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rodowiskowe i spo eczne efekty zastosowania
chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach

 
 
Kody JEL: L86, L23, D83 
S owa kluczowe: chmura obliczeniowa, przedsi biorstwo, efekty rodowiskowe, efekty spo eczne 
Streszczenie. Wspó cze nie wa n  rol  we wspomaganiu dzia alno ci przedsi biorstwa mog  
odegra  rozwi zania IT oferowane w chmurze obliczeniowej. Efekty zastosowania chmury obli-
czeniowej w przedsi biorstwach mo na rozpatrywa  w ró nych aspektach, np. strategicznym, 
ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym, spo ecznym i rodowiskowym. Celem arty-
ku u jest identyfikacja efektów rodowiskowych i spo ecznych wynikaj cych z zastosowania 
chmury obliczeniowej. W artykule przedstawiono równie  wst pne wyniki bada  dotycz cych 
chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach z podkre leniem efektów rodowiskowych i spo-
ecznych. 

 
 
Wprowadzenie

 Skala i tempo zmian zachodz cych w otoczeniu determinuje konieczno  stoso-
wania ró norodnych rozwi za  IT zwi kszaj cych sprawno , skuteczno  i efektyw-
no  wspó czesnych przedsi biorstw. Obecnie wa n  rol  we wspomaganiu dzia alno ci 
przedsi biorstw mog  odgrywa  rozwi zania IT udost pniane jako us ugi w chmurze 
obliczeniowej (cloud computing). Chmura obliczeniowa jest modelem wiadczenia 
us ug IT, w której odbiorcom udost pniane s  g ównie takie rozwi zania informatyczne, 
jak: infrastruktura, platformy programistyczne oraz aplikacje, rozszerzane tak e o mo -
liwo  wiadczenia dodatkowych us ug, np. obs uga ca ych procesów biznesowych. 
 Model cloud computing oferuje przedsi biorstwom wiele korzy ci dotycz cych 
m.in. obni ki kosztów, poprawy wydajno ci czy elastycznego dopasowania technologii 
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do zmieniaj cych si  potrzeb biznesowych. Oprócz korzy ci natury ekonomicznej, 
organizacyjnej czy technologicznej, efekty zastosowania chmury obliczeniowej mo na 
równie  postrzega  w wymiarze spo ecznym i rodowiskowym. Celem artyku u jest 
identyfikacja efektów spo ecznych i rodowiskowych zwi zanych z zastosowaniem 
chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach. Aby zrealizowa  tak postawiony cel, na 
wst pie pokrótce scharakteryzowano model cloud computing oraz zarysowano poten-
cjalne efekty jego zastosowania w przedsi biorstwie. Omówiono tak e wst pne wyniki 
bada  pilota owych przeprowadzonych w przedsi biorstwach MSP z województwa 
l skiego, w których wykorzystywane s  rozwi zania IT w chmurze obliczeniowej. 

 
 
1. Zarys modelu cloud computing

 Technologie informatyczne rozwijaj  si  obecnie bardzo intensywnie, dzi ki cze-
mu na rynku pojawi y si  nowe mo liwo ci wiadczenia us ug opartych na nowocze-
snych narz dziach IT (Drab-Kurowska, 2012, s. 157; Czaplewski, 2011). Model cloud 
computing (chmura obliczeniowa) zdobywa na rynku coraz wi ksz  popularno , rede-
finiuj c sposób, w jaki przedsi biorstwa nabywaj  i u ytkuj  rozwi zania IT. Organiza-
cje gospodarcze mog  obecnie zast powa  tradycyjn  i kosztown  form  zakupów  
i utrzymania elementów infrastruktury informatycznej i oprogramowania (model  
on-premise), nabyciem niezb dnych zasobów IT w formie elastycznej e-us ugi (model 
cloud computing). Trend korzystania z rozwi za  IT w chmurze obliczeniowej jest 
widoczny zarówno na wiecie, jak i w Polsce, gdzie (wed ug szacunków IDC Polska) 
warto  rynku cloud computing, szacowana w 2017 roku na 200 mln dolarów, zwi kszy 
si  do 300 milinów dolarów w 2019 roku. 
 Wed ug firmy badawczej Gartner – cloud computing mo na zdefiniowa  jako 
form  przetwarzania, w której skalowalne i elastyczne rozwi zania IT s  dostarczane  
w formie us ug na bazie technologii internetowych (Gartner, 2009). W chmurze obli-
czeniowej u ytkownik ma mo liwo  zdalnego i samodzielnego korzystania z udost p-
nionych przez dostawc  konfigurowalnych i skalowalnych rozwi za  IT (np. moc obli-
czeniowa, przestrze  dyskowa, transfer sieciowy, rodowiska programistyczne, bazy 
danych oraz aplikacje wraz ze zbiorem powi zanych us ug), dokonuj c op aty jedynie 
za faktyczny stopie  ich wykorzystania. Warunkiem koniecznym umo liwiaj cym od-
biorcom korzystanie z rozwi za  IT w modelu cloud computing jest posiadanie urz -
dzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) wraz z do-
st pem do sieci. Odpowiedzialno  za poprawne funkcjonowanie rozwi za  IT udo-
st pnianych jednocze nie wielu odbiorcom spoczywa na dostawcy, który dysponuje 
narz dziami u atwiaj cymi mierzalno  i rozliczalno  us ug, z których skorzysta  dany 
odbiorca.  
 U ytkowanie us ug IT w chmurze obliczeniowej ma w za o eniu funkcjonowa  
podobnie, jak korzystanie z mediów typu woda, gaz, telefonia, pr d, telewizja kablowa, 
bez konieczno ci wnikania u ytkowników w zawi o ci gromadzenia, przetwarzania  
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i udost pniania zasobów przez dostawc . Zasadniczo w chmurze obliczeniowej, amery-
ka ski Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) wyró nia trzy g ówne 
typy rozwi za  IT oferowanych w formie us ug, tj. (Mell, Grance, 2001):  

SaaS – oprogramowanie w formie us ugi,  
PaaS – platforma informatyczna w formie us ugi, 
IaaS – infrastruktura informatyczna jako us uga. 

 Powy sze us ugi dost pne s  w kilku podstawowych wariantach chmur oblicze-
niowych, uzale nionych od lokalizacji i sposobu przetwarzania danych, tj. (Dziembek, 
2016): 

chmura publiczna – w której zewn trzny dostawca (np. Google, Microsoft) do-
starcza rozwi zania IT kierowane do wszystkich zainteresowanych odbiorców, 
chmura prywatna – w której dostawca (podmiot zewn trzny lub dzia  IT) do-
starcza rozwi zania IT wy cznie dla konkretnego przedsi biorstwa lub orga-
nizacji, 
chmura hybrydowa – stanowi po czenie wy ej wymienionych typów chmur, 
chmura wspólnotowa – w której dostawca oferuje rozwi zania IT dla grup or-
ganizacji zjednoczonych wokó  wspólnego celu. 

 Dost pno  i sta y rozwój us ug IT dost pnych w ró nych typach chmur oblicze-
niowych umo liwia implementacj  cloud computing zarówno w mikro, ma ych, red-
nich oraz du ych i mi dzynarodowych przedsi biorstwach. Zastosowanie us ug dost p-
nych w chmurze obliczeniowej mog  rozwa a  w swej strategii dzia ania nie tylko 
nowo powstaj ce, ale równie  dojrza e przedsi biorstwa. 
 
 
2. Potencjalne efekty zastosowania chmury obliczeniowej

 Implementacja chmury obliczeniowej mo e dostarcza  przedsi biorstwom wielu 
korzy ci rozpatrywanych w kilku aspektach tj. strategicznym, ekonomicznym, organi-
zacyjnym, technologicznym, spo ecznym i rodowiskowym. Identyfikacj  potencjal-
nych efektów w wyró nionych aspektach zawarto w tabeli 1.  
 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach wi e si  równie   
z ró nymi wyzwaniami i zagro eniami. Dotycz  one g ównie obaw zwi zanych z bez-
piecze stwem danych, problemów natury prawnej, pewnych ogranicze  technicznych 
oraz barier psychologicznych (Dziembek, Jurga, 2015). Niektóre obawy i problemy 
dotycz ce u ytkowania chmury obliczeniowej mog  wynika  mi dzy innymi z braku 
umiej tno ci korzystania z us ug w spo ecze stwie informacyjnym w Polsce (Budzie-
wicz-Gu lecka, 2010) czy wr cz braku u wiadamiania sobie takich potrzeb i motywacji 
(Kuczera, 2012). Rozwój IT oraz aktywno  instytucji standaryzuj cych i wspieraj -
cych funkcjonowanie chmury obliczeniowej mo e wp yn  na niwelowanie problemów 
oraz zagro e  zwi zanych z cloud computing, a w konsekwencji wzrost jego popular-
no ci. 
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Tabela 1. Potencjalne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach 
 

Aspekty strategiczne Aspekty ekonomiczne 
Koncentracja przedsi biorstwa na kompetencjach 
kluczowych i mo liwo ciach rozwoju biznesu 
Wi ksza elastyczno  prowadzonej dzia alno ci 
i wsparcie dla globalnej i mobilnej dzia alno ci 
firmy 
Mo liwo  przy pieszenia rozwoju przedsi bior-
stwa i szybszego uruchamiania innowacji (np. 
nowych/zmodyfikowanych modeli biznesowych, 
us ug, procesów, produktów) 

Wi ksza efektywno  ekonomiczna (zmniejszony 
poziom nak adów inwestycyjnych)  
Obni ka kosztów zwi zanych np. z utrzymaniem  
i rozwojem infrastruktury IT   
Wy sza przewidywalno  i stabilno  kosztów IT 
Redukcja ryzyka inwestycyjnego w obszarze IT 

Aspekty technologiczne Aspekty organizacyjne 
Mo liwo  u ytkowania zaawansowanych techno-
logicznie zasobów IT (sprz tu, oprogramowania, 
us ug) 
Wysoka elastyczno  i skalowalno  
Wy szy poziom bezpiecze stwa; 
Niezale no  od sprz tu i oprogramowania stoso-
wanego przez u ytkowników   
Wy sza wydajno    
Wysoka dost pno    
Wysoka jako  wsparcia technicznego wiadczona 
przez dostawc  

atwo  u ytkowania zasobów IT (dost p do zaso-
bów w ka dym miejscu i czasie)   
Lepsza wspó praca z klientami i partnerami  
Poprawa wspó dzia ania mi dzy pracownikami 
Przeniesienie odpowiedzialno ci za funkcjonowanie 
i rozwój zasobów IT na dostawc  
Zmniejszenie zapotrzebowanie na specjalistów IT 

atwiejsze zarz dzanie infrastruktur  IT  
Lepsze zapewnienie ci g o ci biznesowej 
Mo liwo  ujednolicenia i uproszczenia procedur 
organizacyjnych 

Aspekty rodowiskowe Aspekty spo eczne 
Mniejsze zu ycie energii elektrycznej 
Oszcz dno  zasobów naturalnych (redukcja 
zasobów IT) 
Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (dwu-
tlenku w gla) 
Redukcja promieniowania, szumu, ha asu zwi za-
nego z u ytkowaniem sprz tu IT 
Redukcja poziomu odpadów 

Rozwój wiedzy oraz aktywizacja pracowników  
w zakresie g bszego i szerszego wykorzystywania 
technologii IT (poprawa poziomu edukacji) 
Mo liwo  pog bienia relacji i poprawy wspó pra-
cy ludzi 
Mo liwo  lepszego poznania najbli szego otocze-
nia spo ecznego 
Generowanie zmian na rynku pracy (praca mobilna  
i ograniczanie podró y s u bowych, zwi ksze-
nie/zmniejszenie zatrudnienia, nowe zawody) 

ród o: opracowanie w asne. 

 
3. Prezentacja i dyskusja nad wynikami bada

 G ównym celem przeprowadzonych bada  by o przede wszystkim okre lenie 
wp ywu chmury obliczeniowej na zmiany w dzia alno ci przedsi biorstw. Natomiast 
celem szczegó owym niniejszego artyku u jest identyfikacja spo ecznych oraz rodowi-
skowych efektów, wynikaj cych z zastosowania chmury obliczeniowej w przedsi bior-
stwach. Wymiar spo eczny i rodowiskowy chmury obliczeniowej jest stosunkowo 
rzadko podnoszony i analizowany w badaniach i publikacjach naukowych. Badania 
wst pne przeprowadzono w okresie od kwietnia do wrze nia 2017 roku w ród ró nych 
typów przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  w województwie l skim (mikro, 
ma e, rednie, jak i du e przedsi biorstwa). Z uwagi na pilota owy charakter bada , do 
przedsi biorstw rozes ano 30 egzemplarzy ankiety. Z uwagi na to, e cztery egzempla-
rze w ogóle nie zosta y zwrócone, a dwa z nich nie spe ni y wymogów formalnych, do 
finalnego badania zaklasyfikowano 24 egzemplarze. 
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 Rozk ad przedsi biorstw pod wzgl dem ich wielko ci by  do  proporcjonalny:  
w badaniu wzi o udzia  29% przedsi biorstw du ych, 29% rednich, 25% ma ych  
i 17% mikroprzedsi biorstw. Najwi cej podmiotów dzia a o w bran y transportu i spe-
dycji (33%) oraz sferze produkcyjnej (33%) oraz handlowej (17%). Ponadto w badaniu 
wzi y udzia  firmy us ugowe (8%), budowlane (4%) oraz z sektora turystyki i rekreacji 
(4%). Ankiety kierowane by y do osób posiadaj cych podstawow  wiedz  odno nie do 
chmury obliczeniowej, a przede wszystkim znaczenia IT w przedsi biorstwie, tj. specja-
listów (50%), kierownictwa (17%), pracowników dzia u IT (17%) oraz w a cicieli lub 
osób z zarz du (16%). Zdecydowana wi kszo  przedsi biorstw (68%) korzysta a  
z rozwi za  IT w chmurze obliczeniowej d u ej ni  2 lata. 
 

 
Rysunek 1. Najcz ciej stosowane us ugi chmury obliczeniowej w badanych przedsi biorstwach 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Najcz ciej wybieranym typem chmury obliczeniowej przez przedsi biorstwa 
by a chmura prywatna (61,9%), nast pnie chmura hybrydowa (28,6%) i chmura pu-
bliczna (23,8%). Dominuj c  us ug  IT, z której korzystaj  respondenci, to SaaS 
(63,6%), mniej wskazywanymi us ugami by y PaaS (45,5%) i IaaS (40,9%). Interesuj -
ce jest, e 13,6% respondentów (mimo i  zadeklarowa o korzystanie z chmury oblicze-
niowej) nie wskaza o adnej z wy ej wymienionych us ug, co mo na zinterpretowa , e 
by  mo e korzystaj  z hostingu stron WWW lub innych us ug, np. CaaS lub BPaaS 
(odpowiednio komunikacja oraz proces biznesowy jako us uga). Mo e to oznacza  
równie , e respondenci inaczej definiuj  lub postrzegaj  model cloud computing. Re-
spondenci najcz ciej w chmurze korzystali z us ug poczty elektronicznej oraz archiwi-
zacji i przechowywania dokumentów (oko o 70%). Popularno  innych wskazywanych 
przez respondentów us ug w chmurze zaprezentowano na rysunku 1. Wed ug respon-
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dentów znaczn  popularno ci  cechowa y si  us ugi wspó dzielenia plików (58%), 
aplikacje wspieraj ce prace biurowe i obieg dokumentów (50%) oraz us ugi przecho-
wywania stron WWW i systemy zarz dzania tre ci  (45%). Mniej popularne by y apli-
kacje: wspomagaj ce zarz dzanie projektami (33%), ochrony antywirusowej (29%), 
wspieraj ce komunikacj  (29%) oraz zarz dzania wybranym obszarem dzia alno ci 
(29%). Ma o popularne w chmurze s  aplikacje wspomagaj ce zarz dzanie ogó em 
procesów w przedsi biorstwie – systemy ERP (20%), programy wspieraj ce zarz dza-
nie informacjami i wiedz  (12%) oraz systemy analityki biznesowej (12%). 
 Istotne z punktu widzenia celu artyku u by y pytania odno nie do efektów rodo-
wiskowych i spo ecznych zwi zanych z zastosowaniem chmury obliczeniowej. W ród 
efektów rodowiskowych, respondenci za najwa niejsze uznali: redukcj  energii elek-
trycznej, ograniczenie promieniowania, szumu i ha asu zwi zanego z u ytkowaniem 
sprz tu IT oraz redukcj  poziomu emisji dwutlenku w gla i ograniczenie ilo ci odpa-
dów. Nale y podkre li , e wszystkie efekty rodowiskowe zidentyfikowane w przed-
si biorstwach stosuj cych cloud omputing w postaci redukcji ró nych niekorzystnych 
czynników (np. gazów, odpadów, szumów) s  pochodn  przej cia przez dostawc  od-
powiedzialno ci za udost pnienie, utrzymywanie i rozwój infrastruktury IT. Wskazania 
respondentów odno nie do efektów rodowiskowych w wyniku zastosowania chmury 
obliczeniowej zaprezentowano na rysunku 2.  
 

 
Rysuenk 2. Efekty rodowiskowe zastosowania chmury obliczeniowej 

ród o: opracowanie w asne. 

 
 Respondenci zauwa aj , e brak zaawansowanej infrastruktury IT (serwery)  
i niezb dnych pomieszcze  (serwerowni), wymagaj cych nieustannego ch odzenia, 
pozwala im zmniejszy  zu ycie energii elektrycznej. Oczywiste jest, e rozwi zania IT 
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dost pne w chmurze obliczeniowej wymagaj  zasilania energi  elektryczn , jednak e  
w centrach danych, gdzie dostawcy udost pniaj  rozwi zania IT w ramach chmury 
obliczeniowej dla wielu odbiorców stosowane s  mechanizmy wirtualizacji, które 
umo liwiaj  bardziej efektywne wykorzystywanie sprz tu IT, skutkuj ce zmniejsze-
niem zu ycia energii elektrycznej. Ogólnie mo na za o y , e zu ycie energii przez 
jedno lub kilka centrów danych powinno by  ni sze od sumy zu ycia energii niezb d-
nych dla zasilania ogó u serwerów nale cych do przedsi biorstw. Potwierdzaj  to 
badania firmy IDC, która szacuje, e w 2015 roku, dzi ki zastosowaniu wirtualizacji 
(VMware), na ca ym wiecie unikni to instalacji 13,8 mln serwerów fizycznych, które 
zu y yby 120 mln MWh energii elektrycznej (Gille, Vela, 2016). Znaczne efekty dla 
rodowiska mog  by  równie  osi gni te dzi ki zastosowaniu przez dostawc  energo-

oszcz dnych serwerów w centrum danych oraz przyj tym procedurom optymalizuj -
cym zu ycie energii, w tym bazowaniu na ekologicznych ród ach energii. 
 Wa nym efektem rodowiskowym zastosowania chmury obliczeniowej wskazy-
wanym przez respondentów jest równie  redukcja emisji dwutlenku w gla i innych 
gazów maj cych wp yw na efekt cieplarniany. Potwierdzaj  to szacunki organizacji 
GeSI, z których wynika, e zast pienie lokalnych serwerów us ugami chmurowymi 
przez 80% przedsi biorstw na wiecie przynios oby redukcj  emisji gazów cieplarnia-
nych, porównywaln  z odstawieniem do gara u 1,7 mln aut. Podobne wnioski p yn   
z bada  Carbon Disclosure Project, w których stwierdzono, e du a mi dzynarodowa 
firma, poprzez przeniesienie swej dzia alno ci do chmury obliczeniowej, mo e nie tylko 
zaoszcz dzi  oko o 10 mln dolarów rocznie, ale tak e w ci gu pi ciu lat mo e zmniej-
szy  swoj  emisj  CO2 a  o 30 tysi cy ton, co stanowi równowarto  emisji prawie  
6 tysi cy samochodów osobowych rocznie (Siergiej, 2016). 
 W ród efektów spo ecznych zastosowania chmury obliczeniowej respondenci 
zwrócili uwag  na te wp ywaj ce na zmiany na rynku pracy, ale równie  na polepszenie 
wspó pracy mi dzy lud mi oraz popraw  poziomu edukacji, co oddzia uje na zwi ksze-
nie poziomu wiedzy oraz wykszta cenia (rys. 3). Ka de nowo wprowadzane rozwi za-
nie technologiczne skutkuje np. rosn cym zapotrzebowaniem na specjalistów z danej 
dziedziny (cloud engineer, cloud architect) lub odwrotnie, mo e powodowa  zmniej-
szenie popytu na pracowników (administratorzy IT), których praca mo e by  cz ciowo 
przejmowana np. przez systemy informatyczne. Poprawa wspó pracy mi dzy lud mi 
wynika z mo liwo ci atwego dost pu do tych samych zasobów dla ró nych i cz sto 
rozproszonych geograficznie grup spo ecznych, którzy korzystaj  z us ug o ró nej po-
rze. Us ugi w chmurze wzmacniaj  wspó prac  dzi ki dostarczaniu zaawansowanych  
i bezpiecznych aplikacji, z których u ytkownicy mog  w atwy, szybki oraz tani sposób 
korzysta . W rezultacie podnosi si  komfort rodowiska pracy i poprawia efektywno  
pracy u ytkowników (np. pracowników, przedsi biorców), eliminuj c bariery o charak-
terze organizacyjnym, edukacyjnym, mentalno ciowym czy ekonomicznym. Populary-
zacja idei chmury obliczeniowej w mediach, nowe metody edukacji i kszta cenia oraz 
powszechno  dost pu do materia ów szkoleniowych zwi kszaj  wiedz  spo ecze stwa 
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odno nie do nowych mo liwo ci zastosowa  technologii IT. Wida  wi c wyra nie 
znaczny potencja  oddzia ywania chmury obliczeniowej na rozwój spo ecze stwa in-
formacyjnego. 
 

 
Rysunek 3. Czynniki podkre laj ce aspekt spo eczny chmury obliczeniowej 

ród o: opracowanie w asne. 

 
Podsumowanie

 Chmura obliczeniowa dysponuje znacznym potencja em zmieniaj cym zasady 
nabywania, u ytkowania i op acania rozwi za  IT przez odbiorców. Jej rosn ca popu-
larno  w ród zró nicowanych zarówno co do bran y, jak i wielko ci przedsi biorstw, 
wynika z pozytywnych efektów zastosowania tego instrumentu w praktyce gospodar-
czej. Korzy ci modelu cloud computing mo na rozpatrywa  w wymiarze strategicznym, 
ekonomicznym, organizacyjnym, technologicznym, spo ecznym i rodowiskowym. 
Chmura obliczeniowa ma oczywi cie ograniczenia i stoj  przed ni  wyzwania, które 
nale y gruntownie rozwa y  przed podej ciem decyzji o zastosowaniu takiej formy 
korzystania z rozwi za  IT. 
 W artykule zidentyfikowano rodowiskowe i spo eczne efekty zastosowania 
chmury obliczeniowej w przedsi biorstwie. Wst pne wyniki potwierdzaj  wa no  
zagadnienia i wskazuj  na konieczno  dalszych pog bionych bada  w obszarze efek-
tów zastosowania chmury obliczeniowej. Znaczne mo liwo ci w zakresie ochrony ro-
dowiska oraz wspomaganie rozwoju spo ecze stwa informacyjnego powoduj  e chmu-
ra obliczeniowa b dzie w najbli szej przysz o ci zyskiwa  na popularno ci w przedsi -
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biorstwach i znaczeniu w gospodarce, wytyczaj c jednocze nie dalszy kierunek prze-
mian na dynamicznie zmieniaj cym si  rynku IT. 
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SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CLOUD COMPUTING SOLUTIONS’ 
APPLICATION IN ENTERPRISES. THE PRELIMINARY RESULTS 

 
 
Keywords: cloud computing, company, environmental effects, social effects 
Summary. Currently, the company’s functioning on the market is, to a large extent, determined 
by information and communication technologies. These technologies offer a lot of tools and 
solutions, that have a positive impact on the company's operations in all its areas. And cloud 
computing is one such a tool, which has become more and more important in recent years. Cloud 
Computing is a tool not only affects the acceleration or improvement of company management 
processes, but also brings a number of benefits considered in strategic, economic, organizational, 
technological or social and environmental aspects, the identification of which is the purpose of 
this article. The purpose of this article is to identify the environmental and social effects of cloud 
computing The article presents preliminary results of research conducted among enterprises that 
use cloud computing services 
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