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Artyku  jest po wi cony kwestii mo liwo ci redukcji kosztów zwi zanych z infrastruktur  IT organizacji i ich 

funkcjonowaniem w kontek cie wykorzystania przez nie modelu cloud computing, ciesz cego si  coraz 

wi ksz  popularno ci . Artyku  sk ada si  ze wst pu i pi ciu cz ci. W pierwszej zosta a przedstawiona 

krótka analiza wydatków przeznaczanych przez wspó czesne organizacje na technologie informatyczne. 

Nast pnie zdefiniowano poj cie cloud computing, przedstawiono podstawowe elementy tego podej cia oraz 

zaprezentowano najwa niejsze przyczyny jego rozwoju. Kolejna cze  artyku u zosta a po wi cona analizie 

ró nych aspektów zwi zanych z modelem cloud computing, mog cych by  ród em redukcji kosztów. 

Przedostatnia cz  artyku u zawiera analiz  perspektyw rozwoju i wykorzystania rozwi za  „chmurowych”. 

Uwzgl dniono w tym kontek cie badania dotycz ce sektora M P oraz przyk ady zwi zane z sektorem 

publicznym w Stanach Zjednoczonych. Ko cowa cze  artyku u zawiera najwa niejsze wnioski i konkluzje.

S owa kluczowe: przetwarzanie w „chmurze”, technologie informatyczne, koszty.
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This paper is devoted to the issues concerning reduction of costs connected with IT infrastructure of 

organizations and their functioning in the context of the more and more popular cloud computing approach 

used by them. It is composed of five parts. In the first part, a short analysis of money allocated by 

contemporary organizations for information technology is presented. Next, the notion of cloud computing 

is defined and the basic elements of this approach are presented along with the most important reasons 

for its development. The next part is devoted to the analysis of various issues connected with the cloud 

computing approach which can be the source of the reduction of costs. The penultimate part of the 

paper contains an analysis of the prospects for the development and utilization of cloud solutions. The 

results of the research concerning SMEs and cases connected with the public sector are presented in 

this context. In the final part of the paper, the most significant conclusions and suggestions are offered.
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1. Wprowadzenie

Nieustannie rosn  wydatki wspó czesnych organizacji przeznaczane 
na technologie informatyczne. Wed ug firmy Gartner w 2013 r. osi gn y 
one w skali globalnej poziom 3,7 biliona dolarów. Jako e w roku 2003 
wynosi y one 2,1 biliona dolarów, oznacza to ich ponad 40-procentowy 
przyrost w ci gu dekady. Jednocze nie kolejne lata przynie  maj  dalszy 
wzrost poziomu tych e wydatków. W roku 2014 osi gn  one maj  poziom 
3,9 biliona dolarów, co oznacza wzrost o kolejne prawie 4% (Gartner, 2013; 
ContractorUK, 2004).

Jednocze nie, jak pokazuj  od wielu lat ró ne badania, du a cz  nak a-
dów przeznaczanych przez organizacje na technologie informatyczne jest 
marnotrawiona, a zwi zane jest to z niepe nym, a czasem fragmentarycznym 
wykorzystaniem mo liwo ci oferowanych przez infrastruktury IT przedsi -
biorstw. Tak jest na przyk ad w przypadku mocy obliczeniowej komputerów 
czy te  dost pnej pojemno ci systemów przechowywania danych. Je li chodzi 
o t  pierwsz  kwesti , to wed ug szacunków IBM przeci tne wykorzystanie 
mocy obliczeniowej komputerów osobistych jest w organizacjach na pozio-
mie 5%. Natomiast wed ug ocen McKinsey Global Institute maksymalna 
wydajno  wielu komputerów jest wykorzystywana w przypadku wielu z nich 
tylko przez 30 do 40 dni w roku (Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson 
i Marrs, 2013). Z kolei wyniki bada  prowadzonych przez Hewlett-Packard 
Laboratories, a dotycz cych sze ciu korporacyjnych centrów danych ujawni y, 
i  wykorzystanie mocy obliczeniowej tysi ca pracuj cych w nich serwerów 
by o na poziomie od 10% do 35% (Carr, 2005). Je li chodzi o systemy 
przechowywania danych, to wed ug wyników bada  firmy Gartner w przy-
padku przeci tnej firmy 50% do 60% ich pojemno ci jest niewykorzystanej. 

Nie lepiej wygl da kwestia efektywno ci u ytkowania oprogramowania 
przez organizacje. Wed ug wyników bada  firmy Sage przeprowadzonych 
w 2014 r. 88% firm europejskich nie wykorzystuje w pe ni zakupionego 
przez siebie oprogramowania. W rezultacie ka de europejskie przedsi -
biorstwo traci z tego powodu przeci tnie 43 tys. euro rocznie, co oznacza, 
i  europejskie firmy marnotrawi  ka dego roku 9,6 mld euro (Sage, 2014). 

Jednocze nie, patrz c ca o ciowo na wydatki organizacji na technologie 
informatyczne, szacunki firmy Gartner prowadz  do konkluzji, i  co najmniej 
dwie trzecie nak adów przeznaczonych na ten cel to tzw. martwe pieni dze 
(dead money). Czyli s  to pieni dze, które nie s u  rozwojowi organizacji 
czy uzyskiwaniu przez nie przewagi konkurencyjnej, ale s  one wydawane 
przez firmy na bie ce utrzymanie infrastruktury IT, tak aby wspiera a ona 
dzia alno  w istniej cej postaci (Gartner, 2006). Potwierdzaj  to badania 
firmy Microsoft. Wed ug ich wyników jedynie 11% bud etu IT organizacji 
jest przeznaczane na rozwój nowych aplikacji, podczas gdy pozosta a cz  
bud etu jest wydawana na utrzymanie funkcjonowania dotychczas wykorzy-
stywanych aplikacji oraz sprz t (McAfee, 2011).
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W kontek cie powy ej przedstawionych danych zaskoczeniem nie jest 
fakt, i  redukcja wydatków zwi zanych z technologiami informatycznymi 
jest od lata jednym z wa niejszych celów organizacji w tym obszarze (Khan 
i Sikes, 2014). St d te  wynika poszukiwanie przez organizacje nowych 
modeli i rozwi za  umo liwiaj cych obni enie kosztów zwi zanych z ich 
infrastruktur  IT i maksymalizacj  efektywno ci jej funkcjonowania. Kwe-
stia ta jest tym bardziej istotna, i  prowadzone od lat badania wyra nie 
wskazuj , i  firmy wydaj ce najwi cej na technologie informatyczne wcale 
nie osi gaj  najlepszych wyników ekonomicznych (Carr, 2004).

W tym kontek cie coraz wi ksze nadzieje organizacje wi  z wykorzy-
staniem rozwi za  mieszcz cych si  w modelu cloud computing. Dlatego 
te  celem niniejszego artyku u jest próba analizy, na ile wykorzystanie tego 
typu rozwi za  mo e doprowadzi  to redukcji kosztów zwi zanych z funk-
cjonowaniem infrastruktury IT organizacji, w jakim obszarze i z czego mo e 
ona wynika .

2. Poj cie cloud computing oraz geneza 
i przyczyny jego rozwoju

Je li chodzi o poj cie cloud computing, to najcz ciej w jego kontek cie 
wskazuje si  na ró ne cechy charakterystyczne dla tego modelu wykorzy-
stania technologii informatycznych (EC, 2012). Natomiast jedn  z najbar-
dziej znanych i najcz ciej cytowanych definicji jest ta sformu owana przez 
National Institute of Standards and Technology, zgodnie z któr : „cloud 
computing jest to model umo liwiaj cy wszechobecny, wygodny, dost p 
sieciowy na danie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów kompu-
terowych (np. sieci, serwerów, przestrzeni dyskowych, aplikacji i us ug), 
które mog  by  szybko dost pne oraz uwolnione z minimalnym poziomem 
wysi ku z punktu widzenia zarz dzania lub interakcji z dostarczycielem 
us ug” (Grance i Mell, 2011).

Wed ug firmy konsultingowej McKinsey&Company rozwi zania miesz-
cz ce si  w modelu cloud computing s  elementem tworz cym „nast pn  
generacj  infrastruktury IT” (next-generation IT infrastructure) (Gnanasam-
bandam, Huskins i Sprague, 2014). Wi  si  one z ca kowicie odmiennym 
od dotychczasowego podej ciem do sposobów wykorzystania technologii 
informatycznych przez przedsi biorstwa. W ramach tego modelu World Wide 
Web traktowany jest jako „chmura” (cloud) danych, oprogramowania oraz 
sprz tu, które to komponenty mog  by  przez organizacje w ró ny sposób 
„mieszane” i wykorzystywane on-line (Wielki 2012). Jest to tak naprawd  
praktyczna realizacja sloganu „The Network is the Computer”, stworzonego 
w roku 1990 przez Sun Microsystems, w ramach, którego World Wide Web 
postrzegany jest jako World Wide Computer (Carr, 2008).

W ramach cloud computing mo na wyró ni  trzy podstawowe modele 
us ug (rysunek 1). W przypadku pierwszego z nich, software-as-a-service – 



Problemy Zarz dzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015 207

Analiza mo liwo ci wykorzystania modelu cloud computing w kontek cie redukcji kosztów...

SaaS, maj cego swe korzenie w latach 90. (Wielki, 2012), pocz tki jego popu-
larno ci przypadaj  na pierwsze lata nowego millenium (Rainie i Wellman, 
2012). W modelu tym klient korzysta z aplikacji poprzez Internet, natomiast 
firma udost pniaj ca j  dba o ci g o  jej dzia ania, zapewnia bezpiecze stwo 
oraz odpowiedzialna jest za jej rozwój i dostosowanie funkcjonalno ci do 
potrzeb u ytkownika (Wielki, 2012). Przyk adami rozwi za  nale cych do 
tego modelu s  us ugi poczty elektronicznej (np. Gmail), pakiety biurowe 
(np. Google Docs czy Googls Apps), oprogramowanie klasy CRM (np. 
firmy Salesforce) czy narz dzia Big Data (np. Amazon Elastic MapReduce). 

Różnoraki dostęp
sieciowy

Publiczna Prywatna Społecznościowa Hybrydowa

Oprogramowanie
jako usługa

(software-as-a-service
SaaS)

Infrastruktura
jako usługa

(infrastructure-as-a-service
IaaS)

Platforma
jako usługa

(platform-as-a-service
PaaS)

Natychmiastowe
dopasowanie

Łączenie różnych zasobów

Mierzalność
świadczonych

usług

Samoobsługowy
dostęp

„na żądanie”
Podstawowe
cechy
charakterystyczne

Modele usług

Rodzaje „chmur”

Rys. 1. Kluczowe elementy modelu cloud computing. ród o: opracowanie w asne na 
podstawie Grance, T. i Mell, P. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National 
Institute of Standards and Technology. U.S. Department of Commerce. Pozyskano z: http://
csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.

W przypadku drugiego modelu (rysunek 1), tj. infrastructure-as-a-service 
– IaaS, organizacja korzysta z wyposa enia nale cego do us ugodawcy, 
takiego jak serwery, powierzchnia dyskowa czy te  infrastruktura sieciowa, 
który odpowiada za jego utrzymanie oraz sprawne i niezawodne funkcjo-
nowanie (Wielki, 2012). Przyk adami rozwi za  nale cych do tego typu 
modelu s  takie us ugi, jak Amazon Web Services S3 (przestrze  dyskowa), 
Amazon Web Services EC2 (skalowalna moc obliczeniowa) czy Amazon 
Work Spaces (wirtualna przestrze  robocza). Pewn  podkategori  w ramach 
tego modelu zaproponowa a w roku 2014 firma Hewlett-Packard. Dotyczy 
ona udost pniania centrów danych (data centers) i nazwana zosta a przez 
ni  facilities as a service (Faas) (Thibodeau, 2014b).

W przypadku trzeciego modelu (rysunek 1), tj. platform-as-a-service – 
PaaS, oferowane jest rodowisko umo liwiaj ce tworzenie, rozwój i testo-



208 DOI 10.7172/1644-9584.52.16

Janusz Wielki

wanie przez firmy w asnych aplikacji (Wielki, 2012). Przyk adami mog  by  
takie rozwi zania, jak Google App Engine, Microsoft Azure, Force.com, 
BlueMix czy BlueMix.

Powy sze modele us ug mog  by  dost pne poprzez cztery rodzaje chmur 
(rysunek 1). Je li chodzi o chmury publiczne (public clouds), to w ich przy-
padku us ugodawca umo liwia zainteresowanym u ytkownikom otwarty 
dost p do takich zasobów, jak moc obliczeniowa serwerów, przechowywanie 
danych, infrastruktura sieciowa czy te  korzystanie z ró nego typu aplikacji 
on-line. W przypadku chmur prywatnych (private clouds) wyró ni  mo na ich 
dwa rodzaje. Pierwszy z nich to chmury wewn trzne (internal clouds), czyli 
funkcjonuj ce wewn trz sieci korporacyjnej, których zasoby s u  wy cz-
nie u ytkownikom danej organizacji. Drugi natomiast typ to zewn trzne 
chmury prywatne (external private clouds). Funkcjonuj  one poza terenem 
firmy, jednak aplikacje uruchamiane s  na dedykowanych serwerach oraz 
chronione przez dostawc  us ug zapewniaj cego bezpieczny dost p do zaso-
bów poprzez wirtualn  sie  prywatn  (virtual private network), wydzielon  
w ramach publicznie dost pnej sieci internetowej. Je li chodzi o chmur  spo-
eczno ciow  (community cloud), to ten rodzaj chmury jest pewn  odmian  

chmury prywatnej, a jej zasoby s  dost pne okre lonym spo eczno ciom. 
Mo e ona nale e , by  zarz dzana oraz obs ugiwana przez jedn  lub wi cej 
organizacji tworz cych dan  spo eczno , podmiot zewn trzny lub te  ich 
kombinacj . Ostatni rodzaj chmur to chmury hybrydowe (hybrid clouds), 

cz ce cechy co najmniej dwóch ró nych typów chmur (publiczna, prywatna, 
spo eczno ciowa). Pozostaj  one osobnymi podmiotami powi zanymi jednak 
przez odpowiednie rozwi zania techniczne umo liwiaj ce „przeno no ” 
danych i aplikacji (Grance i Mell, P. (2011).

Wskaza  mo na kilka zasadniczych przyczyn rozwoju rozwi za  mieszcz -
cych si  w modelu cloud computing. Zaliczy  do nich mo na takie kwestie, jak:
– rosn c  przepustowo  i niezawodno  czy internetowych,
– rozwój us ug internetowych (Web services) i ich coraz szersz  dost pno ,
– procesy „komodytyzacji” (commoditization) technologii informatycznych.

Ten ostatni aspekt zwi zany jest z szybkim rozprzestrzenianiem si  tech-
nologii informatycznych i upowszechnianiem si  ich wykorzystania oraz prze-
kszta cania si  ich w „dobro powszechnego u ytku” (commodity), takie jak 
pr d czy woda (na procesy te zwraca  uwag  ju  ponad dekad  temu Carr 
w swoim s ynnym artykule pt. IT Doesn’t Matter (Carr, 2003).

3.  Wykorzystanie modelu cloud computing a mo liwo ci 
redukcji kosztów zwi zanych z funkcjonowaniem 
infrastruktury IT organizacji

Jak wspomniano wcze niej, redukcja wydatków zwi zanych z technolo-
giami informatycznymi jest od lat jednym z wa niejszych celów organizacji. 
Potwierdzaj  to wyniki bada  prowadzonych w ród mened erów wy szego 



Problemy Zarz dzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015 209

Analiza mo liwo ci wykorzystania modelu cloud computing w kontek cie redukcji kosztów...

szczebla w ramach „McKinsey Global Survey”. Wed ug nich kwestia ta 
pozostaje niezmiennie postrzegana w kolejnych latach (2011, 2012, 2013) 
jako jedno z czterech kluczowych wyzwa  stoj cych przed organizacjami w 
kontek cie technologii informatycznych (w roku 2012 by a ona dla bada-
nych najwa niejsza – Khan i Sikes, 2014). Równie  rezultaty zorganizowa-
nego na pocz tku 2014 r. przez McKinsey spotkania mened erów wy szego 
szczebla odpowiedzialnych za technologie informatyczne w przedsi bior-
stwach dzia aj cych w ró nych sektorach potwierdzaj  istotne znacznie tego 
aspektu. Kwestia redukcji kosztów zwi zanych z istniej cymi zasobami IT 
oraz operacjami opartymi na ich wykorzystaniu znalaz a si  w ród trzech 
najwa niejszych priorytetów dzia ów IT na najbli sze trzy lata (pozosta e dwa 
to generowanie wi kszej warto ci z danych oraz poprawa bezpiecze stwa 
(Gnanasambandam, Huskins i Sprague, 2014).

Je li chodzi o struktur  wydatków, to wed ug wspomnianych rezulta-
tów bada  „McKinsey Global Survey” podstawowe pozycje w firmowych 
bud etach zwi zanych z technologiami informatycznymi zajmuj  te dotycz ce 
fizycznej infrastruktury IT (27%) oraz kluczowych aplikacji transakcyjnych 
(26%). Oczekiwania badanych id  w kierunku ich obni enia do poziomu 
odpowiednio 19% oraz 22%. Oznacza to de facto ch  redukcji wydatków 
okre lanych przez firm  Gartner „martwymi pieni dzmi”. Badani oczekuj  
natomiast zwi kszania nak adów na analityk  biznesow  oraz innowacje 
(Khan i Sikes, 2014). 

I w a nie je li chodzi o zmniejszenie wydatków poch aniaj cych kluczow  
cze  bud etów IT wspó czesnych organizacji, du e mo liwo ci daje imple-
mentacja przez nie rozwi za  mieszcz cych si  w modelu cloud computing. 
Potwierdzaj  to badania przeprowadzone przez Komisj  Europejsk  w roku 
2011. Wed ug jej wyników kluczow  korzy ci  zwi zan  z zastosowaniem 
rozwi za  „chmurowych” by a w a nie redukcja kosztów. W przypadku 80% 
badanych przedsi biorstw ich zastosowanie doprowadzi o do zmniejszenia 
wydatków na IT w zakresie od 10% do 20% (EC, 2012). Mo liwo ci reduk-
cji kosztów zwi zanych z technologiami informatycznymi, a wynikaj cych 
z adaptacji przez firmy rozwi za  nale cych do modelu cloud computing, 
potwierdzaj  równie  wyniki bada  przeprowadzonych przez Manchester 
Business School i firm  badawcz  Vanson Bourne. Prowadzone by y one od 
grudnia 2012 r. do stycznia 2013 r., a w ich ramach przebadano 1300 firm 
brytyjskich i ameryka skich. Wed ug wyników tych e bada  na oszcz dno ci 
kosztowe zwi zane z wykorzystaniem rozwi za  chmurowych wskaza o 88% 
wykorzystuj cych je firm (Olavsrud, 2013).

Istnieje ca y szereg aspektów, zwi zanych z modelem cloud computing, 
które mog  by  ród em redukcji kosztów. Je li chodzi o fizyczn  infra-
struktur  IT, do najwa niejszych w ród nich mo na zaliczy :
– redukcj  lub eliminacj  marnotrawstwa zwi zanego ze poziomem wyko-

rzystania zakupionego sprz tu, 
– redukcj  kosztów zwi zanych z utrzymaniem sprz tu,
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– zmieszenie kosztów zwi zanych z konsumpcj  energii elektrycznej,
– mo liwo ci bie cej analizy kosztów i wyboru optymalnego poziomu 

wiadczenia us ug.
Je li chodzi o pierwszy aspekt, to jako e u ytkownik korzysta z wyposa-

enia nale cego do us ugodawcy (serwerów, powierzchni dyskowej czy infra-
struktury sieciowej), eliminowane s  nak ady inwestycyjne zwi zane z zakupem 
i upgradem elementów fizycznej infrastruktury IT, która – jak wspominano 
wcze niej – bardzo cz sto pozostaje w du ym stopniu w organizacjach niewy-
korzystana. U ytkownik korzysta tylko z takiego poziomu zasobów, jakiego 
w danym momencie potrzebuje, i rozlicza si  z us ugodawc  na podstawie 
stopnia ich u ytkowania przez siebie (per-use basis). Jednocze nie wykorzy-
stywane przez u ytkownika zasoby mog  by  szybko i atwo dostosowane do 
jego bie cych (rosn cych lub malej cych) potrzeb (rysunek 1). 

Kolejny obszar oszcz dno ci to redukcja kosztów zwi zanych z bie cym 
utrzymaniem fizycznej infrastruktury IT organizacji, a wynika to z faktu, 
i  to us ugodawca odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie. Powoduje to 
zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników dzia ów IT potrzebnych do 
realizacji tego typu zada  i uwolnienie cz ci nak adów finansowych prze-
znaczanych na ten cel. Wed ug wyników wspominanych wcze niej bada  
przeprowadzonych Manchester Business School i Vanson Bourne w przy-
padku 60% badanych firm wykorzystanie przez nie rozwi za  chmurowych 
doprowadzi o do tego typu procesów. W ich rezultacie 62% przedsi biorstw, 
które dokona y oszcz dno ci zwi zanych utrzymaniem infrastruktury IT 
(zarówno sprz tu, jak i oprogramowania), reinwestowa o zaoszcz dzone 
pieni dze np. na wdro enie innowacyjnych produktów (Olavsrud, 2013).

Wykorzystanie modelu cloud computing mo e by  równie , szczegól-
nie w przypadku du ych organizacji, ród em znacz cych oszcz dno ci, 
je li chodzi o koszty zwi zane z energi  elektryczn . Szacunki pokazuj , 
i  w warunkach ameryka skich du e firmy korzystaj ce z cloud computing 
mog  wygenerowa  roczne oszcz dno ci rz du 12,3 biliona USD (EC, 2012).

Równie  oferowana w modelu cloud computing mierzalno  wiadczonych 
us ug (rysunek 1) oraz mo liwo  ich monitorowania i kontrolowania mog  
by  ród em oszcz dno ci. Dost pne organizacjom b d cym us ugobiorcami 
automatyczne systemy raportowania pozwalaj  im na bie co ledzi  kon-
sumpcj  zasobów oraz dane dotycz ce zwi zanych nimi kosztów. Umo liwia 
to aktywne zarz dzanie struktur  kosztów i jej popraw , np. przez wybór 
umowy o ni szym poziomie wiadczonych us ug (service-level agrement – SLA), 
przek adaj cej si  na ni sze koszty IT (Agarwal, Santos i Starikova, 2014).

Je li chodzi o oprogramowanie, to wykorzystywanie modelu cloud com-
puting w tym obszarze mo e by  ród em redukcji lub eliminacji kosztów 
zwi zanych z:
– zakupem i instalacj  oprogramowania oraz jego bie cym utrzymaniem 

i upgradem,
– nabyciem nietrafionego oprogramowania,
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– niskim poziomem wykorzystywania oprogramowania,
– rozwojem i testowaniem aplikacji.

Je li chodzi o pierwszy aspekt, to poniewa  u ytkownik korzysta z opro-
gramowania nale cego do us ugodawcy i udost pnianego przez niego on-
-line, to us ugodawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z jego stworzeniem, 
instalacj , bie cym utrzymaniem, zapewnieniem ci g o ci dzia ania i bez-
piecze stwa, jak równie  rozwojem oraz dostosowaniem funkcjonalno ci do 
potrzeb u ytkownika. Firma korzystaj ca z aplikacji w modelu software-as-a-
-service rozlicza si  z us ugodawc  najcz ciej na bazie op aty subskrypcyjnej 
wnoszonej za liczb  u ytkowników korzystaj cych z aplikacji.

Kolejny obszar oszcz dno ci zwi zanych z oprogramowaniem dotyczy 
kwestii zakupu nietrafionego oprogramowania, np. niespe niaj cego ocze-
kiwa  ko cowych u ytkowników czy te  dubluj cego si  z ju  posiadanym 
przez firm  (wed ug wyników wspomnianych wcze niej bada  przeprowadzo-
nych przez firm  Sage w przypadku firm niemieckich kluczowym powodem 
marnotrawstwa zwi zanego z oprogramowaniem jest w a nie ta druga kwe-
stia – Sage, 2014). W przypadku tradycyjnego podej cia nak ady poniesione 
na tego typu aplikacje s  de facto pieni dzmi zmarnowanymi. Natomiast 
w przypadku korzystania z aplikacji w modelu software-as-a-service, u ytkow-
nik mo e atwo zrezygnowa  z wypo yczanego oprogramowania i poszuka  
us ugodawcy dostarczaj cego takie, które w lepszym stopniu zaspokaja jego 
potrzeby. 

Je li chodzi o niski poziom wykorzystywania oprogramowania, to orga-
nizacja, kupuj c i instaluj c oprogramowanie, ponosi koszty z tym zwi zane 
niezale nie od tego jak intensywnie jest ono wykorzystywane. W przypadku 
jego wypo yczania i rozliczenia w modelu pay-as-you-go, okre lanego rów-
nie  jako consumption model (Deeter i Jung, 2013), u ytkownik p aci za 
rzeczywiste wykorzystanie oprogramowania. Kwestia ta jest szczególnie 
istotna w przypadku aplikacji stosunkowo rzadko wykorzystywanych przez 
organizacj  (np. kilka dni w miesi cu).

Ostatni istotny obszar oszcz dno ci zwi zany z modelem software-as-a-
-service dotyczy kwestii redukcji kosztów zwi zanych z rozwojem i testowa-
niem aplikacji. Wa ny jest on szczególnie w przypadku organizacji, które 
samodzielnie tworz  w asne oprogramowanie. Korzystaj c z aplikacji dostar-
czanych przez us ugodawc  w modelu chmurowym, przerzucaj  tego typu 
koszty na niego.

Znacz ce mo liwo ci w wymiarze kosztowym daje równie  wykorzystanie 
rozwi za  mieszcz cych si  w modelu cloud computing przedsi biorstwom 
nale cym do sektora M P. Szczególnie w przypadku najmniejszych w ród 
nich czy firm typu start-up, dysponuj cych najcz ciej niewielkim kapita em, 
nie jest to raczej kwestia redukcji dotychczas ponoszonych kosztów zwi -
zanych z infrastruktur  IT, ale mo liwo ci dost pu do sprz tu i oprogra-
mowania, które w tradycyjnym modelu, ze wzgl du na barier  finansow , 
by yby dla nich nieosi galne. Chodzi tu o takie aspekty jak mo liwo ci 
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nabycia sprz tu i oprogramowania oraz posiadania odpowiednio wyspecja-
lizowanych pracowników IT do ich utrzymania (np. w przypadku serwerów 
koszt wynaj cia pojedynczego serwera w modelu chmurowym to oko o jedna 
trzecia kosztów, jakie musia aby ponie  firma na jego zakup oraz bie ce 
utrzymanie – Manyika i in., 2013). 

W przypadku modelu cloud computing i mo liwo ci wynajmowania nie-
zb dnych us ug zwi zanych czy to z fizyczn  infrastruktur  IT, czy te  nie-
zb dnymi aplikacjami mniejsze firmy mog  bardziej efektywnie konkurowa  
z du ymi organizacjami (EC, 2012). Co wi cej, mog  mie  atwy dost p do 
bardzo zaawansowanych rozwi za , takich jak narz dzia Big Data. Jeszcze 
dekad  temu koszty zwi zane z moc  obliczeniow , zarz dzaniem danymi 
oraz analiz  danych stanowi yby zapor  nie do pokonania nie tylko dla nich, 
ale nawet dla wi kszych firm z sektora M P. W dzisiejszych warunkach 
maj  one do dyspozycji wiele atwo dost pnych rozwi za  chmurowych po 
bardzo niskim koszcie (Davenport, 2014).

4.  Perspektywy rozwoju i wykorzystania modelu
cloud computing w najbli szych latach

Ró ne badania wyra nie wskazuj  na rosn ce zainteresowanie wszelkiego 
typu organizacji rozwi zaniami dost pnymi w modelu cloud computing. 
Wed ug Forrester Research w roku 2020 warto  globalnego rynku cloud 
computing tylko w odniesieniu do chmur publicznych osi gnie warto  
191 miliardów USD, co oznacza znacz c  korekt  w stosunku do prognoz 
trzy lata wcze niejszych (160 mld USD) i prawie dwustuprocentowy przy-
rost w odniesieniu do roku 2013 (58 mld USD) (Gaudin, 2014). Je li cho-
dzi o Europ , to wed ug Komisji Europejskiej w latach 2014–2020 rednia 
roczna stopa wzrostu wykorzystania publicznie dost pnych us ug chmuro-
wych b dzie wynosi  38% (EC, 2012). 

Dynamiczny wzrost rynku cloud computing potwierdzaj  równie  inne 
dane. Je li chodzi o rynek serwerów, to wed ug prognoz IDC w roku 2014 od 
25% do 30% serwerów na wiecie trafi do firm wiadcz cych us ugi w modelu 
chmurowym, a w roku 2017 b dzie to prawie 45% (Thibodeau, 2013). Fakt 
ten przek ada si  na przewidywania dotycz ce globalnego ruchu interneto-
wego w centrach danych (global data center IP traffic). Wed ug prognoz Cisco 
w latach 2012–2017 rednia roczna stopa wzrostu tego typu ruchu, w przypadku 
tego zwi zanego z rozwi zaniami chmurowymi, wynosi  b dzie 35% i zwi k-
szy si  z poziomu 1,2 zettabajta w roku 2012 do 5,3 zettabajba w roku 2017. 
Natomiast ruch w tradycyjnych centrach danych b dzie rós  w analogicznym 
okresie w tempie 12% – z poziomu 1,4 zettabajta do 2,4 zettabajta. Oznacza 
to, i  w roku 2017 globalny ruch internetowy w chmurowych centrach danych 
b dzie ponad dwa razy wi kszy ni  ten w centrach tradycyjnych (Cisco, 2013).

Generalnie rzecz bior c, wed ug McKinsey Global Institute rozwi -
zania w modelu cloud computing staj  si  dominuj cym paradygmatem, 
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je li chodzi o sposoby wykorzystania technologii informatycznych. Insty-
tut ten szacuje, i  w 2025 r. ich ca o ciowy wp yw ekonomiczny wyniesie 
1,7–6,2 biliona USD (Manyika i in., 2013). 

Rozwi zaniami chmurowymi interesuj  si  i wykorzystuj  je coraz szerzej 
organizacje ró nego typu oraz wielko ci. Wyniki bada  przeprowadzonych 
przez firm  Gartner pomi dzy czerwcem a lipcem 2012 r. na ponad 550 
przedsi biorstwach z dziewi ciu krajów wiata, dzia aj cych w ró nych sekto-
rach wykaza y, i  ju  w tym czasie 19% badanych firm wykorzystywa o roz-
wi zania cloud computing (w tym przypadku chodzi o o chmur  publiczn ) 
dla zaspokojenia wi kszo ci swoich potrzeb informatycznych w obszarze 
produkcji. Natomiast 20% spo ród nich wykorzystywa o je dla zaspokoje-
nia wi kszo ci lub ca o ci w asnych potrzeb dotycz cych przechowywania 
danych (Gartner, 2012).

Jak pokazuj  ró ne badania, du e zainteresowanie rozwi zaniami ofe-
rowanymi w modelu cloud computing wykazuj  firmy nale ce do sektora 
M P, stanowi ce najwi ksz  grup  przedsi biorstw w ka dej gospodarce (np. 
w Unii Europejskiej ich udzia  wynosi 99,8% wszystkich dzia aj cych firm 
– PARP, 2013). Wyniki ogólnopolskich bada  przeprowadzonych w maju 
2012 r. przez Instytut Keralla Research wykaza y, i  50% wszystkich bada-
nych ch tnie korzysta oby z oprogramowania w modelu SaaS. Najbardziej 
zainteresowane by y firmy zatrudniaj ce od 10 do 249 pracowników (Tcho-
rek-Helm, 2012). Z kolei dwa lata pó niejsze badania przeprowadzone przez 
Idea Bank i Tax Care w ród polskich jednoosobowych przedsi biorców 
wykaza y, i  60% spo ród badanych zna i wykorzystuje w ró nej postaci 
rozwi zania chmurowe, a 66% uwa a, i  obni aj  one koszty funkcjonowania 
firmy (Idea Bank, 2014). Z kolei w roku 2013 Ipsos na zlecenie Microsoftu 
przeprowadzi  badania w ród firm zatrudniaj cych poni ej 25 osób, dzia a-
j cych na 22 rynkach europejskich oraz rynku tureckim. Wed ug wyników 
tych bada  65% badanych funkcjonuj cych na rynkach Europy Centralnej 
i Wschodniej stwierdzi o, i  korzysta z us ug chmurowych. W przypadku 
krajów Europy Zachodniej by o to 45% badanych (Boch-Andersen, 2013).

Oprócz ró nej wielko ci organizacji gospodarczych po rozwi zania chmu-
rowe zaczyna równie  coraz szerzej si ga  sektor publiczny. W USA kolejne 
stany decyduj  si  na wykorzystanie rozwi za  chmurowych w kontek cie 
redukcji kosztów zwi zanych z wykorzystywan  przez nie infrastruktur  IT. 
Pierwszym z nich by  Wyoming, który rozpocz  od konsolidacji posiadanych 
trzynastu systemów poczty elektronicznej i przeszed  na obligatoryjne wyko-
rzystanie Gmaila przez administracj  stanow . Administracja korzysta te  
coraz szerzej z innych rozwi za  firmy Google, takich jak Google Docs, co 
prowadzi do oszcz dno ci zwi zanych z zakupem licencji (np. od momentu 
implementacji rozwi za  chmurowych stan ten kupuje jedynie 25% ilo ci 
licencji firmy Microsoft w porównaniu z poziomem tych zakupów sprzed 
ich wdro enia). Us ugi, z których korzysta stan Wyoming, opieraj  si  na 
wykorzystaniu zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej (Thibodeau, 
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2014c). Równie  stan Kalifornia upatruje korzy ci w wymiarze kosztowym 
z wykorzystania modelu cloud computing. W tym przypadku chodzi o chmur  
prywatn  o nazwie CalCloud, tworzon  przez firm  IBM. Przeznaczona jest 
ona dla agencji i innych podmiotów stanowych, które b d  mog y korzysta  
z ró nego typu oferowanych za jej po rednictwem us ug. Dost pne b d  
one w modelu subskrypcyjnym i maj  by  znacz co ta sze ni  alternatywne 
rozwi zania (Thibodeau, 2014a).

5. Zako czenie

Rozwój rynku cloud computing i rozwi za  dost pnych w tym modelu 
wp ywa niezwykle istotnie i coraz bardziej znacz co na wspó czesn  rzeczy-
wisto  spo eczno-gospodarcz . Zmienia funkcjonowanie przedsi biorstw, 
jednostek sektora publicznego, jak równie  osób prywatnych. Jedn  z najwa -
niejszych mo liwo ci oferowanych przez rozwi zania chmurowe jest kwestia 
redukcji kosztów zwi zanych z infrastruktur  IT organizacji i optymalizacja 
ich wykorzystania. Jako e technologie informatyczne odgrywaj  coraz wa -
niejsz  rol  w ich funkcjonowaniu, kwestia ta jest niezwykle istotna. 

Poza kwesti  redukcji kosztów rozwi zania chmurowe nios  ze sob  
równie  inne korzy ci. Niezwykle istotne s  równie  takie aspekty, jak 
zwi kszenie elastyczno ci funkcjonowania infrastruktury IT organizacji i 
podniesienie jej wydajno ci (Manyika i in., 2013; EC, 2012). Jednocze nie 
w przypadku przedsi biorstw us ugi oferowane w modelu cloud compu-
ting, demokratyzuj  konkurencj , wyrównuj c w du ym stopniu mo liwo ci 
korzystania z technologii informatycznych, w tym najnowszych rozwi za  
przez wszystkie podmioty dzia aj ce na rynku, niezale nie od ich wielko ci.

Jednak, tak jak w przypadku innych rozwi za  pojawiaj cych si  na 
rynku, równie  te oferowane w modelu chmurowym nios  ze sob  nie tylko 
korzy ci, ale równie  wyzwania. Niew tpliwie kluczowymi w ród nich s  
kwestie niezawodno ci dost pu do us ug wiadczonych w tym modelu oraz 
bezpiecze stwa danych przetwarzanych i przechowywanych w chmurze. Ale 
istniej  równie  inne wyzwania zwi zane z us ugami realizowanymi w modelu 
cloud computing. Dotycz  one takich aspektów, jak: regulacje prawne odno-
sz ce si  do miejsca przechowywania danych i dost pu do nich, kwestie 
prywatno ci i ochrony danych, stosowalno  prawa zwi zanego z ochron  
danych czy zakres odpowiedzialno ci podmiotów wiadcz cych us ugi w tym 
modelu (Van Eecke, 2013). 

Dlatego te , bior c pod uwag  potencjalne korzy ci i wyzwania, ka da 
organizacja musi indywidualnie odpowiedzie  sobie na pytanie, czy ta filo-
zofia korzystania z technologii informatycznych jest odpowiednia dla niej, 
je eli tak, to w jakim zakresie i jakie rozwi zania zapewni  jej maksimum 
korzy ci przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Dotyczy to takich istotnych 
kwestii, jak rodzaj wykorzystywanej chmury czy te  stosowany model roz-
licze  za us ugi. Spojrzenie na te kwestie mo e wygl da  zupe nie inaczej 
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z punktu widzenia ró nego typu organizacji. Dla ma ych firm kluczowe mog  
by  korzy ci kosztowe, podczas gdy dla du ych organizacji istotniejsza mo e 
by  niezawodno  us ug czy bezpiecze stwo (Cisco, 2013).
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