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WPROWADZENIE

 Kwestie społeczne mają istotny wymiar w kontekście budowania nowych firm

i przedsięwzięć. W kontekście oceny działalności przedsiębiorstw nastawionych

na tworzenie rentowności ważne jest, w jaki sposób generowany jest ten dochód

i jakie rodzaje wartości mogą tworzyć przedsięwzięcia.

 Obecnie cele tworzenia modeli biznesu koncentrują się w wielu przypadkach

na budowaniu społeczności i relacjach z interesariuszami biznesowymi, a ich

monetyzacja jest odkładana na przyszłość.

 Priorytetem jest zbudowanie marki cyfrowej firmy, która ma wpływ

na społeczności, ich styl życia, zrozumienie świata i postrzeganie wartości.

Współczesne trendy operacjonalizowane za pomocą modeli biznesu sprzyjają

budowaniu postaw społecznych poprzez udział w przedsięwzięciach i tworzenie

wspólnot dzielących te same wartości, zainteresowania i priorytety.

 Przegląd literatury oraz obserwacja zjawisk gospodarczych pojawiających się

w przestrzeni biznesowej potwierdzają znaczący wpływ nowych rozwiązań

biznesowych opartych na rozwiązaniach technologicznych na budowanie więzi

społecznych, tworzenie wartości społecznych i budowanie zrównoważonego

modelu aktywności biznesowej w gospodarce cyfrowej.



WPROWADZENIE

 Nowoczesne rozwiązania technologiczne stwarzają warunki do kształtowania

postaw społecznych i podważają istniejące zasady klasycznej ekonomii. Powstają

rynki równoległe do istniejących rynków, które mają coraz bardziej ontologiczny

charakter. Wirtualny świat tworzy nowe rynki, ustanawia nowe zasady współpracy

między ludźmi i tworzy nowe formuły komunikacji.

 Stary model działania oparty na podejściu umownym zmienia się w podejście

relacyjne. Interakcje społeczne i osobowe są ważnymi czynnikami, które motywują

do przeprowadzania transakcji [Mauri, Minazzi, Nieto-García i Viglia 2018, s.42].

 Nowe koncepcje i trendy ideologiczne są operacjonalizowane poprzez

innowacyjne rozwiązania technologiczne. To dzięki rozwiązaniom technologicznym

możliwe jest wdrażanie globalnych rozwiązań, których potencjał nie jest jeszcze

w pełni wykorzystany.

 Poziom jakości życia jest obecnie silnie skorelowany z dostępem do technologii

cyfrowych. Kraje o wyższym poziomie digitalizacji mają większy potencjał.



WPROWADZENIE

 Potencjał w zakresie ekonomii współdzielenia (ang. Sharing Economy),

gospodarki okrężnej (ang. Circular Economy) i Big Data jest bardzo duży.

Pozwala tworzyć rozwiązania biznesowe, a także związane z tzw. nową koncepcją

zarządzania publicznego. Ekonomia współdzielenia jest planem przyszłej idei

biznesowej, która wyjaśnia jak powiązać kwestie gospodarcze, środowiskowe

i społeczne [Daunoriene, Draksaite, Snieska, Volodkiene 2015, s. 837].

 Gospodarka cyfrowa stwarza nowe możliwości budowania inicjatyw

przedsiębiorczych.

 Społeczne modele biznesowe są zadowalające nie tylko dla ich twórców,

ale przede wszystkim dla ich użytkowników i odbiorców. Istnieją różne podejścia

do definiowania przedsiębiorstw społecznych.



WPROWADZENIE

 Współczesne trendy w kreowaniu wartości społecznych są operacjonalizowane

za pomocą modeli biznesu. Ważne przy tym są cechy odróżniające klasyczne

działania przedsiębiorcze w kontekście klasycznej ekonomii od współczesnych,

nowoczesnych działań przedsiębiorczych ukierunkowanych na wykorzystanie

wartości społecznych w gospodarce sieciowej.

 Założenie: jak tworzyć wartość społeczną, jak uchwycić wartość społeczną i jak ją

zachować w przedsiębiorstwie i wśród grupy interesariuszy firmy?

 Kluczowym jest zidentyfikowanie determinantów, które budują postawy

przedsiębiorcze skoncentrowane na projektowaniu społecznych modeli

biznesowych w ekosystemach gospodarki cyfrowej.



WPROWADZENIE

 Ekonomia wartości jest holistycznym spojrzeniem na tworzenie wartości

dla różnych grup interesariuszy. Eksploruje i zajmuje się takimi dziedzinami wiedzy,

jak ekonomia, filozofia, socjologia, antropologia kulturowa, etyka biznesu

i społeczna odpowiedzialność biznesu.

 Jak pisze J. Hausner spór o wartości jest stale obecny w centrum dyskusji

o naukowym poznaniu. Także o odmienności natury nauk ścisłych i społecznych.

Nie da się sformułować poprawnej ekonomicznej teorii wartości bez uznania,

że wartości mają społeczną naturę oraz że to wartości egzystencjonalne,

a nie instrumentalne nadają sens naszemu istnieniu i stawaniu się [Hausner,

2017, s. 71].

 Ekonomia wartości pełni istotną rolę w procesie kształtowania społecznych

modeli biznesu w gospodarce cyfrowej. Ważne są kryteria kwalifikowania wartości

biznesowych i życiowych.

 W ramach identyfikacji cech opisujących współczesne środowisko biznesowe

krytyczne są atrybuty budowania więzi społecznych w ramach gospodarki

sieciowej i organizacji sieciowych. Ekonomia wartości w kontekście społecznych

modeli biznesu powinna być rozpatrywana w kategoriach ontologicznych,

epistemologicznych i metodologicznych.



WPROWADZENIE

 Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy krytycznej nowych koncepcji

i trendów gospodarczych związanych z takimi zagadnieniami jak: ekonomia

współdzielenia, gospodarka okrężna oraz budowanie dużych zbiorów danych –

Big Data mających wpływ na kształt konfiguracji modeli biznesu w tym społecznych

modeli biznesu opartych na założeniach technologicznych wbudowanych

w formuły społecznego podejścia do gospodarki rynkowej.



SPOŁECZNA PERSPEKTYWA 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 

WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

 Społeczne aspekty prowadzenia działalności biznesowej, ale także publicznej

ze względu na dynamiczny rozwój relacyjnego charakteru wchodzenia uczestników

rynku w wielostronne interakcje stworzył szanse do budowania nowych form

budowania społecznych modeli biznesu.

 Przedsiębiorstwa są zazwyczaj klasyfikowane według dwóch kryteriów:

o własności (publiczne lub prywatne),

o celów (nastawione na zysk - for prof lub nienastawione na zysk – non for profit).

 Zgodnie z tradycyjnymi dwuwymiarowymi typologiami przedsiębiorstw opartych

na własności i celach przedsiębiorstwa społeczne są określane jako prywatne,

nie nastawione bezpośrednio na zysk przedsiębiorstwa (rys. 1).

 Przedsiębiorstwo społeczne odnosi się do organizacji które prowadzą

działalność gospodarczą, zarówno w celu zwiększenia dochodów, jak i w celu

dalszego usprawnienia misji społecznych [Hyup Roh, 2016, s. 503].



SPOŁECZNA PERSPEKTYWA 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 

WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
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Rysunek 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw.

Źródło: [Hyup Roh, 2016].



SPOŁECZNA PERSPEKTYWA 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 

WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

 Dla rozwoju społecznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

niezbędne jest zdefiniowanie społecznych nośników modeli biznesu.

 W zaprezentowanym na rysunku 2 modelu istotą jest integracja wartości

społecznej, wartości ekonomicznej firmy i tworzenia wartości.

 Firma, zapewniając dostawę oferty dla klienta, dodatkowo kreuje aspekty

społeczne obejmujące generowanie wartości bezpośrednich przez

przedsiębiorstwo społeczne w ramach jego łańcucha wartości, usługi

pośrednictwa, z którymi zapewnia transakcje powiązanymi ze świadczeniami

społecznymi, pośrednie generowanie wartości społecznych poprzez wpływ firmy

na środowisko lub poprzez projekty społeczne finansowane przez wygenerowane

zyski gospodarcze.

 Firmy społeczne skupiają się na tym, aby ich oferta była przystępna i aktywnie

kształtowała łańcuch wartości zgodnie z ich ogólnymi wartościami i misją, tym

samym wzmacniając ich partnerów i przyczyniając się do rozwoju społeczności.

 Czynnikami napędzającymi społeczne modele biznesu są innowacyjne

sposoby integracji wpływu społecznego na ofertę i tworzenie wartości firmy [Spieth,

Schneider, Clauß, Eichenberg, 2018, s. 11].
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Rysunek 2. Współzależność nośników wartości społecznych modeli biznesu.

Źródło: [Spieth, Schneider, Clauß, Eichenberg, 2018], 

https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.04.004 , p. 11.



SPOŁECZNA PERSPEKTYWA 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 

WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

 Zaprezentowane modele jednoznacznie wskazują na to, iż jest możliwe

generowanie wartości ekonomicznych bez szkody dla wytwarzania wartości

społecznych, które w wielu przypadkach cementują konfigurację i zapewniają

integralność owych modeli biznesu. Aspekty społeczne są nieodzownym

elementem tworzenia wielowymiarowego i interdyscyplinarnego konstruktu

kreowania wartości.



RAMY TEORETYCZNE SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW 

MODELI BIZNESU  W GOSPODARCE CYFROWEJ

 Społeczne modele biznesu wykraczają poza tradycyjną ekonomię, wskazując

na niematerialny charakter wartości.

 Społeczne modele biznesu generują wartość strategiczną, która w niektórych

przypadkach przeradza się w cenne przedmioty lub usługi, a czasami tworzy

wartość społeczną wyższego poziomu. Są to wartości odnoszące się

do ludzkich pragnień, marzeń i oczekiwań.

 Nowoczesne modele biznesu służą tworzeniu wartości dla akcjonariuszy,

ale w szerszej perspektywie służą społeczeństwom.

 Gospodarka cyfrowa kształtuje nowe spojrzenie na procesy projektowania modeli

biznesu. Zwraca również uwagę na korzyści społeczne wynikające z istnienia

nowoczesnych modeli biznesu.

 Nowoczesne modele biznesu oparte na koncepcjach Sharing Economy,

Big Data i Circular Economy opierają się na rozwiązaniach technologicznych.



RAMY TEORETYCZNE SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW 

MODELI BIZNESU  W GOSPODARCE CYFROWEJ

 Modele biznesu w gospodarce cyfrowej prowadzą do tego, że modele te

zmieniają priorytety wyboru ludzi i ich nastawienia do dóbr co się ujawnia poprzez

transformację decyzji z chęci posiadania do zapewnienia dostępu. W tym aspekcie

zachodzi socjalizacja biznesu z naciskiem na poprawę jakości życia użytkowników

modelu biznesu.

 W gospodarce tej nie tylko zysk ekonomiczny ma znaczenie, ale zysk

społeczny. Aspekt społeczny występuje w dwóch obszarach:

o pozytywne intencje twórców modeli biznesowych,

o generowanie wartości społecznych poprzez wykorzystanie ich funkcjonalności.

 Kluczowa w tym zakresie jest konceptualizacja i operacjonalizacja założeń

tworzenia społecznych modeli biznesu w aspekcie intencji zarządczych i wpływu

tych modeli na społeczeństwo i jakość życia ludzi poprzez dostępność zasobów

za ich pośrednictwem.



RAMY TEORETYCZNE SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW 

MODELI BIZNESU  W GOSPODARCE CYFROWEJ

 Należy próbować wyjaśnić przedmiotową lukę wiedzy w zakresie społecznego

podejścia do projektowania i stosowania innowacyjnych modeli biznesowych

w gospodarce cyfrowej. Istotna w tym zakresie będzie interpretacja i obserwacja

zjawisk społecznych, które mają wpływ na tworzenie nowoczesnych modeli

biznesu oraz mieć świadomość budowy w tym zakresie nowej interpretacji, a więc

dokonania zmiany dotychczasowego rozumienia ekonomii.

 Model gospodarki dzielenia się może zapewnić przedsiębiorstwom społecznym

możliwości przezwyciężenie ich problemów rynkowych, ponieważ wartość

społeczna może być w pełni wbudowana w proces ich współdzielenia w ramach

cyklu gospodarczego.

 Korzystanie z innowacyjnych i proaktywnych platform w ramach koncepcji

ekonomii współdzielenia opartych na technologiach ICT, może być nowym

pomysłem dla kształtowania przedsiębiorczości społecznej. Działania

przedsiębiorstw społecznych, które są w stanie tworzyć wartość społeczną

i ekonomiczną są uważane za organizacje o tzw. "podwójnym dnie” - “double

bottom-line” - dowodzą rozwojowi nowych szans kształtowania wartości

społecznych.



POTENCJAŁ GOSPODARKI CYFROWEJ DO KREOWANIA 

DZIAŁAŃ ZORIENTOWANYCH SPOŁECZNIE 

 Operacjonalizacja gospodarki cyfrowej w zakresie budowania więzi

społecznych opiera się na rozwiązanych technologicznych implementowanych

do praktyki. Ujęcie to zawiera się w zakresie technologii interakcji społecznych

Social Identity Theory (SIT).

 Jest to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje dużą listę tematów:

interaktywne i sieciowe przetwarzanie danych, mobilne usługi społeczne i sieć

społecznościowa, oprogramowanie społecznościowe i media społecznościowe,

marketing i reklama, różne aspekty i zastosowania blogów i podcastów wartość

korporacyjna i współpraca internetowa, e-administracja i demokracja online,

wolontariat wirtualny, różne aspekty i zastosowania społeczności, tagowanie

i społeczna chmura semantyczna tagów, systemy zarządzania wiedzą oparte

na blogach, systemy uczenia się online, ich ePortfolio, blogi i wiki w edukacji

i dziennikarstwie, kwestie prawne i technologie interakcji społecznych,

monitorowanie danych i oszustwa w Internecie, neogeografia, użyteczność

oprogramowania społecznego, oprogramowanie społecznościowe w bibliotekach

i organizacjach non-profit oraz szerokopasmowa technologia komunikacji wizualnej

w celu wzmocnienia interakcji społecznych [Redondo].



POTENCJAŁ GOSPODARKI CYFROWEJ DO KREOWANIA 

DZIAŁAŃ ZORIENTOWANYCH SPOŁECZNIE 

 Z oprogramowaniem społecznościowym powiązanych jest kilka narzędzi:

1. Narzędzia umożliwiają uczestnictwo w tworzeniu, publikowaniu

i rozpowszechnianiu treści, takich jak wideo, zdjęcia, muzyka i teksty

za pośrednictwem Internetu.

2. Oprogramowanie społecznościowe pozwala osobom o podobnych

zainteresowaniach znaleźć się nawzajem i łączyć się za pośrednictwem

serwisów społecznościowych, takich jak Facebook.

3. Ludzie mogą koordynować swoje działania i współpracować poprzez

pozyskiwanie petycji i funduszy oraz planowanie i prowadzenie kampanii

mobilnych i programów społecznościowych.

4. Ludzie mogą tworzyć niezawodne i złożone produkty, takie jak

oprogramowanie open source, takie jak Linux (największy przykład rozwoju

społeczności).



POTENCJAŁ GOSPODARKI CYFROWEJ DO KREOWANIA 

DZIAŁAŃ ZORIENTOWANYCH SPOŁECZNIE 

 Istnieją trzy cechy powszechnie przypisywane oprogramowaniu

społecznościowemu:

o interakcje w konwersacjach między osobami lub grupami,

o opinie społeczne, które umożliwiają grupie ocenianie wkładu innych osób,

o sieci społecznościowe do jawnego tworzenia i zarządzania cyfrową ekspresją

osobistych relacji międzyludzkich.

o Oprogramowanie społecznościowe służy wielu celom:

o zapewnieniu komunikacji między grupami,

o umożliwieniu komunikacji między wieloma osobami,

o zapewnieniu gromadzenia i dzielenia się zasobami,

o dostarczaniu kolektywnego zbierania i indeksowania informacji,

o dostarczaniu nowych narzędzi do agregacji wiedzy i tworzenia nowej wiedzy,

o dostarczaniu danych na różne platformy w zależności od twórcy, odbiorcy

i kontekstu [Redondo].

o Tak szeroki zakres oferowanych usług tworzy zespół wielorakich działań, które

rozwijają społeczny potencjał funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej

zwiększającej szanse wykreowania wartości społecznych co ma swoje

odzwierciedlenie w konkretnych formułach działania modeli biznesu.



ZRÓWNOWAŻONE MODELE BIZNESU I HYBRYDYZACJA  

A ROZWÓJ KWESTII SPOŁECZNYCH 

 Zrównoważone modele biznesowe jako koncepcja rozwijają się dynamicznie
w sensie równoważenia aspektów ekologicznych, etycznych i ekonomicznych oraz
służą podtrzymywaniu działalności w perspektywie długoterminowej. Jest to
podstawa do budowania współpracy między różnymi grupami interesariuszy
w środowisku sieciowym i tworzenia warunków dla efektywnego odbioru
społecznej działalności gospodarczej.

 Ważna jest identyfikacja kluczowych zagadnień związanych z kształtowaniem
zrównoważonych modeli biznesowych w gospodarce cyfrowej i ich wpływem
na rozwój społeczny. Współczesne podejście znacząco wykracza poza klasyczne
już podejście oparte na zasadach „Tripple Bottom Line” [Elkington, 1999].
Zarysowuje się widocznie w konfiguracjach współczesnych modeli biznesu
ich charakter społeczny. Powiązanie aspektów ekonomicznych i społecznych
ma charakter hybrydowy.

 Takim hybrydowym modelem biznesu są modele biznesu oparte na łącznej
realizacji założeń koncepcji Big Data i Sharing Economy. Powiązanie obu
koncepcji na płaszczyźnie modeli biznesu daje szanse na wykreowanie
pionierskich rozwiązań, które w aspekcie technologicznym i biznesowym mogą
stworzyć szanse dla przełamania dotychczasowego podejścia opartego
na klasycznym łańcuchu wartości w sferę gospodarki sieciowej [Jabłoński 2018].



ZRÓWNOWAŻONE MODELE BIZNESU I HYBRYDYZACJA  

A ROZWÓJ KWESTII SPOŁECZNYCH 

 Hybrydyzacja bardzo często wiąże się z połączeniem praktyk zarządzania

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania publicznego.

 Zarządzanie publiczne podlega dynamicznym zmianom, których celem jest

poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi i kształtowanie wartości

społecznych.

 Koncepcja hybrydyzacji może zostać wykorzystana do opracowania krytycznych

cech społecznych modeli biznesu poprzez połączenie rozwiązań stosowanych

w administracji publicznej w aspekcie analizy dużych zbiorów danych Big Data

z podejściem komercyjnym. Operacjonalizacja danych pozwoli uzyskać efekty

społeczne z dostępu do dużych zbiorów danych.



ZRÓWNOWAŻONE MODELE BIZNESU I HYBRYDYZACJA  

A ROZWÓJ KWESTII SPOŁECZNYCH 

 Uwzględnienie aspektów technologicznych, społecznych i organizacyjnych może

budować założenia dla archetypów zrównoważonych modeli biznesu (rys. 3).
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Rysunek 3. Ogólna koncepcja archetypów zrównoważonych modelu biznesu.

Źródło: [Bocken, Short, Rana, Evans 2014].



ZRÓWNOWAŻONE MODELE BIZNESU I HYBRYDYZACJA  

A ROZWÓJ KWESTII SPOŁECZNYCH 

 Identyfikacja archetypów zrównoważonych modeli biznesu kształtuje

adekwatne dla tego pojęcia podejście do zarządzania wartością obejmującą

propozycję wartości, kreowanie i dostawę wartości oraz przechwytywanie wartości.

(rys. 4).

Propozycja wartości

Rozwój produktów i usług, 

które wymagają mniejszego zużycia 

zasobów, odpadów i emisji 

do środowiska z dostawą 

podobnych funkcjonalności.

Tworzenie i dostarczanie wartości

Działania i partnerstwo, 

którego celem jest zastosowanie 

oszczędności zasobów i generowanie 

mniejszych strat, emisji i odpadów. 

Skupienie się na produkcji i procesach 

innowacyjnych. Budowa nowych form 

partnerstwa i sieci wartości 

przez rekonfigurację i doskonalenie 

efektywności łańcucha wartości.

Przechwytywanie wartości

Koszty są redukowane 

przez optymalizację zużycia 

materiałów i emisji strat, 

prowadzących do wzrostu 

zyskowności i konkurencyjności 

cenowej. Pozytywny wpływ 

na społeczeństwo i środowisko.

Rysunek 4. Archetypy zrównoważonych modeli biznesu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bocken, Short, Rana, Evans 2014].



ZRÓWNOWAŻONE MODELE BIZNESU I HYBRYDYZACJA  

A ROZWÓJ KWESTII SPOŁECZNYCH 

 Archetypy zrównoważonych modeli biznesu mogą być kształtowane przez

rozwiązania innowacyjne za pomocą aspektów technologicznych, społecznych

i organizacyjnych.

 Techniczne grupowanie obejmuje działania wykorzystujące technologię w celu

maksymalizacji materiałów i efektywność energetycznej, aby stworzyć wartość

z odpadów i zastąpić tradycyjne procesy odnawialnymi źródłami energii

i procesami naturalnymi [Calvo, Villarreal 2018].

 Społeczna integracja zrównoważonego przedsiębiorstwa może się dokonywać

poprzez aktywne wspieranie tworzenia dwukierunkowego powiązania między

sieciami zainteresowanych co ma miejsce w gospodarce cyfrowej budując

interakcje między strukturą społeczną ekosystemów przedsiębiorczości

i powstawania zrównoważonych modeli biznesu [Neumeyer, Santos 2018].



IDENTYFIKACJA WYBRANYCH SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW 

MODELI BIZNESU GOSPODARKI CYFROWEJ 

 Zasady, na podstawie których można budować społeczne modele biznesowe,

nie zostały jednoznacznie opracowane. Na podstawie skonstruowania

teoretycznego podejścia i zastosowania praktycznych implikacji możliwe jest

wskazanie założeń dotyczących projektowania społecznych modeli biznesowych.

 Różne podejścia do notacji modeli biznesowych mogą posłużyć do identyfikacji

i selekcji tych komponentów modeli biznesu, które mają wpływ na rozwój kwestii

społecznych a jednocześnie mogą zapewnić lepszą spójność modelu biznesu.

Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest kanwa modelu biznesu A. Osterwalder

i Y. Pigneur.

 W różnych obszarach geograficznych świata rozumienie aspektów społecznych

jest inne. Zatem cechy społecznych modeli biznesowych będą również różne.

Gospodarka współdzielenia idzie w parze z procesem umacniania postaw

aktywnego działania na rzecz realizacji swoich aspiracji dochodowych oraz

umiejętności współdzielenia się własnością z innymi w imię obopólnego dobra.

[Poniatowska – Jaksh, Sobiecki 2016, s. 18].



IDENTYFIKACJA WYBRANYCH SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW 

MODELI BIZNESU GOSPODARKI CYFROWEJ 

 Charakter społeczny można zdefiniować następujące ich wymiary:

1. Wiodąca rola współtworzenia wartości przez społeczności.

2. Aktywne i świadome uczestnictwo ludzi w tworzeniu wartości.

3. Dwukierunkowy lub wielokierunkowy system komunikacji między uczestnikami

modelu biznesu.

4. Budowanie społeczności zaangażowanych w dany temat często z widoczną pasją.

5. Projektowanie modeli biznesu z nastawieniem na wartości społeczne.

6. Zmiana priorytetów, zredefiniowanie celu istnienia przedsiębiorstwa z generowania

zysku na budowanie społeczności.

7. Współtworzenie modeli biznesu wraz z społecznościami.

8. Zmiany w konfiguracjach modeli biznesu w wyniku konsultacji ze społecznościami.

9. Łamanie dotychczasowego porządku rzeczy i kreowanie innowacji społecznych.

10. Niejednokrotne wyprzedzanie istniejącego porządku prawnego, który nie nadąża

za dynamicznymi zmianami.

11. Poprawa jakości życia i współuczestnictwo w społecznościach ludzi dotychczas

wykluczonych.

12. Budowanie cyfrowej tożsamości ludzi (ang. Digital Identity).



PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

 W kontekście postawionego problemu badawczego spróbowano wyjaśnić miejsce

i rolę aspektów społecznych w projektowaniu współczesnych modeli biznesu

działających w zakresie gospodarki cyfrowej.

 Praca mająca charakter wartościująco-interpretacyjny dowiodła, że aspekty

społeczne są niezbędnym warunkiem osiągania sukcesu przez

przedsiębiorstwa gospodarki cyfrowej. Są ważnym komponentem tych modeli

biznesu i są warunkiem zachowania przez nie spójności. Intencje zarządcze ich

twórców bardzo często eksponują społeczne aspekty jako te, które determinują

egzystencję danego modelu biznesu podczas gdy monetyzacja modelu biznesu

jest przekładana na czas kiedy aspekty społeczne dowiodą słuszności przyjętych,

wstępnych założeń projektowych.

 Aspekt społeczny bardzo często jest wbudowany na trwałe w DNA modelu

biznesu i jest warunkiem osiągania przejętych założeń, nawet wtedy, gdy wyniki

ekonomiczne są oddalone w czasie z powodu rozwoju owych czynników

społecznych. Aspekty społeczne są warunkiem osiągania skuteczności

i efektywności cyfrowych modeli biznesu.



PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

 Konkludując można zdefiniować następujące wnioski końcowej:

1. Aspekty społeczne są kluczowym komponentem cyfrowych modeli biznesu

odpowiedzialnym za zbudowanie ekosystemu biznesu bazującego

na aktywnościach społeczności.

2. Zrównoważone modele biznesu funkcjonujące w ramach koncepcji ekonomii

współdzielenia, gospodarki okrężnej oraz zarządzania dużymi zbiorami danych

w silny sposób eksponują kwestie społeczne bazując generalnie na ich

potencjale.

3. Zmiana jak się dokonuje w zakresie postrzegania ekonomii klasycznej

w kontekście ekonomii współpracy zmienia priorytety z podejścia

kontraktowego na modele relacyjny.

4. Działalność biznesowa oraz publiczna w wielu materiach się pokrywa, a tym

spoiwem są kwestie społeczne.

5. Technologia oraz dostęp do niej podnosi jakość życia i zwiększa szanse

eliminacji wykluczenia społecznego.

6. Wzrost cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa sprzyja pozytywnie

na adaptacyjność nowych, innowacyjnych modeli biznesu.

7. Warunkiem wykorzystania potencjału innowacyjnych modeli biznesu

i ich pozytywnego wpływu na kwestie społeczne jest kształtowanie

adekwatnych dla postępu technicznego regulacji prawnych.
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