
MODELE BIZNESÓW – INTRYGUJĄCE ZAGADNIENIA

Otwarcie granic, obniżenie barier celnych oraz chęć zarobku podnoszą mobil-
ność działań gospodarczych. Mobilność z kolei jest jednym ze źródeł wzrostu kon-
kurencyjności. Wygranie walki konkurencyjnej jest dla egzystencji przedsiębiorstw 
kluczowe. Obecnie przedsiębiorstwa konkurują między innymi tworzeniem wartości 
dla klienta. Za tę wytworzoną wartość przedsiębiorstwu należy się wynagrodzenie. 
Jego wysokość jest uzależniona od zdolności przedsiębiorstwa do przechwytywania 
wartości. Te zagadnienia stanowią kanwę tworzenia i funkcjonowania modeli bizne-
sów. Są one obiektami konceptualnymi opisującymi właśnie tworzenie wartości dla 
klienta oraz przechwytywanie wartości dla przedsiębiorstwa.

Ważna rola modeli biznesów wynika z ich pozycji w ciągu zarządzania strate-
gicznego, co ukazano na rys. 1.

Strategia biznesu
•	domena działania
•	model konkurowania

Model biznesu
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konkurowania
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Czas biznesu
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Rys. 1. Komponenty ciągu zarządzania strategicznego biznesem
Źródło: opracowanie własne

Wskazane na rys. 1 położenie modelu biznesu sprawia, że jest on bardzo 
ważnym instrumentem konkurowania. Ta rola uzasadnia rosnące zainteresowanie 
problematyką modeli biznesów. Znalazła się ona również w obszarze badań przed-
stawianych w oddawanym do rąk czytelników Kwartalniku Przedsiębiorstwo we 
Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka. W tej edycji kwartalnika można zna-
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leźć wyniki badań teoretycznych i empirycznych, charakteryzujące niejeden intry-
gujący problem badawczy.

Pierwszy artykuł przedstawia wartościową typologię modeli biznesu klubów 
piłki nożnej. Problem w Polsce do tej pory niebadany. Sformułowane podejście ba-
dawcze pozwoliło Autorom na wyłonienie sześciu typów badanych klubów.

Autor drugiego artykułu dążył do pokazania sposobów tworzenia modeli biz-
nesu na bazie zainicjowanych przez przedsiębiorstwa relacji z otoczeniem oraz za-
prezentował ich praktyczne wykorzystanie. Wartością dodaną jest próba utworzenia 
nowych pojęć, które mogłyby funkcjonować w omawianym obszarze.

Trzeci artykuł podejmuje trudny temat modeli biznesów w środowisku sie-
ciowym. Zagadnienie to jest tym ważniejsze, że obserwuje się dynamiczny rozwój 
tworzenia sieci przedsiębiorstw.

W kolejny artykule Autor wykorzystał podejście scenariuszowe do tworze-
nia i rekonfigurowania modeli biznesów funkcjonujących w sektorach kreatywnych. 
Obecnie turbulentne otoczenie tworzy korzystne warunki w zakresie powrotu do 
eksploatacji scenariuszy. Oparcie na tym budowy modeli biznesów daje możliwości 
ich uelastycznienia.

Następny artykuł dotyka istoty modeli biznesów, tj. tworzenia i przechwyty-
wania wartości. Celem prac było „rozpoznanie, jak często z tymi samymi kategoria-
mi partnerów, badane przedsiębiorstwa nawiązują równoczesne relacje międzyorga-
nizacyjne, wspomagające tworzenie, jak i przechwytywanie wartości”. Osiągnięte 
wyniki badań pozwalają wskazać, że większość przedsiębiorstw nawiązując relacje 
z konkretnymi partnerami, czyni to w celu wsparcia tworzenia oraz przechwytywa-
nia wartości.

Także kolejny artykuł skierowany jest na zagadnienia aksjologiczne, bowiem 
prezentuje wartość w koncepcji modeli biznesów. Wychodząc z założenia, że war-
tość dostarczana klientowi determinuje możliwości przechwycenia jej części przez 
przedsiębiorstwo, Autor dokonał agregacji pojęcia wartości oraz wyłonił jej rodzaje. 
Wynikiem przeprowadzonych rozważań była konkluzja, że „wartość jest nieode-
rwalnym składnikiem i wytyczną koncepcji modelu biznesu”.

Siódmy artykuł proponuje interferencję dwóch teorii: interesariuszy i modelu 
biznesu. W tej optyce opracowano model biznesu z czterema perspektywami in-
teresariuszy. W efekcie wskazano, że „model biznesu jest wynikiem iteracyjnego 
procesu podejścia projektowego, który jest konstytuowany perspektywami intere-
sariuszy”.

Zespół badaczy podejmujący tematykę kreowania wartości w e-biznesie 
przedstawił wyniki swoich prac w ostatnim z prezentowanych artykułów. Celem 
podjętych badań było ustalenie zależności między sposobami kreacji wartości 
w e-biznesie a poziomem rentowości firm. Przeprowadzone na próbie 150 przed-
siębiorstw badania pozwoliły wskazać, że z czterech elementów tworzących model 
Amita i Zotta jedynie komplementarność była blisko powiązana z poprawą wyników 
finansowych.
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Kończąc ten wstęp pragnę podziękować Autorom poszczególnych artykułów 
za trud poniesiony przy pracach badawczych. W ostatecznym kształcie przedsta-
wianych Czytelnikowi opracowań partycypowali także recenzenci, którym tą drogą 
składam serdeczne podziękowania.
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