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Streszczenie 
 
 Celem artyku u jest okre lenie róde  i charakteru kapita u spo ecznego w gospo-
darce cyfrowej w wietle pojawiaj cych si  tendencji rozwojowych. Na wst pie zdefi-
niowano poj cia gospodarki cyfrowej i kapita u spo ecznego. Nast pnie na podstawie 
literatury wypunktowano kluczowe zagadnienia, które aktualnie wydaj  si  mie  naj-
istotniejszy wp yw na rozwój gospodarki cyfrowej. Trzy z tych tendencji rozwojowych 
omówiono szerzej, wskazuj c w konkluzji na ich uzale nienie od kapita u spo ecznego. 
S owa kluczowe: gospodarka cyfrowa, kapita  spo eczny, cloud computing, sieci spo-
eczno ciowe. 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Wspó czesna gospodarka wiatowa stan a wobec trzech generalnych wy-
zwa : globalnego charakteru stosunków ekonomiczno-spo ecznych, sieciowej 
struktury komunikacji i cyfrowych strumieni informacji generowanych, przetwa-
rzanych, udost pnianych i przechowywanych dzi ki coraz wi kszym i ta szym 
zasobom pami ci. 
 Gospodarka cyfrowa, uto samiana cz sto z gospodark  elektroniczn , wyko-
rzystuje sieci elektroniczne do przeprowadzania transakcji, poszukiwania informa-
cji i kontrahentów ewentualnych transakcji, ale te  do obrotu dobrami cyfrowymi. 
Struktura sieciowa s u y przede wszystkim do pomna ania relacji wykorzystywa-
nych bezpo rednio w celach biznesowych, jak równie  kszta towania odpowiednich 
                                                 

1  Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych.  
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warunków do prowadzenia biznesu. Chodzi tu nie tylko o relacje mi dzy stronami 
kontraktu, ale tak e o tworzenie i doskonalenie nowych produktów z udzia em kon-
sumentów, dynamiczne kszta towanie cen, globalizacj  rynków niszowych.  
 Nieod cznym zagadnieniem gospodarki cyfrowej jest darmowo  (pozorna 
lub faktyczna) dóbr dost pnych w Internecie. Koncepcja gospodarki daru (Gift 
Economy) wprowadzi a pewne zamieszanie do klasycznego my lenia o ekonomii, 
biznesie i wymianie towarowej. Wydaje si  jednak, e nie ma mo liwo ci elimina-
cji z otoczenia cyfrowego potrzeby wspó dzielenia i wspó tworzenia przez spo ecz-
no  nowych dóbr cyfrowych. Istotne natomiast jest ustalenie, jak dalece darmo-
wo  mo e „bezkarnie” penetrowa  rynek, na którym wi kszo  dóbr ma swoj  
konkretn  posta  i warto . To jednak wykracza poza ramy tego artyku u. 
 Gospodark  cyfrow  najpro ciej mo na scharakteryzowa  poprzez wskazanie 
12 obszarów ró ni cych j  od gospodarki materialnej, czyli tzw. 12 regu  Tapscotta 
(Tapscott 1998, s. 52–82):  

1) du y komponent wiedzy w produkcie (np. inteligentne domy, karty p at-
nicze i karty dost pu, inteligentne telefony); 

2) zastosowanie technologii cyfrowej – u ycie informacji w postaci binarnej; 
3) wirtualizacja – odwzorowanie przedmiotów fizycznych w przestrzeni wir-

tualnej (np. wirtualna tablica informacyjna, wirtualne przedsi biorstwo, 
wirtualny sklep; wirtualna gie da, wirtualna rzeczywisto  z awatarami); 

4) molekularyzacja – odej cie od systemów zhierarchizowanych w przedsi -
biorstwie do lu nej struktury zwi zku moleku  (poszczególnych pracow-
ników), gdzie ka da moleku a stanowi niezb dny element ca o ci; 

5) praca w sieci / integracja – dotyczy wykorzystania nie tylko Internetu, ale 
tak e sieci tworzonych w celu u atwienia komunikacji mi dzy cz onkami 
grup bran owych, narodowych i in. maj cych wp yw na tzw. efekt skali 
w ich dzia aniu; 

6) eliminacja po redników i funkcji po rednicz cych w procesie wymiany 
gospodarczej w sensie materialnym; ro nie przy tym rola po redników 
w wymianie informacji; 

7) konwergencja mediów komunikowania, technologii informacyjnych i in-
frastruktury do czno ci zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej. 
W jej wyniku nast puje przejmowanie funkcji rozproszonych urz dze  
w nowym doskonalszym urz dzeniu lub wyposa anie mediów tradycyj-
nych w nowe funkcje, co w efekcie prowadzi do powstawania nowych 
us ug (Azua 2009, s. 202); 

8) innowacyjno  – jako si a sprawcza rozwoju wszystkich aspektów ycia 
spo ecznego i gospodarczego; 

9) prosumpcja – zanik podzia u mi dzy konsumentem i producentem; 
w konsekwencji nast puje proces integracji twórcy i odbiorcy, którego 
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egzemplifikacj  jest wspó tworzenie i wspó dzielenie tre ci przez ca  
spo eczno ; 

10) dzia anie w czasie rzeczywistym – czyli bez zb dnych opó nie  strony 
kontraktu komunikuj  si  mi dzy sob ; 

11) globalizacja – transakcje mi dzy kontrahentami zachodz  bez wzgl du na 
dziel c  ich odleg o ; 

12) stan zagro enia i niestabilno  systemów polityczno-gospodarczych – to 
efekt globalizacji, atwego przep ywu nowych idei, ale te  l ków, niepo-
kojów, konfliktów i ruchów spo ecznych. atwo , z jak  mo na dowie-
dzie  si , a nawet zobaczy , jak wygl da ycie spo eczno ci w odleg ych 
miejscach i kulturach, sprzyja porównaniom. Nie zawsze jednak w ich 
wyniku powielane s  dobre wzorce, bo rozumienie dobra w stosunkach 
spo eczno-gospodarczych mo e by  bardzo ró ne. 

 W kontek cie tak rozumianej gospodarki cyfrowej przedstawione zostanie 
zagadnienie kapita u spo ecznego, jednego z filarów ekonomii instytucjonalnej. 
 
 
1. Kapita  spo eczny w dobie Internetu 
 
 Najcz ciej kapita  spo eczny rozumiany jest jako zbiór norm i relacji spo-
ecznych, który wp ywa na sposób funkcjonowania jednostki w grupie spo ecznej  

i w spo ecze stwie. Okre lenie „kapita  spo eczny” wi e si  z warto ciami, które 
powstaj  wtedy, gdy ludzie podzielaj  to samo poczucie to samo ci, maj  do siebie 
zaufanie i potrafi  zrobi  co  dla innych. A zatem kapita  spo eczny wp ywa na 
spo eczny, polityczny i gospodarczy charakter spo ecze stwa. Inaczej mówi c, 
kapita  spo eczny to „sieci, normy i zaufanie spo eczne u atwiaj ce koordynacj   
i wspó prac  dla wspólnego dobra w ramach organizacji spo ecznej” (Putnam 1995, 
s. 67). Kapita  spo eczny mo e by  te  rozumiany jako „suma rzeczywistych i po-
tencjalnych zasobów wynikaj cych z przynale no ci do grupy i zwi zane z tym 
posiadanie trwa ej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych powi za  opar-
tych na znajomo ciach i uznaniu” (Bourdieu 1986, s. 248). Bourdieu w swej defini-
cji wskazywa  wi c na korzy ci i mo liwo ci, jakie wynikaj  z tytu u przynale no-
ci do ró nego rodzaju grup spo ecznych. W literaturze odnale  mo na te  pogl d, 
e kapita  spo eczny powstaje dzi ki relacjom mi dzy aktorami (osobami lub orga-

nizacjami gospodarczymi), a relacje te s  oparte na w adzy, zaufaniu i normach 
(Coleman 1990, s. 300). Oznacza to, e korzy ci, jakie cz owiek czerpie z dost p-
nych mu wi zi spo ecznych, gromadzone s  jako kapita  spo eczny. Inny klasyk 
instytucjonalizmu Putnam uwa a , e kapita  spo eczny to po prostu zasada wza-
jemno ci w stosunkach mi dzyludzkich opartych na sieci powi za , normach 
etycznych i zaufaniu spo ecznym (Putnam 1995, op. cit.).  
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 Istotn  determinant  kapita u spo ecznego jest g sto  powi za  mi dzy 
cz onkami spo eczno ci – im wi cej ich pomi dzy odleg ymi sobie osobami w sen-
sie statusu materialnego, wykszta cenia, wieku, pokrewie stwa, tym rzadsza sie  
powi za  i wi cej w niej dziur strukturalnych. Pos uguj c si  poj ciem dziur struk-
turalnych (structural hole), Burt t umaczy , w jaki sposób staj  si  one ród em 
kapita u spo ecznego. Otó  dziury strukturalne powoduj  powstawanie niepowta-
rzaj cych si  róde  informacji, które zawieraj  informacje bardziej dodatkowe ni  
nak adaj ce si  na uzyskiwane z pozosta ych dost pnych róde  (Burt 2008, s. 34–
37). St d im mniej dziur strukturalnych wewn trz sieci spo ecznej, tym ubo szy 
kapita  spo eczny. Bart uwa a , e wzgl dny brak wi zi, przejawiaj cy si  w istnie-
niu dziur strukturalnych, u atwia mobilno  indywidualn  i przenikanie równie  do 
innych sieci spo ecznych. G ste sieci spo eczne maj  tendencj  do przekazywania 
zb dnych informacji, natomiast s absze wi zi mog  by  ród em nowej wiedzy  
i zasobów. W kontek cie spo eczno ci wirtualnych zgromadzonych w popularnych 
serwisach spo eczno ciowych zasada ta znajduje szereg potwierdze . Dost pne na 
stronie g ównej dowolnego serwisu spo eczno ciowego posty i komentarze osób nie 
tylko zaprzyja nionych, ale tak e ich przyjació  pozwalaj  na dost p do informacji 
dotychczas niedost pnych z pozycji w skiej grupy przyjació , najcz ciej o zbli o-
nych pogl dach, zasadach moralnych i poczuciu estetyki. 
 Jednym z mierników kapita u spo ecznego jest poziom zaufania rozumianego 
najcz ciej za Fukuyam  jako „(…) mechanizm oparty na za o eniu, e innych 
cz onków danej spo eczno ci cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte 
na wspólnie wyznawanych normach” (Fukuyama 1997, s. 38).  
 Technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniaj  si  do utrzymywania 
dobrych relacji spo ecznych, a tym samym budowania zaufania, u atwiaj  wzajem-
ne kontakty i piel gnowanie powi za  spo ecznych. Przestrzeganie norm w spo-
eczno ciach wykorzystuj cych elektroniczne kana y komunikacji nie jest ju  tak 

oczywiste. Technologie cyfrowe oraz przestrze  wirtualna stanowi  nowe wyzwa-
nie zarówno dla etyków, socjologów, jak i dla ekonomistów. Dotychczasowe normy 
spo eczne sta y si  bowiem niedopasowane do nowych przejawów aktywno ci 
cz owieka. Przyk adowo normy przyj te w serwisach spo eczno ciowych s  tylko 
pozornie wirtualnym odwzorowaniem tych rzeczywistych. W cyberprzestrzeni  
o wiele atwiej jednak zbudowa  sobie fa szyw  to samo  lub wej  w posiadanie 
cudzej, atwiej prowokowa  lub wykreowa  nierzeczywiste byty. wiadomo  za-
gro e  wynikaj cych z wykorzystania wspó czesnych technologii, a jednocze nie 
konsekwentne budowanie zaufania drog  rekomendacji i uwierzytelniania w sieci to 
jedyny sposób gromadzenia kapita u spo ecznego w wirtualnym wiecie (Pola ska 
2013b, s. 72).  
 Na pocz tku nowego tysi clecia pogl dy na temat wp ywu Internetu na kapita  
spo eczny pod a y w trzech kierunkach: 1) Internet dokona transformacji kapita u 
spo ecznego, dla którego stanie si  tanim i atwo dost pnym kana em komunikacji, 
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2) Internet b dzie powodowa  pomniejszanie kapita u spo ecznego, skutecznie kon-
kuruj c o czas i zainteresowanie z uczestnictwem w yciu spo eczno ci lokalnej, 3) 
Internet buduj c podstawy do zaanga owania spo ecznego i uspo ecznienia, b dzie 
pomocny w rozwoju kapita u spo ecznego (Quan-Haase, Wellman 2004, s. 116). Te 
trzy z pozoru odr bne kierunki nie wykluczaj  si , a wr cz przeciwnie – razem si  
uzupe niaj c, kszta tuj  dzisiejsze spojrzenie na rol  sieci w komunikowaniu spo-
ecznym i wp ywie na kondycj  kapita u spo ecznego. 

 
 
2. Nowe trendy w gospodarce cyfrowej 
 
 Wed ug analiz OECD mobilno , cloud computing, sieci spo eczno ciowe, 
czujniki sieciowe (sensor-nets) i analizy big data to dzi  najistotniejsze trendy  
w gospodarce cyfrowej. Wspólnie tendencje te umo liwiaj  powstanie „smart2 
wszystkiego” (np. po cze  sieciowych, domów, procesów biznesowych, energii, 
zdrowia, transportu i rz du3), jak równie  powoduj  wzmocnienie pozycji nowo-
czesnego przedsi biorstwa, wiadomych konsumentów i ca ego spo ecze stwa 
(OECD 2014, s. 26). 
 Spo ród tych pi ciu trendów szczególne znaczenie w kontek cie rozwoju 
kapita u spo ecznego maj  trzy: mobilno , cloud computing i sieci spo eczno cio-
we. 
 Mobilno  uzyskana dzi ki czno ci bezprzewodowej umo liwia przeprowa-
dzanie transakcji poprzez Internet niezale nie od miejsca pobytu (w tym: p atno ci 
mobilne, m-bankowo , m-zakupy, rezerwacje i rejestracje mobilne itp.) oraz udo-
st pnia us ugi nawigacyjne. Smartfony jako urz dzenia dost powe do wspó cze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych s  wyposa ane w coraz wi cej 
funkcji u ytkowych i staj  si  równocze nie „mobilnym identyfikatorem” w a ci-
ciela w sieci. U ytkownik mo e by  atwo rozpoznawalny (szczególnie wtedy, gdy 
zintegrowane zostaj  w jednym urz dzeniu ró ne us ugi wymagaj ce rejestracji). 
Potwierdzona wielostronnie osobowo  sieciowa u ytkownika wzbudza wi ksze 
zaufanie. Równie  to, e u ytkownik decyduje si  na personalizacj  swojego urz -
dzenia, wynika z jego zaufania do wykorzystywanych aplikacji i serwisów. A jak 
ju  wcze niej zaznaczono, zaufanie to g ówny filar kapita u spo ecznego. Mobil-
no  mo e zatem prowadzi  do powi kszania kapita u spo ecznego w sieci.  
 Cloud computing polega na odp atnym udost pnianiu jako us ugi zaawanso-
wanej infrastruktury informatycznej, z mo liwo ci  wzbogacenia jej o zestaw opro-
gramowania narz dziowego (platformy) oraz oprogramowania biurowego, które 
dost pne s  z ka dego miejsca na ziemi pod warunkiem posiadania dost pu do 

                                                 
2  Inteligentnego, m drego. 
3  Rozumianego jako sprawnego organizatora interakcji z obywatelami. 
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Internetu. Zakup dotyczy wykorzystania (a nie w asno ci) udost pnionych zaso-
bów. Cloud computing mo e znacz co ograniczy  koszty i z o ono  infrastruktury 
informatycznej pojedynczych przedsi biorstw, a jednocze nie przyczyni  si  do 
optymalizacji jej wykorzystania oraz poprawy jako ci us ug. Zastosowanie cloud 
computingu pozwala wyeliminowa  etap budowania infrastruktury, co powoduje, 
e mo na znacznie skróci  cykl rozwoju produktów i us ug. W ramach cloud com-

putingu wyró ni  mo na kilka form wiadczenia tej us ugi, jak np.:  
– CaaS (Communications as a Service) – udost pnianie platformy wykorzy-

stywanej jako komunikacyjne rodowisko pracy dla klienta; 
– PaaS (Platform as a Service) – udost pnianie infrastruktury wraz z zesta-

wem oprogramowania narz dziowego; 
– IaaS (Infrastructure as a Service) – udost pnianie samej infrastruktury 

technicznej; 
– DBaaS (Database as a Service) – udost pnianie przestrzeni do magazyno-

wania danych; 
– SaaS (Software as a Service) – udost pnianie infrastruktury technicznej 

wraz ze zbiorem programów aplikacyjnych. 
 Us ugi cloud computing to model biznesowy wysoce skalowalny, elastycznie 
dopasowuj cy si  do zmiennych potrzeb u ytkowników i dostosowany do nowych 
warunków ekonomicznych, w których coraz wi ksz  rol  odgrywa Internet jako 
uniwersalna i globalna przestrze  komunikowania (Pola ska 2013a, s. 157). 
 Pomimo tylu istotnych zalet cloud computing nie jest w naszym kraju zbyt 
popularny, przynajmniej w ród przedsi biorstw spoza sektora finansowego; tylko 
6% spo ród nich korzysta o z jakiejkolwiek us ugi oferowanej w chmurze oblicze-
niowej (tabela 1). W porównaniu z Finlandi , gdzie w 2014 r. a  51% takich przed-
si biorstw wykorzystywa o cloud computing, polskie przedsi biorstwa s  bardzo 
zachowawcze. Powodem mog  by  obawy co do bezpiecze stwa zasobów firmy 
(brak zaufania) lub brak gotowo ci do wprowadzenia tego typu innowacji (pozo-
stawanie w kr gu podobnie post puj cych podmiotów gospodarczych komunikuj -
cych si  w ramach silnych sieci powi za , które nie dostarczaj  nowych informacji 
i impulsów do zmian). 
 Kolejnym trendem rozwojowym w gospodarce cyfrowej s  sieci spo eczno-
ciowe, a w a ciwie ich innowacyjne zastosowania w sferach niebiznesowych.  

 Stosunkowo nowy nurt w my leniu o sieciach spo eczno ciowych to idea 
Otwartego Rz du (Open Government), w której „najistotniejszym za o eniem jest 
udost pnianie obywatelom informacji i danych b d cych w posiadaniu jednostek 
publicznych” (Sobczak, Kulisiewicz 2014, s. 4).  
 Model organizacji serwisów instytucji rz dowych typu Open Government w 
wi kszo ci przybiera form  spo eczno ciow  i poza dost pem do Otwartych Da-
nych (Open Data) oraz komunikowaniem sieciowym oferuje mo liwo  wspó two-
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rzenia przez obywateli nowych rozwi za  aplikacyjnych i ich wspó dzielenia 
w ramach spo eczno ci (Papi ska-Kacperek, Pola ska 2015).  

 
Tabela 1 

Udzia  przedsi biorstw (spoza sektora finansowego o wielko ci powy ej 10 zatrudnionych) 
korzystaj cych z us ug cloud computing w Unii Europejskiej w 2014 r. wg kraju i wybra-

nych rodzajów us ugi (w %) 
 

Kraj Us uga CC W tym np.: 
CaaS PaaS IaaS DBaaS  SaaS 

Finlandia 51 33 20 19 27 20 
W ochy 40 35 16 11 13 13 
Szwecja 39 22 12 17 26 15 
Dania 38 24 16 21 26 18 
Holandia 28 15 11 18 17 14 
Irlandia 28 16 10 10 20 7 
Wlk. Brytania 24 12 7 10 17 6 
Chorwacja 22 19 12 10 11 11 
Belgia 21 11 7 10 13 7 
UE ( 28) 19 12 6 7 10 6 
S owacja 19 16 9 6 7 10 
Malta 17 10 5 8 10 3 
Czechy 15 12 6 5 6 5 
Estonia 15 9 6 3 6 7 
S owenia 15 10 5 6 7 5 
Hiszpania 14 9 4 8 10 3 
Litwa 13 9 5 6 7 6 
Luksemburg 13 6 4 5 8 2 
Portugalia 13 10 5 4 6 4 
Austria 12 6 4 4 6 3 
Francja 12 7 4 6 7 3 
Niemcy 11 5 2 4 6 3 
Cypr 10 7 4 3 7 2 
Bu garia 8 6 4 4 4 4 
Grecja 8 5 2 3 4 2 
W gry 8 5 3 3 4 3 

otwa 6 3 2 3 3 3 
Polska 6 4 2 2 3 2 
Rumunia 5 4 2 2 2 2 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie EUROSTAT (2015). 
 
 Budowanie kapita u spo ecznego w sieciach spo eczno ciowych nast puje 
poprzez tworzenie powi za  z innymi cz onkami spo eczno ci w formie sieci boga-
tej w dziury strukturalne. Wspó tworzenie aplikacji wykorzystuj cych Otwarte 
Dane, zaanga owanie w sprawy lokalnej spo eczno ci, dost pno  blogów i forów 
skupionych wokó  jednostek samorz dowych sprzyja nawi zywaniu nowych, odle-
g ych znajomo ci oraz budowaniu zaufania mi dzy obywatelami a samorz dem.  
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Podsumowanie 
 
 Z pi ciu najwa niejszych wspó cze nie trendów w gospodarce cyfrowej we-
d ug OECD, trzy kryj  w sobie szczególny potencja  do tworzenia kapita u spo ecz-
nego tak dla jednostki, jak i spo eczno ci, w której ona funkcjonuje. Mobilno  jest 
potencjalnym ród em zaufania. Rozwój sieci spo eczno ciowych zosta  o ywiony 
udost pnieniem otwartych danych znajduj cych si  w zasobach urz dów admini-
stracji publicznej, co daje szanse na powi kszanie dziur strukturalnych w komuni-
kowaniu z i mi dzy obywatelami. Natomiast w deficycie kapita u spo ecznego upa-
trywa  mo na przyczyn s abego rozwoju cloud computingu w polskich przedsi -
biorstwach, co oznacza konieczno  pobudzania rozwoju kapita u spo ecznego 

cznikowego. 
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THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN DIGITAL ECONOMY – NEW TRENDS 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to identify sources and nature of social capital in digital 
economy in the light of recent developments. At the beginning the concepts of digital 
economy and social capital are defined. Then, on the basis of literature we classify key 
issues which currently appear to have the most significant impact on the development of 
digital economy. Three of these developments are discussed in more detail and their 
implications for social capital are indicated. 
Keywords: digital economy, social capital, cloud computing, social network. 
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