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POLSKA GOSPODARKA INTERNETOWA –
STAN I PERSPEKTYWY
Streszczenie: Rozwój Internetu, coraz powszechniejsze jego wykorzystanie i rosnące znaczenie dla gospodarki to najistotniejsze cechy gospodarki światowej na obecnym etapie jej
rozwoju, a także polskiej gospodarki, która jest coraz silniej z nią zintegrowana. W związku
z obserwowanym stale rosnącym wpływem Internetu na polską gospodarkę powstała potrzeba dokładniejszego zbadania i oceny tego oddziaływania. Celem niniejszej analizy jest ocena
wpływu Internetu na polską gospodarkę na podstawie dotychczas wypracowanej metodologii
pomiaru gospodarki internetowej i przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje
badań w tym zakresie. Dokonano ponadto przeglądu metodologicznych aspektów i ilościowych ujęć gospodarki internetowej.
Słowa kluczowe: gospodarka internetowa, Internet, polska gospodarka.

1. Wstęp
Rozwój Internetu i coraz powszechniejsze jego wykorzystanie niesie ze sobą istotne
zmiany w niemal wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Znaczenie Internetu dla gospodarki przyrównywane jest obecnie do roli, jaką odgrywa w niej na
przykład ropa naftowa czy elektryczność. Co prawda, na razie dotyczy to tylko krajów rozwiniętych, dla których globalna sieć informatyczna stanowi już podstawową
infrastrukturę gospodarczą. W trzynastu najważniejszych gospodarkach świata, stanowiących w sumie 70% światowej gospodarki, Internet w 2009 roku tworzył średnio 3,4% PKB (1672 mld USD), natomiast w całej gospodarce światowej jego udział
szacuje się na 2,9% PKB1. Efektem rosnącego wpływu Internetu na gospodarkę jest
pojawienie się pojęcia „gospodarka internetowa” (GI) i zainteresowanie jej różnymi
aspektami. Celem podejmowanych analiz w tym zakresie jest najczęściej określenie wszystkich możliwych oddziaływań globalnej sieci w sferze ekonomicznej oraz
próba oszacowania rzeczywistego jej wpływu na realną gospodarkę. Zrozumienie
Badaniem objęte były kraje: G8, Chiny, Indie, Brazylia, Szwecja i Korea Południowa. M. du
Rausas, J. Manyika, E. Hazan i inni, Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs, and
prosperity, McKinsey Global Institute, 2011, s. 12.
1
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zakresu oraz siły oddziaływania Internetu na gospodarkę jest potrzebne nie tylko ze
względów poznawczych, ale także ma bardzo ważne znaczenie dla podejmowania
decyzji na poszczególnych szczeblach i w różnych sferach, dotyczących na przykład
skali i kierunków inwestycji czy obowiązujących regulacji.
Współczesny postęp techniczny w sferze komunikacji, a zwłaszcza zmiany
w sposobie wykorzystania zasobów i możliwości, jakie daje Internet, tworzą szanse na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego wszystkim gospodarkom włączonym
w tę globalną sieć. Ze względu na duży i wciąż rosnący potencjał Internetu kraje
biedniejsze mają niepowtarzalne warunki do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju
społeczno-gospodarczym w stosunku do krajów bogatych i na równi z nimi korzystania ze wspólnych już zasobów. Udział Polski w systemie gospodarki światowej,
a w szczególności członkostwo w Unii Europejskiej stwarza bardzo sprzyjającą sytuację dla zwiększenia stopnia wykorzystania Internetu i w konsekwencji rosnącego
jego udziału w polskiej gospodarce.
Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu Internetu na polską gospodarkę na podstawie dotychczas wypracowanej metodologii pomiaru GI i przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje badań w tym zakresie, a w szczególności raportów: The Boston Consulting Group, Deloitte, McKinsey Global Institute
oraz OECD. Ocenę rozmiaru, dynamiki i struktury polskiej GI oparto także na porównaniach międzynarodowych.

2. Istota gospodarki internetowej
Współczesny postęp naukowo-techniczny, często określany mianem rewolucji informacyjnej, ze względu na szczególne w nim miejsce rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wywołał zmiany, które doprowadziły do ukształtowania się nowego modelu działalności gospodarczej. Najczęściej nazywany jest on
modelem gospodarki opartej na wiedzy (GOW), ale także stosowane są takie określenia, jak: nowa gospodarka, gospodarka informacyjna i społeczeństwo informacyjne, gospodarka cyfrowa oraz najnowsze określenie – gospodarka internetowa (GI).
W wyniku ewolucji Internetu, jaka się dokonała i ciągle dokonuje, jest on obecnie nie tylko medium komunikacji, ale również powszechnie wykorzystywanym narzędziem osiągania różnorodnych celów ekonomicznych2. W szczególności stanowi
nieprzebrane źródło informacji i wiedzy oraz tworzy unikatową platformę umożliwiającą współpracę, ale współpracę o szczególnym charakterze, bo pozwalającą
zoptymalizować tworzenie bogactwa w skali globalnej3. Wprowadzone pojęcie GI
Por. The Impact of Internet in OECD Countries, “OECD Digital Economy Papers”, No. 200,
2012, s. 5, http://dx.doi.org/10.1787/5k962hhgpb5d-en, 01.02.2013; The New Digital Economy. How it
will Transform Business, Oxford Economics Paper, June 2011, s. 6.
3
Na taką rolę współczesnej sieci wskazuje także np. D. Tapscott. Jednak używa on pojęć gospodarka cyfrowa, nowa gospodarka, wiek połączonej inteligencji (Age of Networked Intelligence).
D. Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril In the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill,
1995.
2
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jest zatem konsekwencją transformacji gospodarki, wywołanej zmianą sposobu i zakresu wykorzystania Internetu i jego wyjątkową dzisiaj w niej rolą. GI jest więc
terminem, który w najlepszym stopniu charakteryzuje obecną gospodarkę4.
Choć termin GI jest już dość powszechnie stosowany, to dotychczas brak jest
precyzyjnej jego definicji. Ogólnie jednak uznaje się, że gospodarka ta obejmuje
wszystkie obszary wykorzystania Internetu oraz korzyści, jakie ze sobą on niesie5.
Internet rozumiany jest natomiast jako globalna sieć połączonych ze sobą sieci komputerowych wykorzystujących standard IP. Dokonując bardziej szczegółowej interpretacji powyżej przedstawionego ogólnego ujęcia gospodarki internetowej, należy
szerzej odnieść się do różnego charakteru możliwego oddziaływania Internetu na
gospodarkę, tym bardziej że może być to wpływ zarówno bezpośredni, jak i pośredni oraz zarówno statyczny, jak i dynamiczny.
Internet wpływa bezpośrednio na przedsiębiorstwa przede wszystkim poprzez
tworzenie nowych modeli biznesowych, udostępnianie nowego kanału dystrybucji,
powstanie nowych branż usługowych i produkcyjnych, tworzenie nowych miejsc
pracy. Pośredni wpływ Internetu jest szerszy i dotyczy nie tylko sfery gospodarczej.
W ujęciu ekonomicznym Internet oddziałuje pośrednio na gospodarkę poprzez m.in.
ułatwianie kontaktu z kontrahentami i klientami, ułatwianie wymiany informacji
pomiędzy różnymi ogniwami tworzącymi wartość dodaną, zwiększenie innowacyjności oferowanych produktów i usług, większą efektywność poprzez wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Nie należy również pomniejszać
korzyści społecznych wynikających z Internetu, które mogą mieć duże znaczenie dla
polepszenia jakości życia szerokiego grona indywidualnych użytkowników sieci.
Korzyści dla jednostek wynikające z dostępu do Internetu to między innymi: większa dostępność informacji dotyczących zdrowia i edukacji, możliwość dołączenia do
różnorodnych społecznych inicjatyw i stowarzyszeń czy też w przypadku większych
społeczności skuteczne prowadzenie działań na rzecz większej świadomości społecznej szkodliwych zjawisk lub koordynowanie działań ratunkowych w przypadku klęsk żywiołowych6. Internet zwiększa również siłę przetargową konsumentów,
ułatwia porównywanie cen, poszukiwanie rzadkich i trudno dostępnych produktów.
Coraz częściej media społecznościowe oraz internetowe narzędzia komunikacyjne
zastępują tradycyjne kanały kontaktu między jednostkami – internauci robią zakupy,
bawią się i kontaktują między sobą, nie oddalając się od swoich klawiatur i mobilnych urządzeń7. Również osoby niekorzystające z Internetu w pośredni sposób
mogą odczuwać wypływające z niego korzyści, takie jak np. większa przejrzystość
4
Podobne wnioski płyną także ze wskazań OECD. Por. OECD Internet Economy Outlook 2012,
OECD Publishing, s. 27.
5
Ibidem, s. 25.
6
O. Nottebohm, J. Manyika, J. Bughin i inni, Online and Upcoming: The Internet’s Impact on
Aspiring Countries, McKinsey&Company, 2012, s. 2.
7
M. du Rausas, J. Manyika, E. Hazan i in., op. cit., s. 9.
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w sferze polityki, możliwość porównywania cen, ograniczenie roli pośredników czy
zwiększenie konkurencyjności cen sprzedawanych przez nich produktów.

3. Metodologia pomiaru i ilościowe ujęcia gospodarki
internetowej
Rozwojowi, ekspansji i zwiększającemu się w szybkim tempie wszechstronnemu
wykorzystaniu Internetu nie towarzyszy odpowiedni rozwój narzędzi analitycznych
pozwalających określić jego rzeczywistą rolę w gospodarce. Jak dotąd, nie istnieje
jedno, powszechnie zaakceptowane podejście metodologiczne oceniające gospodarcze znaczenie Internetu. Możliwość dokonania pomiaru GI, którego wyniki byłyby
porównywalne pomiędzy poszczególnymi krajami, jest o tyleż istotna, iż pozwoliłaby decydentom na oszacowanie skuteczności poszczególnych strategii inwestycyjnych, regulacji prawnych i obowiązujących standardów8. W literaturze cały czas
podejmowane są próby stworzenia spójnego i przejrzystego modelu pozwalającego
zmierzyć gospodarczy wpływ Internetu, jednak wiele z nich nie jest w stanie sprostać statystycznym wymogom poprawności lub jest niezgodne z ogólnie przyjętymi
koncepcjami ekonomicznymi. Dwa najczęściej pojawiające się metodologiczne problemy związane z pomiarem GI to9:
• konieczność doprecyzowania, czy dana analiza ma na celu pomiar Internetu czy
GI – mimo pozornego podobieństwa są to dwie odmienne koncepcje (rys. 1),
• konieczność ścisłego określenia zakresu prowadzonych badań – co ze względu
na ewolucyjny charakter Internetu oraz ogromny obszar jego gospodarczego oddziaływania stanowi równie poważny problem.

MIARY GI:

MIARY INTERNETU:
– stopa penetracji
– ceny dostępu
do Internetu

– inwestycje
w infrastrukturę
internetową

– udział Internetu
w PKB
– udział Internetu
w wartości
dodanej

Rys. 1. Wspólny obszar badań Internetu i GI (przykładowe miary)
Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Internet..., s. 24-25.
P. Wruuck, Sizing and Seizing the Internet Economy, 13.10.2011, http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/10/sizing-and-seizing-internet-economy.html, 08.02.2013.
9
OECD Internet..., s. 24-25.
8
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W dalszej kolejności zaprezentowano kilka metodologicznych rozwiązań używanych przez różne organizacje prowadzące badania nad rozmiarami GI. Dotychczas problemowi mierzenia ekonomicznego wpływu Internetu najwięcej uwagi
poświęciła OECD, organizując w sierpniu 2011 roku spotkanie przedstawicieli zarówno administracji państwowej, środowisk akademickich, jak i biznesu. Obrady
miały na celu ustalenie jednolitych definicji, jednostek miary oraz koncepcji metodologicznych służących do pomiaru GI. W efekcie przyjęto trzy różne podejścia
do pomiaru GI: bezpośrednie oddziaływanie, dynamiczne oddziaływanie i pośrednie
oddziaływanie, których główne założenia są przedstawione poniżej10.
Pomiar bezpośredniego wpływu Internetu na gospodarkę do GI zalicza: wartość wygenerowaną przez działalność wspierającą Internet (czyli np. tworzenie infrastruktury i urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu czy usługi związane z udostępnianiem Internetu) oraz bezpośrednio wynikającą z jego zastosowania
(czyli np. e-commerce, elektroniczne treści, wyszukiwarki internetowe itp.). Wymienione w tym modelu dwa rodzaje działalności uznawane są za ściśle powiązane
z Internetem i służą za podstawę wyliczania wielkości GI. Zastrzega się przy tym,
iż wpływ Internetu jest znacznie szerszy i dotyczy też innych dziedzin niepowiązanych w tak bezpośredni sposób z Internetem. Przyjęta w tym podejściu metodologia
nie może więc służyć do całościowego obliczania gospodarczego wpływu Internetu.
W większości przypadków, w których model bezpośredniego wpływu Internetu na
gospodarkę jest wykorzystywany w badaniach, próbuje się ustalić, jaki procent PKB
poszczególnych krajów stanowią działania bazujące na Internecie. Przy próbie takiego ujęcia (zwłaszcza w przypadku badań obejmujących więcej niż jedno państwo)
należy zwrócić uwagę na konieczność szczegółowego zidentyfikowania działalności
powiązanych z Internetem zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją
Działalności Gospodarczej opracowaną przez ONZ (ISIC – International Standard
Industrial Classification) oraz metodę wyliczania wartości dodanej wytwarzanej
przez te branże na podstawie koncepcji Narodowych Standardów Rachunkowych
ONZ (UNSNA – United Nations System of National Accounts). Niestety, badacze
bardzo rzadko mają dostęp do tak szczegółowych danych i w konsekwencji do określenia wartości dodanej generowanej przez branże bezpośrednio powiązane z Internetem w badaniach najczęściej używa się udostępnianych przez branżę informatyczną danych o przychodach wraz z danymi na temat wielkości obrotów e-commerce
w pozostałych sektorach11.
Podsumowując, należy podkreślić, iż największymi słabościami modelu opierającego się na bezpośrednim wpływie Internetu na gospodarkę jest, po pierwsze, brak
statystycznej metodologii pozwalającej na jednoznaczne określenie i wyodrębnienie
Ibidem, s. 263.
Ibidem, s. 267; Ch. Koh, K. Nam, Business Use of the Internet. A Longitudinal Study from a Value Chain Perspective, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 1, 2005, www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm, s. 84-85, 08.03.2013.
10
11
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przedsiębiorstw zarówno zajmujących się produkcją sprzętu, tworzeniem infrastruktury i zapewnianiem dostępu do Internetu, jak i opierających swój model biznesowy
na rozwiązaniach przez niego udostępnianych, a po drugie, brak możliwości przeprowadzenia porównania wyników badań pomiędzy różnymi gospodarkami krajowymi12.
Biorąc pod uwagę niedoskonałości powyższego modelu oraz fakt, iż gospodarczy wpływ Internetu jest znacznie szerszy i powoduje nie tylko znaczące zmiany
w istniejącym otoczeniu biznesowym, ale również pozwala na zwiększenie efektywności na poszczególnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw z różnorodnych sektorów gospodarczych, w kolejnym podejściu metodologicznym przyjęto
szerszą perspektywę i uwzględniono dynamiczny wpływ Internetu na gospodarkę.
W efekcie do GI zaliczono:
• wszystkie możliwe sektory gospodarki, które generują wartość dodaną wskutek
wykorzystania Internetu, a nie tak jak w modelu bezpośrednim tylko te, które
wspierają Internet lub opierają na nim swoją działalność,
• gospodarczy wpływ netto Internetu na PKB.
Takie ujęcie wynika między innymi z faktu, iż Internet powoduje wzrost efektywności również w dziedzinach, które pozornie mogą wydawać się z nim zupełnie
niepowiązane, jak np. sektor wydobywczy13. Rozwiązania wykorzystujące Internet
wpływają na działalność przedsiębiorstwa na różnych poziomach jego funkcjonowania, między innymi: zwiększają skuteczność w działach B+R, ułatwiają współpracę
pomiędzy różnymi podmiotami na rynku, zwiększają przepływ informacji, usprawniają zawieranie transakcji i w efekcie skutkują zwiększoną produktywnością, która
z kolei przekłada się na wzrost wartości dodanej generowanej przez poszczególne
branże14. W przypadku badań dynamicznego oddziaływania Internetu na gospodarkę
uwzględnia się generowanie dodatkowej wartości dodanej przez tworzenie np. nowych kanałów dystrybucji online, równoległych do istniejących wcześniej kanałów
offline. Wzrost wartości dodanej jest mierzalny i obserwowalny z użyciem standardów UNSNA, jednak ocena dynamicznego oddziaływania Internetu na gospodarkę
jest utrudniona m.in. przez15:
• brak odpowiednio szczegółowych danych makroekonomicznych, które pozwoliłyby na dokładne określenie, jaka część generowanej wartości dodanej wynika
z wpływu Internetu,
• zmienność samej sieci, w wyniku czego dane bardzo szybko się dezaktualizują
i pozwalają na stwierdzenie co najwyżej stanu byłego,
• niemożliwość przetestowania części założeń używanych w dynamicznym pomiarze ze względu na brak odpowiednich danych,
OECD Internet..., s. 275.
S. Lodhia, Corporate Perceptions of Web-based Environmental Communication. An Exploratory
Study into Companies in the Australian Minerals Industry, Journal of Accounting & Organizational
Change, Vol. 2, No. 1, 2006, www.emeraldinsight.com/1832-5912.htm, s. 79-81, 08.03.2013.
14
OECD Internet..., s. 277.
15
Ibidem, s. 276-284.
12
13
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pomiar efektu netto oddziaływania Internetu we wszystkich sektorach gospodarki na poziomie szczegółu, który uniemożliwia konkretne wskazanie źródeł tych
zmian.
Wyniki badań dynamicznego wpływu Internetu na gospodarkę powinny być zatem interpretowane raczej jako indykatory skali GI, a nie jej konkretnej wartości.
Trzecie podejście pomiarowe OECD dotyczy pośredniego oddziaływania Internetu na gospodarkę i uwzględnia nie tylko przekształcenia w istniejących modelach biznesowych oraz wpływ na zwiększenie konkurencji na istniejących rynkach,
lecz również zakłada powstawanie nowych modeli ekonomicznych i paradygmatów,
których całościowy efekt wykracza poza wartości ujmowane w klasycznym ujęciu
UNSNA. Podejście pomiarowe pośrednich ekonomicznych skutków wykorzystywania Internetu obejmuje dwa dodatkowe obszary:
• pozytywny wpływ Internetu na nadwyżkę konsumenta,
• szeroko rozumianą poprawę dobrobytu w konsekwencji dostępności Internetu
(np. dobrobytu wynikającego z transakcji bezgotówkowych, zmniejszenia wpływu na środowisko, tworzenia kapitału społecznego itd.).
Poszczególne rodzaje wymienionych oddziaływań mogą być w określonych warunkach skwantyfikowane i przedstawione w wartościach liczbowych, jednak ich
szczegółowy pomiar, ze względu na dużą liczbę potrzebnych danych, zazwyczaj
bywa bardzo utrudniony i wymaga od badaczy stosowania rygorystycznych założeń.
W konsekwencji badania wykorzystujące model pośredniego wpływu Internetu na
gospodarkę zazwyczaj są wycinkowe i obrazują tylko wpływ Internetu na nadwyżkę
konsumenta i społeczny dobrobyt16.
McKinsey Global Institute zaproponował inne podejście do pomiaru wpływu Internetu na gospodarkę. Według tego podejścia wpływ Internetu na PKB kraju można wyliczyć, sumując wartość prywatnej konsumpcji (zarówno online, jak i opłat
za dostęp do Internetu czy koszt pozyskania i użytkowania urządzeń wymaganych
do korzystania z Internetu, takich jak np. komputer, laptop czy smartfon), inwestycje sektora prywatnego w technologie internetowe (np. ekstranet, intranet, strony
WWW), wydatki publiczne (zarówno na konsumpcję, jak i inwestycje związane
z Internetem) oraz saldo obrotów z zagranicą (oczywiście tylko dóbr i usług zwią•

Przyładem takiego wycinkowego badania może być raport Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem, opublikowany przez Interactive Advertising Bureau, Nowy
Jork, 2012, http://www.iab.net/media/file/iab_Report_September-24-2012_4clr_v1.pdf, 08.03.2013.
W opracowaniu tym zastosowano trojakie podejście do wyliczenia wpływu Internetu. Po pierwsze,
oszacowano, jak duża część stanowisk pracy zależy od istnienia Internetu i jaka część zarobków jest
przypisana do tych stanowisk pracy. Po drugie przyjęto podejście eksportowe do Internetu, wyliczając
jak duże płatności za usługi Internetowe płacą pozostałe sektory gospodarki. Internet został tu potraktowany jak oddzielny byt eksportujący swoje usługi do pozostałej części gospodarki. Wyceniono również
wartość czasu spędzanego przez użytkowników w Internecie (wraz z jej krańcową wartością). Badanie
dotyczyło tylko gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale należy zwrócić uwagę na oryginalność zaproponowanej metodologii, która częściowo wykorzystuje podejście bezpośrednie do pomiaru GI.
16
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zanych z Internetem, e-commerce B2C i B2B)17. Badanie na bazie tej metodologii
poprzedza ustalenia OECD w sprawie trzech modeli pomiaru wpływu Internetu na
gospodarkę opisanych wcześniej.
Firma konsultingowa Deloitte w swoich badaniach nad wpływem Internetu na
gospodarki narodowe początkowo wykorzystywała metodologię opracowaną przez
McKinsey Global Institute, którą w późniejszych badaniach zmodyfikowała. Przedstawiony powyżej podstawowy model McKinsey, oparty na powiązanych z Internetem wydatkach, ponoszonych przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo, został przez Deloitte rozszerzony o badanie strony dochodowej, a konkretnie
o wartość dodaną wypracowaną przez 7 wybranych sektorów związanych z Internetem18. To samo rozbudowane podejście badające zarówno stronę popytową (wydatkową), jak i podażową (dochodową) Internetu zostało wykorzystane w raporcie
zawierającym badanie rozmiaru GI w Polsce19.
Boston Consulting Group opracowała i co roku publikuje ranking według syntetycznego wskaźnika e-intensity, który oparty jest na trzech rodzajach działalności internetowej (3e: enablement, expenditure i engagement): dostępności (jakość
i dostępność infrastruktury – 50% wartości ważonej wskaźnika), wydatki (wielkość
wydatków ponoszonych na reklamy internetowe i wielkość sprzedaży online – 25%
wartości) oraz zaangażowanie (w jakim stopniu przedsiębiorstwa, rząd i konsumenci korzystają z Internetu – 25% wartości). Pomimo zastosowanych uproszczeń
koniecznych do wyliczenia tego indeksu oraz przyjętego marginesu błędu, ranking
ten ma też istotne zalety, gdyż nie tylko pozwala prowadzić porównania pomiędzy
krajami, ale umożliwia też określenie, w której dziedzinie poszczególne kraje mają
problemy20.
Wstępny etap, na jakim znajduje się obecnie opracowanie metodologiczne pomiaru GI, a z drugiej strony, bardzo szerokie spektrum możliwego oddziaływania
Internetu na gospodarkę, prowadzi do konieczności dokonywania wyboru pomiędzy zakresem badania GI a jego precyzyjnością. Nie bez znaczenia dla określenia metodologii badawczej w tym przypadku pozostaje dostępność odpowiednich
wiarygodnych danych statystycznych i ich porównywalność. Wskazane wcześniej
zróżnicowane metodologie szacowania wielkości GI i ich niedoskonałości znajdują odzwierciedlenie w dotychczasowych międzynarodowych badaniach. Przeważa
w nich ostrożnościowe podejście do analizy wielkości GI na podstawie oficjalnych
17
M. du Rausas, J. Manyika, E. Hazan i inni, Internet Matters: The Net’s Sweeping Impact on
Growth, Jobs, and Prosperity, McKinsey Global Institute, 2011, s. 12.
18
The Connected Continent. How the Internet is transforming the Australian economy, Deloitte
Access Economics, 2011, s. 49; O. Nottebohm, J. Manyika, J. Bughin, M. Chui, A. Syed, Online and
Upcoming: The Internet’s Impact on Aspiring Countries, McKinsey&Company, 2012, s. 203.
19
Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Raport, Deloitte, Warszawa 2012, s. 10.
20
2012 BCG e-Intensity Index Documents Widening Digital Divide, 23.10.2012, http://www.bcg.
com/media/pressreleasedetails.aspx?id=tcm:12-119715, 04.03.2013.
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danych statystycznych i w konsekwencji wąski zakres jej badania. Zatem w interpretacji tych wyników należy przyjąć, iż rzeczywisty rozmiar GI jest z pewnością większy, ale niemożliwy do dokładnego określenia na tym etapie rozwoju metodologii.
Wskazane wyżej trudności i ograniczenia związane z badaniem GI dotyczą w tym
samym stopniu analizy polskiej GI.

4. Rozmiar, specyfika i potencjał rozwojowy
polskiej gospodarki internetowej
Rozwój Internetu, coraz powszechniejsze jego wykorzystanie i rosnące znaczenie
dla gospodarki to najistotniejsze cechy gospodarki światowej na obecnym etapie
jej rozwoju, a także polskiej gospodarki, która coraz silniej z nią jest zintegrowana. W związku z obserwowanym stale rosnącym wpływem Internetu na polską gospodarkę, powstała potrzeba dokładniejszego zbadania i oceny tego oddziaływania.
W konsekwencji powstały dwa niezależne raporty poświęcone analizie tylko polskiej GI, przygotowane przez międzynarodowe firmy consultingowe – BCG (The
Boston Consulting Group) i Deloitte21. Ze względu na odmienne wskaźniki wykorzystane w tych badaniach różnią się też ich wyniki oraz zakres analizy. Ma to jednak też pozytywny skutek, gdyż pozwala na nakreślenie szerszego obrazu polskiej
GI i w pewnym stopniu zweryfikowanie otrzymanych przy zastosowaniu różnych
metodologii szacunków dotyczących jej rozmiaru.
Badania prowadzone przez BCG pozwalają na analizę wielkości i specyfiki
polskiej GI w porównaniu międzynarodowym, gdyż podobnym badaniom poddano
kraje grupy G-20. Najlepszym jednak punktem odniesienia dla Polski jest Unia Europejska, stąd też rozmiar i strukturę od strony popytowej polskiej GI oraz prognozy
jej wzrostu na podstawie badań BCG przedstawiono na rys. 2 w relacji do średniej
dla całej UE (UE-27).
Według danych BCG, w najbardziej zagregowanym ujęciu polska GI w 2009
roku stanowiła 2,7% PKB, natomiast GI UE-27 w roku 2010 wynosiła 3,8% PKB22.
Względny rozmiar polskiej GI jest zatem o około 1 punkt procentowy mniejszy od GI
UE, ale występuje tutaj roczna różnica w dostępnych danych na niekorzyść Polski.
W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż GI samej UE na tle innych gospodarek
świata jest relatywnie niewielka. Na przykład dwukrotnie większy od UE udział GI
w PKB ma Korea Południowa, Chiny większy o blisko połowę, a średnia dla krajów
rozwijających się grupy G-20 jest niewiele mniejsza od średniej UE i wynosi 3,6%
21
G. Cimochowski, F, Hutten-Czapski, M. Rał, W. Sass, Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Raport the Boston Consulting Group, 2011; Wpływ przyspieszonego…
22
Polska stanowi 2,4% GI UE i w wartościach bezwzględnych jest dziewiątą największą GI
Unii Europejskiej. D. Dean, S. Digrande, D. Field, A. Lundmark, J. O`Day, J. Pineda, P. Zwillenberg,
op. cit., s. 52.
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Rys. 2. Rozmiar oraz struktura wydatkowa gospodarki internetowej w Polsce i UE-27
w latach 2009-2010 oraz prognozy dla lat 2015-2016 (% PKB)
Źródło: zestawienie i opracowanie własne na podstawie: G. Cimochowski, F. Hutten-Czapski,
M. Rał, W. Sass, op. cit., s. 14, 37-38; D. Dean, S. Digrande, D. Field, A. Lundmark, J. O`Day,
J. Pineda, P. Zwillenberg, The Connected World. The Internet Economy in the G-20, Report the
Boston Consulting Group, 2012, s. 51.

PKB23. To powyższe odniesienie prowadzi do negatywnej oceny wielkości polskiej
GI, gdyż umiejscawia Polskę istotnie poniżej średniej analizowanych gospodarek.
Dodatkowym uzasadnieniem tej oceny może być porównanie Polski z Węgrami, dla
których badania wielkości GI przeprowadziła firma McKinsey. Według jej raportu,
w 2010 roku na Węgrzech GI stanowiła 3,9% PKB24. Przy tym należy zwrócić uwagę, że szacunki GI dokonane przez McKinsey są generalnie niższe od szacunków
BCG, co pokazuje porównanie wyników wielkości GI uzyskanych przez obie firmy
dla tych samych krajów. Korzystne są natomiast dla Polski prognozy wzrostu GI
w ciągu następnych pięciu lat. W 2015 roku jej wielkość ma wynieść 4,1% PKB,
a przy bardziej optymistycznych założeniach 4,9% PKB25. Tymczasem w UE do
2016 roku GI ma zwiększyć się do 5,7% PKB. Oznacza to, że nawet w tym ostrożnościowym wariancie stopa wzrostu polskiej GI wyniesie średniorocznie 14%, a dla
UE-27 poniżej 11%. W tym okresie dla krajów G-20 przewidywana jest średnia
dynamika wzrostu GI podobna do UE, a zatem Polska powinna nadrobić część zaległości.
Analiza struktury polskiej GI od strony popytowej (wydatkowej) wyraźnie
wskazuje, iż największy w niej udział ma i według prognoz będzie miała konsumpIbidem, s. 8.
O. Nottebohm, J. Manyika, J. Bughin, M. Chui, A. Syed, op. cit, s. 7.
25
G. Cimochowski, F. Hutten-Czapski, M. Rał, W. Sass, op. cit., s. 38.
23
24
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cja (rys. 1), na którą składają się wydatki na zakup towarów i usług przez Internet,
wydatki na dostęp do Internetu oraz zakup urządzeń zapewniających ten dostęp.
Prognozy wskazują także, że to dynamika konsumpcji, a zwłaszcza e-commerce,
będzie w głównej mierze wpływała na wzrost polskiej GI w przyszłości. Z kolei
najmniejszą część polskiej GI stanowią wydatki rządowe na technologie ICT. Negatywny wpływ na rozmiar GI ma natomiast eksport netto, na który składa się eksport firm zajmujących się handlem elektronicznym oraz eksport dóbr i usług ITC
wytwarzanych przez firmy zlokalizowane w kraju (np. eksport wyprodukowanych
w kraju komputerów). Na podstawie tej struktury można w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny stosunkowo niewielkiego rozmiaru polskiej GI. Całościowo porównując analizowaną strukturę polskiej GI ze strukturą UE, należy podkreślić znaczne
między nimi podobieństwo. Ponadto zbliżoną strukturę mają także inne kraje rozwinięte gospodarczo. Natomiast w przypadku krajów rozwijających się, o wysokich
rozmiarach GI (np. Chiny, Indie, Malezja i także Węgry), na te wyniki największy
wpływ ma eksport netto, którego udział w GI waha się między 40 a 50%26. Zatem
wielkość GI w tych krajach determinowana jest w przeważającej mierze lokalizacją
w nich produkcji dóbr i usług ITC przeznaczonych na eksport. Innym czynnikiem
wyjaśniającym stosunkowo niewielki rozmiar polskiej GI jest słaby stopień rozwoju
infrastruktury internetowej i niska jej dostępność27. W tej sytuacji rozwój w Polsce
produkcji w obszarze ICT oraz podjęcie działań inwestycyjnych i regulacyjnych,
mających na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności Internetu, z pewnością przyczyniłyby się do ekspansji GI i zdynamizowały też całą polską gospodarkę.
Podobne do BCG badania rozmiaru polskiej GI w relacji do PKB przeprowadziła również firma Deloitte, aczkolwiek, opierając się na odmiennych już metodach i wskaźnikach28. Wynikiem tych różnic metodologicznych jest uzyskany także
inny wynik wielkości GI dla Polski. Został on oszacowany na 4,8% PKB dla 2010
roku (rys. 3). W porównaniu do wcześniej analizowanych badań BCG i otrzymanej
w nich wielkości polskiej GI, wynoszącej 2,7% PKB, jest to istotna różnica, tym
bardziej, że Deloitte charakteryzuje swój wynik jako ostrożnościowy.
Badania przeprowadzone przez Deloitte obejmują również prognozy wzrostu
polskiej GI do 2020 roku wraz z wpływem tego wzrostu na PKB oraz zmiany struktury gospodarki od strony podażowej i popytowej. W zależności od przyjętych założeń, dotyczących zmian liczby użytkowników Internetu oraz wartości wskaźników
udziału Internetu w wybranych klasach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
opracowano trzy scenariusze wzrostu polskiej GI (rys. 3). We wszystkich wielkość
GI do 2013 roku jest taka sama, a różnice w tempie jej wzrostu zaczynają się od roku
O. Nottebohm, J. Manyika, J. Bughin, M. Chui, A. Syed, op. cit., s. 29.
Pod względem stopnia rozwoju infrastruktury internetowej Polska zajmuje ostatnie miejsce
wśród 28 krajów uwzględnionych w rankingu (m.in. za Słowacją, Grecją, Węgrami i Czechami).
G. Cimochowski, F. Hutten-Czapski, M. Rał, W. Sass, op. cit., s. 20.
28
Różnice metodologiczne i charakterystyka poszczególnych podejść została przedstawiona w poprzednim punkcie opracowania.
26
27
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wpływ przyspieszonego…, s. 21-25.

2014. W scenariuszu bazowym skala wzrostu udziału Internetu w polskiej gospodarce do 2016 roku jest podobna do tej, jaką opracowała BCG dla porównywalnego
okresu (2009-2015), i wynosi nieco powyżej 50%. Analizując prognozy we wszystkich trzech wariantach, należy podkreślić, iż tempo wzrostu GI w latach 2015-2020
jest bardzo podobne w scenariuszu bazowym i dynamicznym, natomiast istotnie od
niego różni się w scenariuszu szoku cyfrowego, w którym GI w 2020 roku przekracza wartość 13% PKB. Zakładany w tym scenariuszu wzrost udziału Internetu
w polskiej gospodarce przyczynić się powinien w latach 2014-2020 do dodatkowego
wzrostu PKB o 0,8% i wartość ponad 106 mld złotych, a w tym: wzrostu konsumpcji
o 0,3% (26 mld zł) oraz inwestycji o 4% (112 mld zł)29. Także w scenariuszu dynamicznym wzrost udziału Internetu ma zwiększyć dodatkowo PKB, jednak w tym
przypadku o 0,3% (38,5 mld zł), a konsumpcję o 0,2% (16 mld zł) i inwestycje o 2%
(54 mld zł)30. Ponadto ten przewidywany wpływ Internetu na polską gospodarkę
jest efektem netto, czyli uwzględnia także spadek działalności gospodarczej niezdolnej do konkurencji spowodowanej wzrostem wydajności w wyniku rosnącego
stopnia wykorzystania Internetu. Z powyższego wynika, iż rozwój polskiej gospodarki w przyszłości będzie w dużym stopniu determinowany stopniem wykorzystania Internetu.
Dzięki zastosowanej przez Deloitte metodologii badania udziału Internetu w gospodarce możliwa jest także analiza struktury podażowej polskiej GI. Wyniki analizy
29
30

Wpływ przyspieszonego…, s. 25.
Ibidem, s. 23.
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wartości dodanej (VA) wytworzonej przy wykorzystaniu Internetu oraz VA ogółem
w podziale na sekcje PKD przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Struktura polskiej gospodarki internetowej (GI VA) na tle całej gospodarki (VA)
według sekcji PKD w 2010 roku (% wartości dodanej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wpływ przyspieszonego…, s. 16.

W 2010 roku niemal jedną czwartą VA polskiej gospodarki wytwarzał przemysł,
a jedną piątą sekcja handel i naprawy. Wysoki udział w VA ma także sektor publiczny oraz pozostała działalność usługowa. W sumie te cztery sekcje stanowią 67% VA
polskiej gospodarki. Natomiast w VA wytworzonej dzięki Internetowi zdecydowanie dominuje sekcja informacja i komunikacja z 28-procentowym udziałem. W dalszej kolejności, ale także o bardzo wysokich udziałach (w granicach 20%), znajduje
się działalność finansowa i ubezpieczeniowa, sektor publiczny oraz pozostała działalność usługowa (17%). Stopień koncentracji wytwarzania VA w GI jest znacznie
wyższy niż w całej gospodarce, gdyż wymienione wyżej cztery sekcje tworzą 84%
wartości dodanej. Porównanie struktury GI ze strukturą całej gospodarki wskazuje
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na duże różnice między nimi. Na przykład przemysł, który w całkowitej VA ma 24%
udziału, w VA GI ten udział wynosi tylko 4%, natomiast informacja i komunikacje,
która z kolei w VA GI ma 28% udziału, w całkowitej VA ma tylko 4%. Z powyższego wynika, że stopień wykorzystania Internetu w poszczególnych sekcjach polskiej
gospodarki jest bardzo zróżnicowany i wysoce skoncentrowany w sektorze usługowym, ale także nie we wszystkich jego sekcjach. Potencjał wzrostu GI w tych warunkach jest bardzo wysoki, zwłaszcza jeśli nastąpiłby wzrost wykorzystania Internetu w takich sekcjach, jak handel i naprawy, transport i gospodarka magazynowa,
obsługa nieruchomości i firm czy nawet sam przemysł. W przyszłości należy zatem
spodziewać się dynamicznego wzrostu polskiej GI.

5. Podsumowanie
Zmiany związane z zachodzącym w szybkim tempie współczesnym postępem naukowo-technicznym znajdują odzwierciedlenie także w zmianach modelu działalności gospodarczej. Coraz większe znaczenie Internetu w gospodarce, spowodowane
ewolucją sposobów i zakresu jego wykorzystania, uzasadnia wprowadzenie pojęcia
gospodarka internetowa (GI).
Badania nad metodologią pomiaru GI ciągle znajdują się na wstępnym etapie
i brak jest jednego, powszechnie przyjętego podejścia do oceny udziału Internetu
w gospodarce. W opracowaniach międzynarodowych organizacji zajmujących się
tą problematyką dominuje stosunkowo wąskie, oparte na oficjalnych danych statystycznych ujęcie wielkości GI. Należy zatem wyraźnie podkreślić, iż wpływ Internetu na gospodarkę jest znacznie szerszy aniżeli wykazany na podstawie przyjętych
metodologii jego ilościowy bezpośredni udział w PKB.
Pomimo generalnie sprzyjających okoliczności, Polska nie wykorzystuje w pełni możliwości zdynamizowania gospodarki na podstawie rosnącego wykorzystania
Internetu. Wyniki badań wskazujące na rozmiar polskiej GI nie są zadowalające.
Główną przyczyną takiego stanu jest słabo rozwinięty sektor produkcji dóbr ICT
oraz niski stopień rozwoju infrastruktury internetowej w Polsce. Korzystne są natomiast prognozy rozwoju polskiej GI. Potencjał jej wzrostu jest bardzo wysoki,
ale uzależniony od zwiększenia dostępności Internetu oraz upowszechniania stopnia
jego wykorzystania.
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POLISH INTERNET ECONOMY –
CURRENT STATE AND FUTURE PERSPECTIVES
Summary: Growth of the Internet, in both its virtually universal accessibility and increasing
importance in business, influences current global economy, as well as economy of Poland.
Due to visible and still increasing role the Internet plays in the economy of Poland, it appears
necessary to research and measure the increasing influence the Internet has on the markets.
The paper attempts to gauge the importance of the Internet in the economy of Poland based
on existing methodologies used to measure Internet economy and research conducted by international organizations.
Keywords: Internet economy, Internet, Polish economy.
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