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WARTOŚĆ ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ
I EFEKTYWNOŚĆ IT A CLOUD COMPUTING
Streszczenie: Duże znaczenie zasobów informacyjnych, np. technologii informacyjnych
(IT), jako czynnika wzrostu wartości organizacji gospodarczych, determinuje stosowanie zasad IT Governance w zarządzaniu tego rodzaju zasobami. Z punktu widzenia efektywności
usług IT istotne jest rozważenie możliwości stosowania przez organizacje gospodarcze tzw.
modelu cloud computing – jako nowego modelu świadczenia usług informatycznych.
Słowa kluczowe: zarządzanie wartością firmy, usługi IT, chmura obliczeniowa.

1. Wstęp
Wzrost złożoności otoczenia współczesnej organizacji gospodarczej determinuje
konieczność zarządzania zasobami informacyjnymi, będącymi elementem kapitału
intelektualnego i mającymi coraz istotniejszy wpływ na wzrost wartości każdej organizacji.
Tak więc istotne znaczenie np. technologii informacyjnych (IT) (w tym usług
IT) dla rozwoju każdej organizacji gospodarczej determinuje stosowanie zasad IT
Governance (nadzór nad zarządzaniem tymi zasobami), a także określonych standardów zarządzania usługami IT, np. ITIL. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi
na pytania: Jakie jest znaczenie technologii informacyjnych (IT) dla organizacji gospodarczych z punktu widzenia wzrostu ich wartości? Jaki jest cykl wartości usług
IT? W jaki sposób determinuje to stosowanie zasad IT Governance? Jakie są metody
pomiaru efektywności IT? Jakie jest znaczenie koncepcji cloud computing w tym
zakresie? Posłużono się przy tym taką metodą poznania naukowego, jak obserwacja
(empiria), z wykorzystaniem abstrakcji, stopniowej konkretyzacji oraz weryfikacji.

2. Usługi IT a wartość organizacji gospodarczej
Współczesne organizacje gospodarcze coraz częściej korzystają z koncepcji zarządzania usługami IT, która pozwala na efektywne dopasowanie wartości dostarczanej
przez IT do oczekiwań każdej organizacji. Jak podkreślają R. Orzechowski, W. Ta-
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rasiewicz: „celem zarządzania usługami IT jest dostarczanie klientom wewnętrznym
(jednostkom biznesowym) odpowiednio dopasowanych, wyspecjalizowanych zdolności i zasobów IT w formie jednoznacznie zdefiniowanych usług, na akceptowalnym poziomie jakości, kosztów i ryzyka” [Orzechowski, Tarasiewicz 2008, s. 78].
Na podkreślenie zasługuje fakt, że ze względu na potrzebę stosowania usługowego zarządzania IT zostały opracowane dobre praktyki zarządzania IT, tzw. ITIL
(IT Infrastructure Library). Według tego kompleksowego i spójnego podejścia do
zarządzania zasobami IT przyjęto cykl życia usługi, który składa się z faz takich, jak:
budowa strategii, projektowanie, przekazanie, eksploatacja i ciągłe doskonalenie
usług. Portfel usług określony według tej koncepcji – czyli kompletny zestaw usług
zarządzanych przez dostawcę – jest mechanizmem wykorzystywanym do zarządzania cyklem życia wszystkich usług – usługi planowane, dostarczane lub gotowe do
dostarczenia oraz wycofane. Mechanizmy wykorzystywane do realizacji zadań w
fazie ciągłego usprawniania usługi są równocześnie narzędziami pozwalającymi na
realizację zadań w obszarze nadzoru IT (IT Governance) [Orzechowski, Tarasiewicz
2008, s. 78].
Według R. Orzechowskiego – na podstawie analizy wpływu IT na tworzenie
wartości organizacji gospodarczej w cyklu życia usługi IT można wyodrębnić trzy
podstawowe generatory wartości IT dla każdej organizacji [Orzechowski 2011,
s. 18]:
–– właściwa usługa IT – czyli zaprojektowanie i stworzenie IT dopasowanej swoim
zakresem, jakością i kosztem do wymagań klienta, przy uwzględnieniu jej powiązań z innymi (funkcjonującymi i planowanymi) usługami IT;
–– właściwe świadczenie usługi IT – czyli zdolność organizacji IT do wyświadczenia usługi przy zachowaniu odpowiednich jej parametrów (jakościowych,
kosztowych itp.),
–– właściwe wykorzystywanie usługi IT – co zależy od przygotowania użytkowników usług IT do odpowiedniego ich zastosowania.
W aspekcie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa można przyjąć
koncepcję cyklu zarządzania wartością IT z następującymi jej fazami [Orzechowski
2011, s. 18]:
„– tworzenie wartości przez IT,
– utrzymywanie wartości dostarczanej przez IT,
– realizacja wartości wynikającej z zastosowania IT”,
określając źródła wartości dla organizacji gospodarczej na każdym etapie [Orzechowski 2011, s. 18]. Na przykład: „na etapie określenia wymagań względem usługi
IT źródła wartości to m.in.: dopasowanie zakresu planowanych usług IT oraz ich
poziomów (jakości, kosztów itp. do potrzeb wynikających z wymaganego wsparcia
dla procesów biznesowych” itp.) [por. Orzechowski 2011, s. 18].
Tak więc źródła wartości IT, charakterystyczne dla poszczególnych etapów cyklu zarządzania wartością usług dla organizacji gospodarczej, są czynnikami wzrostu wartości wynikającego z zastosowania IT. Jak zauważa R. Orzechowski – na
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podstawie ich analizy organizacja gospodarcza może określić szczegółowe miary
efektywności i skuteczności wykorzystania IT, które będą służyły do efektywnej realizacji wykonania działań w określonych etapach cyklu życia usług IT i w ten sposób wpłyną na wzrost wartości organizacji gospodarczej [Orzechowski 2011, s. 24].
Współcześnie efektywne konkurowanie na rynku jest w coraz większym zakresie zdeterminowane posiadanymi zasobami informacyjnymi i przyjętą koncepcją
zarządzania nimi, dlatego istotne jest przyjęcie określonej koncepcji zarządzania IT
(w tym usługami IT) dostosowanej do specyfiki działalności każdej organizacji, co
determinuje stosowanie koncepcji IT Governance.

3. IT Governance jako koncepcja nadzoru i kontroli
nad zarządzaniem zasobami informacyjnymi
Pojęcie IT Governance – według ITGI (IT Governance Institute) – oznacza „nadzór
nad IT [który] łączy odpowiednio nadzór rady nadzorczej i kierownictwa wysokiego
poziomu organizacji z realizacją ładu korporacyjnego i traktuje to jako integralną
jego część, która za pomocą elementów przywództwa, struktur organizacyjnych oraz
procesów i zasad podejmowania decyzji zapewnia, iż organizacja IT realizuje wyznaczoną strategię oraz postawione cele” [Sosiński 2008, s. 56].
Tak więc zadaniem IT Governance jest integrowanie i instytucjonalizacja dobrych praktyk (np. ITIL) w zakresie generalnie: dostarczania wartości przez IT dla
organizacji gospodarczej oraz ograniczania związanego z tym ryzyka. Natomiast
wartość IT w największym stopniu zależy od dopasowania IT do celów strategicznych organizacji, zaś ograniczanie ryzyka jest związane z procedurami określania
odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie (przy zapewnieniu
odpowiednich zasobów, takich jak: ludzie, pieniądze, informacje, aplikacje i infrastruktura, które stanowią przedmiot pomiaru w celu oceny stopnia realizacji przyjętych założeń). IT Governance dotyczy takich obszarów, jak [Orzechowski 2006]:
„strategiczne dopasowanie IT, dostarczanie wartości przez IT, zarządzanie ryzykiem
IT, zarządzanie zasobami IT oraz pomiar wydajności IT”.
Należy zgodzić się z opinią, że najważniejszym obszarem IT Governance jest
tzw. dopasowanie strategiczne IT, które dotyczy integracji celów strategicznych
organizacji i ich działalności w zakresie IT, co implikuje określone zadania dla kadry
zarządzającej; należą do nich [Orzechowski 2008a, s. 45]:
„– zapewnienie dopasowania strategii IT do strategii spółki oraz odpowiedniej
dystrybucji strategii (kaskadowanie),
– wzrost efektywności IT (jasno określone oczekiwania i miary),
– efektywne wykorzystanie posiadanych przez spółkę zasobów” itp.
Efektywne zastosowanie technologii informacyjnych w organizacji gospodarczej powinno dotyczyć inwestowania w takie obszary (projekty) IT, które wspierają
realizację strategii i wynikającą ze strategii określoną działalność operacyjną podmiotu, a także ograniczania zasobów przeznaczanych na inne inicjatywy, działa-
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nia związane z IT. Celem jest wtedy większy wpływ technologii informacyjnych na
poprawę wyników osiąganych przez organizację przy równoczesnej minimalizacji
kosztów związanych z wykorzystywaniem IT [Orzechowski 2007, s. 67] .

4. Miary efektywności IT
Efektywny nadzór IT – co należy zauważyć – np. w spółkach giełdowych powinien
odpowiadać na trzy podstawowe pytania: „Jakie decyzje muszą zostać podjęte w
celu zapewnienia efektywnego zarządzania i wykorzystania IT? Kto powinien je
podejmować? W jaki sposób te decyzje zostaną podjęte i jak będą monitorowane ich
efekty?” [Orzechowski 2008a, s. 345].
Efektywność (efekty (korzyści) a nakłady, koszty) systemu informatycznego,
aplikacji, technologii informatycznej jest mierzona za pomocą wskaźników, np. stóp
zwrotu typu ROI (Return on Investment), miar uwzględniających znacznie więcej
parametrów wejściowych EVI (Expected Value of Information – oczekiwana wartość informacji), MNPV (Modified Net Present Value – zmodyfikowana wartość aktualna inwestycji), NPV (Net Present Value – wartość aktualna inwestycji), MIRR
(Modified Internal Rate of Return – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu). Natomiast w przypadku identyfikacji wszystkich kosztów wykorzystywania IT można
posłużyć się analizą TCO (Total Cost of Ownership), służącą do oceny bieżących i
prognozowanych wydatków na infrastrukturę informatyczną [Michałek 2011, s 279].
Przyjęte miary efektywności IT mogą być miarami jakościowymi: obiektywnymi lub subiektywnymi (np. dotyczącymi oczekiwań wszystkich interesariuszy organizacji co do funkcjonalności IT) [Orzechowski 2008a, s. 45]. Natomiast dokładne
oszacowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT w organizacji jest zadaniem trudnym ze względu na złożoność tego zagadnienia (szacunek kosztów bezpośrednich,
a także pośrednich).
Należy zauważyć, że całościowej oceny pojedynczego przedsięwzięcia informatycznego można dokonać za pomocą takich metod, jak ekonomika informacji i metoda pięciu filarów. Niektóre stosowane metody dotyczą oceny wybranego aspektu,
np. finansowego (ROI, NPV, IRR, EVA itp.), inne zaś samej technologii sprzętowej,
jeszcze inne, np. strategiczna karta wyników, służą do oceny m.in. wpływu IT na
możliwość realizacji założonej strategii organizacji, a tym samym wpływ IT na wartość podmiotu [Rytelewska i in. 2011, s. 315]. Natomiast odpowiedniej metodologii
do pomiaru efektywności zastosowania IT dostarczają tzw. dobre praktyki, jak np.
ITIL.
Istotnym narzędziem do pomiaru dopasowania IT do strategii biznesowej organizacji gospodarczej – co jak wspomniano jest najważniejszym etapem w stosowaniu praktyk IT Governance – jest mapa strategii R.S. Kaplana i D.P. Nortona.
Dzięki temu narzędziu można określić, w których obszarach organizacji istnieje luka
strategicznego dopasowania IT, przejawiająca się – jak podkreśla R. Orzechowski –
brakiem aplikacji i/lub infrastruktury IT, które są konieczne do skutecznej realizacji
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strategii organizacji (etapy: opracowanie mapy strategii, przygotowanie strategicznego portfolio kapitału informacyjnego oraz ocena jego (kapitału informacyjnego)
gotowości strategicznej). Tak więc mapy strategiczne dla IT pozwalają: oszacować
gotowość strategiczną zasobów informacyjnych, zmierzyć lukę dopasowania strategicznego, a także wskazać na kierunki działań zmierzających do jej minimalizacji
[Orzechowski 2007, s. 83-94].
Technologią, która w istotnym zakresie zmienia sposób tworzenia i wykorzystywania środowiska informatycznego, jest tzw. wirtualizacja, czyli np. uruchamianie
wielu komputerów (systemów operacyjnych) na jednym komputerze fizycznym,
co pozwala ograniczać koszty związane z tworzeniem, utrzymywaniem (a nawet
zlikwidowaniem) infrastruktury IT przy jednoczesnym podniesieniu wydajności
określonego środowiska informatycznego. Tak więc wirtualizacja IT to metoda
efektywniejszego wykorzystywania posiadanej infrastruktury informatycznej, przy
czym efektywność ta jest rozumiana jako stosunek pomiędzy osiągniętymi efektami
a ponoszonymi nakładami na technologie informacyjne (IT) [Michałek 2010, s. 58-64] – czego przykładem jest model cloud computing.

5. Model cloud computing
Jak stwierdza K. Nowicka – posiadanie własnych zasobów IT jest związane z ponoszeniem dodatkowych, wysokich i nieuzasadnionych nakładów – dlatego coraz częściej organizacje gospodarcze decydują się na model cloud computing, czyli odmienne podejście do infrastruktury informatycznej, w ramach którego udostępnia się
organizacjom gospodarczym technologię i oprogramowanie jako usługę (pobieranie
mocy przetwarzania komputerowego nie z własnej infrastruktury IT, ale z zewnętrznych zasobów dostępnych przez Internet) [Nowicka 2011, s. 82].
Koncepcja cloud computing, czyli tzw. chmura obliczeniowa, według amerykańskiego instytutu National Institute of Standard and Technology (NITS), to model
dostarczania i korzystania z zasobów informatycznych, takich jak zasoby obliczeniowe, centra danych, przepustowość sieci i aplikacje (oprogramowanie), którego
cechą jest duża elastyczność w dostępie do mocy obliczeniowej, taryfikacja usług
(pay-as-you-use), implementacja puli zasobów z szerokim dostępem do sieci – prawie z każdego urządzenia podłączonego do Internetu niezależnie od miejsca pobytu
[Nowicka 2011, s. 82].
W związku z zastosowaniem modelu cloud computing możliwe są trzy typy
przetwarzania [Nowicka 2011, s. 832]: private cloud (chmura prywatna) – usługa zaprojektowana dla konkretnej organizacji, public cloud (chmura publiczna) – usługa,
która służy nieograniczonej liczbie klientów korzystających z tej samej infrastruktury i hybrid cloud (chmura hybrydowa), która łączy dwa wcześniej wymienione
modele.
Natomiast platformy cloud computing można stosować 5 typów rozwiązań [Ziora 2012, s. 779]: oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS) – użyt-
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kownik za pośrednictwem np. Internetu wykorzystuje aplikacje, ale nie kontroluje
systemu operacyjnego, sprzętu, sieci teleinformatycznych itp.; platforma jako usługa (Platform as a Service – PaaS) – wymagana platforma sprzętowa jest dostarczana przez dostawcę wraz z całym środowiskiem wymaganym do uruchomienia
wykorzystywanych aplikacji; infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service
– IaaS) – użytkownicy uzyskują dostęp do podstawowych zasobów sprzętowych, takich jak procesory, pamięć, dyski itd.; komunikacja jako usługa (Communication as
a Service – CaaS) – dostarczana jest platforma celem wykorzystania jej do komunikacji pomiędzy użytkownikami; oprogramowanie oraz usługi (Software plus Services – SplusS) – łączy aplikacje uruchomiane na komputerze użytkownika z usługami
działającymi w chmurze, tj. na serwerze znajdującym się w dowolnej lokalizacji.
Stosowanie modelu cloud computing determinuje obniżenie kosztów stałych
związanych z inwestycją w infrastrukturę informatyczną, natomiast w tradycyjnym
rozwiązaniu obserwujemy wzrost kosztów z upływem czasu i koniecznością aktualizacji oprogramowania itp. Pozwala także na transformację wydatków inwestycyjnych (capital expenditures – CA-PEX) w operacyjne (operating expenditures
– OPEX), np. wydatki związane z licencjami, liczbą użytkowników, sprzętem, obsługą, naprawami czy wdrożeniami – na okresowe płatności za funkcjonalność faktycznie wykorzystaną przez każdą organizację. Jest to też związane z ograniczeniem
np. kosztów zużycia energii potrzebnej dla utrzymania infrastruktury, pomieszczeń,
urządzeń chłodniczych itp., a także koszty zatrudnienia pracowników obsługujących
własne systemy i inne [Nowicka 2011, s. 83].
Zastosowanie modelu cloud computing daje korzyści wynikające z wdrożenia
tzw. „przetwarzania w chmurze” [Zioro 2012, s. 783], takie jak redukcja kosztów
działalności biznesowej (bez kosztów np. związanych z zakupem infrastruktury
informatycznej, jej późniejszej modernizacji i utrzymania itp.), a także szybkość
wdrożenia modelu i elastyczność rozwiązania, możliwość doskonalenia jakości
usług IT itp. [Zioro 2012, s. 783], skalowalność – wiążąca się z łatwym dostosowaniem zasobów do wymagań użytkowników; dostępność – mobilność użytkownika;
mierzalność – umożliwia wycenę usług wykorzystywanych przez daną organizację;
wydajność – wymuszona potrzebami danej organizacji, oszczędność miejsca, czasu
i kosztów [Łapiński, Wyżnikiewicz 2011]. Inne korzyści to: zmniejszone zapotrzebowanie na kadrę IT, redukcja ryzyka inwestycyjnego w zakresie technologii ICT,
profesjonalne wsparcie techniczne i obsługa świadczona przez dostawcę, prostota
użytkowania zasobów IT itp. [Dziembek 2010, s. 293].
Natomiast zagrożenia wynikające ze stosowania modelu cloud computing związane są głównie z możliwością utraty, przejęcia danych, aplikacji itp. przez osoby
nieuprawnione, gdyż istnieją problemy z kompatybilnością wspólnie używanych narzędzi, zapewnieniem bezpieczeństwa itp. [Hołyński 2012, s. 18]. Z wadami cloud
computing są bowiem związane bariery prawne, dotyczące regulacji i wymagań zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a w szczególności
ochrony danych osobowych (przekazywanie danych osobowych obywateli poza kraj
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ściśle regulują np. zasady bezpieczeństwa obowiązujące na obszarze UE) [Łapiński,
Wyżnikiewicz 2011].
Dlatego istotna jest świadomość klientów tego rodzaju usług ich praw [Tomkiewicz 2012]. Dlatego należy wymagać jednoznacznych i szczegółowych informacji
o: miejscu przetwarzania danych, interoperacyjności stosowanych systemów, wdrażaniu uzgodnionych środków bezpieczeństwa itp. Przy czym wśród podstawowych
praw klientów usług cloud computing powinny się znaleźć: prawo do transparentności informacji co do fizycznej lokalizacji serwerów służących do przetwarzania danych, zmiany tej lokalizacji itp., prawo do informacji na temat zgodności wymagań
z prawem danego państwa, a także bezpieczeństwa (informacje o przyjętej polityce
w tym zakresie, o okresowych ocenach bezpieczeństwa: integralność, poufności i
dostępności danych) itp., prawo do informacji o poddostawcach (np. due diligence),
a przede wszystkim prawo do wyłącznej własności danych, które klienci umieszczają w chmurze, przejrzystości informacji o postępowaniach prawnych, wezwaniach
sądowych, czynnościach prawnych itp., w ramach których pojawia się żądanie ujawnienia danych klientów, przechowywania i dostępu do danych (procedury związane
ze zbieraniem, przechowywaniem, kasowaniem danych itp., ochrona przed naruszeniem przepisów bezpieczeństwa, a także w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej itp.) [Tomkiewicz 2012].
W praktyce gospodarczej – pomimo zagrożeń – rynek usług cloud computing
rozszerza się, zdobywając popularność także wśród polskich przedsiębiorstw, przy
czym najczęstsze zastosowanie modelu cloud computing mają aplikacje biznesowe,
takie jak CRM i CRP, biurowe, dotyczące wirtualizacji desktopów oraz narzędzi do
współpracy, wymiany plików i komunikacji itp.

6. Podsumowanie
Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, konieczność zarządzania zasobami informacyjnymi każdej organizacji gospodarczej determinuje stosowanie koncepcji IT
Governance – co prowadzi do harmonii strategii w zakresie IT ze strategią biznesową organizacji, zapewniając osiągnięcie jej celów, wynikających z wizji i misji podmiotu. Przyjęcie zasad IT Governance powoduje wzrost zaufania do organizacji poprzez zwiększenie przejrzystość ich działalności. Przyjęcie określonej koncepcji
zarządzania usługami IT, np. ITIL (zorientowanej procesowo), pozwala na właściwe
wykorzystanie zasobów i możliwości organizacji do tworzenia i wzrostu jej wartości. Natomiast przyjęcie modelu cloud computing, czyli rozwiązania w zakresie zastosowania technologii informacyjnej, obniżającego koszty prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnia dostęp do większych mocy obliczeniowych, co sprzyja
wzrostowi wykorzystania tego modelu świadczenia usług informatycznych.
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VALUE BASED MANAGEMENT VERSUS EFFECTIVENESS
OF INFORMATION TECHNOLOGY ( IT) VERSUS
CLOUD COMPUTING
Summary: The paper presents the information resource management as an important
element of building competitive advantage of an enterprise. The main aspect of the work is
the IT Governance and its importance in creating competitive advantage for an enterprise and
technology, which is Cloud Computing.
Keywords: Value Based Management, IT services, Cloud Computing.

