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E-biznes – Êwiatowe trendy rozwoju
Ocena trendów i charakterystyk rozwoju e-biznesu w gospodarkach paƒstw
po∏o˝onych w ró˝nych cz´Êciach Êwiata,
z uwagi na czasoch∏onnoÊç i kosztoch∏onnoÊç musi si´ ograniczaç tylko do
najbardziej podstawowych kierunków.
Stàd te˝ badania prowadzone przez wyspecjalizowane
agendy Komisji Europejskiej
zosta∏y skoncentrowane na
trzech obszarach: Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych AP oraz Japonii.
Ostatnio opublikowane
dane porównawcze dotyczà
2002 r. Znane ju˝ sà wprawdzie dane dla roku 2003, ale
tylko w przypadku Unii Europejskiej, dlatego nie b´dà
dalej cytowane1. Dane omawiane pochodzà z dost´pnych mi´dzynarodowych
êróde∏ statystycznych oraz
porównaƒ takich, jak na
przyk∏ad Global Information
Technology Report, opublikowane przez Âwiatowe Forum Gospodarcze w 2003 r.

ralnie rozwój sieci i jej jakoÊç zale˝y od
poziomu rozwoju gospodarki. Znane sà
jednak przypadki, gdzie w krajach o podobnym dochodzie krajowym brutto/1
mieszk. poziomy infrastruktury ICT ró˝ni∏y si´. Wp∏yw bowiem na nie ma nie

tylko poziom zamo˝noÊci, ale tak˝e uregulowania prawne, strategie gospodarcze, a tak˝e specyfika geograficzna.

We wszystkich zaawansowanych gospodarczo krajach dost´p do Internetu
jest powszechny i ocenia si´,
˝e osiàgnà∏ ju˝ punkt nasycenia. W∏aÊciwie wskaêniki dost´pu sà prawie identyczne
w Europie, USA oraz w Japonii. Nie sà natomiast identyczne sposoby dost´pu do
Internetu. Generalnie daje
si´ zauwa˝yç tendencja do
stosowania metod szerokopasmowego dost´pu i prawdopodobnie b´dzie ona
Wykres 1. Przedsi´biorstwa z dost´pem do Internetu w 2002 r.
w najbli˝szych latach dominujàca we wszystkich krajach
gospodarczo rozwini´tych.
We wszystkich jednak
analizach dotyczàcych infrastruktury, zw∏aszcza z 2003
r. podkreÊla si´, ˝e w tym
roku po przyj´ciu do Unii
Europejskiej 10 dalszych
krajów w wi´kszoÊci bardziej zacofanych technologicznie, wszystkie wskaêniki dla UE zwiàzane z e-biznesem ulegnà pogorszeniu.

Infrastruktura
teleinformatyczna
Podstawowym warunkiem
uzyskania przez przedsi´biorstwa korzyÊci z technologii teleinformatycznych (Information and Communication
Technologies – ICT) jest dost´p do sieci. Technologie te
same nie mogà spowodowaç
wzrostu gospodarczego, sà
jednak narz´dziem umo˝liwiajàcym uzyskanie znacznego wzrostu wydajnoÊci dzia∏aƒ gospodarczych. Niezb´dna jest do tego infrastruktura
sieci, zarówno na poziomie
krajowym, jak i poszczególnych przedsi´biorstw. Gene1

Wykres 2. Metody dost´pu do Internetu w 2002 r.

Podobnie jak w przypadku Internetu, zbli˝ona te˝
by∏a popularnoÊç stosowania trzech form sieci komputerowych: LAN, intranetu
i ekstranetu.

Wykres 3. Przedsi´biorstwa stosujàce sieci komputerowe w 2002 r.

Ró˝nice w wykorzystywaniu tych sieci polegajà
g∏ównie na intensywnoÊci
ich stosowania oraz na zasi´gu dzia∏ania, ale generalnie w krajach rozwini´tych
gospodarczo by∏y i prawdopodobnie b´dà nadal niewielkie.

Artyku∏ zosta∏ oparty na danych i informacjach zawartych w opracowaniu: The European e-Business Report, 2003 edition, European Commission.
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W Stanach Zjednoczonych AP
sprzeda˝ elektroniczna roÊnie bardzo
szybko. Wed∏ug ostatnich danych,
w pierwszym kwartale 2003 roku
w handlu detalicznym wzros∏a o 26%
w porównaniu z pierwszym kwarta∏em 2002 roku. Szacuje si´, ˝e odsetek sprzeda˝y w pierwszym kwartale
2003 r. wyniós∏ 1,5% ogólnej sprzeda˝y, przy 1,3% w analogicznym okresie
2002 roku. Podobnie ros∏a elektroniczna sprzeda˝ hurtowa, gdzie ogólna sprzeda˝ w ogóle nieco zmala∏a.
Wystàpi∏o to zw∏aszcza w sektorze
farmaceutycznym.
Wykres 4. Konsumenci kupujàcy towary i us∏ugi za poÊrednictwem sieci w 2002 r.

Informacje dotyczàce handlu elektronicznego w Japonii sà nieco starsze
Najmniejszy odsetek zakupów doko- i dotyczà 2001 r. Wówczas stosowanie
Handel elektroniczny
nywanych przez przedsi´biorstwa onli- go potwierdzi∏o prawie 11% przedsi´Handel elektroniczny, jego rozwój ne w Japonii nie oznacza∏ jednak naj- biorstw. Z tego 8% korzysta∏o w tym cei intensywnoÊç zale˝à nie
lu z Internetu, 8% sprzedatylko od wyposa˝enia przedwa∏o towary i us∏ugi innym
si´biorstw w infrastruktur´
przedsi´biorstwom, zaÊ 4% technologicznà. W du˝ej
konsumentom. Wzrost ogólmierze zale˝y on tak˝e od
ny handlu online wyniós∏
poziomu dobrobytu w da58% w stosunku do roku ponym kraju, przek∏adajàcym
przedniego, co by∏o bliskie
si´ na zakres wyposa˝enia
planowanemu rzàdowemu
gospodarstw
domowych
wskaênikowi wzrostu o 60%.
w komputery i dost´p do InNajwi´kszy udzia∏ w obroternetu. Na przyk∏adzie Unii
tach tych mia∏ przemys∏ saWykres 5. Przedsi´biorstwa kupujàce towary online w 2002 r.
Europejskiej mo˝na powiemochodowy, transportowy
dzieç, ˝e zró˝nicowanie tei papierniczy.
go wyposa˝enia w 2002 r. by∏o ogrom- wi´kszego opóênienia w tej dziedzinie,
ne: od 9% gospodarstw domowych gdy˝ jednoczeÊnie odnotowano tam Ogólne wskaêniki pomiaru
w Grecji i 29% w Hiszpanii do 65% w Ho- najwi´kszy udzia∏ przedsi´biorstw,
landii i Danii oraz 64% w Szwecji (w Pol- w których zakupy te przekracza∏y po- e-gotowoÊci
sce 17% w 2003 r.). Przek∏ada∏o si´ to na nad po∏ow´ zaopatrzenia ogó∏em.
zró˝nicowane iloÊci konsuW ostatnich latach pojamentów kupujàcych towary
wi∏y si´ dwa wskaêniki
i us∏ugi. Ocenia si´, ˝e Êredo charakterze globalnym,
nio w UE ok. 20% mieszkaƒktóre pozwalajà oceniç
ców uczestniczy∏o w elekogólny stan gotowoÊci datronicznych zakupach, a tylnego kraju do rozwoju
ko w Danii, Szwecji i W. Brye-biznesu oraz umiej´tnoÊci
tanii odsetek ten wynosi∏
uzyskania z tego powodu
ok. 30% i najbli˝szy by∏ odkorzyÊci.
setkowi w USA – 44%.
Pierwszy z nich, opracoNajcenniejsze sà tu oczywany jako pilota˝owy przez
wiÊcie odsetki konsumenangielskie Ministerstwo
tów, regularnie uczestniczàPrzemys∏u i Handlu (zaprecych w handlu elektroniczzentowany w The InternatioWykres 6. Odsetek zamówieƒ online w zakupach ogó∏em w 2002
nym. Podobnie, jak w przynal Benchmarking Study –
padku zakupów dokonywaIBS w 2002 r.), zosta∏ nanych przez konsumentów, tak˝e w za- W Unii Europejskiej najwy˝szy odsetek zwany Sophistication Indicator – SI. Sk∏akresie elektronicznych zakupów przedsi´biorstw kupujàcych online wy- da si´ on z kilku sk∏adowych wskaêniprzedsi´biorstw najwy˝szy ich odse- stàpi∏ w Niemczech – 51%, zaÊ jeden ków (subindicators), odnoszàcych si´ do
tek znajdowa∏ si´ w USA.
ró˝nych rodzajów dzia∏alnoÊci i zawiez ni˝szych we Francji – 28%.
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rajàcych oceny punktowe dla ka˝dego
sektora w ka˝dym badanym kraju.
Wskaênik SI objà∏ kraje G7 oraz Irlandi´, Szwecj´ i Australi´. Obecnie,
w Komisji Europejskiej, Eurostacie
i w OECD trwajà prace nad rozwini´ciem i udoskonaleniem tego wskaênika, który pod nazwà „E-Business Index” ma byç obliczany od 2005 r. Pilota˝owe badanie wykaza∏o, ˝e najwy˝szà wartoÊç wskaênika SI w 2002 r.
uzyska∏y Niemcy, które goni∏y Szwecja
i USA. Japonia w tym wyÊcigu uzyska∏a dalsze miejsce.
Drugi wskaênik globalny zosta∏ zaproponowany przez Âwiatowe Forum
Gospodarcze w 2002 r. i zaprezentowany w ubr. w The Global Information
Technology Report jako Networked Readiness Index – NRI dla 82 krajów.
Sk∏ada si´ on z trzech sk∏adowych
podwskaêników, dotyczàcych Êrodowiska, wykorzystania technologii
oraz zdolnoÊci czerpania z tego korzyÊci. Ka˝dy z nich dzieli si´ na dalsze trzy sk∏adowe.

Wykres 7. Hierarchia wartoÊci wskaênika The Sophislication Indicator w 2002 r.

Najbli˝sze opisanemu wy˝ej wskaênikowi Sophistication okaza∏y si´ wartoÊci podwskaênika trzeciego w tym samym roku 2002.
Oba rankingi, bioràc pod uwag´ tylko dziewi´ç pierwszych pozycji, by∏y
bardzo podobne, a w przypadku
pierwszych czterech paƒstw – identyczne. WÊród pierwszych 15 krajów
10 nale˝y do Europy, zaÊ czo∏ówka to
Niemcy i Szwecja. Polska znalaz∏a si´
na 47 pozycji, w tyle za innymi krajami
– przysz∏ymi cz∏onkami Unii.
Wskaêniki globalne powinny byç
jednak traktowane doÊç ostro˝nie; sà
to bowiem pierwsze dopiero próby
znalezienia iloÊciowego okreÊlania gotowoÊci do zastosowaƒ nowszych
technologii i ich wp∏ywu na rozwój gospodarczy.

Wykres 8. Hierarchia wartoÊci wskaênika Networked Readiness Index,
sk∏adnik Business usage w 2002 r.

Prenumerat´ czasopisma „Logistyka”mo˝na zamówiç
przez Internet
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