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Globalny wskaênik e-gotowoÊci - „e-business”
W drugim numerze Logistyki, w artykule „E-biznes; Êwiatowe trendy rozwoju”, zaprezentowane zosta∏y wartoÊci
globalnego wskaênika pn. „The Sophistication Indicator”, obliczanego w 2002 r.
dla krajów G7 oraz Irlandii, Szwecji i Australii. Poniewa˝ od 2005 r. wskaênik ten
b´dzie obliczany dla wszystkich krajów
wchodzàcych w sk∏ad UE, w niniejszym
artykule przedstawione zosta∏y g∏ówne
za∏o˝enia metodyczne obliczeƒ.
Technologie informacyjno-komunikacyjne wywierajà ogromny wp∏yw na rozwój i konkurencyjnoÊç gospodarki
w ka˝dym kraju. Dlatego te˝ zarówno te
technologie, jak i nowe formy prowadzenia elektronicznej gospodarki sà ju˝
przedmiotem wielu analiz ekonomicznych, majàcych na celu okreÊlenie rozmiarów i charakteru ich wp∏ywu, jaki zaznacza si´ nie tylko w dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw, ale tak˝e ca∏ego spo∏eczeƒstwa.
Pierwsze inicjatywy dotyczàce celowoÊci pomiarów zakresu i znaczenia gospodarki elektronicznej pojawi∏y si´
w trakcie obrad Rady Europejskiej w Sewilli w 2002 r., kiedy podj´to prace nad
Programem eEuropa 2005. Ustalono
w nim, ˝e do 2005 r. Europa powinna posiadaç „dynamiczne Êrodowisko elektroniczne”, podstawowym zaÊ wskaênikiem
jego pomiaru mia∏ byç „odsetek przedsi´biorstw kupujàcych oraz sprzedajàcych poprzez Internet”. Wskaênik ten
okreÊlono póêniej jako „odsetek handlu
elektronicznego w handlu ogó∏em
przedsi´biorstw”. W tym samym Programie okreÊlono tak˝e, ˝e gospodarka
elektroniczna sk∏ada si´ z „handlu elektronicznego (zakupy i sprzeda˝ online)
oraz zmiany procesów gospodarczych,
wykorzystujàcych technologie cyfrowe”.
WczeÊniejsze poj´cie g∏ównego wskaênika pomiaru gotowoÊci do gospodarki
elektronicznej nie obejmowa∏o jednak
takiego jej zakresu. Nie oddawa∏o te˝
dobrze poj´cia „dynamiczne Êrodowisko
elektroniczne”. Dlatego te˝, wspólnie
z Eurostatem, podj´to dalsze prace nad

nowym okreÊleniem wskaênika e-business, który – jako nakierowany na ocen´
gotowoÊci przedsi´biorstw europejskich
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej elektronicznie – zosta∏ ostatecznie
w∏àczony do Programu eEuropa 2005.
W 2002 r. Eurostat przeprowadzi∏
pierwsze pilota˝owe badanie skutecznoÊci tego wskaênika w krajach UE. Zgodnie z wczeÊniejszym zamys∏em OECD jego konstrukcja sugerowa∏a, ˝e tzw. e-gotowoÊç na poziomie przedsi´biorstwa
wyra˝ona jest w dwóch wymiarach. Jeden obejmuje aktualne mo˝liwoÊci technologiczne przedsi´biorstwa, drugi –
zmiany organizacyjne i funkcjonalne niezb´dne dla korzystania z tych technologii. Ka˝dy z nich musia∏ byç odwzorowany w konstrukcji pod-wskaêników, jednego dla infrastruktury i okreÊlonego jako „przyswojenie ICT (Information and
Communication Technologies) przez przedsi´biorstwo” oraz drugiego, odzwierciedlajàcego czynniki organizacyjne i funkcjonalne jako „wykorzystanie ICT przez
przedsi´biorstwo”.
Ka˝dy z tych pod-wskaêników musia∏
zostaç zbudowany jako agregat pewnej

iloÊci sk∏adowych. W wymiarze pierwszym (infrastruktura) uj´te zosta∏y nast´pujàce zmienne:
• odsetki zastosowaƒ komputerów, dost´pu do Internetu, stron internetowych, sieci LAN, intra- i extranetu,
szybkoÊci przekazu danych
• stosowane urzàdzenia zabezpieczajàce
• dost´p personelu do technologii ICT.
W drugim wymiarze – organizacyjnym,
uwzgl´dniono zmienne odnoszàce si´ do
u˝ytkowania ICT:
• integracja elektronicznego ∏aƒcucha
dostaw oraz gospodarczych procesów
zewn´trznych
• integracja elektronicznych wewn´trznych procesów gospodarczych
• szkolenie i umiej´tnoÊci personelu
w przedsi´biorstwie.
Warunkiem niezb´dnym do skonstruowania wskaêników dobrych iloÊciowo
i porównywalnych z innymi by∏o korzystanie z jednego êród∏a danych. Do badania pilota˝owego wybrano wi´c dane
pochodzàce z badaƒ Eurostatu, przeprowadzone w roku 2002. Wyselekcjonowane zmienne sk∏adowe by∏y nast´pujàce:

Tab. 1. Zbiory zmiennych sk∏adowych globalnego wskaênika pomiaru

A. Mo˝liwoÊci technologiczne

B. Korzystanie z technologii

A.1 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych
Internet

B.1 Odsetek przedsi´biorstw kupujàcych
produkty i us∏ugi przez Internet

A.2 Odsetek przedsi´biorstw z w∏asnà stronà internetowà

B.2 Odsetek przedsi´biorstw otrzymujàcych zamówienia przez Internet

A.3 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych
co najmniej dwa urzàdzenia zabezpieczajàce

B.3 Odsetek przedsi´biorstw, w których
systemy IT dla zamówieƒ i zakupów sà
automatycznie po∏àczone z innymi wewn´trznymi systemami IT

A.4 Odsetek zatrudnionych stosujàcych
w pracy komputery

B.4 Odsetek przedsi´biorstw, w których
systemy IT sà w∏àczone automatycznie
do systemów IT dostawców lub klientów zewn´trznych

A.5 Odsetek przedsi´biorstw z szerokopasmowym po∏àczeniem z Internetem

B.5 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych
Internet do us∏ug bankowych i finansowych

A.6 Odsetek przedsi´biorstw z LAN i stosujàcych intranet lub extranet

B.6 Odsetek przedsi´biorstw sprzedajàcych produkty poprzez specjalizowane
elektroniczne platformy handlowe
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Dla obliczenia wskaênika globalnego
Tab. 2. Zmienne sk∏adowe wskaênika e-business i ich górne, i dolne granice w 2002 r.
trzeba by∏o post´powaç wed∏ug ustaloneWartoÊci
go wczeÊniej schematu. Pierwszym kroZmienne sk∏adowe
Nr
Êrednia
górna
dolna
granica
granica
granica
kiem by∏o przeskalowanie 12 zmiennych
wed∏ug metody zaproponowanej przez
A.1 Odsetek przedsi´biorstw z dost´pem do Internetu
84
54
50
angielski Office of National Statistics.
A.2 Odsetek przedsi´biorstw ze stronà internetowà
54
100
0
Zmienne musia∏y zostaç przeskalowane
A.3 Brak w 2002 r.
liniowo pomi´dzy wartoÊciami maximum
A.4 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych komputery
56
100
0
i minimum, pomi´dzy 0 a 10. Wagi trzeba
A.5
Odsetek
przedsi´biorstw
z
szerokopasmowym
11
50
0
by∏o ustaliç dla ka˝dej zmiennej, a napo∏àczeniem z Internetem
st´pnie obliczyç Êrednià wa˝onà dla podA.6 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych Intranet
30
75
0
zbiorów A i B. Wreszcie zwyk∏a Êrednia
B.1 Odsetek przedsi´biorstw kupujàcych online
36
75
0
tych dwóch pod-wskaêników tworzy∏a
B.2
Odsetek
przedsi´biorstw
otrzymujàcych
zamówienia
online
12
75
0
wskaênik e-business.
Pierwsze obliczenia tego wskaênika
B.3 Odsetek przedsi´biorstw, gdzie IT system zamówieƒ jest
1
25
0
po∏àczony z systemem zwrotnym
wykaza∏y koniecznoÊç dokonania pewnych zmian, a wnioski sformu∏owane na
B.4 Odsetek przedsi´biorstw majàcych dost´p do extranetu
partnera
18
75
0
koƒcu mówi∏y o koniecznoÊci uwzgl´dnienia dalszych za∏o˝eƒ:
B.5 Odsetek przedsi´biorstw stosujàcych bankowoÊç online
48
100
25
• wartoÊci tego wskaênika nie mogà podB.6 Odsetek przedsi´biorstw u˝ytkujàcych elektroniczne
5
25
0
platformy handlowe B2B
legaç arbitralnym agregacjom (na przyk∏ad z dzia∏u NACE do sekcji NACE)
• wartoÊci wskaênika b´dà zawsze wa˝- Êci przedsi´biorstw, regionów i gospodaW oparciu o takie za∏o˝enia obliczono
ne w czasie, tzn. zawsze powinny od- rek. Poniewa˝ jednak w pierwszym okre- wskaênik e-business dla badanych 15 sekzwierciedlaç faktyczne zmiany zacho- sie prac opinie ekspertów nie by∏y jesz- torów gospodarki w ka˝dym kraju, uzydzàce w stanie e-gotowoÊci.
cze znane, do badaƒ pilota˝owych przyj´- skujàc obraz relatywnej ich gotowoÊci do
Obliczanie wartoÊci wskaênika e-busi- to za∏o˝enie, ˝e zmienne sk∏adowe sà prowadzenia gospodarki elektronicznej.
ness oparto na skalowaniu i wa˝eniu ka˝- niezale˝ne i o równym znaczeniu dla konWyniki pierwszych badaƒ pilota˝odej zmiennej w przekroju sektorów go- kurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Oznacza- wych wzbudzi∏y przy interpretacji nowe
spodarczych. Zdecydowano te˝, ˝e górna ∏o to uznanie, ˝e najbardziej w∏aÊciwe sà wàtpliwoÊci i propozycje metodyczne,
granica zostanie ustalona na poziomie, równe wagi wszystkich zmiennych. Jed- dotyczàce prawie wszystkich aspektów
jaki mo˝e wystàpiç ponad osiàgni´te ma- nak jeszcze przed samym badaniem pilo- za∏o˝eƒ. Jednym z podstawowych by∏
ximum (w ka˝dym sektorze) przed ro- ta˝owym poglàd ten nieco zmodyfikowa- problem zmniejszenia iloÊci zmiennych
kiem 2005, choç w wielu wypadkach b´- no uznajàc, ˝e zmienne B.1 i B.2 sà nieco sk∏adowych wskaênika. Koszt bowiem
dzie to poni˝ej 100%. To za∏o˝enie by∏o bardziej wa˝ne ni˝ pozosta∏e. W konse- przeprowadzenia podobnych obliczeƒ
szczególnie w∏aÊciwe wówczas, gdy po- kwencji wszystkim zmiennym B przypisa- w skali masowej musi zostaç ograniczoziom e-gotowoÊci by∏ bardzo
ny, a jednoczeÊnie wskaênik
niski i mia∏ takim pozostaç
musi odzwierciedlaç mo˝liw dajàcej si´ przewidywaç
wie wiernie ca∏y badany proprzysz∏oÊci. Dolna granica
blem. Jakkolwiek wi´c wàtpliwartoÊci zmiennych mia∏a
we jest ograniczenie si´ do
wynosiç zero, z wyjàtkiem
jednej lub kilku tylko zmiendwóch przypadków: dost´pu
nych, ich zbiór musi zostaç
do Internetu i elektronicznej
zmniejszony. Wybór ich zaÊ
bankowoÊci, gdzie poziom
tym bardziej jest pilny, ˝e pozerowy dawno zosta∏ przeczàwszy od roku 2005 wskaêkroczony, a w wielu przypadniki e-businessu majà byç obkach by∏ bliski nasyceniu.
liczane dla wszystkich 25 kraOd samego poczàtku projów wchodzàcych w sk∏ad
wadzenia prac metodycznych
Unii. Dlatego te˝ Komisja Eunad obliczaniem wskaênika
ropejska zarekomendowa∏a
e-business by∏o oczywiste, ˝e
swoim agendom kontynuzarówno wa˝enie, jak i skaloowanie prac metodycznych
Rys. 3. WartoÊci wskaênika e-business w 15 sektorach gospodarczych
wanie nie powinny byç oparw 2004 r. w oparciu o dow 2002 r.
te na danych empirycznych.
Êwiadczenia pierwszego baZalecano raczej oparcie ich
dania pilota˝owego.
na szacunkach/ocenach ekspertów, któ- no wagi 7,5, zaÊ B.1 i B.2 wagi 10, przy
rzy – niezale˝nie od wartoÊci wskaêników sumie wszystkich wag równej 100. Tak˝e
èród∏o: The European e-Business Report,
gotowoÊci – oceniaç powinni relatywny zmienne sk∏adowe A otrzyma∏y wagi Part C; Contributions, 2003 ed. European
udzia∏ ka˝dej zmiennej w konkurencyjno- identyczne, przy sumie wag równej 100. Commision.
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