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Wiedza o trendach,
korzyÊciach i barierach
majàcych bezpoÊredni
lub poÊredni wp∏yw
na funkcjonowanie
i rozwój elektronicznej
gospodarki w Polsce jest
niezb´dna, by podnieÊç
jej efektywnoÊç.

Fot. Nick Winchester
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Elektroniczna
Platforma Wspomagania
Handlu – eHandel
Rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego tworzy nowy rodzaj otoczenia
dla wspó∏czesnej gospodarki, który w sposób zasadniczy zmienia nasz styl
˝ycia, nauki oraz pracy. Zmiany, które obecnie nast´pujà, zwiàzane z coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem technik teleinformatycznych,
sprzyjajà powstawaniu rynków elektronicznych oraz majà wp∏yw na przekszta∏cenia struktury i sposobu funkcjonowania przedsi´biorstw. Ro-

dzàca si´ gospodarka elektroniczna uwa˝ana
jest za najbardziej perspektywicznà koncepcj´ rozwoju gospodarczego i daje firmom nieprawdopo-

dobnà szans´ zwi´kszenia konkurencyjnoÊci, innowacyjnoÊci oraz efektywnoÊci na rynku.

Po l i t y k a p a ƒ s t w a w y z n a c z a p r i o r y t e t y
dla e-gospodarki
Rozwój gospodarki elektronicznej w krajach wysoko rozwini´tych wspierany jest przez polityk´ paƒstwa, która wyznacza priorytety rozwoju i stara si´ przyspieszyç procesy wdra˝ania rozwiàzaƒ gwarantujàcych nowo-

wiedza

Jednak ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa nie
dysponujà wystarczajàcym potencja∏em wiedzy oraz kapita∏em, by samodzielnie w∏àczyç si´
w nurt e-gospodarki, a tym samym czerpaç z niej korzyÊci . Kraje

czesnoÊç i konkurencyjnoÊç.

UE postrzegajà rozwój e-gospodarki, jako jeden z kluczowych elementów strategii wzmacniania pozycji europejskiej gospodarki w Êwiecie.
Polski rzàd tak˝e przyjà∏ dokument – „Cele i kierunki rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Polsce”,
w którym okreÊli∏ zadania zwiàzane z rosnàcym zastosowaniem technik teleinformatycznych w gospodarce oraz innych dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego. Realizacj´ programu wytyczono na lata 2003-2006.
Wiodàcym wykonawcà programu jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Aby w pe∏ni zrealizowaç poszczególne zadania programu zaanga˝owano konsorcja z∏o˝one z jednostek naukowych, podmiotów gospodarczych, organów administracji rzàdowej i samorzàdowej.

Internet, regulacje prawne
i wolne oprogramowanie szansà
dla e-biznesu
Rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz post´p
w zakresie systemów informatycznych nie gwarantuje
ukierunkowanego i skoordynowanego rozwoju elektronicznej gospodarki, a tylko zabezpiecza podstaw´
jej funkcjonowania. Post´p w e-gospodarce uzale˝niony jest w g∏ównej mierze od umiej´tnoÊci wykorzystania Internetu, co ∏àczy si´ z koniecznoÊcià opracowania
i wdra˝ania przede wszystkim nowych rozwiàzaƒ
prawnych, oprogramowania oraz norm i standardów
wykorzystywanych przez przedsi´biorstwa, administracj´ rzàdowà i samorzàdowà. Wa˝nym dzia∏aniem
zmierzajàcym do usuni´cia negatywnych skutków barier kapita∏owych w dost´pie sektora MSP do elektronicznych rynków i nowoczesnych rozwiàzaƒ z dziedziny dystrybucyjno-logistycznej jest zbudowanie i uruchomienie Elektronicznej Platformy Wspomagania
Handlu – eHandel.
Istotnym czynnikiem post´pu w tym zakresie jest
upowszechnianie wiedzy o e-gospodarce i rozwiàzaniach z zakresu tzw. wolnego oprogramowania, co
zw∏aszcza wÊród ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
stymulowaç b´dzie wykorzystanie sieci teleinforma-
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tycznych, efektywnoÊç oraz rozwój i konkurencyjnoÊç
na globalnych rynkach.

Finanse, ale jakie?
Jak potwierdzajà autorzy programu, jego finansowanie realizowane b´dzie zarówno ze Êrodków publicznych jak i prywatnych. Jednak istotnym êród∏em dofinansowania tego˝ b´dà Êrodki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Przewiduje si´, ˝e do realizacji wielu zadaƒ w∏àczà si´ tak˝e
przedstawiciele sektora prywatnego, dostarczajàc niezb´dnej wiedzy i technologii przede wszystkim w obszarze rozwiàzaƒ informatycznych, takich jak: platformy transakcyjne, gie∏dy towarowe, portale informacyjne i temu podobne inicjatywy.
Taki podzia∏ finansowania programu pozwoli na powstanie konsorcjów konsolidujàcych sektor badawczorozwojowy z sektorem prywatnym, co w efekcie przyczyni si´ do osiàgni´cia za∏o˝onych celów. Po zakoƒczeniu realizacji i wdro˝eniu programu, jego autorzy
przewidujà dalsze funkcjonowanie niektórych rozwiàzaƒ na zasadach samofinansowania.

Badanie stanu e-gospodarki
w Po l s c e
Wiedza o trendach, korzyÊciach i barierach majàcych
bezpoÊredni lub poÊredni wp∏yw na funkcjonowanie
i rozwój elektronicznej gospodarki w Polsce jest niezb´dna, by podnieÊç jej efektywnoÊç. Wymaga to zarówno rozpoznania stanu wyjÊciowego, jak i systematycznego jej monitorowania. Opracowanie stosownej
metodyki badaƒ i przygotowywanie na ich podstawie
raportów, przy uwzgl´dnieniu wymagaƒ i zaleceƒ Unii
Europejskiej oraz OECD, pozwoli na prowadzenie systematycznej obserwacji i oceny procesu implementacji
nowoczesnych rozwiàzaƒ z zakresu gospodarki elektronicznej oraz informatyzacji przedsi´biorstw w uj´ciu krajowym oraz na tle innych paƒstw.

Prawo w e-gospodarce – mit
czy koniecznoÊç?
Monitorowanie skutków zmian regulacji prawnych
w e-gospodarce ma na celu ustalanie pojawiajàcych si´
barier i nieprawid∏owoÊci zwiàzanych z elektronicznymi transakcjami i p∏atnoÊciami, obrotem dokumentów
elektronicznych, a tak˝e dostarczanie niezb´dnych in>
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formacji do wyst´powania z nowymi inicjatywami uregulowaƒ prawnych. Rozwój gospodarki elektronicznej
b´dzie powodowa∏ koniecznoÊç dokonywania przeglàdu i inicjowania zmian regulacji, w szczególnoÊci z zakresu prywatnoÊci i ochrony danych osobowych, przepisów podatkowych, celnych, prawa obrotu papierami
wartoÊciowymi i prawa spó∏ek, w kierunku pe∏nego
wykorzystywania technik teleinformatycznych.

Wdra˝anie standardów w zakresie
e-gospodarki
Dzi´ki dynamicznemu rozwojowi technik teleinformatycznych, w szczególnoÊci zaÊ budowie globalnych sieci
strukturalnych, z których najwi´kszà jest sieç Internet,
proces tzw. globalizacji – objawiajàcy si´ stopniowà likwidacjà barier dla swobodnego mi´dzynarodowego
„przep∏ywu” ludzi, towarów i informacji - najpe∏niej zauwa˝alny jest w sferze informacyjnej. Tym samym u˝ytkownicy Sieci i komputerów otrzymali Êrodowisko, które mogà wykorzystywaç do ró˝nych celów, od biznesowych i naukowych poczàwszy, na rozrywkowych koƒczàc. Elektroniczna gospodarka jest obszarem, w którym istotny jest nie tylko dost´p do danych, ale równie˝
ich w∏aÊciwa prezentacja i interpretacja.

Rozwiàzania sektorowe
czy globalne?
W poczàtkowym okresie powstawania idei e-gospodarki, procesy normalizacyjne ukierunkowane by∏y na
tworzenie tzw. rozwiàzaƒ sektorowych, ÊciÊle zwiàzanych z konkretnà bran˝à wytwórczà. Szybko jednak
zauwa˝ono, ˝e przep∏yw informacji z regu∏y wykracza
poza obszar funkcjonowania jednej bran˝y i jest wynikiem realizacji procesów biznesowych w wymiarze globalnym. Efektem tego jest przeniesienie procesów normalizacyjnych na wy˝szy poziom ogólnoÊci oraz wypracowanie standardów globalnych (np. EAN•UCC),
dajàcych du˝o lepsze mo˝liwoÊci pozyskiwania, wymiany i przetwarzania danych przez dowolnych partnerów
biznesowych.
W Polsce obserwuje si´ s∏abà znajomoÊç, zw∏aszcza
wÊród MSP, globalnych standardów stosowanych w e-gospodarce. Obecnie staje si´ to jednà z podstawowych barier rozwoju e-gospodarki. Przyk∏adem standardu globalnego mo˝e byç standard EAN•UCC
funkcjonujàcy m.in. w obszarach identyfikacji towarów, us∏ug i podmiotów gospodarczych, kodowania

oraz wymiany danych biznesowych. Podstawowà cechà tego systemu jest mo˝liwoÊç elastycznego dostosowywania si´ do potrzeb wspó∏czesnej e-gospodarki
oraz ∏atwoÊç implementacji w istniejàcych technikach
teleinformatycznych. Do najwa˝niejszych organizacji
zajmujàcych si´ globalnymi standardami w zakresie e-gospodarki zalicza si´:
EAN International – Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie
EAN z siedzibà w Brukseli, które tworzy i zarzàdza
globalnym systemem EAN•UCC. Jest to system identyfikacji i komunikacji dla dóbr, us∏ug i lokalizacji,
oparty na standardzie akceptowanym w handlu mi´dzynarodowym, stosujàcy kody kreskowe EAN/UPC,
standardowe Identyfikatory Zastosowania UCC/EAN
oraz elektronicznà wymian´ danych w standardach
EANCOM i XML. Stowarzyszenie to zrzesza obecnie
97 organizacji krajowych, reprezentujàcych oko∏o
1 000 000 najwi´kszych przedsi´biorstw.
ISO – Mi´dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
(International Organization for Standarization) z siedzibà
w Genewie wraz z IEC – Mi´dzynarodowà Komisjà
Elektrotechnicznà (International Electrotechnical Commision) od 1996 r. ustanawia m.in. globalne standardy
dotyczàce gromadzenia danych, w tym kodów kreskowych, cz´stotliwoÊci radiowych – RFID oraz identyfikacji jednostek logistycznych.
CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny (European
Committee for Standarization) w Brukseli, którego Komitet Techniczny CEN/TC 225 opracowuje normy europejskie odnoÊnie identyfikatorów danych biznesowych
i kodów kreskowych, w podobnym zakresie, jak ISO.
Technologie e-gospodarki, pierwotnie opierajàce si´ na
rozwiàzaniach wewn´trznych i indywidualnych,
a z czasem realizowane wed∏ug standardów krajowych
i bran˝owych, docelowo opieraç b´dà si´ na standardach mi´dzynarodowych i mi´dzybran˝owych.

G l o b a l n i e t a k ˝ e w Po l s c e !
Obecnie w Polsce, wobec systematycznie i dynamicznie post´pujàcego procesu globalizacji dla potrzeb e-gospodarki, zaistnia∏a koniecznoÊç jak najszybszego
i optymalnego skoordynowania prac, majàcych na celu uporzàdkowanie i ujednolicenie metod stosowanych
w e-biznesie. Dzia∏ania te, prowadzone we wspó∏pracy
z Polskim Komitetem Normalizacji, sprzyjaç b´dà zastosowaniu Êwiatowych standardów w e-gospodarce
i e-administracji na niwie krajowej oraz w kontaktach
pomi´dzy Polskà i krajami Unii Europejskiej.

