oceanu”. Koncepcja takiej strategii, jak się wydaje, ma zdecydowanie
charakter interesującej wizji, o dość ograniczonym jednak zakresie aplikacji jej do praktyki
zarządzania, zwłaszcza w energetyce.
Drugie ważne spostrzeżenie wynikające z przeglądu koncepcji modelowania to
budowanie modeli oparte na paradygmacie innowacyjnej wartości. Uznaje się, że tworzenie
wartości jest najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa. Modele pokazują zatem istotę
oraz sposoby jej kreowania - wartość jest zdolnością i rezultatem osiąganej przewagi
konkurencyjnej. Wyraźnie eksponuje się przy tym rolę innowacyjności jako głównego
czynnika jej wzrostu. Odnosi się ona zarówno do zasobów, łańcucha wartości, relacji z
otoczeniem, jak i poszukiwania nowej przestrzeni rynkowej. Szczególnie istotną rolę
przypisuje się tu innowacjom o charakterze radykalnym oraz innowacjom wartości.
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Jednym z celów pracy było zbadanie, a także wskazanie możliwości wykorzystywania
teorii

konkurencji

i modelowania

do kształtowania, modyfikowania strategii

oraz

operacyjnych działań przedsiębiorstw energetycznych. Realizację tego celu osiągnięto
poprzez przedstawienie możliwe szerokiego spektrum typów modeli strategicznych. Ich
strukturalna analiza pozwoliła sformułować obserwacje i odniesienia aplikacyjne do badanego
sektora. Stwierdzić można, że wszystkie prezentowane teoretyczne koncepcje zawierają takie
elementy, które mogą być stosowane do budowy nowych strategii czy też rozwijania oraz
dokonywania zmian w stosowanych już rozwiązaniach strategicznych. Starano się to
zaakcentować omawiając poszczególne modele. Warto jednak syntetycznie przedstawić te z
nich, które kierunkować będą zmiany strategii przedsiębiorstw energetycznych. Najbardziej
istotne z nich to:
-

optymalizacja doboru i konfiguracji zasobów według kryterium maksymalizowania
uzyskiwanych z nich wartości. Oznacza to np. zmiany struktury zasobów wytwarzania
energii elektrycznej (wzrost znaczenia OZE) czy też rozwój zasobów intelektualnych
(np. systemy danych o klientach i dostawcach spoza dotychczasowego obszaru
działania przedsiębiorstwa, wiedza o metodach ochrony środowiska i poszanowania
energii);

- prymat tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na różnicowaniu produktów. O ile
w przypadku takich produktów, jak dostawa energii elektrycznej czy gazu,
przywództwo kosztowe jest głównym czynnikiem konkurowania, o tyle rozwój
wyspecjalizowanych usług dodanych, w tym zwłaszcza komplementarnych, wymaga
poszukiwań oryginalnych cech produktu i metod obsługi klientów;
- rozwój oraz kreowanie nowych kompetencji i

umiejętności. Od wykształcenia

odpowiednich umiejętności zależy w dużym stopniu uzyskiwanie przewagi obsługi
oferowania rozwiązań (lock-in) dużym odbiorcom energii. Zrozumienie i rozwiązywa
nie ich problemów, związanych np. z ryzykiem zakupu mediów energetycznych czy
też z zarządzaniem energią u klientów, to przykład wykorzystywania takich
umiejętności;
- tworzenie wartości poprzez innowacje. Wymaga to od przedsiębiorstw energetycznych
swoistej reorientacji strategii innowacyjności. Swoją dominującą dotąd pozycję utracą
innowacje technologiczne na korzyść innowacji wartości, które dzięki znajomości
rynku stworzą nowe produkty odkrywając nowe potrzeby klientów. Przykładem mogą
być usługi związane z efektywnością i poszanowaniem energii (czemu sprzyja polityka
nadawania „białych certyfikatów” stosowana przez niektóre kraje UE).
Szczegółowe podejście do badań nad rentownością i konkurencyjnością przedsiębiorstw
energetycznych, a także potrzeba kreowania nowych rozwiązań konsolidacyjnych stanowiły
główne przesłanki opracowania koncepcji modeli strategicznych. Tworząc ich konstrukcję
oraz

strukturę

wykorzystano

w

pewnym

stopniu

różnorodne

elementy

i

opcje

dotychczasowego dorobku modelowania strategicznego. Patrząc jednak przez pryzmat
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problematyki naukowej tej pracy, nie znaleziono w nim odpowiedniego, gotowego
metodycznego instrumentu mogącego w sposób całościowy zrealizować jej cele poznawcze i
zweryfikować hipotezy badawcze. Prezentowana metodyka modelowania ma zatem służyć
badaniom konkurencyjności, efektywności i elementów bezpieczeństwa energetycznego w
stosowanych przez organizacje strategiach oraz umożliwiać wypracowanie nowych koncepcji
w tym zakresie. Adresowana jest ona głównie do przedsiębiorstw sektora energetyki, niemniej
dzięki posiadanym przez nią cechom jej aplikacja wydaje się być przydatna i dla innych
przedsiębiorstw.
Sformułowane instrumentarium badawcze koresponduje z głównymi celami teoretycz
nymi pracy, które zrealizowano, budując dwa modele strategiczne. Zweryfikowano je
następnie w konkretnych zastosowaniach analitycznych i prognostycznych. Jeśli chodzi o
konstrukcję prezentowanych modeli, to składają się one z dwóch części. Pierwsza z nich to
zespół elementów i cech w przeważającej mierze o charakterze jakościowym, druga to karta
wyników reprezentująca cechy ilościowe. Połączenie takie umożliwiło opracowanie
transparentnej, możliwie całościowej koncepcji umożliwiającej badania analityczne i
projekcje przyszłych rozwiązań. W obydwu modelach część opisowa zawiera m.in.
charakterystykę takich ich elementów, jak: wartość oferowana klientom, obsługiwane
segmenty rynku, strefy zysku, typy przewag konkurencyjnych, aktywa, strategiczne
kompetencje, podstawowe działania, typy i struktury łańcucha wartości. Opracowane ujęcie
strukturalne pozwala na identyfikację źródeł i sposobów osiągania przez badane
przedsiębiorstwa konkurencyjności oraz efektywności. Z kolei ilościowe miary tych kategorii
zawarto w formie karty wyników (model analityczny) i karty celów (model projektowy), co
konkretyzuje parametry modelu i umożliwia ocenę zależności pomiędzy poszczególnymi jego
elementami.
W prezentowanej metodyce badawczej otoczenie traktowane jest jako kontekst istotnie
oddziałujący na kształt modelu strategicznego. W szczególności dotyczy to zasad
funkcjonowania rynku energetycznego. Opracowany arkusz badawczy stanowiący element
modelowania analitycznego umożliwia określenie stymulatorów oraz barier działania
konkurencyjnego rynku energetycznego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Pozwoliło to interpretować i oceniać zmiany w funkcjonowaniu korporacji energetycznych w
analizowanym sześcioletnim okresie.
Ważnym teoretycznym i pragmatycznym walorem opracowanej metodyki modelowania
jest powiązanie jej części analitycznej i projektowej. W budowie nowych modeli
strategicznych wykorzystuje się najlepsze doświadczenia (praktyki) i rozwiązania, których
wybór umożliwia analiza strukturalna stosowanych przez przedsiębiorstwa strategii. Można
zatem w tym przypadku traktować transfer benchmarkingu sektorowego jako spoiwo łączące
analityczne i prognostyczne modele przedsiębiorstwa ugruntowujące realność ich wdrażania.
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Przeprowadzone na podstawie opracowanej metodyki badania empiryczne potwierdzają
hipotezę, że postępująca liberalizacja unijnego rynku energetycznego, a także dokonujące się
procesy globalizacji i konsolidacji, powodują istotne zmiany funkcjonowania organizacji
energetycznych. Liczne fuzje i przejęcia oraz procesy restrukturyzacji doprowadziły do
złożonych powiązań kapitałowo-organizacyjnych, wykreowania różnorodnych modeli
strategicznych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi. Tendencje zmian
występujące

na liberalizujących się rynkach energii, dając przewagę przedsiębiorstwom

dużym i bardzo dużym, spowodowały zdominowanie tych rynków przez silne kapitałowo
korporacje. W tym kontekście właściwy był wybór jako podmiotu badań dużych, znaczących
na rynku UE przedsiębiorstw energetycznych, takich jak: Vattenfall, E.ON, Electrabel, RWE
czy PKE. Ze względu na duży udział tych przedsiębiorstw w unijnym rynku energii
elektrycznej (ponad 30%) i gazu ziemnego (ok. 25%) przeprowadzone badania traktować
należy jako reprezentatywne.
Szczegółowa analiza stosowanych rozwiązań modelowych i ich dynamiki, odniesiona do
uzyskiwanych przez badane przedsiębiorstwa wyników, pozwala wnioskować, a zarazem
zweryfikować hipotezę badawczą że dobór oraz cechy elementów modeli kształtowały
konkurencyjność i efektywność tych przedsiębiorstw. Zaprezentowane w karcie wyników
wielkości ujmują zarówno istotne spektrum celów rynkowych (w tym wartość dodaną
reprezentującą przewagę

konkurencyjną)

charakteryzujące

konkurencyjność, jak

też

wielkości pozwalające oceniać efektywność poprzez pomiar rentowności i produktywności
zasobów przedsiębiorstwa. Znaczenie roli konfiguracji i cech modeli strategicznych
stosowanych przez badane organizacje było tym bardziej istotne dla uzyskiwanych przez nie
wyników, że przedsiębiorstwa te (z wyjątkiem PKE) działały równocześnie na rynkach
o zróżnicowanych stopniach ich otwarcia na konkurencję. W badanym okresie, a
w szczególności na jego początku, struktura i siły wewnętrzne danego przedsiębiorstwa w
większym stopniu wpływały na uzyskiwane przez nie wielkości ekonomiczne niż presja
konkurencji. Potwierdzeniem tej konstatacji były zachowania i wyniki uzyskiwane przez takie
korporacje, jak Vattenfall i Electrabel.
Badania przedsiębiorstw energetycznych wykazały, iż opierają one swoją działalność na
dynamicznych kombinacjach aplikowanych równocześnie kilku typów modeli strategicz
nych przy zmieniających się jakościowo ich elementach. Jako dominującą w latach
1999-2000 uznać należy koncepcję łączenia modeli opartych na przewadze konkurencyjnej
będących wynikiem tzw. monopolu naturalnego z modelami tworzonymi na podstawie
potencjału konkurencyjności sfery' zasobów materialnych. Chodzi tu głównie o majątek
wytwórczy i sieciowy. Monopolistyczną pozycję na nowym iynku oraz wzrost zasobów
uzyskiwano głównie dzięki akwizycjom (Vattenfall, E.ON) i fuzjom (RWE, E.ON). Niektóre
przedsiębiorstwa w tym okresie poszukiwały uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
polegającej na łączeniu kilku domen, rozwijając ofertę produktową dla klientów. Tak było w
przypadku strategii RWE skonstruowanej na zasadzie: cztery produkty: energia elektryczna,
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gaz, woda, logistyka odpadów - cztery rynki: Niemcy, Wielka Brytania, USA, Europa
Centralna. Innym przykładem jest złożony konglomerat, jakim w 2000 roku był E.ON
oferujący energię elektryczną paliwa płynne, gaz, chemikalia

czy produkty hutnicze.

W następnych latach coraz większego znaczenia zaczęły nabierać modele zorientowane na
wzrost efektywności i innowacyjności. Wykorzystywane są kombinacje modeli opartych na
elementach determinujących rentowność skierowanych na strefy zysku z koncepcjami
kształtującymi innowacyjne produkty, np. instrumenty giełd energii i zasoby, w tym głównie
nowe kompetencje. Przykładami mogą być stosowane strategie przez takie przedsiębiorstwa,
jak Vattenfall czy Electrabel, które wobec osłabienia skuteczności dalszych akwizycji skupiły
się na wzroście efektywności działań na obsługiwanych dotąd rynkach. Ostatni okres
charakteryzuje

się

aplikacjami

wykorzystujący

konwergencję

elektroenergetyki, ciepłownictwa

modeli

oraz

tworzących

synergię

połączenia

potencjał

konkurencyjności

działalności

i gazownictwa. Obserwuje się wyraźną

w

zakresie

koncentrację

korporacji energetycznych na tych właśnie obszarach biznesowych, rezygnując z innych
produktów, np. dostaw wody, logistyki odpadów, usług budowlanych. Towarzyszy temu
redukcja zasobów poprzez dywestycje. Wiąże się to ściśle ze zmianą struktur i cech
aplikowanych przez korporacje modeli strategicznych. Ich analiza wskazuje, że obok
przewagi naturalnej tworzona jest także taka, która wynika głównie z niskich kosztów oraz
budowania systemu obsługi i oferowania rozwiązań dla klientów. Poszukiwania nowych
typów przewag konkurencyjnych związane są z realną czy też postulowaną liberalizacją
rynku energetycznego. Z kolei w tych częściach modeli, które dotyczą zasobów, wyraźną
tendencją odnotowaną w badanych organizacjach było zwiększanie zdolności wytwórczych
i dystrybucyjnych (sieciowych) głównie poprzez dokonywanie akwizycji. Natomiast
inwestycje rzeczowe w dużym stopniu związane były z odnawialnymi źródłami energii, co
podyktowane było stosownymi regulacjami prawnymi. Prawie wszystkie badane korporacje
swój potencjał bezpieczeństwa energetycznego budują w oparciu o zdywersyfikowane źródła
wytwarzania energii elektrycznej i dostaw gazu, przy czym rośnie udział OZE. Wyjątkiem
jest tu PKE, który w analizowanym okresie całą produkcję energii elektrycznej i ciepła
uzyskiwał z węgla kamiennego. Ważną obserwacją wynikającą z badań dynamiki
aplikowanych rozwiązań strategicznych jest rozwój zasobów niematerialnych. Dotyczy to
głównie budowania nowych kompetencji związanych z obsługą klientów, funkcjonowaniem
giełd energii, tworzeniem przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, skutecznych
akwizycji i zdolności do przeprowadzania zmian wewnętrznych. Kompetencje te istotnie
wzbogaciły kapitał intelektualny przedsiębiorstw, czego miarą jest zwiększająca się relacja
pomiędzy ich wartością rynkową (kapitalizacją) a wartością księgową. Znaczenie kapitału
intelektualnego dobrze obrazują przykłady takich organizacji, jak Electrabel i RWE, których
wartości rynkowe w 2005 roku przekraczały ponaddwukrotnie ich wartości księgowe.
Ważnym elementem modelu biznesowego jest obszar charakteryzujący działania strategiczne
i operacyjne przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania charakterystyki tych działań, typu
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oraz struktury łańcuchów wartości pozwoliły ocenić ich dynamikę i kierunki zmian
kształtujące uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Obserwacje poczynione w tym zakresie
wskazują dwa rodzaje zmian. Pierwsze to wynikające z uwarunkowań prawnych, a związane
z wydzieleniem działalności przesyłu energii elektrycznej i gazu, które (poza rynkiem
niemieckim) zmniejszyły uzyskiwaną z tej działalności wartość w całym łańcuchu. Drugie to
zmiany wewnętrzne polegające na eliminacji działań pomocniczych i niezwiązanych z
energetyką przy jednoczesnym rozwoju produktów energetycznych „wydłużających” łańcuch
wartości. Chodzi tu zarówno o handel hurtowy energią elektryczną i gazem, jak i o
wyspecjalizowane

usługi

energetyczne,

np.

zarządzanie

ryzykiem

dostaw mediów

energetycznych czy też zarządzanie energią u klienta. Opanowanie i rozwój tego typu działań
przez takie przedsiębiorstwa, jak Electrabel, RWE, Vattenfall czy PKE, umożliwiły
generowanie wartości dodanej. Przekładało się to na zwiększenie wielkości obrotów i zys
ków. Z kolei analiza typów i struktury łańcucha wartości umożliwiła identyfikację jej źródeł
oraz determinant kosztów i różnicowania. To, co łączy badane przedsiębiorstwa, to dominacja
typu łańcucha - jest nim model integratora. Analizowane korporacje cechowały się w różnym
stopniu rozbudowanym

łańcuchem zintegrowanych działań tworzących wartość. Jego

konfiguracja w dużym stopniu uzależniona
organizacyjno-prawnych

była od panujących na danym rynku zasad

oraz skuteczności połączeń (fuzji) i przejęć przedsiębiorstw

energetycznych. Przedsiębiorstwa w wertykalnej integracji działań dostrzegają korzyści
wynikające z minimalizacji kosztów transakcyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa zaopatrzenia
w media i surowce energetyczne. Zaznaczyć należy, że o ile korporacje niemieckie, tj. RWE
i E.ON, zrezygnowały z alokacji górnictwa węgla kamiennego w swoim modelu konsolidacji,
o tyle polski PKE w przyłączaniu kopalń węgla kamiennego dostrzega korzyści
niezawodnych i korzystnych kosztowo dostaw tego surowca energetycznego. Korporacje
energetyczne działające na rynku niemieckim (Vattenfall, E.ON, RWE) obok modelu
integratora stosują dla działalności przesyłowej model operatora, co w warunkach
zmonopolizowania tej działalności wzmacnia ich pozycję konkurencyjną. W bardzo
niewielkim stopniu stosowany jest jeszcze model dyrygenta. Praktycznie dotyczy on centrów
obsługi klienta i stosują go w ograniczonym stopniu Vattenfall i RWE. Z kolei ukształtowanie
struktur łańcucha wartości związane było z determinantami kosztów i różnicowania. Ich
kształty i zmiany miały indywidualny charakter w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa.
Wykazywały się jednak też pewnymi podobieństwami, jak np. wykorzystywanie efektu skali
czy uczenie się poprzez benchmarking. Niemniej jednak przeważały tu specyficzne
determinanty kosztów czy też różnicowania dające konkretne efekty w postaci wzrostu
przychodów i zysków. Przykładem jest element dyferencjacji osiągnięty przez PKE, jakim
były usługi na rynku bilansującym, czy uzyskany przez Electrabel efekt kosztowy związany
z hurtowym obrotem energią.
Ważną częścią badań była analiza stosowanych przez przedsiębiorstwa różnorodnych
rozwiązań strategicznych i związanych z nimi działań operacyjnych, przeprowadzona w
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aspekcie osiąganej przez te organizacje rentowności i produktywności zasobów. Głównym
kierunkiem reorientacji strategii produktowej w ostatnim okresie czasu jest

ograniczanie

przez korporacje energetyczne ich domen działalności. Jednocześnie poszukują one przewag
konkurencyjnych i wzrostu wartości poprzez wykorzystywanie konwergencji mediów
energetycznych (energia elektryczna - ciepło, energia elektryczna - gaz ziemny), która
umożliwia

integrację

łańcucha działań tworzącego

dzięki

synergii

nową wartość.

Przeprowadzone badania analityczne zweryfikowały drugą z postawionych hipotez
badawczych, wykazując, że wyższą od innych rentowność

oraz produktywność zasobów

osiągają te przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku w oparciu o rozwiązania strategiczne
wykorzystujące połączenie oraz konwergencję działalności (domen) w zakresie gazownictwa
i elektroenergetyki. Przykładami mogą tu być takie korporacje energetyczne, jak Electrabel i
E.ON. Pierwsza z nich stosuje konsekwentnie takie rozwiązanie od wielu lat, osiągając w
tym okresie wysoki poziom zysku ekonomicznego (EVA) oraz korzystne relacje zysku netto
do: zaangażowanego kapitału (ROCE), własnego kapitału (ROE) i posiadanego majątku
(ROA). Przedsiębiorstwo to osiąga najwyższą ze wszystkich badanych organizacji
produktywność zasobów ludzkich i zdolność do obsługi rynku oraz bardzo wysoki poziom
produktywności kapitału i majątku. Z kolei niemiecki E.ON znacząco poprawił osiągnięte
relacje ekonomiczne w latach 2003-2005, a więc w okresie stosowania strategii łączenia
domeny elektroenergetycznej i gazowniczej. Znacząco wzrastał wtedy poziom zysku
ekonomicznego i zysku netto. Zwiększyła się zdolność do obsługi rynku, produktywność:
zasobów ludzkich, majątku i kapitału.
Przetrwanie na rynku wymaga znaczącego potencjału kapitałowego, możliwości
rozwojowych, siły ekonomiczno - finansowej oraz możliwości skutecznego zarządzania
ryzykiem. W rezultacie, podobnie jak w innych sektorach, tak i w energetyce obserwuje się
konsolidację przedsiębiorstw. Analizowane organizacje w badanym okresie aktywnie
uczestniczyły w fuzjach i przejęciach, których głównym celem był wzrost wartości
korporacji. Ważnym sposobem osiągania takiego wzrostu jest integracja działań łańcucha
tworzącego wartość. Związana z tym stwierdzeniem hipoteza badawcza, mówiąca o tym, że
przedsiębiorstwa mające wyższy stopień integracji łańcucha wartości uzyskują lepszą pozycję
rynkową (mierzoną wzrostem wartości dodanej i udziałem w rynku) oraz korzystniejsze
parametry charakteryzujące rozwój i bezpieczeństwo energetyczne, została jednak tylko w
części potwierdzona. Wynika to głównie z faktu, że tylko w niektórych z analizowanych
przedsiębiorstw wzrósł stopień integracji działań. W dużym stopniu dotyczyło to RWE, w
niewielkim E.ON i w ograniczonym PKE (częściowa integracja z górnictwem węgla
kamiennego). W przypadku dwóch pierwszych korporacji można dopatrywać się zależności
pomiędzy integracją działań w łańcuchu wartości a pozycją rynkową (wartość dodana, udział
w rynku) czy też parametrami charakteryzującymi rozwój i bezpieczeństwo energetyczne
(niezawodność dostaw energii elektrycznej, dywersyfikacja źródeł wytwarzania, zmniejszenie
emisyjności). Jednocześnie analiza takich korporacji, jak Vattenfall czy Electrabel wskazuje,
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że zmniejszenie stopnia integracji (rozwój dystrybucji i sprzedaży kosztem wytwarzania) nie
pogarsza ich pozycji rynkowej, co dowodzi możliwości tworzenia wartości w sferze
dystiybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
Wykorzystując najlepsze praktyki unijnych korporacji energetycznych, a także kierunki
zmian polityki energetycznej (w tym imperatyw bezpieczeństwa energetycznego związany z
liberalizacją rynku

i

ochroną środowiska)

zaprezentowano

strategiczną koncepcję

przedsiębiorstwa, stosując przy tym opracowaną metodykę modelowania. Proponowane
rozwiązanie opiera się na skonsolidowanym modelu połączonych domen energii elektrycznej
i gazu, co powinno umożliwić wykorzystywanie efektu konwergencji oferowanych
produktów oraz efektu synergii wynikającej z połączenia doświadczeń, kapitału i majątku.
Wzrost liberalizacji rynku, w tym ukształtowania niezależnych, wydzielonych właścicielsko
operatorów przesyłowych, spowoduje konieczność rozwoju zasobów wiedzy związanych
głównie z obsługą rynku. Projektowana konfiguracja modelu powinna zatem ewoluować w
kierunku zmian od jednostek biznesowych do jednostek rynkowych (market unit).
Proponowane rozwiązanie biznesowe cechować się będzie zdolnością do rozwoju, w tym
także inwestowania w nowoczesne (zwłaszcza odnawialne) źródła energii, co związane jest
z różnorodnością jego finansowania. Dużą rolę ma tu do odegrania prywatny kapitał
inwestycyjny oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Zdolność do tworzenia przedsięwzięć
partnerskich to kompetencja decydująca o perspektywie organizacji chcącej wpisywać się w
energetykę przyszłości, która wiąże się ze znacząco większą rolą małych, efektywnych,
ekologicznych źródeł energii. Jednocześnie należy podkreślić, że uzyskanie względnie trwałej
przewagi konkurencyjnej przez polskie przedsiębiorstwo energetyczne zbudowane na
podstawie opracowanej koncepcji uzależnione jest od osiągnięcia przez nie porównywalnych
do czołowych korporacji unijnych wielkości rentowności i produktywności zasobów.
Zaprezentowane

na

podstawie

badań

wzorce

stanowiące

element

strategicznego

benchmarkingu wskazują na duży dystans w tym zakresie. Powoduje to konieczność
przeprowadzenia istotnych zmian w polskiej energetyce, zwłaszcza w aspekcie racjonalizacji
doboru oraz wykorzystywania zasobów determinujących poziom kosztów i produktywność.
Reasumując, można stwierdzić, że zgromadzony i przeanalizowany materiał badawczy
pozwolił zrealizować cele pracy, zweryfikować jej hipotezy badawcze, a także sformułować
następujące ogólne wnioski charakteryzujące kierunki zmian strategii przedsiębiorstw:
1.

Wprowadzenie zasad konkurencji w energetyce spowodowało zróżnicowanie i

dynamikę zachowań strategicznych przedsiębiorstw, zmieniając ich spetryfikowane w wyniku
monopolistycznej pozycji struktury. Dokonujące się w sposób ewolucyjny zmiany ich
funkcjonowania związane są w coraz większym stopniu z poszukiwaniem modeli
strategicznych budujących przewagę konkurencyjną i to zarówno w oparciu o przewodnictwo
kosztowe, np. koszty wytwarzania i handlu mediami energetycznymi, jak też o różnicowanie.
Jego podstawą jest tworzenie rozwiązań dla klientów związanych z efektywnym
zarządzaniem energią

328
2. Obserwowany w ostatnich latach silny wzrost rentowności unijnych przedsiębiorstw
energetycznych to, obok dokonywanych przez nie przejęć, główny kreator ich wartości.
Determinantami znaczącej poprawy rentowności wyrażonej głównie przez zysk ekonomiczny
i produktywność zasobów były:

strategia koncentrująca się na połączeniu domen

energetycznych związana z aktywnością na efektywnych strefach

rynku

oraz lepsze

wykorzystanie aktywów. Jej stymulatorami w większym stopniu niż działanie konkurencji
były siły wewnątrzkorporacyjne.
3. Polityka energetyczna UE konsekwentnie zmierza w kierunku tworzenia prawdziwie
niezależnych operatorów przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu (niezależnych
operatorów logistycznych) traktując je jako istotny czynnik warunkujący konkurencję na
rynku energetycznym. Ma to (i będzie miało) istotny wpływ na zmianę konfiguracji
integrowanych pionowo łańcuchów wartości. Rozbudowie ulegają te ich części, które
związane są ze świadczeniem wyspecjalizowanych usług energetycznych, ale także i te, które
wiążą się z pozyskiwaniem źródeł surowców energetycznych.
4. W budowanych

potencjałach

konkurencyjności przedsiębiorstw coraz większego

znaczenia nabierają zdolności produkcyjne uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii oraz
kompetencje związane z obsługą rynku. Te ostatnie znajdują wyraz w ewoluowaniu
holdingowych struktur organizacyjnych opartych na jednostkach biznesowych w kierunku
jednostek rynkowych, tzw. market unit, wykorzystujących efekty konwergencji i synergii
łączenia domen energetycznych, w tym głównie energii elektrycznej i gazu.
5. Powstające w wyniku konsolidacji pionowej polskie przedsiębiorstwa energetyczne w
znacząco większym stopniu powinny wykorzystywać najlepsze doświadczenia liderów
energetyki

europejskiej,

tworzyć

własne

rozwiązania

modelowe

zorientowane

na

konkurencyjność i efektywność. Warunkiem realizacji takiej opcji jest zmniejszenie
wpływów polityczno-lobbistycznych i społecznych, zwłaszcza związków zawodowych, na
tworzące się oraz funkcjonujące organizacje.
6. Przeprowadzenie konsolidacji majątkowej, kapitałowej i organizacyjnej nie przesądza
jeszcze o przewadze konkurencyjnej oraz rentowności tworzonego podmiotu. Najważniejsze
wyzwania, stojące przed tak tworzonymi krajowymi korporacjami energetycznymi, to
zdolność do tworzenia ekologicznych źródeł energii, dywersyfikacji dostaw gazu oraz
znacząco większe wykorzystywanie zasobów. Pierwsze z nich związane jest z finanso
waniem inwestycji i pozyskiwaniem biomasy. Nie wydaje się to możliwe bez prywatyzacji,
tworzenia przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego i dobrej współpracy z krajowym
rolnictwem. Wzrost wykorzystania zasobów wiąże się z restrukturyzacją zatrudnienia,
majątku i organizacji, co z punktu widzenia społecznego jest zadaniem trudnym.
Sprzyjającymi czynnikami zmian dla polskiej energetyki są: dobra koniunktura gospodarcza,
możliwości finansowania jej rozwoju ze środków pomocowych UE i ogromny potencjał
produkcji biomasy polskiego rolnictwa.
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Wyrażam przekonanie, że przedsiębiorstwa, poszukując przewag konkurencyjnych oraz
stymulatorów efektywności, w coraz większym stopniu będą korzystać z rozwijającej się
teorii modeli strategicznych. Duże możliwości aplikacyjne metodologii modelowania
stanowią obok walorów epistemologicznych

uzasadnienie

znaczenia i wyboru podjętej

problematyki badawczej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z jej szerokiego zakresu oraz
wielowymiarowości. Prezentowana praca zawiera zatem tylko wybrane aspekty tej
interesującej problematyki.

U

rj

Załącznik 1
Stymulatory i bariery liberalizacji rynku energetycznego wybranych krajów UE
Tablica 1
Stymulatory i bariery liberalizacji skandynawskiego rynku energetycznego
—

Oddziaływanie na liberalizację rynku

Stymulatory i bariery

-------

Rynek energii
elektrycznej
Bardzo
silne

Silne

Brak
(bardzo
słabe)

1. Instytucjonalno-prawne:
1.1. Stymulatory:
—

tran sp are n tn e re g u la c je u łatw ia ją ce sto so w an ie zasad y T P A ,

—

szy b sz e, n iż w y n ik a to z d y re k ty w u n ijn y c h o tw a rcie ry n k u ,

-

u m o żliw ien ie h a n d lu tzw . z ie lo n y m i c erty fik a tam i (em isjam i);

X
X
X

1.2. Bariery:
-

—

sto so w an ie p rz e z d an e p a ń stw o p rz ep isó w p rz ejśc io w y ch
z w iąz an y c h z lib e ra liz a c ją ry n k u ,

X

zło ż o n o ść i o g ra n ic ze n ia w p rz y z n a w a n iu k o n c esji n a
p ro w a d ze n ie o kreślonej d z ia łaln o śc i o ra z z ez w o leń n a n o w e
in w e sty cje e n erg ety czn e.

X

2. Strukturalne:
2.1. Stymulatory:
—

fu n k c jo n o w an ie n ie z a le ż n y c h o p e ra to ró w p rz e sy łu energii
ele k try c z n ej i gazu,

-

d e m o n o p o liz a c ja ry n k u (w y e lim in o w an ie m o n o p o li i olig o p o li),

-

d y w e rsy fik a c ja tec h n o lo g ic z n a i p a liw o w a w y tw ó rc ó w e n erg ii,

X

-

m o żliw o śc i k o rz y sta n ia z ró ż n o ro d n y c h ź ró d eł z a o p a trz e n ia w
su ro w ce en erg e ty c z n e;

X

X
X

2.2. Bariery:
—

w y so k i sto p ień k o n c en trac ji ry n k u ,

—

zn ac zą cy u d z ia ł p a ń stw a w stru k tu rze w łasn o ści energ ety k i,

—

d u ż e u z ależ n ien ie o d d o sta w c ó w su ro w có w e n erg e ty c z n y ch ,

X
X
X

— p o z y c ja i sto p ień in te g rac ji w ie lk ic h p rz ed się b io rstw
u tru d n ia jąc e sto so w an ie z a s a d y T PA .

X

3. Wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
zwłaszcza zrównoważonego rozwoju:
3.1. Stymulatory:
—

a n g aż o w a n ie się w p a rtn e rstw o p u b lic z n o -p ry w atn e ,

X

—

w s p ó łfin a n so w a n ie ro z w o ju lo kalnej in frastru k tu ry
e n erg e ty c z n ej,

X

-

w sp ie ran ie g o sp o d a rk i e n erg ety czn ej skojarzonej;

X

3.2. Bariery:
—

k o n se k w e n cje p rz e strz e g a n ia p rz e p isó w o c h ro n y śro d o w isk a
n a tu ra ln e g o ,

—

su b w en c jo n o w an ie o d n a w ialn y ch ź ró d eł energii,

X

—

su b w e n c jo n o w a n ia p e w n y ch ro d z ajó w p ro d u k c ji en erg ii w c elu
re k o m p e n so w a n ia k o sz tó w o k re su przejścio w eg o .

X

Źródło: opracowanie własne

X
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Tablica 2
Stymulatory i bariery liberalizacji niemieckiego rynku energetycznego
Oddziaływanie na liberalizację rynku
Stymulatory i bariery

— .___

Rynek energii
elektrycznej
Bardzo
silne

Brak
Silne

(bardzo
słabe)

1. Instytucjonalno-prawne:
1.1. Stymulatory:
TPA,

-

tran sp are n tn e re g u la cje u łatw iające stosow anie zasad y

-

szybsze, n iż w y n ik a to z d y re k ty w u n ijnych o tw a rcie rynku,

-

u m o żliw ien ie h a n d lu tzw . zielo n y m i certyfikatam i (em isjam i);

X
X
X

1.2. Bariery:
-

sto so w an ie p rz ez dane pań stw o p rzep isó w p rz ejśc io w y ch
z w iązan y ch z lib e ra liz a c ją rynku,

X

— zło ż o n o ść i o g ra n ic ze n ia w p rzy zn a w a n iu k oncesji n a
p ro w ad zen ie o kreślonej d ziałaln o ści oraz zez w o leń n a now e
in w esty cje en erg ety czn e.

X

2. Strukturalne:
2.1. Stymulatory:
—

fu n k c jo n o w an ie n iez ale żn y c h o p e rato ró w p rz e sy łu energii
elektrycznej i gazu,

X
X

-

d em o n o p o liza cja ry n k u (w y elim in o w an ie m on o p o li i oligopoli),

—

d y w e rsy fik ac ja tec h n o lo g ic zn a i p aliw o w a w y tw ó rc ó w energii,

—

m o żliw o ści k o rz y stan ia z ró żn o ro d n y ch ź ró d eł zao p a trz e n ia w
su ro w ce e nergetyczne;

X

2.2. Bariery:
-

w y so k i sto p ień kon cen tracji rynku,

—

z n aczący u d ział p a ń stw a w stru k tu rze w łasn o ści energetyki,

-

duże u z ależn ien ie od d o staw có w su ro w có w en erg ety czn y ch ,

-

p o z y cja i sto p ień in tegracji w ie lk ic h p rz ed się b io rstw
u tru d n iające sto so w an ie zasad y TPA.

3. Wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
zwłaszcza zrównoważonego rozwoju:
3.1. Stymulatory:
- angażowanie się w partnerstwo publiczno-prywatne,
- współfinansowanie rozwoju lokalnej infrastruktury
energetycznej,
- wspieranie gospodarki energetycznej skojarzonej;
3.2. Bariery:
- konsekwencje przestrzegania przepisów ochrony środowiska
naturalnego,
- subwencjonowanie odnawialnych źródeł energii,
— subwencjonowania pewnych rodzajów produkcji energii w celu
rekompensowania kosztów okresu przejściowego.
Źródło: opracowanie własne

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Tablica 3
Stymulatory i bariery liberalizacji polskiego rynku energetycznego
~~ ~ ---------

Oddziaływanie na liberalizację rynku

Stymulatory i bariery

Rynek energii
elektrycznej
Bardzo
silne

Silne

Brak
(bardzo
słabe)

1. Instytucjonalno-prawne:
1.1. Stymulatory:
-

tran sp a re n tn e re g u la cje u ła tw ia ją c e sto so w an ie zasad y T P A ,

-

szy b sz e, n iż w y n ik a to z d y re k ty w u n ijn y c h o tw a rcie ry n k u ,

-

u m o ż liw ie n ie h a n d lu tzw . z ie lo n y m i c erty fik a tam i (em isjam i);

X
X
X

1.2. Bariery:
-

-

sto so w an ie p rz e z d ane p a ń stw o p rz e p isó w p rz ejśc io w y c h
z w iąz an y c h z lib e ra liz a c ją rynku,
z ło ż o n o ść i o g ra n ic ze n ia w p rz y z n a w a n iu k o n c esji n a
p ro w a d z e n ie o kreślonej d z ia łaln o śc i o ra z z ez w o leń n a now e
in w e sty cje en erg ety czn e.

X
X

2. Strukturalne:
2.1. Stymulatory:
-

-

fu n k c jo n o w an ie n iez ale żn y c h o p e ra to ró w p rz e sy łu energii
ele k try c z n ej i g azu ,
d e m o n o p o liz a c ja ry n k u (w y e lim in o w an ie m o n o p o li i
o lig o p o li),
d y w e rsy fik a c ja tec h n o lo g ic zn a i p a liw o w a w y tw ó rc ó w energii,

X
X
X

m o żliw o śc i k o rz y stan ia z ró ż n o ro d n y c h ź ró d eł z ao p a trz e n ia w
su ro w ce en erg e ty c z n e;

X

2.2. Bariery:
-

w y so k i sto p ień k o n c en trac ji rynku,

-

z n ac zą cy u d z ia ł p a ń stw a w stru k tu rze w ła sn o śc i energ ety k i,

-

d u ż e u z ależ n ien ie o d d o sta w c ó w su ro w có w en erg e ty c z n y ch ,

-

p o z y c ja i sto p ień in teg racji w ie lk ic h p rz ed się b io rstw
u tru d n ia jąc e sto so w an ie zasad y T PA .

X
X
X
X

3. Wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
zwłaszcza zrównoważonego rozwoju:
3.1. Stymulatory:
-

a n g aż o w a n ie się w p a rtn e rstw o p u b lic z n o -p ry w atn e ,

-

w sp ó łfin a n so w a n ie ro z w o ju lokalnej in frastru k tu ry
en erg e ty c z n ej,
w sp ie ran ie g o sp o d a rk i e n erg ety czn ej sk o jarzo n ej;

-

X
X
X

3.2. Bariery:
-

k o n se k w e n c je p rz estrz eg a n ia p rz e p isó w o c h ro n y śro d o w isk a
n a tu ra ln e g o ,
su b w e n c jo n o w a n ie o d n a w ialn y ch ź ró d eł energii,
su b w e n c jo n o w a n ia p e w n y ch ro d z ajó w p ro d u k c ji en erg ii w celu
re k o m p e n so w a n ia k o sz tó w o k re su p rz ejśc io w eg o .

Źródło: opracowanie własne

X
X
X
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Tablica 4
Stymulatory i bariery liberalizacji brytyjskiego rynku energetycznego
~~~~~---- —

Stymulatory i bariery

~------

1. Instytucjonalno-prawne:
1.1. Stymulatory:
- transparentne regulacje ułatwiające stosowanie zasady TPA,
-

Rynek energii
elektrycznej

Oddzi ał ywani e na liberalizację rynku

szybsze, niż wynika to z dyrektyw unijnych otwarcie rynku,
umożliwienie handlu tzw. zielonymi certyfikatami (emisjami);

1.2. Bariery:
- stosowanie przez dane państwo przepisów przejściowych
związanych z liberalizacją rynku,
- złożoność i ograniczenia w przyznawaniu koncesji na
prowadzenie określonej działalności oraz zezwoleń na nowe
inwestycje energetyczne.
2. Strukturalne:
2.1. Stymulatory:
- funkcjonowanie niezależnych operatorów przesyłu energii
elektrycznej i gazu,
- demonopolizacja rynku (wyeliminowanie monopoli i
oligopoli),
- dywersyfikacja technologiczna i paliwowa wytwórców energii,
- możliwości korzystania z różnorodnych źródeł zaopatrzenia w
surowce energetyczne;
2.2. Bariery:
- wysoki stopień koncentracji rynku,
- znaczący udział państwa w strukturze własności energetyki,
- duże uzależnienie od dostawców surowców energetycznych,
- pozycja i stopień integracji wielkich przedsiębiorstw
utrudniające stosowanie zasady TPA.
3. Wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
zwłaszcza zrównoważonego rozwoju:
3.1. Stymulatory:
- angażowanie się w partnerstwo publiczno-prywatne,
- współfinansowanie rozwoju lokalnej infrastruktury
energetycznej,
- wspieranie gospodarki energetycznej skojarzonej;
3.2. Bariery:
- konsekwencje przestrzegania przepisów ochrony środowiska
naturalnego,
- subwencjonowanie odnawialnych źródeł energii,
- subwencjonowania pewnych rodzajów produkcji energii w celu
rekompensowania kosztów okresu przejściowego.
Źródło: opracowanie własne

Bardzo
silne

Silne

Brak
(bardzo
słabe)

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Tablica 5
Stymulatory i bariery liberalizacji rynku energetycznego krajów Beneluksu
Rynek energii
elektrycznej

Oddziaływanie na liberalizację rynku
Stymulatory i bariery

—

Bardzo
silne

Silne

Brak
(bardzo
słabe)

1. Instytucjonalno-prawne:
1.1. Stymulatory:
-

tran sp are n tn e re g u la cje u łatw ia ją ce sto so w an ie zasad y T P A ,

-

szy b sze, n iż w y n ik a to z d y re k ty w u n ijn y c h o tw a rcie ry n k u ,

—

u m o żliw ien ie h a n d lu tzw . z ie lo n y m i c erty fik a tam i (em isjam i);

X
X
X

1.2. Bariery:
-

-

sto so w an ie p rz e z d an e p a ń stw o p rz ep isó w p rz ejśc io w y ch
z w iąz an y c h z lib e ra liz a c ją rynku,

X

zło ż o n o ść i o g ra n ic z e n ia w p rz y z n a w a n iu kon cesji n a
p ro w a d ze n ie o k reślo n ej d z ia łaln o śc i o ra z zez w o leń n a n o w e
in w e sty cje en erg e ty c z n e.

X

2. Strukturalne:
2.1. Stymulatory:
-

fu n k c jo n o w an ie n ie z a le ż n y c h o p e rato ró w p rz esy łu energii
elek try czn ej i gazu,

X
X

-

d e m o n o p o liz a c ja ry n k u (w y e lim in o w an ie m o n o p o li i olig o p o li),

—

d y w e rsy fik a c ja tec h n o lo g ic z n a i p a liw o w a w y tw ó rc ó w e n erg ii,

X

-

m o żliw o śc i k o rz y sta n ia z ró ż n o ro d n y c h ź ró d eł z a o p a trz e n ia w
su ro w ce en erg e ty c z n e;

X

2.2. Bariery:
X

-

w y so k i sto p ień k o n c en trac ji ry n k u ,

-

z n aczący u d z ia ł p a ń stw a w stru k tu rze w łasn o ści energ ety k i,

—

d uże u z ależ n ien ie od d o sta w c ó w su ro w có w e n erg e ty c z n y ch ,

X

-

p o z y cja i sto p ień in tegracji w ie lk ic h p rz ed się b io rstw
utru d n ia jąc e sto so w an ie z asa d y T P A .

X

X

3. Wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej, w tym
zwłaszcza zrównoważonego rozwoju:
3.1. Stymulatory:
a n g aż o w a n ie się w p a rtn e rstw o p u b lic z n o -p ry w atn e ,

X

—

w s p ó łfin a n so w a n ie ro z w o ju lokalnej infrastru k tu ry
en erg ety czn ej,

X

—

w sp ie ran ie g o sp o d a rk i e n erg ety czn ej sk o jarzo n ej;

X

-

3.2. Bariery:
k o n se k w e n cje p rz estrz eg a n ia p rz e p isó w o c h ro n y śro d o w isk a
n a tu raln eg o ,

X

-

su b w en c jo n o w an ie o d n a w ialn y ch ź ró d eł energii,

X

-

su b w e n c jo n o w a n ia p e w n y ch ro d z a jó w p ro d u k c ji energii w celu
re k o m p e n so w a n ia k o sz tó w o k re su p rz ejśc io w eg o .

-

Źródło: opracowanie własne

X
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MODELE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH

Streszczenie
Postępujące procesy globalizacji oraz konsolidacji

wymagają ciągłego doskonalenia

metod analizowania i budowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących
na otwartym rynku. Poszukiwania sposobów i czynników uzyskiwania względnie trwałej
przewagi konkurencyjnej stanowią dla organizacji zarówno strategiczne wyzwanie, jak też
warunek osiągania przez nie efektywności umożliwiającej wzrost ich wartości. Zwiększanie
konkurencyjności oraz efektywności przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych
warunków rozwoju gospodarki, a zarazem i jej atrybutem. Obie te kategorie kształtujące
wartość organizacji (przedsiębiorstw) zależą w dużym stopniu od przyjętej i realizowanej
przez nie strategii. Korporacyjne strategie w obecnej sytuacji charakteryzującej się
postępującą koncentracją i konsolidacją przedsiębiorstw

są jednym

z

najbardziej

interesujących z punktu widzenia teoretycznego problemów badawczych. Tematyka ta jest
bardzo ważna zwłaszcza dla

przedsiębiorstw koncentrujących swoją działalność w

określonym sektorze. Przykładem może tu być sektor energetyczny, w którym w ostatnim
okresie dokonują się istotne zmiany jego funkcjonowania. Uwzględniając znaczenie
problematyki doskonalenia strategii przedsiębiorstw, podjęto w niniejszej pracy

próbę

opracowania metodyki budowania modeli umożliwiających badanie konkurencyjności oraz
opracowywania strategicznych koncepcji tworzenia

grup kapitałowych konsolidowanych

przedsiębiorstw.
Główne cele pracy zostały sformułowane w sposób następujący:
1. Opracowanie teoretycznej koncepcji budowy modeli strategicznych skonsolidowanych
przedsiębiorstw energetycznych zdolnych do konkurowania na otwartym rynku UE,
zorientowanych na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, realnych do aplikacji
w polskiej energetyce.
2. Opracowanie metodyki modelowania znajdującej zastosowanie do badania efektywności,
konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstw.
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3. Analiza porównawcza oraz ocena strukturalna stosowanych przez
rozwiązań

przedsiębiorstwa

strategicznych umożliwiająca identyfikację i wybór najlepszych praktyk

biznesowych (benchmarking strategiczny).
Cele te zostały uzupełnione wiązką szczegółowych celów metodologicznych, poznawczych i
utylitarnych.
W części badań utylitarnych rozprawy potwierdzono zasadność

przyjętych

w niej

hipotez, które brzmią:
wprowadzanie zasad konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu krajów Unii
Europejskiej zintensyfikowało konsolidację przedsiębiorstw energetycznych, powodując
zmiany ich strategii i operacyjnej działalności. Odzwierciedleniem tych zjawisk są nowe,
zróżnicowane pod względem cech strukturalnych, modele strategiczne zorientowane na
wzrost konkurencyjności, efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Korporacje
energetyczne

wykorzystują równocześnie

wiele

rozwiązań

modelowych

(modeli

biznesowych), przy czym konfiguracja strukturalna oraz cechy ich elementów kształtują
przewagę konkurencyjną i efektywność przedsiębiorstwa;
-

stosowane przez korporacje energetyczne rozwiązania modelowe wykorzystujące
połączenie oraz konwergencję działalności (domen) w zakresie gazownictwa i elektro
energetyki umożliwiają im osiąganie wyższej od innych przedsiębiorstw rentowności,
a także produktywności zasobów;

-

organizacje energetyczne poprzez konsolidacje pionowe (wertykalne) dążą do wzrostu
wartości integrując tworzące je łańcuchy działań. Przedsiębiorstwa mające wyższy stopień
integracji tego łańcucha uzyskują lepszą pozycję rynkową (w tym wyższy wzrost wartości
dodanej) i korzystniejsze parametry charakteryzujące rozwój oraz bezpieczeństwo
energetyczne.
Realizacja

głównych i szczegółowych celów pracy, przyjętych hipotez badawczych

zdeterminowała układ i merytoryczną treść pracy.
We wstępie przedstawiono charakterystykę problemu badawczego, obszaru i tematyki
badań, sformułowano cele oraz hipotezy badawcze. W sposób syntetyczny ujęto przedmiot,
podmioty i stosowane metody badawcze, a także zakres pracy.
W rozdziale 1 opracowania przedstawiono przegląd różnych teoretycznych koncepcji i
podejść do modelowania strategicznego. Analiza pojęć, definicji oraz struktur modeli
strategicznych pozwoliła na
rozważania wykorzystano

dokonanie ich klasyfikacji i charakterystyki. Przedstawione
do sformułowania definicji modelu strategicznego w odniesie

niu do przedsiębiorstwa energetycznego, którą wykorzystano w części metodologicznej i
aplikacyjnej pracy.
Rozdział 2 poświęcono badaniom oraz charakterystyce rynku energii elektrycznej i gazu
koncentrując

się

głównie

na

dokonujących

się

zmianach

jego

funkcjonowania.

Przedstawiono także kierunki reorientacji strategicznej przedsiębiorstw energetycznych. Ich
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dynamikę przedstawiono zarówno w kontekście, jak i na tle uprzednio analizowanych
zachodzących i antycypowanych zmian na rynku energetycznym UE.
Wykorzystując opracowaną (rozdział 1) klasyfikację rodzajową modeli strategicznych, w
rozdziałach 3 - 6

przedstawiono

pogłębioną analizę porównawczą i charakterystykę

poszczególnych modeli. Posłużyła

ona do oceny ich wykorzystania w opracowaniu

metodologii badawczej rozprawy.
Rozdział 3 objął badania

podstaw budowania modeli strategicznych w aspekcie

tworzenia przewag konkurencyjnych. Szczegółowo analizowano dwa modele. Konfiguracja
pierwszego z nich opiera się na:
-

dominującej przewadze konkurencyjnej,

-

zasobach i umiej ętnościach strategicznych,

-

łańcuchu wartości.
W rozdziale 4 przeprowadzono badania nad modelami strategicznymi determinującymi

rentowność przedsiębiorstwa. Poddano analizie strukturalnej koncepcję opartą na czynnikach
sektorowych i czynnikach specyficznych przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem rozważań nad
czynnikami efektywności było przedstawienie modelu dynamicznej strategii marketingowej
umożliwiającej organizacji gospodarczej wejście w strefy zysku.
Rozdział 5 poświęcono

analizie modeli strategicznych opartych na

kombinacji

zasobów. Zbadano je w aspekcie tworzenia wartości i osiągania dzięki nim konkurencyj
ności przedsiębiorstwa. Szczegółowo scharakteryzowano teoretyczne elementy potencjału
konkurencyjności, traktując je jako podstawę modelowania.
W Rozdziale 6 omówiono modele kreujące innowacje dla zdobycia nowej przestrzeni
rynkowej. Badaniom poddano dwie koncepcje modelowe, które łączy imperatyw innowacji w
tworzeniu wartości i przewagi konkurencyjnej.
Rozdział 7 ma charakter metodologiczny - przedstawiono w nim

koncepcję

modelowania. Obejmuje ona:
implikacje teoretyczne i metodyczne wynikające z przeprowadzonych badań modeli
strategicznych, stanowiące wytyczne modelowania,
-

analizę możliwości wykorzystania wybranych elementów modeli strategicznych,

-

model

strategiczny

oceniający

konkurencyjność

i

efektywność

przedsiębiorstwa

energetycznego,
-

model skonsolidowanego przedsiębiorstwa energetycznego.
W Rozdziale 8 zastosowano opracowaną metodykę modelowania do wybranych celowo

korporacji energetycznych Unii Europejskiej. Badania

obejmowały zarówno cechy

jakościowe, jak też ilościowe badanych organizacji. W szczególności umożliwiły one ocenę:
-

konkurencyjności przedsiębiorstwa,

-

pozycji rynkowej,

-

wykorzystania zasobów,

-

rentowności,
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-

bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju,
stopnia konsolidacji i struktury łańcucha wartości.

Przeprowadzone szczegółowe analizy pozwoliły zidentyfikować najlepsze praktyki badanych
organizacji (benchmarking).
W rozdziale 9 przedstawiono koncepcję skonsolidowanego przedsiębiorstwa zbudowa
nego według opracowanej metodyki modelowania. Wykorzystuje się w niej zarówno
elementy strukturalne i cechy jakościowe modelu, jak i zwymiarowaną kartę celów
strategicznych. Cele alokowano w czterech perspektywach:
-

rynkowej ( klientów),

-

odpowiedzialności społecznej i rozwoju,

-

finansowej,
wykorzystania zasobów.

W zaprezentowanej koncepcji wykorzystano najlepsze praktyki korporacji energetycznych
Unii Europejskiej.
Zgromadzony i przeanalizowany materiał badawczy pozwolił zrealizować cele pracy,
zweryfikować jej hipotezy badawcze, a także sformułować następujące ogólne wnioski
charakteryzujące kierunki zmian strategii przedsiębiorstw:
wprowadzenie zasad konkurencji w energetyce spowodowało zróżnicowanie i

dyna

mikę zachowań strategicznych przedsiębiorstw, zmieniając ich spetryfikowane w wyniku
monopolistycznej pozycji struktury;
dokonujące się w sposób ewolucyjny zmiany ich funkcjonowania związane są w coraz
większym stopniu z poszukiwaniem

modeli strategicznych budujących przewagę

konkurencyjną i to zarówno w oparciu o przewodnictwo kosztowe, np. koszty
wytwarzania i handlu mediami energetycznymi, jak też o różnicowanie. Jego podstawą
jest tworzenie rozwiązań dla klientów związanych z efektywnym zarządzaniem energią;
obserwowany w ostatnich latach silny wzrost rentowności unijnych

przedsiębiorstw

energetycznych to, obok dokonywanych przez nie przejęć, główny kreator ich wartości.
Determinantami znaczącej poprawy rentowności wyrażonej głównie

przez zysk

ekonomiczny i produktywność zasobów były: strategia koncentrująca się na połączeniu
domen energetycznych związana z aktywnością na efektywnych strefach rynku oraz
lepsze wykorzystanie aktywów. Jej stymulatorami w większym stopniu niż działanie
konkurencji były siły wewnątrzkorporacyjne;
polityka energetyczna UE konsekwentnie zmierza w kierunku tworzenia prawdziwie
niezależnych operatorów przesyłu oraz dystrybucji

energii elektrycznej

i gazu

(niezależnych operatorów logistycznych) traktując je jako istotny czynnik warunkujący
konkurencję na rynku energetycznym. Ma to (i będzie miało) istotny wpływ na zmianę
konfiguracji integrowanych pionowo łańcuchów wartości. Rozbudowie ulegają te ich
części, które związane są ze świadczeniem wyspecjalizowanych usług energetycznych,
ale także i te, które wiążą się z pozyskiwaniem źródeł surowców energetycznych;
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-

w budowanych

potencjałach

konkurencyjności przedsiębiorstwa coraz większego

znaczenia nabierają zdolności produkcyjne uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii
oraz kompetencje związane z obsługą rynku. Te ostatnie znajdują wyraz w ewoluowaniu
holdingowych

struktur organizacyjnych opartych na jednostkach

biznesowych w

kierunku jednostek rynkowych, tzw. market unit, wykorzystujących efekty konwergencji i
synergii łączenia domen energetycznych, w tym głównie energii elektrycznej i gazu;
-

powstające w wyniku konsolidacji pionowej polskie przedsiębiorstwa energetyczne w
znacząco większym stopniu powinny wykorzystywać najlepsze doświadczenia liderów
energetyki europejskiej, tworzyć własne rozwiązania modelowe zorientowane na
konkurencyjność

i efektywność. Warunkiem realizacji takiej opcji jest zmniejszenie

wpływów polityczno-lobbistycznych i społecznych, zwłaszcza związków zawodowych,
na tworzące się oraz funkcjonujące organizacje;
przeprowadzenie konsolidacji majątkowej, kapitałowej i organizacyjnej nie przesądza
jeszcze o przewadze konkurencyjnej

oraz rentowności

tworzonego podmiotu.

Najważniejsze wyzwania stojące przed tak tworzonymi krajowymi korporacjami
energetycznymi to zdolność do tworzenia ekologicznych źródeł energii, dywersyfikacji
dostaw gazu oraz znacząco większe wykorzystywanie zasobów. Pierwsze z nich związane
jest z finansowaniem inwestycji i pozyskiwaniem biomasy. Nie wydaje się to możliwe bez
prywatyzacji, tworzenia przedsięwzięć

partnerstwa publiczno-prywatnego i dobrej

współpracy z krajowym rolnictwem. Wzrost wykorzystania zasobów wiąże się z
restrukturyzacją zatrudnienia, majątku i organizacji, co z punktu widzenia społecznego
jest zadaniem trudnym. Sprzyjającymi czynnikami zmian dla polskiej energetyki są: dobra
koniunktura gospodarczą możliwości finansowania jej rozwoju ze środków pomocowych
UE i ogromny potencjał polskiego rolnictwa w produkcji biomasy.
Przedsiębiorstwa poszukując przewag konkurencyjnych oraz stymulatorów efektywności
w coraz większym stopniu będą korzystać z rozwijającej się teorii modeli strategicznych.
Duże

możliwości

aplikacyjne

metodologii

modelowania

stanowią

obok

walorów

epistemologicznych, uzasadnienie znaczenia i wyboru podjętej problematyki badawczej.
Jednocześnie zdaję sobie sprawę z jej szerokiego zakresu oraz wielowymiarowości.
Prezentowana praca zawiera zatem tylko wybrane aspekty tej interesującej problematyki.

STRATEGIC MODELS OF POWER COMPANIES

Abstract
Progressing globalization and consolidation processes require constant improvement of
methods for analysing and constructing competitive advantages of companies existing at the
open market. Looking for methods and factors related to gaining relatively stable competitive
advantage represents for organization both strategic challenge and condition for achieving
effectiveness allowing increasing the goodwill. Increasing competitiveness and effectiveness
o f companies is one o f the most important conditions for economy development and its
attribute at the same time. Both categories shaping the goodwill, to a high degree depend on
the accepted and realized strategy. Corporation strategies, in the current situation
characterized by progressing concentration and consolidation o f companies are one o f the
most interesting examination issues from the theoretical point o f view. This subject matter is
very important, especially for companies concentrating their activity within the given sector.
Power sector where significant changes of its functioning are currently taking place can
represent an example o f that. Considering the meaning of the subject matter o f companies
strategies improvement, one made an attempt in this paper to elaborate methodology for
constructing models allowing examining competitiveness and developing strategic ideas for
creating capital groups o f the consolidated companies.
Main targets o f the paper have been formulated in the following way:
1. Elaboration o f theoretical construction concept of strategic models o f the consolidated
power companies able to compete at the open market of the EU, oriented at increase of
power safety feasible for application in Polish power sector.
2. Elaboration o f modelling methodology which find application in examining the
effectiveness, competitiveness and power safety o f companies.
3. Comparative analysis and structural assessment of strategic solutions applied by
companies which allow identifying and selecting the best business practices (strategic
benchmarking).
These targets have been complemented with bunch o f detailed methodological, cognitive
and utilitarian targets.
Part o f utilitarian examinations o f this paper proves legitimacy o f the assumed
hypotheses, which are:
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-

Introduction of competition principles at the electric energy and gas markets of the
European Union countries has intensified consolidation o f power companies leading to
change o f their strategy and operational activity. Reflections o f these phenomena are
represented by new, differentiated as regards structural features strategic models oriented
at increase o f competitiveness, effectiveness and power safety. Power corporations use at
the same time many model solutions (business models), but structural configuration and
features of their elements shape competitive advantage and company effectiveness;

-

Model solutions applied by the power corporations using activities (domains) merge and
convergence within the scope of gas engineering and electrical power engineering allow
them achieving higher profitability and resources productivity comparing to other
companies;
Power organizations through vertical consolidations strive for increasing value by
integrating activities chains which create them. Companies with higher degree of
integration of such chain achieve better market position (including higher increase of
added value) and more profitable parameters characterising development and power
safety.
Execution of general and detailed target of the paper, assumed examination hypotheses

has determined the order and content-related wording of the paper.
The introduction presents characteristics o f the examination issue, field and subject matter of
examinations as well as formulates targets and examinations hypotheses. The subject, entities
and applied examination methods as well as the scope of the paper have been expressed in the
synthetic way.
The 1st chapter o f the elaboration presents review o f different theoretical ideas and
approaches for strategic modelling. Analysis of notions, definitions and strategic models
structures allowed their classifying and characterising. The presented considerations have
been used for formulation of strategic model definition in relation to power company used in
the methodological and practical part o f the paper.
The 2nd chapter has been devoted to examinations and characteristic o f electric energy
and gas market, concentrating mostly on changes in its functioning. Strategic reorientation
directions of power companies have also been emphasized. Their dynamics has been
presented both in the context and on the background of previously analysed taking place and
anticipated changes at the power market of the EU. Using the elaborated (chapter 1) generic
classification o f the strategic models, chapters 3 through 6 present deepened comparative
analysis and characteristics of individual models. It served for assessment of their use in the
elaboration of examination methodology o f the dissertation.
The 3rd chapter covers examinations of bases for constructing strategic models in aspect
o f creating competitive advantages. Two models have been analysed in detail. Configuration
o f the first one, bases on:
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-

Predominating competitive advantage,

-

Strategic resources and skills,

-

Value chain.
The 4th chapter concerns examinations o f strategic models determining company

profitability. The idea based on sector factors and factors specific for company has been put to
structural analysis. Presentation o f the dynamic marketing strategy model allowing the
economy organization entering the profit zone was the complement o f considerations over
effectiveness factors.
The 5th chapter has been devoted to analysis o f strategic models based on resources
combination. They have been examined in aspect of creating value and achieving
competitiveness o f company. Theoretical elements o f competitiveness potential considering
them as the base for modelling have been characterized in detail.
The 6th chapter covers models creating innovations for gaining new market spaces. Two
model ideas connected by innovation imperative for creating competitive value and advantage
have been put to examination.
The 7th chapter is o f methodological character and presents modelling idea. It includes:
-

Theoretical and methodical implications resulting from carried out examinations of
strategic models, representing modelling guidelines,

-

Opportunities analysis o f utilization o f the selected elements o f strategic models,

-

Strategic model assessing competitiveness and effectiveness o f power company,

-

Model o f consolidated power company.
The 8th chapter uses the elaborated modelling methodology for the purposefully selected

power corporation o f the European Union. The examinations covered both quality and
quantity features o f the examined organizations. In particular they enabled the assessment of:
-

Company competitiveness,

-

Market standing,

-

Resources utilization,

-

Profitability,

-

Power safety and development,

-

Consolidation degree and value chain structure.

The detailed analysis allowed identifying the best practices of the examined organizations
(benchmarking).
The 9th chapter presents idea o f the consolidated company built according to elaborated
modelling methodology. It uses both structural elements and quality features of the model as
well as dimensioned chart o f strategic targets. The target has been allocated in four
perspectives:
-

Marketable (clients),
Social responsibility and development,
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-

Financial,

-

Resources utilization.
The presented idea used the best practices o f power corporations in the European Union.

The collected and analysed examination material, allowed achieving targets of the paper,
verifying its examinations hypotheses and formulating the following general conclusions
characterising directions o f companies strategies changes:
-

Introduction o f competition principles in the power industry caused differentiation and
dynamics o f strategic behaviour of companies changing their structures petrified as a
result o f monopolistic position;

-

Changes o f their functioning which take place in evolutionary way, related to the greater
degree with looking for strategic models creating competitive advantage both based on
cost leadership, for example cost of power media production and trade, and differentiation.
Its base is represented by creating solutions for clients connected with effective energy
management;

-

Large increase o f profitability o f power companies in the European Union observed within
the previous years next to the made takeovers is the main creator of their value. The
determinants o f the significant improvement of profitability expressed mostly by
economical profit and productivity were as follows: Strategy concentrating on merging
power domains related with activity in effective zones of the market and better utilization
of assets. Inter-corporation strengths were its stimulators to the greater degree than
competition efforts;

-

The power policy of the European Union consequently tends towards creating truly
independent electric energy and gas transmission and distribution operators (independent
logistic operators) considering them as a significant factor conditioning competition at the
power market. It has (and shall have) significant influence on change of vertically
integrated configuration o f value chains. Sectors related to rendering specialist power
services and these related with gaining over power raw-material sources are being
developed;

-

Production capacity obtained on renewable energy sources and competences related with
market service become more and more essential in the built competitiveness potentials of
companies. The latter results in evolving the holding organizational structures based on
business entities towards market entities, so called market units which use the effects of
convergence and synergy of power domains, mostly electric energy and gas;

-

Polish power companies established as a result o f vertical consolidation should use to the
greater degree the best experiences of the European power leaders, create own model
solutions oriented at competitiveness and effectiveness. The condition for executing such
option is decreasing political, lobby and social influences, especially trade unions, on the
created and existing organizations;
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-

Carrying out property, capital and organizational consolidation does not forejudge the
competitive advantage and profitability o f the created entity. Ability to create ecological
energy sources, diversification of gas supplies and significantly bigger use o f resources are
the most important challenges before the created national power corporations. The first
one is related with financing the investment and gaining the biomass. It seems impossible
without privatization, creating public and private partnership ventures and good
cooperation with national agriculture. Increase o f resources use is related with
restructuring the employment, property and organization which is a difficult task to do
from the social point o f view. Good economy circumstances, opportunity o f its financing
from the EU assistance resources and huge potential o f biomass production in Polish
agriculture are favourable factors o f changes for Polish power industry.
Companies looking for competitive advantages and effectiveness stimulators, shall make

greater use o f developing theory o f strategic models. Huge application opportunities of
modelling methodology and epistemological value justify the meaning and selection of
examination problems. At the same time, I am aware o f its wide scope and
multidimensionality. The presented paper includes only the selected aspects of this interesting
domain.
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