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Streszczenie: W dobie nieustannej globalizacji szczególne znaczenie ma dynamika i szybkość 
reagowania przedsiębiorstw na zachodzące zmiany. Współczesne środowiska biznesowe coraz 
bardziej doceniają rolę modelu biznesowego z jego umiejętnością dostosowania się do nowych, 
nieprzewidzianych warunków. Celem rozdziału jest przedstawienie reakcji modeli bizneso-
wych przedsiębiorstw z sektora MŚP na sytuację kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w 2020 roku. W badaniach wykorzystano metodę jakościo-
wą. Autorzy przeanalizowali kwestionariusze dwóch wywiadów pogłębionych uzyskanych 
od menedżerów czynnie wdrażających strategie biznesowe w przedsiębiorstwach. Uzyskane 
wyniki badań posłużyły do sformułowania odpowiedzi na pytania: czy firmy dysponowały 
narzędziami umożliwiającymi szybką reakcję na kryzys gospodarczy i które strategie modeli 
biznesowych okazały się najskuteczniejsze.
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1. Wprowadzenie

Model biznesowy to przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie 
i wykorzystanie zasobów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jako utrwalony 
układ wartości, pozostający w ścisłym powiązaniu z otoczeniem zewnętrznym, model 
biznesowy wspomagany jest odpowiednimi mechanizmami oraz zdolnością szybkiej 
adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych. Od modelu biznesowego 
oczekuje się więc, że będzie zdolny do transpozycji procesów, reakcji na recesję ryn-
kową czy kryzys gospodarczy. Określony model biznesowy może być realizowany 
zarówno na poziomie dużego przedsiębiorstwa, jak i przez każdego przedsiębiorcę, 
który nieustannie zmuszany jest do podejmowania decyzji opartych na własnej wiedzy 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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i doświadczeniu. Tworzenie modelu już na poziomie konceptualizacji wymaga bo-
wiem opracowania takich parametrów, które będą stanowić punkt wyjścia w kształto-
waniu przyszłych determinantów przetrwania.

W 2020 roku doświadczyliśmy największego kryzysu zdrowotnego i gospodar-
czego w najnowszej historii, który zmusił firmy z różnych sektorów do uruchomienia 
nadzwyczajnych środków w celu ochrony pracowników i utrzymania swojej działal-
ności. Otoczenie, w jakim obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa w Polsce, po wybu-
chu pandemii COVID-19 cechuje ciągła zmiana i niepewność rynku. Zauważyć na-
leży, że pandemia otworzyła nową erę zmian dla firm. Przedsiębiorcy na własne oczy 
mogli zobaczyć skutki ryzyka o dużych konsekwencjach i niskim prawdopodobień-
stwie. Strategiczna zdolność modeli biznesowych do przeobrażenia, gdy pandemia na-
dal dominuje globalne nastroje gospodarcze, nasunęła konieczność zweryfikowania, 
w jakim stopniu obrane założenia i realizowane działania strategiczne były skuteczne.

Z analiz prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że sektor 
polskich przedsiębiorstw jest zdominowany przez małe przedsiębiorstwa, których 
udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96,5%. Mają one też naj-
większy spośród wszystkich grup przedsiębiorstw udział w tworzeniu PKB – aż 31% 
(Skowrońska i in., 2019). W przypadku Polski zasadne jest więc sprawdzenie, jak 
modele biznesowe w sektorze MŚP zareagowały na sytuację nadzwyczajną w do-
bie pandemii, czy posiadały odpowiednie strategie i bufor bezpieczeństwa oraz jakie 
ścieżki obrali decydenci na okoliczność przemodelowania koncepcji biznesowych 
i wyjścia z kryzysu.

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie reakcji różnych modeli bizne-
sowych przedsiębiorstw z sektora MŚP na sytuację kryzysową wywołaną pandemią 
COVID-19 w Polsce oraz wskazanie, które modele biznesu najlepiej poradziły sobie 
z kryzysem gospodarczym zapoczątkowanym w 2020 roku, jakie konkretne rozwiąza-
nia zaważyły na powodzeniu i strategie których modeli biznesowych są warte szcze-
gólnej uwagi.

2. Istota modeli biznesowych

Termin „model biznesowy” jest pojęciem stosunkowo młodym – zyskał na znaczeniu 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo że pierwszy raz posłu-
żono się nim prawie czterdzieści lat wcześniej – w artykule akademickim z 1957 roku 
(Bellman i in., 1957) – początkowo koncepcja modeli biznesowych interesowała bada-
czy głównie w kontekście projektowania i zarządzania (Walaszczyk i in., 2016). Nieco 
później modele biznesowe uznane zostały za pomocne w środowiskach akademickich 
w kontekście opisywania i analizy perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa oraz kreowa-
nia wartości dla klienta. Jak zauważyli Osterwalder, Pigneur i Tucci (2005), model 
biznesu jest konceptualnym narzędziem wyrażającym biznesową logikę firmy i za-
wierającym zbiór przedmiotów, pojęć i ich relacji z celem. Ujmuje on opis: wartości 
skierowanej do jednego lub kilku segmentów klientów, architektury firmy, sieci part-
nerów w tworzeniu wartości, sposobów dostarczania wartości, kapitału relacyjnego 
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i zrównoważonych strumieni dochodów (Osterwalder i in., 2005). Potwierdzają to 
również liczne badania w obszarze przedsiębiorczości, które wykazały, że żadna 
firma nie odniesie sukcesu bez posiadania i stosowania dobrego modelu biznesowego. 
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na stabilną strategię i gruntowne 
know-how eksperci i właściciele przedsiębiorstw odnoszących sukcesy włożyli więc 
dużo wysiłku w opracowywanie modeli biznesowych, a w szczególności dostosowa-
nie ich do zamierzonych celów i pożądanego wpływu na swoją działalność.

Według definicji zaproponowanej przez Falencikowskiego model biznesu to 
względnie odosobniony, konceptualny obiekt wieloskładnikowy, opisujący układ 
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową, który przez swoją struk-
turę wyłania logikę tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania tej wartości 
przez przedsiębiorstwo (Falencikowski, 2012). Zdaniem francuskich badaczy Demila 
i Lecocqa (2010) koncepcja modelu biznesowego ogólnie odnosi się do połączenia 
różnych obszarów działalności firmy mających na celu wygenerowanie wartości dla 
klientów. Pierwszym jest podejście statyczne, utrzymujące spójność między podsta-
wowymi elementami modelu biznesowego. Drugie odnosi się do bardziej transforma-
cyjnego aspektu wykorzystującego koncepcję modelu biznesowego jako narzędzia 
do zmiany i innowacji w organizacji lub w samym modelu (Demil i Lacocq, 2010). 
Model biznesu to więc jasny i wyartykułowany obraz sposobu osiągania korzyści na 
poziomie ogólnym, czyli na tle całej gospodarki, a także indywidualnym. Na tym 
poziomie jest on fotografią – obrazem stanu prowadzenia przedsięwzięcia gospodar-
czego w danym czasie (Falencikowski, 2012).

Model biznesowy można przedstawić za pomocą różnych metod, które najczęś-
ciej bazują na grafice i schematach wizualnych. Powinien więc być spójny i transpa-
rentny, czytelny dla odbiorców zewnętrznych niezależnie od obranego kierunku 
działania, w każdym wariancie powinien opierać się na strategii i być jasno zako-
munikowany nie tylko otoczeniu, ale również wszystkim pracownikom tworzącym 
strukturę danego modelu. Najogólniej ujmując, ma stanowić zwięzłą reprezentację 
tego, jak powiązano zestaw zmiennych decyzyjnych w obszarze strategii przed-
sięwzięć, architektury i ekonomii, aby stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną 
na określonych rynkach (Moris i in., 2005). A co najistotniejsze w tak niestandar-
dowych okolicznościach, jakie zaistniały w 2020 roku, model biznesowy powinien 
umożliwić firmie sprawną reorganizację procesów, spójne działanie i przetrwanie 
kryzysu gospodarczego.

Polskie firmy z sektora MŚP niejednokrotnie mają dobre produkty i usługi, które 
mogą znaleźć nabywców również w czasach kryzysu. Jednak w zmieniającym się 
dynamicznie otoczeniu zarządzanie modelem biznesowym jest szczególnie trudne. 
Jak pokazuje praktyka, brakuje modeli biznesowych, które umożliwiłyby generowa-
nie zysków na poziomie gwarantującym utrzymanie rentowności, a co za tym idzie, 
przewagi konkurencyjnej. W wielu branżach przedsiębiorcy z sektora MŚP mierzą 
się z niespotykaną presją wynikającą ze zmienności kryzysowego otoczenia, jedno-
cześnie dostrzegając, że nie mogą działać na wszystkich frontach równocześnie. Ze 
względu na tempo pojawiania się nowych czynników zmiany w otoczeniu przejście 
z fazy stabilności do porażki może nastąpić relatywnie szybko. Ogromnego znaczenia 
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nabiera więc nie tylko stabilność realizowanego zamierzenia biznesowego, ale też 
elastyczność obranego modelu, poziom jego czułości na zmianę oraz możliwość szyb-
kiego dopasowania do wyzwań ciągle zmieniającego się rynku. Dwa skrajne bieguny 
określające fazy początkowe i końcowe egzystencji modeli biznesowych wskazują, 
jak dużo różnic jest zauważalnych w zakresie określania cech dojrzałych przedsię-
biorstw oraz tych funkcjonujących w obszarze wczesnej fazy rozwoju (Jabłoński 
i Jabłoński, 2019).

W sytuacji kryzysowej dojrzały model biznesowy powinienem jednak zachować 
spójność i możliwość szybkiej transpozycji procesów. Niezależnie od powyższego, 
niezwykle ważne jest samo posiadanie modelu biznesowego. Niestety sytuacja kryzy-
sowa wywołana pandemią wirusa SARS-CoV-2 obnażyła istotne zaniedbania w tym 
zakresie. Po pierwsze, o ile procedury i zapisy strategiczne można uruchamiać wprost 
w sytuacjach stałych, znanych i powtarzalnych, o tyle w kryzysie gospodarczym za-
początkowanym w lutym w 2020 roku zarządy firm nie mogły odwołać się do tego 
typu sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań. W większości przypadków decy-
denci zmuszeni zostali do podejmowania decyzji i kierowania przepływem informacji 
zupełnie bezprecedensowo, identyfikując potencjalne scenariusze kryzysowe. Część 
przedsiębiorstw działała w chaosie, stawiając czoła wielu niewiadomym. Inne, dzięki 
umiejętnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, sprawnie poradziły sobie z dy-
namicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym, zachowując swoją tożsamość 
i spójność. Był to więc swoisty test potencjału strategicznego, którym do tej pory 
dysponowały przedsiębiorstwa i który mogły uruchomić, gdy sytuacja kryzysowa na-
bierała tempa. Dość optymistyczny, zważywszy, że jeszcze w 2018 roku z globalnego 
badania firmy doradczej Deloitte, opublikowanego w raporcie Crisis Management 
Survey (Deloitte, 2018), można było wnioskować, że aż 86% organizacji wierzy, że są 
wystarczająco lub bardzo dobrze przygotowane na wypadek kryzysu, ale większość 
z nich nie miała okazji przetestować tego przekonania (Deloitte, 2020).

Oprócz oczywistego braku planu na wypadek recesji czy kryzysu największą 
przeszkodą w wielu przedsiębiorstwach okazała się pewna sztywność strategiczna. 
Zakładano, że projekty zostaną zrealizowane według określonego scenariusza, nie 
dopuszczano więc większych odchyleń od realizacji planu. W wielu przypadkach 
czynniki makroekonomiczne mogące zaważyć na przedsięwzięciu spychano na mar-
gines błędu. Niektóre przedsiębiorstwa nie miały nawet sprecyzowanych modeli biz-
nesowych, często bazując jedynie na wieloletnim sukcesie „firmy z polecenia”. Przez 
całkowite skupienie się na własnych działaniach w planach lekceważyły one zmiany 
społeczne, gospodarcze, ekonomiczne czy kulturowe, co doprowadziło do bagateli-
zowania wielu czynników ostrzegawczych. Aż 26% ankietowanych Deloitte zapyta-
nych o to, czego nauczył ich ostatni kryzys w firmie i co by zmienili, odpowiedziało, 
że zrobiliby więcej, aby lepiej zidentyfikować potencjalne scenariusze kryzysowe 
(Deloitte, 2020).

Przyglądając się strukturze sektora MŚP w Polsce, warto zauważyć, że naj-
większa liczba mikroprzedsiębiorstw działa w usługach (53,0%) i handlu (23,9%). 
Co siódma firma prowadzi działalność w budownictwie (13,6%), a co dziesiąta 
w przemyśle (9,4%) (Skowrońska i in., 2019). Dominującą formą aktywności są 
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przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniający 
do dziewięciu pracowników (GUS, 2020; COIG, 2020). Nie są to więc przedsiębior-
stwa rozbudowane, choć niejednokrotnie funkcjonujące z powodzeniem od kilkuna-
stu lat na rynku i cieszące się ugruntowaną pozycją. Większość z nich, głównie ze 
względów finansowych, nie posiada jednak opracowanych strategii i nie realizuje 
konkretnych zamierzeń biznesowych. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez 
ekspertów z Deloitte w kwietniu 2020 roku na grupie 575 firm rodzinnych w pięć-
dziesięciu dwóch krajach, w tym także w Polsce, wedle których sposób prowadze-
nia rodzinnych przedsiębiorstw oparty przede wszystkim na długotrwałych relacjach 
i zaufaniu staje się niewystarczający. Choć digitalizacja przyczynia się do tworzenia 
nowych modeli biznesowych, to wielu liderów wciąż nie uwzględnia wszystkich jej 
możliwości i wykorzystuje ją jedynie do usprawnienia procesów w firmie. Wyniki 
dla Europy Środkowej odpowiadają wynikom uzyskanym na całym świecie. Tylko 
nieco ponad połowa firm deklaruje, że posiada strategię cyfrową. Jednak jej wdrożenie 
najbardziej utrudnia brak kompetencji zarządczych, technicznych oraz strategicznych 
(BizesTuba, 2020). W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw właściciele firm 
często nie mają więc świadomości, jak kluczowa jest wiedza z obszaru zarządzania 
i digitalizacji, i jak może ona wpłynąć na model biznesowy obrany przez ich przedsię-
biorstwa. Możliwość zmodyfikowania strategii i działania czy długoterminowe plano-
wanie są niezwykle pomocne w przygotowaniu na zmiany i w zabezpieczeniu firmy 
przed skutkami kryzysu. Niestety po wybuchu pandemii COVID-19 wiele przedsię-
biorstw przeszło w tryb offline i zawiesiło działalność bez żadnej próby modyfikacji 
biznesu, którego nigdy nie modelowali na wypadek tak wielotorowego i rażącego 
zasięgiem kryzysu.

3. Reakcja wybranych modeli biznesowych  
na kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy w 2020 roku zaburzył dotychczasową hossę i rozwój trwający 
nieprzerwanie od blisko dziesięciu lat. Dobre samopoczucie przedsiębiorców i de-
cydentów uległo zderzeniu z sytuacją, która pojawiła się niespodziewanie i przebie-
gała bez żadnego znanego scenariusza. Z jednej strony firmy musiały poradzić sobie 
z własnymi problemami wewnętrznymi, takimi jak organizacja pracy, utrudniona lo-
gistyka czy słabnący popyt i brak kanałów sprzedaży podczas lockdownu. Z drugiej 
strony ulegały naciskom politycznym, które odgórnie ograniczały swobodę prowa-
dzenia działalności gospodarczej w czasie zamykania poszczególnych sektorów go-
spodarki.

Autorzy tego rozdziału monografii, chcąc poznać realną sytuację firm w kry-
zysie, zdecydowali o przeprowadzeniu dwóch pogłębionych wywiadów indywidu-
alnych (individual depth interview, IDI), wskazanych między innymi, gdy problem 
wymaga gruntownego poznania poglądów i postaw obiektów badanych. Zauważyć 
należy, że z uwagi na nowe zjawiska gospodarcze, które wywołała pandemia wirusa 
SARS-CoV-2, wszelkie dotychczas generowane raporty i analizy dotyczące sytuacji 
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przedsiębiorstw w 2020 roku były i nadal są tworzone ad hoc, a pozostając w opraco-
waniu, ulegają licznym modyfikacjom. W dużej mierze też oparte są na prognozach, 
a nie rzeczywistych danych. Tymczasem zastosowanie metody badawczej w postaci 
wywiadu pogłębionego umożliwia identyfikację i potwierdzenie prawidłowości rze-
czywistych procesów decyzyjnych i kontrolnych przedsiębiorstw, które nie są ujaw-
niane w oficjalnych opracowaniach. Jednocześnie zastosowanie tej metody badawczej 
pozwala na prześledzenie indywidualnych przypadków, gdyż pod tym względem wy-
wiad pogłębiony może być traktowany jako obserwacja uczestnicząca.

Do badania zaproszono dwie osoby działające w obszarze controlingu finanso-
wego i rachunkowości zarządczej, od kilkunastu lat związane z zarządzaniem przed-
siębiorstwami. IDI zostały przeprowadzone 28 i 30 grudnia 2020 roku za pośrednic-
twem komunikatora internetowego, na podstawie scenariusza wywiadu, który składał 
się z szesnastu pytań głównych, w tym dwóch zamkniętych i pięciu pytań metrycz-
kowych. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego dotyczył następujących 
obszarów badawczych:

1) zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu; badania szans i zagrożeń 
oraz obszarów zagrożonych kryzysem, analizy mechanizmów umożliwiają-
cych reakcję na sytuację kryzysową;

2) doświadczeń związanych z opracowywaniem strategii dla MŚP, sposobów 
określenia punktów krytycznych, tworzenia strategii w ujęciu ekonomicznym 
na okoliczność kryzysu, zagrożeń finansowych i gospodarczych dla przedsię-
biorstwa;

3) oczekiwań klientów względem strategii w sytuacji kryzysowej; zapisów 
umożliwiających szybką reakcję w kryzysie;

4) proponowanych zmian w zakresie tworzenia strategii, sformalizowania i sko-
ordynowania działań oraz wyboru instrumentów wspierających przedsiębior-
stwo w czasie kryzysu.

Pierwszym z badanych był Piotr M. (lat 49), doświadczony interim manager2 
działający w obszarach sprzedaży, zakupów i marketingu, skupiony na usprawnia-
niu zastanych procesów, transferze Dobrych Praktyk i optymalizacji kosztów; do-
datkowo pracuje jako coach, doświadczony wykładowca, autor licznych artykułów 
z zakresu marketingu strategicznego i sprzedaży. Absolwent Canadian International 
Management Institute i Harvard Business School Management 2008. Przedsiębiorca 
roku 2019 w kategorii instytucja wspierająca przedsiębiorczość – odznaczony nagrodą 
przyznaną przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Piotr M. od ośmiu lat 
prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmując się doradztwem i szkoleniami, 
specjalizuje się też w tworzeniu i porządkowaniu strategii firm i procesów sprzedażo-
wych oraz marketingowych.

2 Interim manager (pojęcie potoczne) to wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukce-
sami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na 
czas realizacji konkretnych zadań. Na podstawie swojej wiedzy proponuje kierunki zmian w organizacji, 
przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji.
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Przeprowadzony wywiad trwał 70 minut. Zdaniem badanego, opracowaną stra-
tegię biznesową, w szczególności marketingową lub sprzedażową, posiada mniej niż 
jedna trzecia przedsiębiorstw w Polsce ogółem. W przypadku średnich i dużych firm 
strategia często jest „niezakomunikowana” – pracownicy znają wprawdzie misję i wi-
zję organizacji, jednak dokumenty strategiczne są utajnione i stanowią część zastrze-
żoną wyłącznie dla właścicieli i zarządu. Powoduje to dość częstą sytuację, gdzie 
strategie pozostają zamknięte w sejfie i nie są ani weryfikowane, ani odświeżane. 
Niejednokrotnie też firmy mają profesjonalnie opracowane dokumenty strategiczne, 
jednak te w ogóle nie licują z bieżącą działalnością i nigdy nie były wdrożone. Dotyczy 
to zwłaszcza tych przedsiębiorstw, które nie mają niezależnego działu modelującego, 
np. bieżące procesy sprzedażowe czy marketingowe. Co więcej, sami zarządzający 
są przekonani, że realizują strategię firmy, podczas gdy szeregowi pracownicy zupeł-
nie nie potrafią wskazać celu czy oczekiwań względem konkretnych przedsięwzięć. 
Często też dochodzi do błędnego rozumienia strategii i mylenia jej z taktyką. Ci, 
którzy przed pandemią COVID-19 realizowali koncepcję home office, np. pozwalając 
pracownikom na tę formę świadczenia pracy przez jeden–dwa dni w tygodniu, mogą 
mówić o strategii w tym zakresie. Ich działy IT przygotowały się na taką organizację 
pracy, a pracownicy przed lockdownem mogli w realnych warunkach przetestować to 
rozwiązanie oraz je ulepszyć. Działo się tak zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach 
świadczących usługi bankowe, outsourcingowe czy telekomunikacyjne. Tymczasem 
zmiana sposobu świadczenia pracy w drugiej połowie marca 2020 roku, do jakiej 
zmuszona została większość firm, była raczej zagraniem taktycznym, dość chaotycz-
nym i nieprzemyślanym. Przedsiębiorstwa w rzeczywistości nie miały narzędzi na do-
stosowanie całego personelu do pracy zdalnej czy hybrydowej. Według badanego brak 
strategii był szczególnie dotkliwy w przypadku podmiotów gospodarczych zatrudnia-
jących poniżej dwudziestu pracowników. To w takich firmach szef często uważa, że 
załoga odczytuje jego koncepcje strategiczne i chce rozszerzać zadania w celu pod-
niesienia wyniku finansowego, podczas gdy pracownicy faktycznie wykonują powie-
rzone zadania bezrefleksyjnie. Motywacja jest na niskim poziomie, nikt nie wie, o co 
chodzi właścicielowi, pracownicy nie przypuszczają nawet, że ma on jakąkolwiek 
wizję. Wynika to najprawdopodobniej z coraz szerzej rozpowszechnianej i promowa-
nej koncepcji one page strategy jako narzędzia idealnego dla mikroprzedsiębiorstw. 
Oczywiście nie sposób zaprzeczyć, że dobrym sposobem przekazania strategii jest 
opracowanie jej na jednej stronie. W najprostszej formie one page strategy jest to po 
prostu slajd programu PowerPoint lub dokument Word w formacie poziomym, który 
przedstawia strategię jako zdania lub wypunktowania w ramce, w określonej kolejno-
ści. Sama metoda takiej prezentacji nie jest zła, jeśli traktuje się ją jako szkic strategii, 
a nie docelowe narzędzie modelowania biznesu. Podsumowanie strategiczne na jed-
nej stronie może zostać dość łatwo zakomunikowane pracownikom, jest przejrzyste 
i czytelne. Niestety prowadzone szkolenia w tym zakresie utwierdzają przedsiębior-
ców w mylnym przekonaniu, że stworzyli rzetelne narzędzie zarządcze, podczas gdy 
faktycznie wygenerowali jedynie jego substytut oparty na samym warsztacie.

Na pytanie dotyczące zapisów możliwych zagrożeń w strategiach przedsię-
biorstwa Piotr M. potwierdził, że opracowanie tego zakresu wynika najczęściej 
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z dogłębnej analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Sama 
analiza jest jednak wykonywana dość szablonowo, a powszechnym problemem stało 
się nieumiejętne korzystanie z tej metody. Standardowo wypisywane są stereotypowe 
zagrożenia, takie jak niepewność rynku, zmiana sytuacji ekonomiczno-politycznej 
czy konkurencja. Jednak aby ta analiza była rzetelna, musi wyjść poza szablon. I ta-
kiego myślenia brakowało u wielu przedsiębiorców z sektora MŚP, zanim wybuchła 
pandemia. Zdaniem badanego, firmy zbyt często determinują swój rozwój, dążąc je-
dynie do optymalizacji procesów i nie zwracają uwagi na funkcjonowanie wybranego 
modelu względem otoczenia makro. Tylko niektórzy decydują się na opracowanie 
mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom, definiują potencjalnie możliwe źródła 
kryzysu czy jego skutki. W dokumentację strategiczną jest to wpisywane i opraco-
wywane jedynie na wyraźne zamówienie klienta. Coraz częściej jednak właściciele 
firm są prowokowani przez managerów do przygotowania przedsiębiorstwa również 
na czarny scenariusz. Według Piotra M., właściciel dostrzega zagrożenia tylko, gdy 
są dla niego realne. Utarło się też ogólne przekonanie, że żadne nieszczęście się nie 
zdarzy. Takie oddalanie i myślenie o ryzyku podobnie jak w ubezpieczeniach, jest na 
pewno charakterystyczne dla mikroprzedsiębiorców, dla których kryzys finansowy 
czy gospodarczy to coś teoretycznego i odległego, z czego w razie problemów „jakoś 
się wywiniemy”.

Na pytanie o to, jak przedsiębiorstwa zagregowały na pandemię COVID-19, 
czy były strategicznie przygotowane na takie ograniczenia, jakie wywołał wirus 
SARS-CoV-2, Piotr M. przyznał, że ani duże, ani małe firmy nie były w stanie prze-
widzieć takiego scenariusza. Od kilku lat trwała hossa gospodarcza i raczej rozważane 
były kolejne inwestycje czy dywersyfikacja produktowa, nikt więc nie spodziewał 
się nagłego załamania rynku. Według badanego w 2020 roku mieliśmy do czynienia 
z ponadstandardową sytuacją, gdzie mówi się o kryzysie gospodarczym, ale kryzys 
ten nie wynikał z klasycznego braku popytu czy podaży, jak to miało miejsce dotych-
czas podczas tąpnięć rynku.

O ile powszechnie wiadomo, że cyberatak i zagrożenia ze strony hakerów są 
możliwe i dość powszechne, to w tym przypadku kryzys był powiązany wprost 
z polityką państw, w których pojawiła się pandemia, i z nich wziął swój początek. 
Dotychczas jedynym czynnikiem politycznym, jaki urealniano w tworzonych strate-
giach, były niepokoje społeczne i konflikt zbrojny, czasem też ekonomiczne wahania 
rynku o lokalnym zasięgu. Takiego rozwoju wydarzeń, kiedy pojawił się lockdown 
czy ograniczenia rządowe, nikt nie zakładał nawet w teorii. Należy jednak podkreślić, 
że firmy mające jakąkolwiek strategię czy model biznesowy, były w dużo lepszej sy-
tuacji niż te, które dotychczas działały bez planu. W kwestii zastosowanych rozwiązań 
i środków zaradczych w kryzysie, to właśnie przedsiębiorstwa posiadające strategie 
cyfrowe poradziły sobie z lockdownem najlepiej. Digitalizacja przez integrację ludzi, 
firm i obiektów przyczynia się bowiem do tworzenia nowych modeli biznesowych, 
w których dość łatwo można modyfikować strategię oraz działania. Strategie cyfrowe, 
a właściwie strategie realizowane dzięki technologii cyfrowej, okazały się pomocne 
w uruchomieniu niemal natychmiastowo mechanizmów wspomagających. Zbyt długo 
niestety polscy przedsiębiorcy zwlekali z decyzjami, licząc na to, że „przestrzelony” 
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rynek wróci do normy. Zabrakło myślenia operacyjnego nawet w krótkim okresie, 
zwłaszcza gdy zachwiane zostały łańcuchy dostaw. Ucierpiała też sama jakość zarzą-
dzania, wyszły słabości managerskie w zarządzaniu personelem czy braki w komu-
nikacji wewnętrznej. W wielu firmach zawiodły mechanizmy wspierające sprzedaż, 
przedsiębiorstwa małe i mikro zostały sparaliżowane i pogrążały się jeszcze bardziej, 
chcąc obejść kolejne rozporządzenia.

W większych podmiotach przyjmowano kolejne obostrzenia dość na chłodno, 
starając się przemodelować dotychczasowe schematy działania, by dostosować je 
do nowych warunków. Brak automatyzacji w Polsce (w tym obszarze mamy obok 
Bułgarii najniższy wskaźnik w Europie; najwyższe wskaźniki gęstości robotyzacji 
na świecie mają Korea Południowa, Japonia oraz Niemcy (Roboforum, 2015)) – był 
odczuwalny w niemal każdej branży. Największym odbiorcą robotów w polskim 
przemyśle jest motoryzacja – branża, która po chwilowym załamaniu dość szybko 
się zregenerowała, podobnie jak sektor e-commerce czy usługi IT. Wdrożona tech-
nologia, automatyzacja, cyfryzacja i elastyczne systemy produkcyjne to te elementy, 
które o ile nie pomogły od razu w zderzeniu z pierwszą falą kryzysu, o tyle na pewno 
umożliwiły szybką odbudowę wewnętrznych procesów i sieci dystrybucji. Niestety 
w sektorze MŚP takich technologii nadal brakuje. W przypadku branży budowlanej 
zbawienna okazała się konieczność zapewnienia ciągłości inwestycji warunkowanej 
zamówieniami publicznymi, terminami, karami umownymi oraz nadpodaż siły robo-
czej, gdyż w wyniku pandemii koronawirusa do Polski powróciło wielu fachowców. 
Firmy świadczące usługi budowlane w formie podwykonawczej przetrwały właśnie 
dzięki ciągłości zleceń. Również przedsiębiorstwa, które w tym czasie przyspieszyły 
decyzję o wejściu w kanał sprzedaży online, zapanowały nad sytuacją. Część ma-
rek odzieżowych zachęcona sukcesami takiej formy dystrybucji zadecydowała o za-
mknięciu niektórych punktów stacjonarnych, uruchomiając przy tym różnego rodzaju 
elementy zachęty dla klientów internetowych w postaci rabatów na pierwsze zakupy 
czy darmowej dostawy. Branża gastronomiczna przez większą część 2020 roku ofe-
rowała wyłącznie dania na wynos, ale sytuacja okazała się skomplikowana. Sektor 
turystyczno -gastronomiczny powinien wrócić do swojej pierwotnej, stacjonarnej 
formy działalności, a jakakolwiek próba przemodelowania biznesu stanowiła jedynie 
czasowe działanie zaradcze.

Zauważyć należy też, że w czasie pandemii zmieniły się potrzeby samego klienta. 
Zyskały firmy z branży premium, produkujące samochody czy towary luksusowe, 
o czym świadczy np. wzmożona sprzedaż produktów do wyposażenia domu u jednej 
z klientek badanego. Osoby, które np. nie mogły wyjechać w 2020 roku na waka-
cje, były skłonniejsze do zakupu deski do krojenia za 300 zł niż jeszcze rok wcześ-
niej. Doskonałym pomysłem w czasie pandemii okazało się też rozszerzenie sprze-
daży stacjonarnej o zakupy online przy jednoczesnym przejściu ze sfery lokalnej na 
szerszą, np. ogólnopolską. Takiego zabiegu dokonała działająca na terenie Krakowa 
sieć sklepów spożywczo-monopolowych Kocyk – obecnie „e-KOCYK. Delikatesy 
Internetowe”. Dziś sieć dostarcza zakupy również do gmin pod Krakowem, takich jak 
Liszki, Kryspinów czy Zielonki, i gwarantuje możliwość skorzystania z różnych form 
płatności (Blik, karta, gotówka).
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Według badanego branża szkoleniowa i fitness, podobnie jak gastronomia, nie-
stety w formie zdalnej nie zyskały zwolenników. Największy problem stanowiło prze-
konanie odbiorców, że oferowana jakość usług jest nadal wysoka i porównywalna 
z tym, co mogli otrzymać stacjonarnie. Dla przykładu firma Benefit Systems S.A. za-
proponowała we wrześniu 2020 roku swoim klientom (posiadaczom karty MultiSport) 
platformę treningową online Yes2Move z dostępem uwzględniającym rabat 50% pod 
warunkiem kontynuacji udziału w programie. Jednak w grudniu wszystkie karty 
zostały zawieszone do czasu zakończenia narodowej kwarantanny. Na pytanie, czy 
badany widzi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie strategicznego przygo-
towania przedsiębiorstw na kryzys finansowy i gospodarczy, Piotr M. odpowiedział 
twierdząco. Najważniejsze wydaje się zachęcenie ich do opracowania i wdrożenia 
strategii, rozszerzenie przewidywanych zagrożeń o czynnik polityczny, zwrócić też 
należy uwagę na nagłość i nieprzewidywalność samego rynku. Przedsiębiorstwa we-
szły w fazę stagnacji, zachęcone dobrą passą ostatnich lat, zapominając, że gospodarka 
w każdym momencie może się załamać. Dobrym pomysłem, zdaniem badanego, wy-
daje się wprowadzenie wariantu sprzedaży online oraz przygotowanie alternatywnych 
łańcuchów dostaw jako nowe must have każdej firmy w sektorze MŚP. Zasadne też 
jest dbanie o lokalność firm, poszukiwanie na gwałt alternatywnych rynków zbytu, 
zwłaszcza w obliczu takich zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, jest cza-
sochłonne i ryzykowne. Można też rozważyć wdrożenie cyberstrategii, szczególnie 
teraz, gdy tradycyjne formy modelowania biznesu tak bardzo ucierpiały w wyniku 
pandemii wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie Piotr M., będąc właścicielem firmy 
doradczo-szkoleniowej, zauważa, że całe środowisko, w którym działa, już uległo 
przeobrażeniu. Sytuacja związana z pandemią niejako wymusiła przemodelowanie 
biznesów, które świadczą usługi doradcze. Zdecydowanie wzrosła rola samego trenera 
czy coacha, od którego wymaga się dziś nie tylko wiedzy i profesjonalizmu, ale też 
umiejętności interpersonalnych czy technicznych, związanych np. z opracowywaniem 
i przenoszeniem metod treningowych i samych szkoleń na tryb zdalny. Badany już na 
początku pandemii uznał za konieczne przejście na szkolenia online, stąd dziś może 
mówić o pewnym sukcesie decyzyjnym. Po blisko dziesięciu miesiącach pandemii 
jego firma nie utraciła rentowności i ma zapewnione zlecenia na przyszłość.

Drugim z badanych był Piotr B. (lat 40), kontroler finansowy z udokumentowaną 
historią pracy w branży motoryzacyjnej. Ma on wieloletnie doświadczenie w księgo-
wości, w tym zarządczej, budżetowaniu oraz optymalizacji procesów z rozszerzo-
nymi umiejętnościami analitycznymi i korporacyjnym zapleczem w FP&A (Financial 
Planning & Analysis). Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości i zarządzania Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Badany 
świadczy też usługi doradcze dla firm z sektora MŚP.

Przeprowadzony wywiad pogłębiony trwał 45 minut. Według respondenta to, 
czy firma posiada strategię, zależy od jej wielkości i zatrudnienia. Co do zasady 
wszystkie podmioty zatrudniające powyżej stu osób mają strategię działania, ponie-
waż prowadzenie działalności bez jakiejkolwiek koncepcji byłoby po prostu ryzy-
kowne. Strategia to plan na przyszłość, na trzy–pięć lat, ale najczęściej opracowywane 
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są strategie dziesięcioletnie. Nie można jednak umniejszać roli w gospodarce sek-
tora MŚP, a zwłaszcza mikrofirm. Prawdą jest jednak, że małe firmy z zatrudnieniem 
nie większym niż trzy osoby nie mają żadnych wdrożonych strategii. Prezes czy wła-
ściciel ma wprawdzie pomysł, ale on nigdzie nie jest wyartykułowany, gdyż często 
nie dostrzega potrzeby przekazywania misji czy wizji przedsiębiorstwa na zewnątrz 
i tworzenia dokumentu „sztuka dla sztuki”. Niejednokrotnie mikroprzedsiębiorcom 
po prostu brakuje środków finansowych na taką inicjatywę. Małe firmy żyją z dnia 
na dzień, tną koszty, „nie mają we krwi” myślenia strategicznego. Nie wierzą, że 
analiza i modelowanie przedsiębiorstwa może przynieść wymierne korzyści i bez od-
górnie nałożonego obowiązku w tym zakresie najprawdopodobniej to się nie zmieni. 
Zdaniem badanego strategia to „żywe” narzędzie, które ulega licznym przeobraże-
niom w czasie, ale samo wdrożenie strategii jest nie tylko kosztowne, ale też generuje 
dodatkowe obowiązki dla kadry menedżerskiej. Wymaga np. opracowania kanałów 
komunikacji wewnętrznej w zakresie informowania pracowników o prowadzonej 
strategii firmy, celach i misji. Podobnie jak poprzedni badany, w zakresie definio-
wania zagrożeń i ryzyka dla przedsiębiorstwa Piotr B. wykorzystuje analizę SWOT 
jako metodę szacowania wag i średnich. Analiza ta jest o tyle miarodajna, że bada 
zarówno wnętrze, jak i otoczenie organizacji. Również mechanizmy przeciwdziałania 
zagrożeniom są stałym elementem pisanych przez niego strategii wybranych modeli 
biznesowych. Do najczęstszych, zdefiniowanych zagrożeń należą kwestie związane 
ze środkami finansowymi i aktywami firmy. To te obszary przede wszystkim wyma-
gają zabezpieczania. Zazwyczaj każde przedsiębiorstwo posiada za mało lub za dużo 
zasobów. Gdy są one w niedoborze, pojawia się ryzyko utraty płynności finansowej, 
strach przed brakiem popytu na dane produkty czy obawa działań ze strony konkuren-
cji. W przypadku nadmiaru środków finansowych konieczne jest przede wszystkim 
ich zabezpieczenie na wypadek recesji, zmiany prawa itp. Mocny kontrahent na rynku 
to też wyzwanie dla konkurencji i na pewno w tym aspekcie można spodziewać się 
napięć. Nikt jednak nie rozwija szerzej scenariusza kryzysu globalnego, uznając go za 
mało prawdopodobny i ciężki do zrekapitulowania.

Na pytanie, jak w opracowanych strategiach formułowane są mechanizmy doty-
czące przeciwdziałania powyższym zagrożeniom, Piotr B. odpowiada, że faktycznie 
ta część strategii stała się na tyle konieczna, że coraz częściej takie zalecenia i suge-
stie zapisywane są w oddzielnym rozdziale. Nie da się przewidzieć w pełni zagro-
żenia, a jedynie nakreślić prawdopodobieństwo jego wystąpienia i możliwe skutki. 
Opracowane mechanizmy zabezpieczające przedsiębiorstwo to więc pewne wytyczne, 
pozostające w relacji z wcześniej zdefiniowanymi ryzykami. To urealnione rozwią-
zania, uruchamiane m.in. w przypadku wzrostu cen surowców, agresywnej polityki 
konkurencji, niskiego tempa wzrostu rynku czy kryzysu. Sugestie te niejednokrot-
nie dotyczą też możliwej promocji produktów i usług, a więc wzbudzania popytu, 
zwłaszcza w sieci internetowej, gdyż funkcjonujemy obecnie w czasach wszechobec-
nej cyfryzacji rzeczywistości. Tworzenie i kreowanie pełnych scenariuszy działania 
pozostaje zawsze w gestii samych zarządzających. W jednym tylko przypadku badany 
respondent otrzymał prośbę o uzupełnienie strategii klienta o zalecenia operacyjne 
na okoliczność braku popytu na jego usługi. Dotyczyło to przedsiębiorstwa z branży 
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szkoleniowej, bazującego wyłącznie na klientach instytucjonalnych, które z uwagi na 
zmianę prawa zagrożone było upadkiem.

Według badanego na okoliczność wywołaną pandemią COVID-19 przedsię-
biorstwa nie były jednak w ogóle przygotowane, gdyż pandemia wybuchła w czasie 
gospodarczej prosperity. Niektórzy przedsiębiorcy wręcz pozostali bez tzw. pola ma-
newru, np. linie lotnicze czy branża hotelarska. Ale najogólniej mówiąc, przedsię-
biorcy w pierwszej fazie pandemii nieźle sobie poradzili. Dużo zależało od profilu 
działalności, od obranego modelu biznesowego, np. tego, czy firma praktykowała 
home office, jakie miała kanały sprzedaży, czy korzystała z pośrednictwa. Dało się za-
uważyć pewną prawidłowość w tym okresie: przedsiębiorcy, zwłaszcza sektora MŚP, 
ratowali, co mogli, na początku nie chcieli wdrażać i testować niczego nowego. 
Większe podmioty natomiast od razu przyjęły, że zmiana jest konieczna. W wielu 
zostały powołane sztaby kryzysowe i zespoły mające przeanalizować sytuację i wy-
kreować nowe plany sprzedażowe czy marketingowe. Dzięki takiemu elastycznemu 
podejściu branża motoryzacyjna, w obszarze której działa badany, w czasie pandemii 
zwiększyła sprzedaż o blisko 30% (według danych firmy, w której pracuje badany).

W kwestii zapisów w dokumentach strategicznych, które umożliwiłyby szybką 
reakcję przedsiębiorstwa na sytuację zbliżoną do tej z wiosny 2020 roku, Piotr B. do-
strzega pewną lukę koncepcyjną. Firmy zbyt często koncentrują się na tym co nowe, 
na wzbudzaniu zainteresowania klienta kolejnym produktem czy utrzymywaniu 
przywództwa rynkowego – patrzą zdecydowanie w przyszłość. Oczywiście gdy wy-
buchła pandemia wirusa SARS-CoV-2, dało się zmodyfikować istniejące strategie 
w celu przetrwania, ale nikt jeszcze wtedy nie zastanawiał się, co będzie potem. Były 
to więc działania tymczasowe uruchomiane jako procesy wspomagające. Zdaniem 
respondenta, koncerny światowe mają przeważnie strategie opracowywane na pięt-
naście lat – tzw. long term planning. Dla osób pracujących poza działami strategii 
różnica między planowaniem strategicznym a planowaniem długoterminowym może 
nie być widoczna. Chodzi jednak o to, że planowanie długoterminowe polega na usta-
leniu procesu, dzięki któremu plan strategiczny zostanie osiągnięty. Harmonogram 
działania jest potrzebny, podobnie jak tworzone wokół niego scenariusze pozytywne 
i negatywne. Oczywiście te przygotowywane dla zarządu i decydentów stanowią ta-
jemnicę firmy. Natomiast zdecydowanie powszechniejsze i częstsze jest opieranie się 
na short term planning, bo w takim planie zakłada się pewne wolumeny przychodów 
i monitoruje cash flow. Modyfikacja strategii w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 na całym świecie, w wielu firmach w pierwszej fazie zawęziła się właś-
nie do analizy planów rocznych, w których standardowo przetwarzane są wszystkie 
dane o przedsiębiorstwie i odchyleniach. Short term z pewnością stanowią ważny 
element strategii. Jeżeli dane przedsiębiorstwo faktycznie posiada doprecyzowane 
plany i na nich opiera swoje wnioskowanie, to w momencie pojawienia się kryzysu 
finansowego czy gospodarczego mogą one stanowić punkt wyjścia. Takie plany po-
winny być już obligatoryjną częścią zarządzania każdym modelem biznesu. Rolling 
forecast, czyli planowanie np. na dwanaście miesięcy do przodu i co miesiąc aktu-
alizowanie, umożliwia względnie łatwe zmodyfikowanie produkcji i wprowadzenie 
czegoś nowego, gdyż małe ulepszenia (adjustments) do prognozy krótkookresowej są 
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o wiele lepiej przyswajane niż ciągła rewizja ogólnego budżetu. Niestety w Polsce taki 
mały update praktykuje się jeszcze niezmiernie rzadko. Zdaniem badanego, przedsię-
biorcy z sektora MŚP poszukują uniwersalnych i totalnych rozwiązań, a gdy sytuacja 
wymyka się spod kontroli, usilnie chcą utrzymać to, co osiągnęli i co do tej pory 
się sprawdzało, a gdy to nie skutkuje, próbują wszystko zmienić. To niejednokrotnie 
wiąże się z porzucaniem pewnego konceptu biznesowego bez jakiejkolwiek próby 
jego modelowania. Na pytanie o narzędzie wspomagające biznes, które można było 
wykorzystać w obecnej sytuacji pandemicznej, Piotr B. zdecydowanie wskazał VPN, 
czyli wirtualną sieć prywatną (Virtual Private Network). Większość koncernów już 
dawno wprowadziła to rozwiązanie w celu umożliwienia swoim pracownikom dzia-
łania poza siedzibą firmy. VPN to prywatne połączenie ze wszystkimi zasobami 
przedsiębiorstwa (serwery, dyski, dokumenty poufne, programy księgowe) poprzez 
kanał w ogólnodostępnej sieci internetowej, innej niż ta przypisana danej organizacji. 
VPN zabezpiecza połączenie, jednocześnie kodując działania użytkownika i ruchy 
w sieci, przez co skutecznie chroni przed utratą danych, kopiowaniem, a w szcze-
gólności nieautoryzowanym dostępem. Zdaniem badanego, narzędzie to okazało się 
niezbędne, gdy wybuchła pandemia COVID-19, gdyż firmy, które już je wdrożyły, nie 
miały żadnych przeszkód technicznych, by kierować pracowników na pracę zdalną. 
Oczywiście VPN wymaga nadzoru działu IT, ale korzyści z niego płynące są nieza-
stąpione. Zdaniem Piotra B., gdyby przedsiębiorstwa z sektora MŚP, śladem dużych 
korporacji, dokonały przemodelowania swojego biznesu właśnie w kierunku strate-
gii cyfrowej, uniknęłyby wielu problemów, które zaskoczyły je podczas pandemii. 
Środowiska biznesowe w Polsce wciąż jednak postrzegają transformację cyfrową jako 
sposób na rozszerzenie kanałów sprzedaży, szybszą komunikację z klientami czy za-
stąpienie człowieka przez aplikacje wykonujące powtarzalne czynności, podczas gdy 
transformacja cyfrowa to według badanego coś więcej. To zmiana myślenia o całym 
biznesie, to readaptacja modelu biznesowego, kultury organizacyjnej i kreowanie no-
wych wartości, a nie tylko uzupełnienie biznesu działającego analogowo. Pandemia 
COVID-19 udowodniła, że jest ona nieuchronna. Piotr B. zapytany, czy zauważa 
zmiany w modelowaniu biznesu w sektorze MŚP w ciągu ostatnich kilku miesięcy, po-
twierdza, że tak. Wiele firm wstrzymuje swój working capital, co wynika z dwóch rze-
czy. Po pierwsze, widać wyraźną niechęć do inwestycji oraz coraz większą skłonność 
do „stopowania” własnego kapitału obrotowego przez wydłużanie terminów płatności 
zobowiązań do trzydziestu dni. Przedsiębiorstwa same wychodzą z taką inicjatywą, 
próbują renegocjować warunki umów albo krótko mówiąc, płacą z celowym opóźnie-
niem. W czasach niepewności rynku powodem takiego zabiegu jest równoważenie 
bezpieczeństwa przedsiębiorstwa z zyskownością działalności. Drugą przyczyną jest 
wycofywanie się dużych koncernów z projektów, co rzutuje na funkcjonowanie całej 
rzeszy podwykonawców. Światowe firmy, takie jak BMW, Renault czy Tesla, wstrzy-
mały wszystkie prace nad udoskonaleniem rozwiązań dla kierowców. Obecnie za-
wieszone są projekty w zakresie gotowych już technologii Internetu Rzeczy (Internet 
of Things lub Intelligence of Things, IoT). W uproszczeniu są to systemy urządzeń 
elektronicznych, które mogą automatycznie komunikować się i wymieniać dane za 
pomocą sieci bez ingerencji człowieka. Mowa więc tutaj o wspomaganiu torów jazdy, 
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technologii radarów sczytujących zewnętrzne parametry czy rozwiązaniach multime-
dialnych do jazdy bezzałogowej. Piotr B. zauważa, że firmy w Polsce są dostawcą 
półfabrykatów i komponentów właśnie do tych projektów. Przedsiębiorstwo, w któ-
rym obecnie pracuje Piotr B. (koncern francuskiej firmy z branży motoryzacyjnej) 
wyraziło już swoje zaniepokojenie tą sytuacją. Przedłużający się okres bez gwarancji 
zleceń będzie musiał skutkować zmianami w produkcji, a co za tym idzie, przemode-
lowaniem całej organizacji.

4. Wnioski

Pandemia COVID-19 w 2020 roku spowodowała ogólny niepokój, a gospodarki wielu 
krajów doświadczyły bezprecedensowych spadków PKB. Jak się okazało, większość 
przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce nie posiadała w tym czasie w pełni zdefi-
niowanych modeli biznesu. Nie tworzyła na bieżąco strategii i planów na przyszłość, 
a co za tym idzie nie była przygotowana na tak negatywne scenariusze. Z dystansem 
podchodzono do planowania czy wdrażania nowych technologii, głównie z przyczyn 
ekonomicznych, ale przeszkodę stanowił też brak przekonania do innowacji ze strony 
samych przedsiębiorców. W Polsce zdecydowana większość firm działa w usługach 
i handlu, firmy produkcyjne, często rodzinne, od lat modelują biznes tylko w sposób 
tradycyjny. Przy pierwszej fali pandemii dało się więc odczuć pewien konserwatyzm 
i próby dopasowania kryzysu do realizowanego zamierzenia biznesowego, a nie od-
wrotnie. Całkowita blokada niektórych branż wymusiła jednak konieczność zmiany 
myślenia o własnej działalności. Zdecydowanie firmy, które przed pandemią miały 
jakąkolwiek strategię, poradziły sobie o wiele lepiej, korzystając z wypracowanych 
alternatyw, niż te, które nie były na to przygotowane. Dobrze też zareagowały modele 
biznesowe z wdrożoną strategią cyfryzacji swojego przedsiębiorstwa, np. sprzedażą 
online, obsługą klienta za pomocą aplikacji czy pracą hybrydową. Potwierdza to Andy 
Baldwin z EY Global Managing Partner: nic zatem dziwnego, że to właśnie organi-
zacje, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 z powodzeniem realizowały 
programy cyfrowej transformacji, w chwili próby poradziły sobie lepiej niż ich mniej 
zaawansowani technologicznie konkurenci. Dzięki przyjętym modelom biznesowym 
i procesom pracy były w stanie szybciej reagować na bieżące wydarzenia lub przy-
spieszyć finalizację wdrażanych zmian.

Najgorzej na kryzys zareagowały przedsiębiorstwa, które nie posiadały solidnego 
cyfrowego kręgosłupa ani utrwalonej pozycji w sieci bądź działały lub współpraco-
wały z sektorami tradycyjnej sprzedaży detalicznej, transportu, energetyki i turystyki 
(Baldwin, 2020). Warto jednak pamiętać, że świat polskich przedsiębiorców nie jest 
jednorodny, a groźba utraty płynności finansowej oraz problemy, przed którymi stają, 
są zróżnicowane. Pandemia COVID-19 dla niektórych stała się więc doświadczeniem 
wzmacniającym, dla innych wręcz odwrotnie – źródłem frustracji i obaw.

W 2020 roku rynek nabrał wyraźnie mechanicznego charakteru, stąd przed-
siębiorcy (poza branżą budowlaną) zmuszeni byli zastąpić dotychczasowe relacje 
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społeczne nowoczesną technologią. Realizowane modele biznesowe, które nawet 
w niewielkim stopniu poddały się takiej digitalizacji, np. wprowadziły dokumentację 
cyfrową (od umów i podpisów aż po kalendarze służbowe) czy też praktykowały pracę 
w „chmurze”, dość płynnie dostosowywały się do wyjałowionego z bezpośrednich 
interakcji świata. Modele biznesowe w sektorze MŚP działające w sposób tradycyjny, 
bazujące wyłącznie na zasobach fizycznych sektora, a nie na kapitale intelektualnym, 
sieciach czy nowych, elastycznych strukturach organizacyjnych, poradziły sobie 
znacznie gorzej, a pandemia COVID-19 obnażyła wszystkie ich słabości.
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BUSINESS MODELS IN THE SME SECTOR  
AND THE ECONOMIC CRISIS  
CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC
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stant changes are particularly important. Contemporary business environments increasingly 
appreciate the role of a business model and its ability to adapt to new, unforeseen circumstanc-
es. The aim of this chapter is to analyse business models from the SME sector, their resistance, 
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analyse the impact of the pandemic, the authors took a closer look at two different experiences 
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of managers, conducted and analysed two in-depth interviews. We chose two senior managers 
who proactively respond to market needs, adapt strategies in their companies. To tackle the 
research objective, we address the following questions: did the chosen companies have the 
tools to respond quickly to the economic crisis and which business model strategies turned out 
to be the most effective.

Keywords: business models, management, crisis, strategic management, digital strategy, pan-
demic COVID-19, virus SARS-CoV-2


