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Wskaêniki ICT* dla nowej zjednoczonej Europy
Kraje Unii Europejskiej, rozwijajàce
si´ poczàtkowo dynamicznie, w po∏owie
lat dziewi´çdziesiàtych zacz´∏y stopniowo wykazywaç s∏abszy wzrost i wyraênie mniejszà podatnoÊç na stosowanie
nowoczesnych technologii. Os∏abia∏o to
nie tylko samà Europ´, ale – co gorsza –
zacz´∏o zmniejszaç jej szanse w rywalizacji gospodarczej z USA oraz krajami
Azji. Poniewa˝ jednak kraje europejskie
g∏´boko sà przekonane, i˝ post´p techniczny oraz wydajnoÊç pracy b´dà przesàdzaç o pozycji tej cz´Êci Êwiata w globalnej gospodarce, w 2002 roku na tzw.
szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie,
sformu∏owano tzw. strategi´ lizboƒskà,
która mia∏a uczyniç z Unii do roku 2010
„najbardziej konkurencyjny i dynamiczny obszar na Êwiecie”. Oprócz wielu reform gospodarczych kraje UE mia∏y
wspólnie rozwijaç i finansowaç z bud˝etu Unii badania naukowe oraz inwestowaç w najnowsze technologie, aby
zmniejszyç luk´ w stosunku do USA.
Niestety, nast´pne dwa lata nie przynios∏y znaczàcej poprawy. Wprawdzie niektóre kraje, jak na przyk∏ad Niemcy, nie
mia∏y wi´kszych opóênieƒ w realizacji
tego planu, ale inne, jak na przyk∏ad
Hiszpania, Portugalia, Grecja czy W∏ochy, nie poradzi∏y sobie z tymi zadaniami. Przyczyni∏o si´ do tego z pewnoÊcià
pewne ogólne zahamowanie wzrostu
gospodarczego w ostatnich dwóch latach. Jednak rok 2003 przyniós∏ ju˝
oznaki o˝ywienia gospodarczego, a perspektywa wstàpienia do Unii 10 dalszych krajów postawi∏a ponownie przed
Unià zadanie powrotu do celów strategii
lizboƒskiej. Tym bardziej, ˝e w tej dziesiàtce wi´kszoÊç to kraje o s∏abej infrastrukturze teleinformatycznej, co b´dzie
oznacza∏o znaczne os∏abienie Êrednich
wskaêników europejskich.
Dlatego te˝ na szczycie paƒstw unijnych, jaki mia∏ miejsce w marcu br.
w Brukseli, po stwierdzeniu, i˝ luka
mi´dzy gospodarkà amerykaƒskà i europejskà nadal si´ powi´ksza, postanowiono szybko przystàpiç do reform go*

spodarczych, a tak˝e przywróciç priorytet rozwojowi ICT. Postawi to przed
krajami Unii koniecznoÊç przyspieszenia post´pu technicznego, zw∏aszcza
w gospodarce.
Realizacja zadaƒ stawianych przez
Komisj´ Europejskà, w tym tak˝e zadaƒ
strategii lizboƒskiej, znalaz∏a równoleg∏e dzia∏ania, majàce na celu monitorowanie zmian zachodzàcych w gospodarkach poszczególnych krajów unijnych. WÊród tych inicjatyw znalaz∏ si´
„The Enterprise Policy Scoreboard”, stanowiàcy cz´Êç systematycznych badaƒ
Komisji dotyczàcych konkurencyjnoÊci,
publikowanych w formie „European
Competitiveness Report” oraz „The Innovation Scoreboard”. Poniewa˝ ICT
zosta∏y uznane za jeden z najwa˝niejszych czynników konkurencyjnoÊci gospodarczej, wiele badaƒ zosta∏o nakierowanych w∏aÊnie na ich rozwój. Poczàwszy od roku 2002 wyniki tych badaƒ obejmujà tak˝e gospodarki krajów
przyst´pujàcych w roku 2004 oraz kandydujàcych do Unii Europejskiej.
Jako najwa˝niejsze wskaêniki rozwoju ICT uznano: nak∏ady bud˝etu, wykorzystanie sieci internetowej, handel
elektroniczny, korzystanie z szerokopasmowego dost´pu do Internetu oraz
op∏aty telekomunikacyjne. W tej te˝ kolejnoÊci zostanà dalej zaprezentowane
wartoÊci odpowiednich wskaêników
w uk∏adzie rankingowym.

spodarkach Êwiatowych w póênych latach 90. ubieg∏ego wieku.
Wskaênik wydatków na ICT w USA
w roku 2002 by∏ nadal wy˝szy od Êredniej UE, choç a˝ w pi´ciu krajach Unii
(Holandia, Dania, Szwecja, Wielka Brytania i Finlandia) by∏ on wy˝szy ni˝
w USA., Warto zwróciç uwag´, i˝ tak˝e
w pi´ciu krajach wst´pujàcych w 2004
roku do UE (Estonia, S∏owacja, Czechy,
¸otwa oraz W´gry) i w jednym kandydujàcym (Bu∏garia) wartoÊç tego wskaênika by∏a wy˝sza od Êredniej unijnej.

Wydatki PKB na ICT

Z innych porównaƒ wynika, i˝ w dominujàcej wi´kszoÊci zaprezentowanych na wykresie 1 krajów, wydatki
w 2002 roku ponoszone na ICT by∏y
ni˝sze ani˝eli w latach poprzednich,
tak˝e w USA i w Japonii. Najwi´kszy
spadek wystàpi∏ w Czechach (1%), na
W´grzech (0.9%) i w Turcji (0.6%). Mog∏o
to byç spowodowane pewnà stabilizacjà nak∏adów, ale mog∏o te˝ wystàpiç
z powodu ma∏ej recesji gospodarczej,
jaka mia∏a miejsce w tym okresie.
Odwrotna sytuacja wystàpi∏a w przypadku wskaêników dotyczàcych u˝yt-

Wskaênik wydatków na ICT nie jest
wskaênikiem precyzyjnym. Podstawowe
zastrze˝enie dotyczy faktu, ˝e nie rozró˝nia on wydatków na konsumpcj´ i na
inwestycje, czyli na koszty zakupu urzàdzeƒ i us∏ug komputerowych, telekomunikacyjnych oraz oprogramowania.
Jednak˝e z drugiej strony ilustruje on
stopieƒ zaawansowania ICT w poszczególnych krajach i – jak wynika z obserwacji – by∏ on dobrà miarà wyjaÊniajàcà
wzrost gospodarczy i wydajnoÊç w go-

Wykres 1. Wydatki na ICT w % PKP w 2002.
èród∏o: EITO (2003)

ICT: Information and Communication Technologies – technologie teleinformatyczne
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Francja – podobnie jak w bardzo wielu innych przypadkach – znajdowa∏a si´ poni˝ej Êredniej unijnej; a tak˝e ˝e
Polska, niestety, znajdowa∏a si´ w najs∏abszej grupie krajów wst´pujàcych do Unii, obok krajów kandydujàcych
Bu∏garii i Rumunii.

Korzystanie z Internetu
do dzia∏aƒ rynkowych
Korzystanie z dost´pu do Internetu przez przedsi´biorstwa obejmuje coraz to nowe elementy dzia∏alnoÊci na rynku. Nie jest on wykorzystywany g∏ównie do zakupu i sprzeda˝y towarów on-line, co wi´cej, te w∏aÊnie elementy pozostajà w mniejszoÊci. Koszty urzàdzeƒ i oprogramowania,

Wykres 2. Liczba u˝ytkowników Internetu na 10 000 mieszkaƒców
w 2002 r. èród∏o: International Telecommunications Union (ITU)
(2003)

kowania podstawowego narz´dzia ICT, jakim jest Internet.
Tutaj rok 2002 wykaza∏, w stosunku do roku 2001, znaczny
i powszechny przyrost u˝ytkowników sieci na ca∏ym Êwiecie.
W rankingu tym zwraca uwag´ fakt, ˝e wskaênik intensywnoÊci u˝ytkowania Internetu w USA nie by∏ najwy˝szy,
a przodowa∏a Szwecja; ˝e wi´kszoÊç pó∏nocnych krajów
europejskich znacznie górowa∏a nad Êrednià unijnà; ˝e

Wykres 4. Niehandlowe korzystanie z Internetu w UE w 2002 r. èród∏o: Eurostat, Community survey on ICT usage (e-commerce) of enterprises, 2003

Wykres 3. Handlowe korzystanie z Internetu w UE w 2002 r. èród∏o:
Eurostat, Community survey on ICT usage (e-commerce) of enterprises, 2003
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zwiàzane z dzia∏alnoÊcià prowadzonà on-line, powodujà
poszukiwanie mo˝liwie szerokiego ich wykorzystania. Im
wi´ksza zaÊ jest skala dzia∏alnoÊci, tym wi´ksze osiàga si´
efekty ekonomiczne. Powoduje to jednoczeÊnie, ˝e walka
konkurencyjna na rynku krajowym staje si´ coraz trudniejsza dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Wskaêniki handlowego i niehandlowego korzystania z Internetu obejmujà tylko 12-13 krajów ju˝ nale˝àcych do Unii
Europejskiej oraz Êrednià dla 15 krajów Unii. Eurostat nie
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dysponowa∏ bowiem jeszcze analogicznymi danymi dla 10
nowych krajów, przyst´pujàcych w 2004 roku do Unii.
Plany:
– w Niemczech udzia∏ wszystkich MSP w handlu elektronicznym ma wzrosnàç do 20% do 2005 r.
– w Holandii udzia∏ MSP w tym handlu w 2005 r. ma wzrosnàç do 66%.
Ranking powy˝szych wskaêników wykazuje, ˝e – podobnie jak w innych dziedzinach – do krajów bardziej zaawansowanych w gospodarce elektronicznej nale˝à pó∏nocne kraje Unii oraz Niemcy i Austria. Podobnie zresztà by∏o w przypadku innych, nie czysto handlowych kierunków wykorzystania Internetu przez przedsi´biorstwa europejskie.
Zakres czynnoÊci realizowanych przez przedsi´biorstwa
poprzez Internet jest zresztà szerszy i stale si´ powi´ksza,
jednak ich monitorowanie i iloÊciowe okreÊlanie jest kosztowne; stàd pewne opóênienia wyst´pujàce w bie˝àcym badaniu i publikowaniu.

Szerokopasmowy dost´p
do Internetu
Dla rozwoju gospodarki elektronicznej oraz innych nowoczesnych rozwiàzaƒ niezmiernie istotny jest szerokopasmowy dost´p do Internetu. U∏atwienie jego stosowania wynika
z liberalizacji rynków telekomunikacyjnych. Rozwój stosowania tej formy dost´pu jest obj´ty monitorowaniem opartym na badaniach OECD oraz Flash Eurobarometer. Urz´dowe statystyki z ministerstw narodowych oraz urz´dów regulacyjnych telekomunikacji, gromadzono ju˝ dwukrotnie
przez Komisj´ Europejskà. Dane te pozwoli∏y ustaliç, ˝e
w okresie od czerwca 2002 do czerwca 2003 iloÊç linii szerokopasmowych w Unii Europejskiej prawie si´ podwoi∏a

Wykres 6. Wskaênik szerokopasmowego dost´pu w 15 krajach Êwiata w 2002 roku. èród∏o: International Telecommunication Union (ITU)
(2003).

i nawet w krajach o dotychczasowych wysokich wskaênikach
wzros∏a o ponad 40% (i prawie o 120% w Szwecji). Jeszcze
szybszy by∏ wzrost w krajach o wskaênikach ni˝szych ni˝
Êrednia w UE, jednak rós∏ on ze znacznie ni˝szych poziomów poczàtkowych.
Plany:
• we Francji dost´p szerokopasmowy w gospodarstwach
domowych ma wzrosnàç z obecnego 5% do 25% w roku
2006
• w Hiszpanii w tych samych gospodarstwach ma wzrosnàç
do ok. 14% w tym samym roku
• w Irlandii do 5% w 2006 r.
Kraje Unii Europejskiej, posiadajàce wysokie wskaêniki linii szerokopasmowych, sà ju˝ wymieniane na liÊcie Mi´dzynarodowej Unii Telekomunikacji, obejmujàcej 15 krajów
o najwy˝szym stopniu ich zastosowaƒ.
Kraje europejskie znajdujà si´ jednak na niej poczynajàc
dopiero od 6-go miejsca, za krajami azjatyckimi.
Jak widaç, jest to jednoczeÊnie lista krajów o najwy˝ej rozwini´tych gospodarkach. Z ca∏à pewnoÊcià wartoÊci wskaêników znacznie wzros∏y w roku 2003, podobnie jak inne
w krajach Unii Europejskiej; jednak wàtpliwe jest czy zmieni∏ si´ ich ranking.

Koszty po∏àczeƒ telefonicznych

Wykres 5. Wskaênik szerokopasmowego* dost´pu do Internetu na
1000 mieszkaƒców w UE w 2003 r. * Szerokopasmowe linie majà
przepustowoÊç równà lub wi´kszà ni˝ 144Kbit/s. èród∏o: European
Commission, Information Society. Directorate General, (2003)

Op∏aty telefoniczne stanowià nadal znacznà cz´Êç kosztów operacyjnych ICT i dlatego s∏u˝à równie˝ jako miernik
zmian rynkowych w dziedzinie us∏ug telekomunikacyjnych.
Zaprezentowany poni˝ej wskaênik stanowi Êrednià op∏at za
po∏àczenia 10-minutowe miejscowe, krajowe oraz mi´dzynarodowe (z Europy do USA i odwrotnie). By∏ on w niektórych krajach, g∏ównie w Belgii, Niemczech, Hiszpanii znacznie ni˝szy, ni˝ w roku 2000. Tym niemniej w tzw. najdro˝szych krajach cz∏onkowskich UE, w Finlandii, Wielkiej Bryta-
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nii i Austrii, by∏ prawie trzy razy wy˝szy ni˝ w krajach najtaƒszych w tym zakresie: w Holandii, Szwecji i w Luksemburgu.
W tych trzech ostatnich krajach op∏aty telefoniczne by∏y nawet ni˝sze ni˝ w Stanach Zjednoczonych.

Podsumowanie
Najwi´kszy wp∏yw na wzrost produktywnoÊci mia∏y
w ostatnich latach ICT. Stopieƒ ich wykorzystywania oznacza∏ miar´ modernizacji przedsi´biorstw.
Ostatnie aktualne wykazujà, ˝e z 2002 roku w przypadku
wskaênika wydatków na ICT wyra˝onego odsetkiem PKB,
Szwecja i Estonia znajdowa∏y si´ w czo∏ówce z ponad 5%

Wykres 7. Op∏aty telefoniczne w 2002 r. èród∏o: Eurostat (2003),
Struktural indicators

PKB, a Dania, Finlandia i Wielka Brytania tak˝e inwestowa∏y
wi´cej ni˝ USA. Natomiast w przypadku wskaênika dost´pu
do Internetu na 10 000 mieszkaƒców, z wyjàtkiem przodujàcej Szwecji, Êrednia unijna wartoÊç wskaênika by∏a o oko∏o
18% ni˝sza ni˝ w USA.
G∏ównym kierunkiem u˝ytkowania Internetu by∏ wcià˝
przep∏yw informacji o towarach i us∏ugach, wzrasta∏ równie˝ odsetek us∏ug bankowych. Natomiast handel elektroniczny mia∏ znaczenie drugorz´dne i oznacza∏ g∏ównie zakupy dokonywane przez przedsi´biorstwa, nie zaÊ ich
sprzeda˝.
Wystàpi∏y tak˝e zmiany w sferze telekomunikacji. Jakkolwiek op∏aty telefoniczne nadal stanowi∏y znaczny udzia∏
w kosztach operacyjnych, ró˝ni∏y si´ w poszczególnych krajach. Najni˝sze by∏y w Holandii, Szwecji i Luksemburgu, ni˝sze nawet ni˝ w USA. W innych zaÊ krajach, jak w Finlandii
i w Wielkiej Brytanii, op∏aty telefoniczne pozostawa∏y trzy
razy wi´ksze, ni˝ we wczeÊniej wspomnianych.
Tak wi´c w Unii Europejskiej jeszcze rok temu wyst´powa∏o du˝e zró˝nicowanie stopnia unowoczeÊnienia gospodarek. W dziedzinach nak∏adów na ICT, na badania i rozwój
oraz kszta∏cenie pierwsze miejsca zajmowa∏y Szwecja, Finlandia i Luksemburg. One tak˝e przodowa∏y i w innych dziedzinach, stanowiàc dla wielu krajów punkt docelowy dalszych staraƒ.
Jakkolwiek wi´c gospodarka europejska traktowana jako
ca∏oÊç powoli si´ poprawia, przepaÊç mi´dzy Europà a USA
nie zmniejsza si´. W niektórych dziedzinach (zasoby ludzkie, ICT) zaczyna je doganiaç, jednak w innych (rynki finansowe, innowacje) stan nie zmieni∏ si´ od 5 lat. Ponadto na
przyk∏adzie wskaênika zastosowaƒ szerokopasmowego dost´pu do Internetu mo˝na stwierdziç, ˝e w dziedzinach
przesàdzajàcych o przysz∏ej konkurencyjnoÊci takie kraje,
jak Korea, Tajwan czy Kanada sà lepsze ni˝ UE.
Informacje i dane liczbowe pochodzà z opracowania „Benchmarking Enterprise Policy”: Results from the 2003 Scoreboard”. Commission of the European Communities, Brussels, 04.11.2003.

