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Gospodarka elektroniczna jest efektem zmian, jakie zasz∏y
w strukturze dzia∏alnoÊci gospodarczej pod wp∏ywem zastosowania nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych. Miejscem narodzin i rozwoju technologii informatycznych sà Stany Zjednoczone. To w∏aÊnie w tym kraju
procesy te sà najbardziej zaawansowane i najszybciej si´ rozwijajà. Wart
odnotowania jest fakt, ˝e gospodarka elektroniczna nigdy nie znajduje si´ w fazie stagnacji i to powoduje, ˝e Stany Zjednoczone sà najbardziej zaawansowanym technologicznie krajem Êwiata. Utrzymujàca si´ korzystna koniunktura gospodarcza
sprawi∏a, ˝e w latach 1995-1999 PKB w USA wzrós∏ o 4 proc., a Êredni
wzrost produktywnoÊci wyniós∏ 4,5 proc. Efektem tego by∏ znaczny spadek bezrobocia, który do koƒca lat 90. wynosi∏ tylko 4,5 proc. – w opinii
ekspertów taki stan rzeczy by∏ spowodowany wielkim „boomem” internetowym z koƒca lat 90. i pierwszych tygodni 2000 roku. W 2003 roku
wzros∏y równie˝ znacznie, bo w granicach 20 proc., wydatki na reklam´
internetowà w USA.
Ârodowiska ekonomistów poczàtkowo by∏y sceptycznie nastawione do
du˝ego wp∏ywu technologii informatycznych, a co si´ z tym wià˝e komercyjnego wykorzystania Internetu na korzystnà koniunktur´ gospodarczà
w Stanach Zjednoczonych. Jednak dane statystyczne nie potwierdza∏y tego pesymistycznego podejÊcia. Wed∏ug szacunków w 1999 roku w USA
sektor zaawansowanych technologii obejmowa∏ 25 proc. ca∏ej gospodarki, a sektor technologii informatycznych sta∏ si´ najwi´kszym jej sektorem
i wynosi∏ 11 proc. PKB. Na poczàtku 2003 roku ponownie wzrós∏ wskaênik satysfakcji amerykaƒskich klientów dla sektora e-commerce i wynosi∏
ju˝ ponad 80 punktów. O wzroÊcie w dziedzinie IT
przesàdzi∏y w g∏ównej mierze inwestycje
przedsi´biorstw , które ponownie zacz´∏y wzrastaç, po okresie
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za∏amania w 2000 roku. Dotyczy∏y one przede wszystkim sektorów takich jak telekomunikacja czy finanse.
Sukces inwestycji w tych dziedzinach da∏ podstawy do przypuszczeƒ, ˝e
ten korzystny trend b´dzie si´ utrzymywa∏ wraz z wykorzystaniem Internetu w innych sektorach gospodarki. OczywiÊcie nie tylko wspomniane inwestycje stanowià o sukcesie gospodarki Stanów Zjednoczonych. Niewàtpliwy du˝y wp∏yw ma równie˝ postawa spo∏eczeƒstwa amerykaƒskiego,
gdzie g∏´boko sà zakorzenione takie idee jak: sk∏onnoÊç do oszcz´dzania,
przychylne nastawienie do wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych
oraz nieustanne dà˝enie do zwi´kszania efektywnoÊci gospodarowania.
Rewolucja cyfrowa, jaka dokona∏a si´ w ostatnich latach spowodowa∏a, ˝e
firmy, które sà otwarte na nowe technologie, by∏y zdolne osiàgnàç znaczna przewag´ nad konkurencjà. Dzi´ki nowym rozwiàza-

niom nastàpi∏a automatyzacja procesów, która poprawi∏a przede wszystkim przep∏yw in-
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formacji i przedsi´biorstwa mog∏y znacznie obni˝yç koszty swojej dzia∏alnoÊci i zwi´kszyç elastycznoÊç
dzia∏aƒ. Sektor technologii informatycznych nieprzerwanie zajmuje si´ opracowywaniem nowych rozwiàzaƒ i narz´dzi, których zadaniem ma byç podniesienie
efektywnoÊci przedsi´biorstw. Majàc do dyspozycji
szybki i ∏atwy dost´p do informacji, firma jest w stanie
monitorowaç przebieg pracy, zwracajàc szczególnà
uwag´ na optymalny przebieg procesów.

Gospodarka elektroniczna nie
jest niestety gospodarka doskona∏à , równie˝ i tutaj mo˝na dostrzec pewne mankamenty. Powszechnym jest fakt, ˝e rozwój Internetu
nast´puje dzi´ki standaryzacji pewnych rozwiàzaƒ
technologicznych i zjawisko to jest jak najbardziej po˝àdane. Jednak przypadek Microsoft’u pokazuje sytuacje, w których standaryzacja w dziedzinie systemów
operacyjnych jest niekorzystna z punktu widzenia
klienta. Dla giganta z Redmond jest to o tyle komfortowa sytuacja, gdy˝ korzyÊci ze stosowania standardu
sà znacznie wi´ksze od wartoÊci oferowanego produktu, którym w tym przypadku jest system Windows.
Nie ujmujàc zas∏ug tej firmy w popularyzowaniu
komputerów osobistych dostrzegamy, ˝e klienci p∏acà
niebagatelne sumy za produkt, który jest zawodny
i charakteryzuje si´ du˝à podatnoÊcià na wirusy komputerowe. Niestety wi´kszoÊç dobrych i powszechnie
u˝ywanych aplikacji powstaje niemal wy∏àcznie dla tego systemu i w ten sposób u˝ytkownicy komputerów
osobistych sà skazani na ten produkt. Przyk∏ad Microsoft’u doskonale obrazuje Prawo Rosnàcych Przychodów, które w przemyÊle informatycznym ca∏kowicie
zastàpi∏o znane powszechnie Prawo Malejàcych Przychodów.
Firma sprzedajàc setki tysi´cy sztuk swojego produktu doprowadza do sytuacji, w której drastycznie maleje jednostkowy koszt opracowania takiego systemu.
Przedstawiony przyk∏ad jest modelem sukcesu samonap´dzajàcego, przy czym korzyÊci skali rosnà nieskoƒczenie.

Niebezpieczeƒstwo dzia∏alnoÊci
monopolistów na elektronicznym
rynku nie jest a˝ tak groêne , jeÊli
zdamy sobie spraw´, i˝ jest to rynek otwarty i monopol ten mo˝e byç w ka˝dym momencie zagro˝ony ze
strony konkurencji. Jednak w przypadku Microsoftu
pozycja jego wydawa∏a si´ na tyle nie zagro˝ona, ˝e

rzàd amerykaƒski podjà∏ decyzj´ o podziale firmy na
dwa niezale˝ne od siebie przedsi´biorstwa. Czy by∏o to
rozwiàzanie korzystne dla klientów, oka˝e si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Nowe technologie w znacznym stopniu u∏atwiajà firmom wejÊcie na rynek i sprawiajà, ˝e stajà si´ one bardziej konkurencyjne. Wdra˝anie idei elektronicznego
biznesu ma nieocenione zalety, oto niektóre z nich:
• znaczne obni˝enie kosztów operacyjnych
• poprawienie jakoÊci obs∏ugi klienta
• szybka komunikacja z klientem
• mo˝liwoÊç dotarcia do znacznie szerszego grona
odbiorców, w odniesieniu do handlu tradycyjnego
• przyspieszenie procesu dokonywania transakcji
• zmniejszenie kosztów magazynowania, poprzez
efektywniejsze zarzàdzanie zapasami.
Technologie informatyczne stwarzajà nowe mo˝liwoÊci
dla rozwoju przedsi´biorstw. Wykorzystanie sieci Internet znacznie usprawnia komunikacj´, wspomaga
badania marketingowe oraz pozwala skróciç czas
wprowadzania produktu na rynek i obni˝a koszty jego
projektu.
Pomimo tego, ˝e gospodarka elektroniczna niesie za
sobà wi´cej korzyÊci ni˝ zagro˝eƒ, du˝ym wyzwaniem
dla firm jest odpowiednie dostosowanie si´ do nowych
warunków. Nale˝y zdaç sobie spraw´, ˝e samo wdra˝anie nowych technologii nie prowadzi do sukcesu firmy na rynku. Cz´sto konieczna jest równie˝ zmiana
sposobu zarzàdzania przedsi´biorstwem oraz oparcie
si´ na zachodzàcych w nim procesach – reengineering.
Nieodzowne sà tak˝e zmiany w kulturze pracy oraz
stawianie nowych wymagaƒ wobec pracowników. Aby
umiej´tnie wykorzystaç zdobycze technologii nale˝y
szybko i trafnie podejmowaç decyzje, po to, by nadà˝aç za konkurencjà. Jednak zadanie to mo˝e byç wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników, na których popyt znacznie przewy˝sza ich poda˝.
Taka sytuacja stanowi powa˝ne zagro˝enie dla rozwoju gospodarki elektronicznej. Zapotrzebowanie na
specjalistów z dziedziny IT jest bardzo du˝e w wielu
krajach i w obecnej chwili jest to globalny problem.
Wp∏yw Internetu na poszczególne ga∏´zie gospodarki
jest bardzo zró˝nicowany i odnosi si´ zarówno do sektorów ju˝ wczeÊniej istniejàcych, jak i do tych, które
powsta∏y w wyniku rozwoju Sieci.
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