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Wstêp
Postêpuj¹ca globalizacja oraz szybki postêp technologiczny – obejmuj¹cy zarówno sferê produkcji, jak i komunikacji – w sposób radykalny
zmieniaj¹ otoczenie biznesowe przedsiêbiorstw. W szczególnoœci zmieniaj¹ siê relacje pomiêdzy producentem (dostawc¹) a klientem (odbiorc¹).
Klient ma nieporównanie wiêksze mo¿liwoœci wyboru, a wybór dostêpnych wariantów odbywa siê w sposób szybki i przejrzysty. Firmy musz¹
w zwi¹zku z tym byæ coraz bardziej zorientowane na klienta, systematycznie weryfikuj¹c dostarczane mu wartoœci (value propositions). Zmieniaj¹ce siê otoczenie biznesowe sprawia, i¿ nasila siê potrzeba nie tylko
dostosowania oferty przedsiêbiorstwa do potrzeb klienta, ale tak¿e
zmiana podejœcia do kwestii zarówno kreowania wartoœci, jak i jej zaw³aszczania. Przek³ada siê to na koniecznoœæ weryfikacji dotychczas wykorzystywanych przez firmy modeli biznesu.
Umiejêtnoœæ definiowania i redefiniowania modelu biznesowego
przedsiêbiorstwa nale¿y zaliczyæ do kluczowych kompetencji sprzyjaj¹cych budowaniu wartoœci przedsiêbiorstwa. Uk³ad po³¹czeñ i powi¹zañ
przyczynowo-skutkowych pomiêdzy poszczególnymi sk³adowymi modelu biznesu powinien pozwalaæ na realizacjê za³o¿onych celów przedsiêbiorstwa. Architektura modelu biznesu powinna byæ elastyczna, sprzyjaj¹ca jego modyfikacjom i innowacyjnoœci.
Celem artyku³u jest analiza wp³ywu technologii ICT na ewolucjê modeli biznesowych i sposób artyku³owania w nich procesów tworzenia
i przechwytu wartoœci. Metodologia badañ na pierwszym, eksploracyjnym, ich etapie obejmowa³a studia literaturowe oraz studia przypadku.

1. Modele biznesowe – geneza i definicja
Pojêcie modelu biznesowego w ci¹gu minionych dwóch dekad systematycznie zyskuje na znaczeniu. W szczególnoœci dotyczy to okresu od
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koñca lat dziewiêædziesi¹tych i zwi¹zane jest z rozwojem Internetu i e-biznesu. Ogólnie mówi¹c, kategoria modelu biznesowego odnosi siê do opisu zale¿noœci pomiêdzy elementami, których wspó³istnienie i wspó³praca
pozwoli na kreowanie i dostarczenie wartoœci dla klienta, a w konsekwencji równie¿ wartoœci dla przedsiêbiorstwa.
Za konceptualny pierwowzór pojêcia „model biznesowy” mo¿na
uznaæ termin „dominuj¹ca logika” (dominant logic), wprowadzony do literatury przedmiotu w 1986 roku [Prahalad, Bettis, 1986]. Zdaniem wymienionych autorów dominuj¹ca logika to zbiór heurystyk, norm i zasad
kieruj¹cych dzia³aniami mened¿erów. Logika ta s³u¿y nale¿ytemu ogniskowaniu dzia³añ mened¿erów na rzecz poszukiwania nowych szans dla
kierowanych przez nich firm, a tak¿e w³aœciwej organizacji dzia³añ firmy.
Jak zauwa¿a czêœæ autorów, wspomniana logika – obecnie czêœciej interpretowana w kategoriach modelu biznesowego – okreœla, w jaki sposób
firma tworzy wartoœæ (value creation) oraz zatrzymuje wartoœæ (value retention) [Chesbrough, 2010, s. 227].
Wed³ug B. Demila i X. Lecocqa, którzy w prezentowanej przez siebie
koncepcji nawi¹zuj¹ wyraŸnie do podejœcia zasobowego, model biznesu
przedsiêbiorstwa tworz¹ trzy elementy [Demil, Lecocq, 2010, s. 231]:
– zasoby i kompetencje,
– struktura organizacyjna
– propozycja wartoœci (value proposal) oferowanej odbiorcom w postaci
produktów i/ lub us³ug.
Wymienione trzy elementy determinuj¹ poziom wartoœci zatrzymywanej przez przedsiêbiorstwo, okreœlanej przez autorów terminem
„mar¿a” (rysunek 1).
Termin „propozycja wartoœci dla klienta” (customer value proposition)
pojawia siê równie¿ w interesuj¹cej koncepcji modelu biznesu autorstwa
Johnsona, Christensena i Kagermanna [2008]. Autorzy wyró¿niaj¹ cztery
elementy modelu:
1. Propozycja wartoœci dla klienta. Firma odnosz¹ca sukces to firma, która znalaz³a sposób na tworzenie wartoœci dla klienta, tzn. sposób
wsparcia klienta w realizacji okreœlonego zadania (job). Pod pojêciem
„zadania” rozumie siê tu istotny w danej sytuacji problem wymagaj¹cy rozwi¹zania. Zrozumienie istoty owego zadania, wszystkich
jego aspektów, ³¹cznie z procesem jego realizacji, jest warunkiem koniecznym do zaprojektowania oferty dla klienta.
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Rysunek 1. Powi¹zanie elementów modelu biznesu

ród³o: [Demil, Lecocq, 2010, s. 234].

2. Formu³a zysku (profit formula). Formu³a ta okreœla, w jaki sposób firma
generuje wartoœæ dla siebie. Formu³a zysku uwzglêdnia model przychodów, strukturê kosztów oraz ocenê efektywnoœci wykorzystania
zasobów.
3. Kluczowe zasoby. Konieczne jest okreœlenie kluczowych dla tworzenia wartoœci zasobów, jak np. technologia, pracownicy, wyposa¿enie,
kana³y dystrybucji, marka.
4. Kluczowe procesy. Konieczne jest zidentyfikowanie kluczowych dla
procesu tworzenia wartoœci procesów, jak produkcja, bud¿etowanie,
sprzeda¿, serwis, itp. Kategoria kluczowych procesów obejmuje równie¿ wykorzystywane przez firmê regu³y, miary i normy.
Rozszerzaj¹c w¹tek wartoœci dla klienta, warto wspomnieæ o modelu
PERFA (P – performance, E – ease of use, R – reliability, F – flexibility, A – affectivity). Model ten wskazuje na piêæ istotnych aspektów wartoœci dla klienta: efektywnoœæ, ³atwoœæ w u¿ytkowaniu, niezawodnoœæ, elastycznoœæ
w zastosowaniu, spe³nienie oczekiwañ emocjonalnych.
Amit i Zott [2001, s. 506] wyró¿niaj¹ cztery podstawowe Ÿród³a tworzenia wartoœci:
1. Efektywnoœæ. Wzrost efektywnoœci w sieci spowodowany jest redukcj¹
asymetrii w dostêpie do informacji, a tak¿e mo¿liwoœci¹ szybszego podejmowania decyzji, dodatkowo w oparciu o wiêkszy zasób informacji.
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ród³em poprawy efektywnoœci jest równie¿ redukcja kosztów dystrybucji oraz obni¿ka kosztów zarz¹dzania zapasami.
2. Komplementarnoœæ. ród³em wartoœci, zgodnie z teori¹ zasobow¹,
mo¿e byæ komplementarnoœæ zasobów strategicznych. Dotyczy to
równie¿ sytuacji, kiedy dobra komplementarne dostarczane s¹ odbiorcy przez konkurenta.
3. Utrzymanie (lock-in). Potencja³ tworzenia wartoœci w biznesie jest tym
wiêkszy, im bardziej klienci motywowani s¹ do powtarzania zawieranych transakcji oraz im wiêksza jest determinacja obu stron transakcji do podtrzymania i wzmocnienia wzajemnych relacji. Potencja³
ten mo¿e byæ zrealizowany dziêki efektowi „zatrzymania”, który najczêœciej manifestuje siê w formie wy¿szych kosztów migracji klientów
i strategicznych partnerów do konkurencji. ród³em istotnych korzyœci „zatrzymania” jest zazwyczaj zaproponowanie po raz pierwszy
okreœlonego produktu, us³ugi – czy szerzej – wartoœci dla klienta.
W szczególnoœci dotyczy to rynków nowych technologii, gdzie czêsto
dominuje swoista regu³a „zwyciêzca bierze wszystko”.
4. Innowacyjnoœæ. Nowe produkty lub us³ugi, nowe metody produkcji,
dystrybucji i marketingu tradycyjnie postrzegane s¹ jako Ÿród³a kreowania wartoœci. Rozwój technologii informacyjnych sprawia, i¿ coraz
czêœciej Ÿród³em wartoœci jest nowatorska strukturalizacja transakcji
pomiêdzy zainteresowanymi podmiotami. Po³¹czenie podmiotów dotychczas niedokonuj¹cych wzajemnej wymiany (produktów, us³ug,
informacji itp.) mo¿e, przyk³adowo, doprowadziæ do obni¿enia kosztów transakcyjnych, zidentyfikowania uœpionych potrzeb konsumenckich, uwzglêdnienia w „propozycji wartoœci” produktów/us³ug komplementarnych.
Rysunek 2 prezentuje zale¿noœci pomiêdzy wymienionymi obszarami kreowania wartoœci oraz uwzglêdnia przyk³adowe dzia³ania w ka¿dym z tych obszarów.

Modele biznesowe a proces tworzenia wartoœci w gospodarce cyfrowej

137

Rysunek 2. ród³a kreowania wartoœci

ród³o: [Amit, Zott, 2001, s. 504].

2. Wartoœæ i modele biznesowe w gospodarce cyfrowej
2.1. Ekosystem cyfrowy
W ci¹gu ostatnich dekad traci³y na znaczeniu struktury hierarchiczne
i pionowo zintegrowane ³añcuchów dostaw na rzecz organizacji sieciowych o zró¿nicowanym stopniu formalizacji relacji pomiêdzy przedsiêbiorstwami. Rozwój relacji miêdzyorganizacyjnych oparty na koncepcji sieci jest œciœle powi¹zany z rozwojem technologii ICT, które w sposób
fundamentalny zmieniaj¹ procesy biznesowe, nadaj¹c im cechy modularnoœci, rozproszenia i ³¹czenia funkcji. Dziêki tym technologiom procesy biznesowe o charakterze globalnym mog¹ przekraczaæ granice czasu, odleg³oœci i podzia³ów funkcjonalnych. W konsekwencji prowadzi to
do zmiany „regu³ gry” w wielu bran¿ach oraz do zmiany modeli biznesowych.
Kluczowym elementem nowych modeli biznesu staje siê zdefiniowanie, a nastêpnie zajêcie w sieci tych punktów, które zapewniaj¹ najwiêkszy poziom kontroli nad tym, jak sieæ funkcjonuje i w jaki sposób
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korzyœci s¹ redystrybuowane; innymi s³owy – w jaki sposób wartoœæ jest
tworzona, a nastêpnie zaw³aszczana.
Technologie ICT zmieniaj¹ znaczenie klienta w procesie tworzenia
wartoœci. Nowe technologie u³atwiaj¹ komunikacjê pomiêdzy przedsiêbiorstwem i u³atwiaj¹ wspó³tworzenie wartoœci przez przedsiêbiorstwo
i klienta. Koncepcja tworzenia wartoœci dla klienta jest znana od dawna.
Jedno z podejœæ mówi, ¿e jest to ró¿nica miêdzy przewidywan¹ ocen¹
wszystkich korzyœci, jakie mo¿e otrzymaæ klient, a nak³adem, jaki musi on
ponieœæ, aby te korzyœci skonsumowaæ. Wed³ug P. Doyla tworzenie wartoœci dla klienta musi koncentrowaæ siê na trzech kwestiach [Doyle, 2003,
s. 85]:
– klient wybiera dostawcê, który w jego odczuciu oferuje mu najwiêksz¹ wartoœæ,
– klienta nie motywuje sam produkt, ale mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeby,
– bardziej korzystne jest budowanie d³ugookresowych relacji ni¿ koncentrowanie siê na pojedynczych transakcjach.
Identyfikacja wartoœci dostarczanych docelowym klientom i okreœlonym segmentom rynku staje siê jednym z najwiêkszych wyzwañ strategicznych firmy. Obecnie firmy konkuruj¹ wartoœciami oferowanymi
klientom, a œciœlej – pakietem korzyœci dla klienta. Wspó³czesne kreowanie wartoœci dla klienta wykracza daleko poza koncepcjê tzw. „4P”. Kompleksowe podejœcie do tworzenia wartoœci dla klienta obejmuje [Dobiega³a-Korona, Doligalski, 2010, s. 26–27]:
– wartoœæ funkcji – dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb
i oczekiwañ,
– wartoœæ formy – klient uczestniczy w wyborze kszta³tu, wielkoœci, stylistyce, wyposa¿eniu, okreœla warunki wygody u¿ytkowania produktu,
– wartoœæ czasu – dostêpnoœæ oferty w czasie wygodnym dla klienta lub
kiedy go potrzebuje,
– wartoœæ miejsca – dostarczenie produktów do miejsca odpowiadaj¹cego wygodzie zakupu lub gdzie klient go potrzebuje,
– wartoœæ posiadania – zró¿nicowanie sposobów przenoszenia prawa do
u¿ytkowania produktu ze sprzedawcy lub producenta na nabywcê,
– wartoœæ komunikacji – dostosowanie informacji o ofercie i warunkach
u¿ytkowania produktu oraz warunków nabywania do indywidualnych potrzeb klienta, rozstrzyganie w¹tpliwoœci klienta, kiedy je ma,
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wartoœæ edukacji – edukacja klientów w celu lepszego wykorzystania
funkcji produktu,
– wartoœæ doœwiadczenia – doznania klientów w okresach przed nabyciem i w trakcie eksploatacji produktu.
Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce atrybuty wartoœci dla klienta [Szymura-Tyc, 2006, s, 76–77]:
– jest pojêciem wieloznacznym; klienci oczekuj¹ wielu wartoœci; równie¿ na koszty klienta pozyskania tych wartoœci sk³ada siê wiele
elementów (np. koszt finansowy, czas i ryzyko);
– jest kategori¹ postrzegan¹ subiektywnie; wartoœci dla klientów maj¹
ró¿n¹ ocenê w zale¿noœci od potrzeb, oczekiwañ i preferencji oraz
mo¿liwoœci poszczególnych osób lub segmentów rynku;
– ma charakter dynamiczny; postrzeganie wartoœci zmienia siê wraz
z up³ywem czasu, zmian¹ warunków, dostêpem do informacji itp.;
– postrzeganie wartoœci zale¿y od oferty firm konkurencyjnych; klienci
przed podjêciem decyzji i w trakcie korzystania z oferty dokonuj¹
ci¹g³ych porównañ z propozycjami innych podmiotów, co wp³ywa
zarówno na ocenê wartoœci, jak i doœwiadczenia klientów.
Identyfikacja wartoœci dostarczanych docelowym klientom i okreœlonym segmentom rynku staje siê jednym z najwiêkszych wyzwañ strategicznych firmy. Obecnie firmy konkuruj¹ wartoœciami oferowanymi klientom, a œciœlej – pakietem korzyœci dla klienta. Istota klienta jako wspó³twórcy
wartoœci przedsiêbiorstwa wi¹¿e siê z odejœciem od oddzielania funkcji
i zarz¹dzania produkcj¹ od funkcji konsumpcji oraz traktowania rynku
jako forum wymiany wartoœci miêdzy firm¹ i klientem. Ta œcis³a wspó³praca pomiêdzy klientami i przedsiêbiorstwem musi byæ oparta na zaanga¿owaniu obu stron w budowê wartoœci, a wartoœæ przedsiêbiorstwa
bêdzie ros³a wraz ze wzrostem doœwiadczeñ wspó³tworzenia.
Relatywnie nowa jest koncepcja tworzenia przez klienta wartoœci dla
firmy. Zasadnicz¹ kwesti¹ dotycz¹c¹ wspó³tworzenia wartoœci przez
klientów jest okreœlenie tego, co klienci wnosz¹ do przedsiêbiorstwa; jakie
strumienie generowane do przedsiêbiorstwa przez klientów tworz¹ jego
wartoœæ. Wartoœæ klienta mo¿na okreœliæ w dwojaki sposób. W w¹skim
znaczeniu wartoœæ klienta ograniczana jest do rentownoœci transakcji lub
rentownoœci w cyklu ¿ycia klienta w firmie. Jednak wspó³czeœnie coraz
czêœciej wymagane jest szersze spojrzenie na klienta – z perspektywy
wszystkich strumieni kreowanych przez niego do firmy oraz d¹¿enia do
wyceny tych strumieni.
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Mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce strumienie tworzone przez klienta [Dobiega³a-Korona, 2006]:
– pieni¹dze – poprzez op³atê za produkty i us³ugi, w nadziei, ¿e zaspokoj¹ ich potrzeby,
– dobra – jeœli taki wk³ad jest niezbêdny, lub jeœli klient jest dostawc¹
dóbr,
– czynnoœci – zwi¹zane z fizycznym aktem przybycia do producenta
lub sprzedawcy, uczestniczeniem w demonstracji produktu, czynnoœciami zwi¹zanymi z transakcj¹ nabycia lub podpisywaniem umowy,
– informacje – opinie, rady, dane o potrzebach, preferencjach, marzeniach, problemach i doœwiadczeniach, a tak¿e informacje o firmach
lub ofertach konkurencyjnych firm,
– czas – poœwiêcony na przybycie do firmy, zapoznanie siê z ofertami,
ich analiz¹ i przekazywaniem rad, opinii i innych informacji,
– status – dawanie opinii i oceny o marce lub produkcie, œwiadczenie
w³asnym statusem i pozycj¹ spo³eczn¹, co przek³ada siê na presti¿
marki,
– uczucia i emocje – wykazywanie przywi¹zania do produktu lub przedsiêbiorstwa lub wysokiego poziomu satysfakcji oraz lojalnoœci,
– przyci¹gnie nowych klientów – poprzez dzielenie siê w³asnymi doœwiadczeniami z potencjalnymi klientami, co spowoduje, i¿ stan¹ siê
oni klientami firmy.
Wszystkie strumienie maj¹ swoj¹ wymiern¹ wartoœæ, która znajduje
swoje odzwierciedlenie w wartoœci klienta oraz wartoœci przedsiêbiorstwa. Strumienie pieniê¿ne zapewniaj¹ przedsiêbiorstwu bie¿¹c¹ zdolnoœæ finansow¹, zaœ informacje, budowa wizerunku zapewniaj¹ rekonfiguracjê zasobów przedsiêbiorstwa w d³u¿szym okresie, ograniczaj¹c
ryzyko dotycz¹ce kierunków inwestycji i Ÿróde³ wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa.
Analiza modeli biznesowych wielu firm, które w ostatnich latach odnios³y spektakularny sukces rynkowy, wskazuje na rekonstrukcjê tych¿e
modeli pod k¹tem wykorzystania technologii cyfrowych do obustronnej
komunikacji z klientami i wspólnego tworzenia wartoœci.
2.2. Sieci wartoœci
W literaturze z zakresu zarz¹dzania strategicznego wiele jest opracowañ poœwiêconych problematyce wartoœci i trwa³ej przewagi konkurencyjnej [m.in. Brandenburger, Stuart, 1996; Mol i inni, 2005]. Bowman
i Ambrosini [2000] definiuj¹ tworzenie wartoœci jako kontrybucjê do
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wzrostu u¿ytecznoœci dobra finalnego (us³ugi) i odró¿niaj¹ ten proces od
przechwytywania wartoœci rozumianego jako ró¿nica miêdzy przychodami a kosztami, zatrzymywana przez przedsiêbiorstwo.
Sieæ wartoœci mo¿e byæ zdefiniowana jako sieæ, w której grupa podmiotów gospodarczych wspó³pracuje na rzecz dostarczenia wartoœci dla
odbiorcy finalnego i w której ka¿dy z uczestników ponosi czêœæ odpowiedzialnoœci [Pagani, 2013, s. 619]. M. Pagani wyró¿nia trzy typy sieci wartoœci: zintegrowane poziomo, luŸno po³¹czone oraz platformy wielostronne. W ka¿dym z wymienionych typów sieci kluczowym elementem
s¹ przedsiêbiorstwa pe³ni¹ce rolê swoistych „punktów kontrolnych”, tj.
miejsc, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na to na to, jak, w jakim stopniu
i w jakiej formie tworzona i przechwytywana jest wartoœæ.
Tworzenie sieciowych modeli biznesowych jest, podobnie jak w przypadku tworzenia nowych form wspó³pracy z klientami, stymulowane
przez rozwój technologii ICT.

3. Przestrzeñ wyboru jako determinanta tworzenia wartoœci
3.1. Przestrzeñ wyboru – determinanty
Biznes cyfrowy jest determinowany tymi samymi czynnikami co biznes „tradycyjny”, jednak¿e jeden z nich jest w istotny sposób odmienny.
Wartoœæ nie jest wy³¹cznie funkcj¹ produktu lub us³ugi, nie jest sta³a ani
trwa³a i w coraz mniejszym stopniu jest kontrolowana przez podmiot
oferuj¹cy produkt/us³ugê. Jest natomiast funkcj¹ dostêpnej „przestrzeni
wyboru” dla klienta.
W zamkniêtej przestrzeni – przyk³adowo, w bran¿y silnie regulowanej b¹dŸ takiej, której specyfika ogranicza mo¿liwoœæ rozszerzania asortymentu – obszary kreowania wartoœci bêd¹ ograniczone i w du¿ym stopniu bêd¹ powi¹zane z cechami u¿ytkowymi produktu i z jego cen¹. Si³¹
napêdow¹ biznesu cyfrowego jest natomiast mo¿liwoœæ rozszerzania
przestrzeni wyboru: wchodzenie w obszary wczeœniej zarezerwowane
dla innych bran¿, pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie nowej oferty produktów/us³ug dla dotychczasowych klientów.
Historia gospodarki globalnej jest pe³na przyk³adów firm, które,
z jednej strony, odnios³y sukces i dzisiaj dominuj¹ na rynku, a drugiej
strony – firm, które kiedyœ by³y synonimami sukcesu, a obecnie w mniejszym lub wiêkszym stopniu utraci³y swoj¹ wczeœniejsz¹ pozycjê. Do
pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ m.in. Apple, Google, Amazon, Facebook,
Huawei, a z firm o d³u¿szej tradycji: Tesco, Southwest Airlines, Li & Fung,
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Starbucks, WalMart, Fedex. W grupie drugiej znajduj¹ siê m.in. Nokia,
Sears, Sony, Kmart, Barnes & Noble, Nortel, AOL. Przedsiêbiorstwa
z drugiej grupy postrzegane s¹ przez analityków jako te, w których
zarz¹dzaj¹cy zbyt póŸno zorientowali siê, jak du¿e zmiany niesie ze sob¹
rewolucja cyfrowa.
W tym kontekœcie pytanie, które nale¿y postawiæ, dotyczy nie tego,
czym biznes cyfrowy ró¿ni siê od „tradycyjnego”, ale dlaczego i gdzie
mo¿liwoœci wyboru, a tym samym miejsca kreowania wartoœci, uleg³y
i ulegaj¹ przemieszczeniu.
Otwieranie siê przestrzeni wyboru jest konsekwencj¹ ni¿ej wymienionych i powi¹zanych ze sob¹ czynników [Keen, Williams, 2013, s. 643]:
– deregulacja i liberalizacja handlu, prowadz¹ce do rozszerzenia mo¿liwych wyborów po stronie dostawców i odbiorców,
– rozwój technologii ICT rozwijaj¹cy mo¿liwoœci komunikacji i koordynacji dzia³añ z dostawcami i odbiorcami,
– standaryzacja interfejsów modularnych procesów, czêœci i podzespo³ów umo¿liwiaj¹ca ich wykorzystanie w ró¿nych produktach,
a tym samym redukuj¹ca koszty sta³e i ryzyko zwi¹zane z inwestycjami w „utrwalone” w maj¹tku trwa³ym kompetencje, na rzecz stanowi¹cych koszt zmienny modu³ów mo¿liwych do nabycia na rynku.
Si³y te zmieni³y dynamikê procesów kreowania wartoœci. Ich przebieg jest w coraz mniejszym stopniu determinowany granicami bran¿y,
ekonomik¹ skali czy potencja³em badawczo-rozwojowym. Rolê kluczowego czynnika przejmuj¹ konsumenci.
3.2. Przestrzeñ wyboru a migracja wiedzy
3.2.1. Podzia³ zasobów wiedzy
W przypadku braku nowoczesnych technologii komunikacji wiedza
ma charakter statyczny; mo¿e byæ wykorzystana g³ównie w tym „miejscu”, w którym jest zakumulowana. W takim przypadku, jeœli do wykonania okreœlonego zadania konieczne jest wykorzystanie ró¿nych zasobów wiedzy, trzeba je po³¹czyæ w tym samym miejscu. Przyk³adowo,
komputer osobisty niew³¹czony do sieci musia³by posiadaæ ca³y zasób
„wiedzy” (technologia, oprogramowanie, aplikacje itp.) niezbêdnej do
przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji koniecznych do realizacji wielorakich zadañ. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ w przypadku komputera „technologia kontaktu” (front-end intelligence) potrzebna
do kontaktu z u¿ytkownikiem jest zasadniczo odmienna od „technologii
kompetencji” (back-end intelligence) niezbêdnej do przetwarzania i prze-
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chowywania informacji. U¿ytkownik oczekuje komputera ³atwego w u¿ytkowaniu, przenoœnego, spersonalizowanego. Zarazem jednak komputer
powinien mieæ du¿¹ moc obliczeniow¹, byæ niezawodny, stwarzaæ mo¿liwoœæ pod³¹czenia wielu urz¹dzeñ peryferyjnych. W³¹czenie komputera
w sieæ sprawia, i¿ oba rodzaje technologii wiedzy nie musz¹ byæ po³¹czone w jednym urz¹dzeniu. Zamiast powielania w ka¿dym komputerze
osobistym (laptopie, tablecie, itp.) „technologia kompetencji” jest konsolidowana na serwerach. Umo¿liwia to personalizacjê „technologii kontaktu” zgodnie z oczekiwaniami u¿ytkownika.
Nowe sieci umo¿liwiaj¹ce szybk¹ wymianê informacji prowadz¹ do
przemieszczania siê „technologii kontaktu” i „technologii kompetencji”
w przeciwnych kierunkach. „Technologia kompetencji” akumulowana
jest w u¿ytkowanym przez wszystkich u¿ytkowników sieci centrum (core,
hub), podczas gdy „technologia kontaktu” – podzielona na zró¿nicowane
fragmenty – umiejscowiona jest na peryferiach, wœród uczestników sieci.
A poniewa¿ wartoœæ „pod¹¿a” za wiedz¹ (technologia wiedzy), dwa
krañce sieci (tj. centrum i peryferie) staj¹ siê Ÿród³em potencjalnych zysków. „Œrodek” sieci staje siê „pusty”, ogranicza siê do biernego u³atwiania przep³ywu informacji, bez potencja³u kreowania wiedzy.
3.2.2. Wzrost mobilnoœci wiedzy
W œwiecie po³¹czonym w sieæ informacja i wiedza staj¹ siê p³ynne
i nabieraj¹ charakteru modularnego. Zwiêkszenie mobilnoœci wiedzy ma
powa¿ne implikacje dla struktur organizacyjnych. Po³¹czone w sieæ
przedsiêbiorstwa mog¹ ³atwo ³¹czyæ zasoby i kompetencje dla realizacji
okreœlonych zadañ. Wartoœæ coraz czêœciej migruje od podmiotów, które
posiadaj¹ okreœlone zasoby i kompetencje, do podmiotów, które posiadaj¹ wiedzê, w jaki sposób owe zasoby i kompetencje ³¹czyæ. Innymi
s³owy, w wielu przypadkach wiêksz¹ wartoœæ mo¿na zatrzymaæ, zarz¹dzaj¹c interakcjami podmiotów, ani¿eli bezpoœrednio produkuj¹c, czy
œwiadcz¹c us³ugi. Przyk³adem mog¹ byæ firmy, takie jak Cisco czy
Hewlett-Packard, które coraz bardziej staj¹ siê inteligentnymi centrami
(inteligent hub) koordynuj¹cymi wspó³pracê z partnerami biznesowymi,
dostawcami i odbiorcami.
Procesy migracji wiedzy powoduj¹ istotne zmiany w strukturze wielu bran¿. Najbardziej odczuwalne zmiany zachodz¹ w przemys³ach wysokiej techniki, np. telekomunikacji. Kiedy tradycyjne firmy telekomunikacyjne budowa³y swoje sieci analogowe, musia³y po³¹czyæ w ramach
jednej struktury organizacyjnej wiele ró¿nych technologii: przetwarzania
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informacji, jej przesy³u, zabezpieczenia funkcjonalnoœci informacji dla odbiorcy. Wiêkszoœæ tych funkcji by³a akumulowana w „œrodku” tworzonych struktur organizacyjnych i tam te¿ kreowana by³a wartoœæ. Sieci
przesy³u informacji musia³y byæ „inteligentne”, gdy¿ terminal w postaci
tradycyjnego telefonu stacjonarnego by³ „nieinteligentny”. Obecnie wartoœæ w przemyœle telekomunikacyjnym podlega migracji na krañce sieci.
W centrum wartoœæ tworz¹ firmy dostarczaj¹ce infrastrukturê (np. Sun,
Cisco, Lucent, Nortel). Na peryferiach takie firmy, jak Yahoo!, Google,
America Online tworz¹ wartoœæ poprzez kontrolê interakcji z koñcowym
u¿ytkownikiem informacji oraz pomiêdzy koñcowymi u¿ytkownikami.
Podzia³ zasobów wiedzy oraz wzrost mobilnoœci wiedzy maj¹
istotne konsekwencje organizacyjne. Kluczowe kompetencje coraz czêœciej s¹ skumulowane nie w pojedynczej jednostce organizacyjnej, ale
podlegaj¹ decentralizacji i modularyzacji. Nowe technologie komunikacyjne pozwalaj¹ pracownikom i grupom szybko identyfikowaæ i ³¹czyæ
kompetencje niezbêdne do rozwi¹zywania problemów klientów i szybkiej reakcji na zmiany rynku. Pojawiaj¹ siê sugestie, aby zamiast mówiæ
o kluczowych kompetencjach (core capabilities), u¿ywaæ terminu „rozproszone kompetencje” (distributed capabilities).

Zakoñczenie
Wartoœæ w coraz wiêkszym stopniu jest funkcj¹ dostêpnej przestrzeni
wyboru. Punktem wyjœcia do badañ i wdro¿eñ maj¹cych na celu rozwój nowych praktyk biznesowych jest nowe spojrzenie na kwestiê generowania
i przechwytu wartoœci. Erozja firm, takich jak Nokia, Sony, Gap i wielu innych, jest konsekwencj¹ niedoinwestowania w platformy poszerzaj¹ce
przestrzeñ wyboru, w których dziêki technologiom ICT mo¿liwe jest
tworzenie p³aszczyzn wspó³tworzenia wartoœci i dziêki którym ³atwiej
tworzy siê ekosystemy, których istnienie i wielkoœæ sprzyjaj¹ wzrostowi
wartoœci produktów, marek i przedsiêbiorstw. Przestrzeñ ta jest w istotnym stopniu determinowana procesami migracji wiedzy.
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Streszczenie
Rozwój technologii ICT przek³ada siê na koniecznoœæ zmiany modeli biznesowych przedsiêbiorstw. Kluczowym elementem w procesie tworzenia wartoœci staje siê klient, który dziêki wielokana³owym platformom wymiany uzyskuje mo¿liwoœæ ci¹g³ej komunikacji z przedsiêbiorstwem i innymi elementami
ekosystemu, do którego nale¿y. Wartoœæ nie jest wy³¹cznie funkcj¹ produktu lub
us³ugi, nie jest sta³a ani trwa³a i w coraz mniejszym stopniu jest kontrolowana
przez podmiot oferuj¹cy produkt/us³ugê. Jest natomiast funkcj¹ dostêpnej przestrzeni wyboru dla klienta, podzia³em jej zasobów i wzrostem mobilnoœci.
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Business models in the process of value creating in digital economy
(Summary)
Development of ICT Technologies driver the need for the change of older,
traditional business models. The customer is now the key element in the process
of value creation. Due to the existence of multichannel platforms of interaction he
or she enjoys the opportunity of continuous communication with the enterprise
and the other members of ecosystem he/she belongs to. Value is no longer the
function of product or service only. It is neither stable nor permanent and is less
and less controlled by the offering company. Increasingly, the value is the function of choice space available to the client as well as the function of value, the split
of its resources and increasing mobility.
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