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„e-Business” - globalne wskaêniki porównawcze w krajach europejskich, w latach 2003-2004
O globalnych wskaênikach pomiaru zaawansowania zastosowaƒ technologii ICT
w gospodarkach poszczególnych krajów pisano w „Logistyce” ju˝ dwukrotnie (nr
2/2004 oraz nr 3/2004). W niniejszym artykule przedstawiono najnowsze wyniki obliczeƒ wartoÊci trzech takich wskaêników,
zaprezentowane przez ró˝ne agendy OECD
oraz Komisji Europejskiej.
Prace nad konstrukcjà wzgl´dnie prostego, a jednoczeÊnie oddajàcego najszerzej rzeczywistoÊç wskaênika globalnego, tzn. reprezentatywnego dla
ca∏ego kraju wzgl´dnie dla ca∏ych sektorów gospodarki, trwajà ju˝ od kilku
lat. Biorà w nich udzia∏ ró˝ne agendy
Unii Europejskiej, Eurostat, OECD, krajowe urz´dy statystyczne, akademickie
i inne instytuty badawcze.
Od roku 2002 testowane sà ró˝ne
warianty konstrukcji wskaêników, dobierane sà coraz to nowe êród∏a danych. Niezale˝nie bowiem od trudnoÊci
zwiàzanych z liczbowym odwzorowaniem zarówno aspektów technicznych,
jak i efektów ekonomicznych, roÊnie
iloÊç krajów Unii obj´tych badaniami
w zakresie zastosowaƒ ICT, co pot´gu-

je trudnoÊci w przypadku analiz porównawczych. W samej UE wyst´puje ju˝
25 krajów, a uwzgl´dnia si´ tak˝e trzy
kraje kandydujàce. Stàd do prac nad
metodykà obliczania wskaêników globalnych trzeba by∏o ostatnio w∏àczyç
tak˝e problem wielkoÊci prób krajowych i sektorowych.
Prace metodyczne sà prowadzone
doÊç szeroko i nie wy∏oniono jeszcze
rozwiàzaƒ optymalnych, tak dla porównaƒ mi´dzynarodowych, jak i krajowych. Do niniejszej prezentacji wybrano trzy globalne wskaêniki porównawcze, przedstawiane ostatnio najcz´Êciej w publikacjach Komisji Europejskiej, jako w miar´ dobrze przetestowane we wszystkich krajach. Nie
b´dà natomiast omówione szczegó∏owo zasady ich obliczania, interesujàce
g∏ównie metodyków.

Wskaênik globalny „e-Business”
Jest to wskaênik stosunkowo najprostszy, posiadajàcy najszersze zastosowania porównawcze. S∏u˝y bowiem
do porównywania stanu zaawansowania e-gospodarki w poszczególnych
krajach, sektorach oraz przedsi´bior-

stwach. Jego koncepcja wyrasta z prac
metodycznych OECD, podejmowanych
ju˝ przed rokiem 2002. „e-Business
Index” sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych
podwskaêników, te zaÊ z kolei ze zbiorów 5–6 dalszych. Zbiory te tylko nieznacznie zmieni∏y si´ od czasu pierwszych obliczeƒ, dokonanych w 2003 r.
na wynikach badaƒ przeprowadzonych
w roku 20021.Wymienione tam zmienne sk∏adowe sà wyra˝ane odsetkami
przedsi´biorstw, stosujàcymi okreÊlone
technologie ICT, wa˝onymi przez liczby
zatrudnionych.
Niestety pierwsze obliczenia wartoÊci wskaêników e-Business z 2003 r.
nie mogà s∏u˝yç do dalszych porównaƒ, poniewa˝ póêniej zmieniono sektory poddane badaniom oraz ich zakresy; m.in. zmniejszono ich iloÊç z 15
do 10. Najbardziej aktualne wartoÊci
omawianego wskaênika przedstawiono poni˝ej w zestawieniach porównawczych dla 10 sektorów gospodarczych, dla siedmiu wybranych krajów
UE oraz dla struktury wielkoÊciowej
badanych przedsi´biorstw2. W przypadku pierwszego porównania pokazano ponadto przyk∏adowo wartoÊci
podwskaêników w zbiorach A i B.

Tab. 1. WartoÊci wskaênika „e-Business” w 10 sektorach w przekroju podwskaêników grup A i B w okresie 2003/2004

Sektory

A

B

Infrastruktura ICT

Wykorzystanie ICT

Tekstylny

47

23

Chemiczny

82

54

Elektroniczny

91

74

Transportowy

98

91

Rzemioslo

29

24

Handel

50

53

Turystyka

59

64

Us∏ugi ICT

100

100

Us∏ugi biznesowe

75

51

S∏u˝ba zdrowia

38

39

Charakterystyka podwskaêników w obu zbiorach: „A – Mo˝liwoÊci technologiczne oraz B – Korzystanie z technologii” zosta∏a przedstawiona w artykule pt. Globalny wskaênik e-gotowoÊci „E-Business”, „Logistyka” nr 3/04.
2 èród∏o informacji liczbowych: The European e-Businees Report, Third Synthesis Report, 2004 edition, European Commision.
1

Banku Danych o In˝ynierach poszukuje dla swojego Klienta:
Kierownika ds. Zakupów
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/1/1179700.htm

Logistyka 1/2005

31

Elektroniczna gospodarka

Rys. 1. Wskaêniki „e-Business” w krajach UE, w uj´ciu sektorów, w okresie 2003/2004

Rys. 2. Wskaêniki „e-Business” w pi´ciu wybranych krajach UE i Estonii oraz Polsce, w okresie
2003/2004

Rys. 3. Wskaêniki „e-Business” w uj´ciu wielkoÊci przedsi´biorstw w krajach UE, w okresie
2003/2004
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Jak widaç, niemal równa jest iloÊç
sektorów, gdzie posiadana infrastruktura ICT nie jest wykorzystywana cz´sto
nawet w po∏owie. Sà jednak te˝ sektory, gdzie firmy – nie dysponujàc jeszcze
w∏asnymi technologiami – w∏àczajà si´
w procesy technologiczne zachodzàce
na rynku. Obliczane za pomocà wa˝enia liczbami pracujàcych Êrednie wskaêniki „e-Businessu” pozwalajà uszeregowaç je zgodnie ze stopniem zaawansowania ca∏ych sektorów.
Z analizy innych wskaêników sektorowych widaç wyraênie, ˝e g∏ównie dà˝enie do zmniejszania kosztów w dziedzinie zaopatrzenia powoduje, i˝
przedsi´biorstwa w tzw. sektorach produkcyjnych sà znacznie bardziej zaawansowane w korzystaniu z technologii ICT. Doganiajà je ostatnio firmy
z dwóch sektorów us∏ugowych, zw∏aszcza z sektora turystyki. W tym ostatnim
a˝ ok. 30% firm sprzedawa∏o ju˝
w okresie 2003/2004 us∏ugi on-line. Natomiast w sektorze handlu, handel
elektroniczny nie rozwija si´ tak szybko
jak oczekiwano, stanowiàc z regu∏y tylko dodatek do handlu tradycyjnego.
Ostatnie badania przedsi´biorstw na
temat wykorzystywania technologii ICT
obj´∏y tak˝e ponad 2600 przedsi´biorstw z paƒstw – nowych cz∏onków
UE. Wszystkie obliczone na podstawie
ich wyników wskaêniki, w tym tak˝e
wskaêniki globalne wykaza∏y, i˝ w tej
ostatniej grupie paƒstw nie ma wyraênych opóênieƒ, a niektóre kraje, jak
S∏owenia, Estonia i – cz´Êciowo – Czechy – mogà si´ nawet zaliczaç do e-liderów w Europie.
Wprawdzie Polska, W´gry czy ¸otwa
uzyskujà wyraênie gorsze wskaêniki,
jednak mimo to sà one zbli˝one do poziomu wyst´pujàcych w s∏abiej rozwini´tych technologicznie dawnych krajach EU.
Jakkolwiek wszystkie przedsi´biorstwa sà zainteresowane obni˝aniem
kosztów dzia∏alnoÊci za pomocà technologii ICT, sta∏e koszty ich zakupu
i eksploatacji okazujà si´ nadal relatywnie wysokà przeszkodà dla ma∏ych
przedsi´biorstw.
WÊród sektorów, w których MSP specjalizujà si´ w handlu elektronicznym,
sà handel i turystyka. Udzia∏ sprzeda˝y
on-line przekracza tam 5% ogó∏u. Jednak˝e w∏aÊnie w sektorze handlu tylko
20% MSP zintegrowa∏o system on-line
z ca∏ym systemem sprzeda˝y, podczas
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gdy a˝ 60% du˝ych detalistów ju˝ to
Obliczony ostatnio w INSEAD w rauczyni∏o.
mach analiz porównawczych punktowy
wskaênik NRI dla 102 krajów, w pierwWskaênik e-gotowoÊci NRI
szej dwudziestce wskaza∏ na dziewi´ç
krajów europejskich.
Drugim globalnym wskaênikiem poObliczony w ramach specjalnego
równawczym, stosowanym g∏ównie do grantu badawczego tak˝e w INSEAD
oceny stopnia zaawansowania techno- (autorzy Soumitra Dutta i Amit Jain)
logii ICT w gospodarce poszczegól- ranking 25 krajów nale˝àcych do UE
nych krajów, jest wskaênik e-gotowo- oraz trzech kandydujàcych, wed∏ug
Êci NRI (The Networked Readiness Index). wartoÊci wskaênika punktowego,
Po raz pierwszy zosta∏ on zapropono- uwzgl´dniajàcego jednak nieco inne
wany i zaprezentowany przez Âwiato- zmienne sk∏adowe, okreÊli∏ miejsce Polwe Forum Gospodarcze w 2002 r. dla ski na 20 pozycji. Pierwsze trzy zajmu82 krajów. Obecnie prace nad nim sà jà Dania, Szwecja i Holandia, 14 – Estokontynuowane w INSEAD, a w Rapor- nia, 18 – S∏owenia, 19 – Czechy, 26 –
cie 2003/04 „Global Information Tech- W´gry, 27 – Rumunia oraz 28 – Bu∏ganology” zosta∏ przedstawiony ju˝ dla ria,
102 krajów. Wskaênik ten sk∏ada si´
Wskaênik NRI pozwala wi´c przede
z trzech g∏ównych podwskaêników wszystkim oceniç gotowoÊç i zdolnoÊç
(e-otoczenie, e-gotowoÊç, e-wykorzy- danego kraju do uczestniczenia i korzystanie), utworzonych z kolei z trzech stania z sieciowej gospodarki. Mo˝e
dalszych zmiennych, np. w „e-wyko- te˝ skierowaç uwag´ krajów opóêniorzystanie” z wykorzystania indywidu- nych w tej dziedzinie na doÊwiadczenia
alnego, przedsi´biorstw oraz instytu- krajów przodujàcych, o podobnej wielcji publicznych. Wskaêniki te nie sà koÊci czy poziomie gospodarki.
wyra˝one w odsetkach a w punktach.
Po pierwszych próbach i testach obli- Porównawczy wskaênik Scoreboard
czeƒ uznano bowiem, ˝e poszczególDla oceny stopnia zaawansowania
ne wskaêniki sk∏adowe nie majà równego znaczenia dla gospodarki czy technologii ICT w poszczególnych sekprzedsi´biorstwa. Niektóre z nich ma- torach gospodarczych oraz zaprezentojà wi´ksze znaczenie/wagi, wynikajàce wania ich w sposób graficzny, stosowaz charakteru dzia∏alnoÊci gospodar- ny jest specjalny wskaênik e-Business
czej, rodzaju produkowanych towarów Scoreboard. Jego celem jest pokazanie
lub us∏ug, specyfiki ∏aƒcucha wartoÊci nie tylko ró˝nic pomi´dzy zaawansowaw sektorze itp. Dlatego te˝ poszcze- niem ICT w ka˝dym sektorze, ale tak˝e
gólnym wskaênikom sk∏adowym przy- roli i relatywnego znaczenia poszczepisano zró˝nicowane wagi, gdzie naj- gólnych kierunków zastosowaƒ (w forwy˝sza wartoÊç si´ga∏a 10, zaÊ brak wy- mule wskaêników) w ka˝dym sektorze.
Wskaênik porównawczy Scoreboard
st´powania wartoÊci jakiegoÊ wskaênijest konstruowany w oparciu o 16 sk∏aka oznacza∏ 0.

dowych podwskaêników, zgrupowanych w cztery równe zbiory, zgodnie
z funkcjami gospodarczymi, które charakteryzujà. Zbiory te dotyczà:
1) infrastruktury ICT w przedsi´biorstwach
2) automatyzacji wewn´trznych procedur biznesowych
3) integracji zaopatrzenia i ∏aƒcucha
dostaw
4) marketingu i sprzeda˝y.
Wybór i definicja wskaêników sk∏adowych nast´puje zgodnie z wymaganiami
pragmatycznymi, uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç danych (dane muszà byç dost´pne
dla wszystkich sektorów i co najmniej
dla 5 krajów UE) oraz ich wiarygodnoÊç
(tylko minimalna iloÊç wskaêników odzwierciedlajàca subiektywne opinie badanych zostaje uwzgl´dniona). Niektóre
ze sk∏adowych wskaêników sk∏adajà si´
wi´cej ni˝ z jednej zmiennej.
Przy obliczaniu wartoÊci wskaênika
Scoreboard wykorzystuje si´ wskaêniki
procentowe ze wszystkich sektorów
dla wykazania, o ile wybrany sektor
ró˝ni si´ od ich Êredniej. Procedury obliczeniowe mo˝na okreÊliç za pomocà
dwóch g∏ównych za∏o˝eƒ:
• wartoÊç wskaênika Scoreboard jest
oparta na wartoÊciach Êrednich oraz
odchyleniach standardowych
• w ostatniej fazie obliczeƒ, przystosowujàcych wyniki do graficznego odwzorowania, wartoÊç wskaênika jest
wyra˝ona poprzez trzy parametry:
• „zero” stanowiàce Êrednià wartoÊç
dla wszystkich sektorów
• „+1” oznaczajàce, ˝e wskaênik procentowy jest wy˝szy od Êredniego dla
wszystkich sektorów

Tab. 2. Najwy˝sze wartoÊci wskaênika NRI w okresie 2003/04. èród∏o: Global Information Technology – Report 2003/04

Kraj
USA
Singapur
Finlandia
Szwecja
Dania
Kanada
Szwajcaria
Norwegia
Australia
Irlandia

IloÊç punktów

Kraj

IloÊç punktów

5,50
5,40
5,23
5,20
5,19
5,07
5,06
5,03
4,88
4,88

Niemcy
Japonia
Holandia
Luksemburg
Anglia
Izrael
Tajwan
Hong Kong
Francja
Korea

4,85
4,80
4,79
4,76
4,68
4,64
4,62
4,61
4,60
4,60

BIGRAM S.A. poszukuje dla swojego Klienta:
Kierownika Dzia∏u Zaopatrzenia
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/1/1179876.htm

Logistyka 1/2005

33

Elektroniczna gospodarka

Analizà porównawczà
obj´to 10 sektorów.





oznacza najwy˝szà wartoÊç
wskaênika w jednym
z porównywanych sektorów
Êrednia wartoÊç wskaênika
porównywanych sektorów
wartoÊç wskaênika
wybranego sektora

• „-1” mówiàce, ˝e wartoÊç wskaênika
Wskaênik stosowany jest wy∏àcznie
w danym sektorze jest ni˝sza od do prezentowania stopnia zaawansoÊredniej.
wania e-biznesu w jednym, wybranym
sektorze.
Graficzne odwzorowanie wskaênika
Poni˝ej przedstawione zosta∏y cztery
Scoreboard mo˝e przybieraç dwie formy: wykresy zagregowanej „paj´czyny”,
• tzw. paj´czyny (spider diagram), gdzie wartoÊç wskaênika ka˝dego sekw której kszta∏t wykresu wyznaczajà tora sk∏ada si´ z czterech zagregowawartoÊci 16 wspomnianych wczeÊniej nych wskaêników:
wskaêników. Diagram paj´czyny stoA – infrastruktury ICT przedsi´suje si´ te˝ (choç rzadziej) do porów- biorstw
nywania znaczenia e-biznesu we
B – automatyzacji wewn´trznych prowszystkich sektorach. Wykres ten ma cesów biznesowych
charakter szczegó∏owy
C – e-integracji zaopatrzenia i ∏aƒcu• tzw. uproszczonej paj´czyny (brilliant cha dostaw
diagram), o mniejszych rozmiarach,
D – e-marketingu i sprzeda˝y.
gdzie cztery rogi kwadratu sà wyznaczane przez Êrednie wartoÊci czterech
W sektorze „Urzàdzenia transportozbiorów sk∏adajàcych si´ z 4 wskaêni- we” wielkoÊç wskaênika jest prawie
ków. Natomiast wartoÊç porównaw- równa najwy˝szej wartoÊci w pozostacza e-biznesu w danym sektorze jest ∏ych sektorach w przypadku e-dostaw
prezentowana na tle Êredniej wartoÊci oraz integracji wewn´trznej. Jest te˝
wskaêników dla pozosta∏ych sekto- wysoka w przypadku infrastruktury
rów oraz na tle najwy˝szej wartoÊci oraz e-sprzeda˝y. Inny obraz wyst´puje
wskaênika, w którymÊ z sektorów. w trzech sektorach us∏ugowych. W hanInaczej mówiàc, jest to zagregowany dlu wartoÊç wskaênika sektorowego
obraz Êrednich wartoÊci czterech jest we wszystkich czterech kierunkach
grup wskaêników sk∏adowych, obli- e-biznesu ni˝sza od Êredniej. W sektoczany dla ka˝dego sektora.
rze turystyki natomiast, przy podobnie
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niskich – jak w przypadku handlu –
wartoÊciach wskaênika w trzech kierunkach e-biznesu, bardzo wysoka, zbli˝ona do najwy˝szej sektorowej jego wartoÊç, wyst´puje w zakresie e-marketingu i e-sprzeda˝y. W sektorze zaÊ us∏ug
biznesowych wartoÊç wskaênika sektorowego we wszystkich czterech kierunkach e-biznesu jest równa wartoÊci
Êredniej dla pozosta∏ych sektorów.
Graficzne odwzorowanie stopnia zaawansowania e-biznesu wewnàtrz badanych sektorów, jak i mi´dzy nimi, ma
du˝à wartoÊç poglàdowà i ∏atwo pozwala wyciàgaç wnioski, zw∏aszcza
w zakresie opóênieƒ, jednak samo obliczanie jest doÊç pracoch∏onne.
Âwiadczyç mo˝e o tym tak˝e fakt, ˝e
wskaênik Scoreboard zosta∏ skonstruowany i obliczony po raz pierwszy dopiero w 2004 r., przy wykorzystaniu wyników badaƒ przeprowadzonych w roku
2003. Byç mo˝e zmieni si´ jeszcze jego
konstrukcja w sensie jej uproszczenia.
Na razie stanowi podstaw´ do doÊç obszernie obecnie przeprowadzanych porównawczych analiz sektorowych.
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