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Gospodarka hybrydowa: 
start-up’s oraz Incumbents

• Powstaje coraz więcej start-up’ów, w tym tworzących 
gospodarkę cyfrową

• Na świecie będą nadal funkcjonować kolej (żelazna), 
elektrownie spalające paliwo pochodzenia 
organicznego, cementownie itd., czyli typowe 
przedsiębiorstwa gospodarki analogowej

• Gospodarka hybrydowa będzie obejmować 
przedsiębiorstwa zasiedziałe (incumbents), które 
funkcjonują od lat i stanęły przed wyzwaniem 
przeprowadzenia transformacji cyfrowej



Case study: SIEMENS

• Koncern SIEMENS wytyczył strategię 2020+, której 
realizacja ma doprowadzić do skoncentrowania 
działalności w trzech podstawowych obszarach 

Przedział marży zysku [%] planowanej w wariantach minimum i maksimum



Gospodarka operatorów wirtualnych platform

• W segmencie B2C powstały nowe segmenty, które 
zostały wykreowane przez operatorów wirtualnych 
platform oferujących nowe produkty w świecie 
wirtualnym – najbardziej spektakularnymi 
przykładami są:
* media społecznościowe (Facebook)
* przeglądarki internetowe (Google)

• W segmencie B2C operatorom udało się zdobyć 
pozycję samotnych liderów (the winner takes it all)



„Żarłoczna” gospodarka cyfrowa –
segment B2C

• Świat wirtualny sięga także po dane nieustrukturyzowane, 
które są do pozyskania przede wszystkim w segmencie B2C

Oś Y: wielkość zbiorów danych 

(Exabytes = 1.000 Petabytes = 1 milion terabytes = 1 miliard gigabytes)

Dynamika wzrostu 

i ilość danych ustrukturyzowanych 

i nieustrukturyzowanych 

na świecie 

w latach 2009 – 2017 

2009



Nowe źródło danych 
– osobisty asystent Smart Speaker

Amazon Echo oraz 
Amazon Echo Look były 
na koniec 2018 r. 
najpopularniejszymi 
urządzeniami typu 
Smart Speaker, które 
(prawdopodobnie) 
rejestrują „wszystko”

Konsumenci już się stali 
„cyfrowymi naturystami”



Konsument na straconej pozycji

• Konsument w gospodarce cyfrowej znajduje się na 
„straconej pozycji” – może zainstalować aplikację 
i ją używać, nie wiedząc, jakie są tego 
konsekwencje, albo odstąpić od jej instalacji

take or leave it

• Konsument nie wie, jakie dane: ustrukturyzowane 
i nieustrukturyzowane są przez niego bezpłatnie 
udostępniane operatorowi wirtualnej platformy



Segment B2B

• Podmiot gospodarczy, który funkcjonuje w segmencie 
B2B, czyli „wewnątrz” łańcucha dostaw, może w ogóle 
nie wiedzieć, w jakiej formie z jego wyrobu skorzysta 
konsument i kto nim jest

• W obrębie łańcucha dostaw są rejestrowane jedynie 
dane ustrukturyzowane – wiadomo co jest 
przedmiotem monitorowania i jak to się odbywa

• W segmencie B2B żaden z partnerów dobrowolnie nie 
chce się godzić na bezpłatne udostępnianie „swoich” 
danych – każdy chce negocjować (choć nie zawsze jest 
w stanie uzyskać pożądany efekt)



Segment B2B 
i perspektywa danych nieustrukturyzowanych

• Wprowadzenie technologii telekomunikacyjnej 5G 
stanowi warunek upowszechnienia „Internet of Things”

• Nie wiadomo jeszcze, jak uczestnicy łańcuchów dostaw 
wykorzystają nowe możliwości – istnieje podejrzenie, że 
upowszechnią się urządzenia „ukryte” zdolne do 
rejestrowania danych nieustrukturyzowanych 
opisujących zachowanie partnerów biznesowych

• Obok „Consumer Big Data Analitics” pojawi się 
wówczas „Industrial Big Data Analitics”



Koncepcja archipelagu rozwoju 
w gospodarce cyfrowej

• W środowisku OEES powstała koncepcja „Archipelagu 
rozwoju”, opisująca zachowanie podmiotów 
gospodarczych szukających szansy swojego stabilnego 
rozwoju poza środowiskiem przedsiębiorstw 
działających oportunistycznie

• „Firma-Idea” jest kierowana przez przedsiębiorcę, który 
buduje partnerskie relacje wewnątrz organizacji oraz 
z jej otoczeniem

• „Firma-Idea” rejestruje dane oraz je wymienia 
zabiegając od zbudowanie i utrzymanie zaufania 
w segmentach B2C oraz B2B
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