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Wprowadzenie 

Dwanaście lat po wejściu w fazę ustrojowej transformacji i przystąpieniu do 
tworzenia gospodarki rynkowej kraje posocjalistyczne wciąż poszukują dróg 
prowadzących do szybkiego wzrostu gospodarczego. Z tego punktu widzenia 
pierwsza dekada - lata 90. - były zdecydowanie nieudane. Coraz bogatsza 
jest literatura przedmiotu w tym zakresie i chociaż dzisiaj na ogół panuje 
dość powszechna zgodność poglądów, że można było zdziałać więcej mniej
szym kosztem, to nadal trwają spory co do rzeczywistych możliwości osiągnię
cia lepszych rezultatów na polu poprawy efektywności produkcji. Fakty jed
nak są bezsporne. 

W roku 2000 produkt krajowy brutto (PKB) - licząc średnią ważoną dla 
całego regionu 27 posocjalistycznych gospodarek Europy Środkowowschod
niej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw - wciąż wynosił ledwie około 75 
procent wielkości z roku 1989, umownie traktowanego jako początek trans
formacji, chociaż jej korzenie w niektórych krajach (zwłaszcza w Polsce i na 
Węgrzech) sięgają głębiej, do czasów reform socjalistycznej gospodarki cen
tralnie planowanej. Nawet w najlepszym wypadku, czyli w odniesieniu do 
Polski, udało się iść do przodu ścieżką szybkiego wzrostu jedynie przez cztery 
lata, podczas realizacji „Strategii dla Polski" w okresie 1994-1997. Zarówno 
przedtem - podczas transformacyjnej recesji wywołanej „szokiem bez terapii" 
- j a k i później, kiedy to niepotrzebne schłodzenie koniunktury sprowadziło 
tempo wzrostu z ponad 7 procent w pierwszej połowie 1997 roku do niewiele 
ponad 2 procent w pierwszej połowie roku 2001, nie udało się utrzymać wy
sokiej dynamiki rozwojowej. 

A było to możliwe, gdyby oprzeć realizowaną politykę gospodarczą na in
nej koncepcji teoretycznej, lepiej koordynować stojące do dyspozycji instru-
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menty polityki fiskalnej i pieniężnej, a zwłaszcza przemysłowej i handlowej, 
a także gdyby umiejętniej wykorzystywać pojawiające się okoliczności sprzyja
jące poprawie mikroekonomicznej efektywności oraz przyspieszaniu tempa 
wzrostu produkcji. W tym kontekście trzeba też mieć nadzieję, że sytuacja 
ulegnie odczuwalnej poprawie, a nade wszystko należy poszukiwać sposobów 
na skuteczne przyspieszenie tempa wzrostu w krajach posocjalistycznych 
w przyszłości. Przy tym nie chodzi bynajmniej o najbliższe lata, ale o rozwój 
długookresowy, o dłuższą perspektywę czasową, w której można będzie także 
nadrabiać olbrzymie zaległości w poziomie rozwoju - jeszcze dodatkowo 
zwiększone podczas Wielkiej Transformacyjnej Depresji - niwelując tym sa
mym dystans dzielący te kraje od najwyżej rozwiniętych gospodarek świata. 

Szanse takie powinna stworzyć sama transformacja, która przecież będzie 
miała ostatecznie sens wtedy i tylko wtedy, kiedy wyłaniające się w jej wyniku 
posocjalistyczne gospodarki rynkowe będą wykazywały się wyższą efektywno
ścią, a więc będą również cieszyć się wyższym tempem wzrostu niż w epoce 
centralnego planowania. Szanse takie stwarza także współczesna faza globali
zacji. Jeśli chodzi o kraje posocjalistyczne, to z pewnością implikuje ona do
datkowe koszty, eksponując je na ostrą międzynarodową konkurencję, ale 
przynosi im też wiele nowych korzyści z tytułu rosnących możliwości twórcze
go włączania się do światowego obiegu gospodarczego. 

Dodatkowe szanse na poprawę efektywności, postęp w odniesieniu do 
konkurencyjności, a na dłuższą metę także przyspieszenie tempa wzrostu go
spodarczego stwarza ponadto fenomen tzw. nowej gospodarki (ang. „new 
ecomomy" lub „e-conomy"). Oczywiście, tak naprawdę to nie ma żadnej „no
wej gospodarki", jest wszakże wiele nowych technologii oraz ich społecznych, 
kulturowych, ekonomicznych i finansowych konsekwencji. Powszechna kom
puteryzacja oraz Internet wywierają znaczny wpływ na wszystkie bez mała 
sfery życia, na prawie wszystkie formy aktywności gospodarczej - od szczebla 
rządów i organizacji międzynarodowych po zarządzanie strategiczne wielkimi 
ponadnarodowymi korporacjami i małymi firmami. 

Jest to, oczywiście, przede wszystkim domeną krajów wysoko rozwinię
tych. Jednakże technologie i w ślad za tym nowe sposoby zarządzania oraz 
ewolucja instrumentów polityki ekonomicznej i finansowej przenoszą się jak 
fale po wodzie, do której wrzucono kamień, do bardziej peryferyjnych części 
gospodarki światowej. Zataczające się kręgi dotarły także szybko do wyłania
jących się posocjalistycznych gospodarek rynkowych. I one zatem stają w ob
liczu nowych możliwości, które może przynieść „nowa gospodarka". Jak je 
wykorzystać? Co powinno czynić państwo, a co należy pozostawić oddolnej 
inicjatywie przedsiębiorczości? Co jest domeną żywiołowego mechanizmu 
rynkowego, a co z kolei powinno być regulowane i ujęte w ścisłe ramy insty
tucjonalne? W jaki sposób koordynować na tym polu współdziałanie rządów 
z organizacjami międzynarodowymi? 
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To są główne pytania, na które próbujemy odpowiedzieć w tej wielowąt
kowej książce. Jest to pierwsza w polskiej literaturze - a także jedna z pierw
szych w literaturze przedmiotu w ogóle - tak obszerna i kompleksowa praca 
omawiająca różne aspekty fenomenu „nowej gospodarki" i rozważająca jej 
implikacje dla krajów posocjalistycznych, a w szczególności dla perspektyw 
ich szybkiego wzrostu. 

Książka zawiera dorobek badawczy grupy ponad 20 autorów. Został on 
zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej 
w Warszawie w dniach 29-30 marca 2001 roku przez TIGER - Centrum Ba
dawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji przy Wyższej Szkole Przedsię
biorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (WSPiZ). 
Głównym sponsorem projektu badawczego była Telekomunikacja Polska SA. 
TIGER (www.tiger.edu.pl) jest nowym ośrodkiem badawczym prowadzącym 
studia z zakresu posocjalistycznych przemian w szerszym kontekście integra
cji z gospodarką światową, w tym konsekwencjami, jakie przynosi globalizacja 
dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środko
wowschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Badania z tego zakresu 
TIGER będzie kontynuował także w następnych latach. 

Pierwsza część książki jest zatytułowana Nowa szansa czy nowe wyzwanie? 
Zawiera ona cztery rozdziały. W pierwszym, pt. „Nowa gospodarka" i stare 
problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transforma
cji - rozważam realne szanse, jakie swoisty czwarty sektor, czy idąca w po
przek tradycyjnych działów „nowa gospodarka", może stwarzać dla przezwy
ciężania wielu piętrzących się trudności i „starych problemów" związanych 
z niedostatkami kapitału i nowoczesnych technologii w krajach posocjalistycz
nej transformacji. Nie ulega wątpliwości, że „nowa gospodarka" bynajmniej 
nie jest panaceum na problemy trapiące kraje naszego regionu, ale w wielu 
wypadkach może stwarzać pewne dodatkowe impulsy do ich przezwyciężania. 

W drugim rozdziale - Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową 
gospodarkę?, profesor Andrzej Wojtyna z Akademii Ekonomicznej w Krako
wie przedstawia główne nurty debaty dotyczące teoretycznych prób interpre
tacji modyfikacji przebiegu cyklu koniunkturalnego pod wpływem rozwoju 
„nowej gospodarki". Dyskusja ta ogniskuje się przede wszystkim wokół tego 
procesu w USA w latach 90., gdyż tam rozwinęła się najbardziej zarówno 
tzw. e-conomy, jak i - konsekwentnie - e-conomics. Jednak „twarde lądowa
nie" amerykańskiej gospodarki, które z całą ostrością daje o sobie znać 
w szczególności w roku 2001, wyraźnie dowodzi, że stare prawa ekonomiczne 
nadal działają, a nowe technologie nie zawieszają ich działania. 

Podobne zagadnienia, choć pod innym kątem, omawia w trzecim rozdzia
le profesor Lech Zacher z WSPiZ i Uniwersytetu Śląskiego. Rozdział zatytu
łowany „Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa 
analizuje zmiany zachodzące we wzajemnym powiązaniu tych sfer oraz wystę-

http://www.tiger.edu.pl
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pujące pomiędzy nimi sprzężenia zwrotne. Są to zatem rozważania o charak
terze interdyscyplinarnym, łączące elementy analizy ekonomicznej z socjolo
giczną. Ewidentne są zmiany w obrębie stosunków społecznych, wywołane 
charakterem współczesnego postępu technologicznego, a jedne i drugie w od
czuwalny sposób rzutują na stosunki produkcji. 

Z kolei w rozdziale czwartym pt. Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz 
światopogląd? dr Zbigniew Bauer z Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
koncentruje swoją uwagę na wątkach kulturowych współczesnej odsłony re
wolucji technologicznej. Poddaje on wnikliwej analizie zmiany, jakie zacho
dzą w zachowaniach ludzkich - indywidualnych i zbiorowych, w odniesieniu 
do różnych grup społecznych - pod wpływem eksplozji technik informatycz
nych i szybkiego rozprzestrzeniania się Internetu. 

Cztery kolejne rozdziały zawiera druga część książki, zatytułowana No-
wy-stary biznes. Rozdział piąty, którego autorem jest profesor Stefan Kwiat
kowski z WSPiZ i Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł Przedsiębiorczość 
intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycz
nych. Autor zwraca uwagę na specyficzną, wymagającą najwyższych kwalifika
cji formę aktywności, tzw. przedsiębiorczość intelektualną, która jest podsta
wą funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, a której rola w epoce re
wolucji informatycznej szybko rośnie. Fragment ten zawiera też omówienie 
wielu przykładów przedsiębiorczości intelektualnej zaczerpniętych z polskiej 
rzeczywistości. 

W rozdziale szóstym pt. Technologia informacyjna jako czynnik wspomaga
jący proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji, profe
sor Jerzy A. Kisielnicki z WSPiZ i uniwersytetu Warszawskiego omawia 
związki pomiędzy nowymi technologiami, które przynosi „nowa gospodarka", 
a procesem integracji rynków towarowych i kapitałowych. Z takiego punktu 
widzenia analizuje on także wpływ globalizacji i ekspansji technologii infor
macyjnej na ewolucję polskiej gospodarki. 

Autorem rozdziału siódmego, zatytułowanego Przedsiębiorcy wobec e-biz-
nesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki, jest dr Wiktor T. Bielecki 
z WSZiP i Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawia on liczne fakty obrazują
ce rodzenie się i powolną ekspansję tzw. e-biznesu w naszych realiach instytu
cjonalnych i strukturalnych, przeprowadzając przy okazji krytyczną ocenę sta
nu i perspektyw rozwojowych tego rodzaju aktywności gospodarczej. 

Rozdział ósmy, którego autorem jest dr Robert A. Rządca z WSZiP 
i Uniwersytetu Warszawskiego, nosi tytuł Negocjacje w warunkach gospodar
ki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana. Także i tutaj dyskutowane są uwarunko
wania dalszego rozwoju sektorów opartych na technologiach informatycznych 
w gospodarce uwikłanej w głębokie przeobrażenia systemowe. Analiza pod
kreśla głównie mikroekonomiczne aspekty gospodarowania i zachowania się 
firm w nowych, zmieniających się warunkach, które jednak wciąż pozostają 
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pod wpływem pozostałości starych struktur, instytucji, mechanizmów i nawy
ków. 

Tę część książki wieńczy rozdział dziewiąty pt. Globalizacja, rozwój techno
logiczny i działanie termitów fiskalnych. Został on przygotowany przez profe
sora Vito Tanziego z Carnegie Endowment, długoletniego dyrektora Fiscal 
Affairs Departament Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Profesor 
Tanzi to światowy autorytet naukowy z zakresu polityki fiskalnej, a także 
znawca problematyki implikacji „nowej gospodarki" dla funkcjonowania sys
temów podatkowych. W swoim studium wskazuje on na zupełnie nowe zjawi
ska, jakie do funkcjonowania systemów fiskalnych przynosi handel elektro
niczny i przenoszenie się różnych form aktywności do przestrzeni wirtualnej. 
Stanowi to nowe wyzwanie dla polityki fiskalnej, także w wymiarze jej koor
dynacji na skalę ponadnarodową. 

Trzecia część pracy to E-biznes. Podejście sektorowe. Rozpoczyna ją rozdział 
dziesiąty, zatytułowany Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, 
wyzwania, ograniczenia, przygotowany przez dwóch ekspertów z Development 
Centre OECD - Andrea Goldsteina oraz Davida 0'Connora. Jeśli chodzi 
o studia dotyczące „nowej gospodarki", Organizacja Rozwoju i Współpracy 
Gospodarczej jest na tym polu bezsprzecznie jednym z najlepszych ośrodków 
na świecie. Rezultaty kompleksowych porównawczych badań w zakresie rozwo
ju handlu elektronicznego oraz e-biznesu zawarte są właśnie w tym rozdziale. 
Z przedstawionych obserwacji i analiz wynikają także interesujące wnioski oraz 
postulaty dla gospodarek posocjalistycznych, zwłaszcza co do możliwości niwe
lowania różnic rozwojowych poprzez szersze inwestowanie w sferę badań 
i wdrożeń oraz poprzez zwiększanie nakładów na kapitał ludzki. 

Rozdział jedenasty na temat E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. 
Wstęp do analizy kosztów i korzyści przygotował profesor Stanisław Flejterski 
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego interesujące rozważania pokazują, jakie 
są możliwości ekspansji tzw. e-finansów, ale przede wszystkim, na jakie barie
ry ich rozwój napotyka w polskiej rzeczywistości i co w związku z tym należy 
czynić, aby sukcesywnie następował rozwój usług i instytucji pośrednictwa fi
nansowego. Na dłuższą metę powinno to podnosić ogólną sprawność proce
sów finansowania rozwoju, przyczyniając się do poprawy efektywności aloka
cyjnej. 

W dwunastym rozdziale dr Barbara Świecka - także z Uniwersytetu 
Szczecińskiego - dyskutuje kwestie związane z rozwojem e-bankowości w wa
runkach zmian własnościowych i głębokich przeobrażeń strukturalnych {Ban
kowość elektroniczna. Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce). 
Bankowość elektroniczna chyba jako pierwszy segment „nowej gospodarki" 
dała o sobie wyraźniej znać w polskiej rzeczywistości, zwłaszcza w większych 
aglomeracjach miejskich i w stosunku do relatywnie lepiej uposażonych grup 
ludności. Szczególne znaczenie może ona wywrzeć na rozliczenie finansowe 
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pomiędzy przedsiębiorstwami, bankami i innymi uczestnikami wymiany na 
rynkach, co jednak wymaga znacznych inwestycji oraz odpowiednich regula
cji. W ostatnim czasie odnotowano tu znaczny postęp, ale wciąż bardzo wiele 
pozostaje do zrobienia. 

W rozdziale trzynastym profesor Jacek Brdulak z SGH traktuje o poten
cjalnych i realnych konsekwencjach komputeryzacji dla funkcjonowania 
transportu („Nowa gospodarka" i techniki informatyczne czynnikiem zmian pol
skiego transportu). Nie ulega wątpliwości, że z czasem także zmieni się obli
cze transportu, a zwłaszcza sposoby zarządzania nim, z pozytywnymi tego 
skutkami dla usprawnienia funkcjonowania całej infrastruktury. Dotychczas 
jednak to właśnie przestarzała infrastruktura stanowi jedno z wąskich gardeł 
utrudniających przyspieszenie tempa wzrostu produkcji. 

Czwarta część książki - E-biznes. Podejście regionalne - zawiera rozdzia
ły prezentujące doświadczenia innych krajów posocjalistycznych. W rozdziale 
czternastym dr Andrea Szalavetz z Instytutu Badań Gospodarki Światowej 
Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie analizuje Strukturalne i regional
ne implikacje „nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie 
Węgier), a w rozdziale piętnastym profesor Siergiej B. Perminov z Centralne
go Instytutu Ekonomii i Matematyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie 
omawia Upowszechnienie technologii handlu elektronicznego w Rosji. Zesta
wienie tych dwóch krajów nie jest przypadkowe, gdyż chodziło tutaj o skon
frontowanie doświadczeń i problemów małego kraju, o relatywnie bardziej 
otwartej gospodarce i wysokim stopniu zaawansowania w procesie budowy 
instytucjonalnych podstaw gospodarki rynkowej z gospodarką kraju dużego, 
o mniejszym stopniu otwarcia na kontakty zewnętrzne oraz względnie zapóź-
nionego w przechodzeniu do systemu rynkowego. 

Wreszcie piąta część książki to Światowe doświadczenia i wnioski dla 
regionalnej polityki gospodarczej. Zawiera ona trzy rozdziały przygotowane 
przez wybitnych uczonych z różnych stron świata. Autorem rozdziału szesna
stego, zatytułowanego Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: anali
za porównawcza, jest profesor Matti Pohjola z World Institute for Develop-
ment Economics Research Uniwersytetu ONZ w Helsinkach (UNU/WIDER). 
Te bogate studium pokazuje, jak bardzo w tyle w odniesieniu do wykorzysta
nia technik informatycznych pozostają kraje mniej technologicznie zaawanso
wane, a zarazem jaki potencjał kryje w sobie szersze zastosowanie tamże - je
śli tylko jest to poparte solidnymi fundamentami makroekonomicznymi i po
prawą w zakresie instytucjonalnej podbudowy rynku - technik i zarządzania 
kryjącego się za pojęciem „nowa gospodarka". 

Podobnie w rozdziale siedemnastym, pt. Związek polityki gospodarczej ze 
wzrostem: wyniki analizy porównawczej, eksperci Economics Department 
OECD z Paryża - Stefano Scarpetta i Philip Hemmings - wskazują na kore
lację występującą pomiędzy inwestycjami w technologie „nowej gospodarki" 
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i dynamiką rozwojową. Ich bogata analiza statystyczna oraz dogłębne studia 
merytoryczne pokazują, że zaiste techniki i technologie komputerowe oraz 
szybki rozwój Internetu mogą być źródłem dodatkowego wzrostu gospodar
czego, ale wymaga to zawsze wsparcia ze strony polityki gospodarczej pań
stwa i rozwoju oddolnej przedsiębiorczości. 

Rozdział osiemnasty, zatytułowany Technologie informatyczne jako motor 
rozwoju handlu elektronicznego, został przygotowany przez znakomite grono 
amerykańskich ekonomistów. Profesor John Zysman, dyrektor Berkeley Ro-
undtable on International Economy (BRIE) z Berkeley University oraz pro
fesorowie Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong i Steven Weber poddają 
krytycznej i wszechstronnej analizie uwarunkowania i perspektywy rozwoju 
handlu elektronicznego. Ich rozważania, odnoszące się w pierwszym rzędzie 
do gospodarki USA i innych najbardziej ekonomicznie i technologicznie za
awansowanych krajów, są szczególnie ciekawe w konfrontacji z rozważaniami 
zaprezentowanymi we wcześniejszych rozdziałach, odnoszącymi się do krajów 
posocjalistycznych. 

Książka zatem jest bogata w liczne nurty rozważań dotyczące powstania, 
funkcjonowania, rozwoju i perspektyw „nowej gospodarki". Zawiera ona nie 
tylko wielowątkową dyskusję dotyczącą tego fenomenu w krajach posocjali
stycznej transformacji, ale - co wydaje się szczególnie cenne - przedstawia ją 
na szerokim porównawczym tle osiągnięć i problemów w krajach wysoko roz
winiętych. 

Dodatkową zaletą wydaje się także ujęcie dyskutowanych kwestii w róż
nych perspektywach. Z jednej strony, wszechstronnie potraktowane są mikro
ekonomiczne aspekty rodzenia się i rozwoju gospodarki ery komputerowej 
oraz Internetu w Polsce i innych krajach posocjalistycznych, ale zarazem, 
z drugiej strony, rozważania te są uplasowane w kontekście analizy makroeko
nomicznej. Spojrzeniu od strony nauki o zarządzaniu towarzyszy nieustannie 
punkt widzenia ekonomii i polityki gospodarczej, a w ślad za tym aspekty teo
retyczne przeplatają się w inspirujący sposób z kwestiami natury praktycznej. 

Wreszcie - co ważne - książka ta łączy różne punkty widzenia; ekonomicz
ny i socjologiczny, psychologiczny i polityczny, historyczny i antropologiczny, 
„europejski" i „amerykański". To wszystko z pewnością wzbogaca ją jeszcze 
bardziej, choć jest to - również na pewno - książka ekonomiczna. Ale prze
cież - podobnie jak dzieje się to w wielu innych sytuacjach, tak i w odniesie
niu do „nowej gospodarki" - nie sposób zrozumieć i wyjaśnić tak skompliko
wanego zagadnienia nie opuszczając od czasu do czasu czysto ekonomicznego 
poletka. Aby dobrze dostrzec, co się na nim dzieje, niekiedy koniecznie trzeba 
na nie popatrzeć także z zewnątrz. Nie inaczej jest w odniesieniu do „nowej 
gospodarki". 

Grzegorz W Kołodko 
Warszawa, lipiec 2001 r. http://kolodko.tiger.edu.pl 

http://kolodko.tiger.edu.pl
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Grzegorz W. Kołodko 

„Nowa gospodarka" 
i stare problemy. 
Perspektywy szybkiego wzrostu 
w krajach posocjalistycznej 
transformacji 
Globalizacja epoki Internetu 

Trwa czwarta rewolucja przemysłowa, związana z rozpowszechnianiem się 
technik informatycznych i komputeryzacją bez mała wszystkich form ludzkiej 
aktywności. W latach 1970-2000 koszt jednostki obliczeniowej komputera 
spadł na niebywałą skalę, bo aż prawie 50 tysięcy razy. Jeśli 1 Mhz mocy pro
cesora kosztował przed 30 laty aż 7600 dolarów, to obecnie ledwie około 15 
centów. Koszt gromadzenia w pamięci komputera informacji o objętości jed
nego megabitu w tym samym czasie zmniejszył się o około 30 tysięcy razy, 
a przesłania biliona bitów o szokujące 1 250 000 razy! 

Rewolucja ta obejmuje także rozwój biotechnologii i inżynierii genetycz
nej oraz przenikanie dokonywanych na tych polach odkryć ze sfery badań do 
wdrożeń przemysłowych, a z czasem - szybko nadchodzącym - do produkcji 
na wielką skalę. Szczególnie wielkie zmiany za lat kilkanaście (lub więcej) 
może przynieść wielki przełom w farmaceutyce, który doprowadzi do maso
wej, a więc i relatywnie taniej produkcji leków stanowiących antidotum na 
wiele chorób współcześnie trapiących ludzkość. Jednakże z wyjątkiem zamoż
niejszych warstw najbogatszych narodów, gdzie skokowe wydłużenie przecięt
nego czasu trwania życia o lat pięć czy dziesięć nie spowoduje kryzysu finan
sów publicznych, większość ludzkości niestety jest do tego ekonomicznie zu
pełnie nieprzygotowana. 

W wielu krajach ten aspekt postępu nauki bynajmniej nie musi mieć po
czątkowo pozytywnego wpływu na sytuację gospodarczą, gdyż w jego wyniku 
zwiększą się obciążenia społeczeństwa wydatkami spowodowanymi pogarsza
niem się stopy zależności demograficznej, czyli proporcji ludności w wieku 
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poprodukcyjnym do liczby ludności aktywnej zawodowo. Jeśli w tym samym 
czasie nie nastąpi co najmniej odpowiedni skok wydajności pracy i nie popra
wi się odpowiednio produktywność kapitału, może nastąpić nawet zwolnienie 
tempa wzrostu produkcji na głowę mieszkańca. Tym razem nie dlatego, że 
więcej ludzi będzie się rodzić, ale dlatego, iż będą oni żyć dłużej. 

Może wszakże zdarzyć się i tak - i w tym nadzieja - że inne wątki 
i aspekty toczącej się czwartej rewolucji przemysłowej przyniosą w stosunku 
do efektywności gospodarczej zmiany dostatecznie daleko idące i wydajność 
pracy aktywnej zawodowo, zatrudnionej części ludzkości - choć znowu doty
czyć to będzie w tej fazie głównie społeczeństw najzamożniejszych - zmieni 
się dostatecznie, by można było uniknąć narastania kryzysowych dysproporcji. 
Wówczas całokształt przemian w sferze produkcji i dystrybucji, wywołany 
czynnikami związanymi z postępem naukowym i technologicznym, wpłynie 
per saldo korzystnie na utrzymanie dynamicznej równowagi, tak w znaczeniu 
ekonomiczno-finansowym, jak i społeczno-politycznym. Tak może - choć nie 
musi - być i przed nami będzie się wyłaniać jeszcze wiele nowych teoretycz
nych i praktycznych problemów o implikacjach zarówno finansowych, jak 
i kulturowych oraz politycznych. 

Patrząc z takiej perspektywy, szczególne znaczenie będzie miał przede 
wszystkim rozwój Internetu, który coraz bardziej będzie wkraczał w kolejne 
sfery życia gospodarczego i towarzyszące mu obszary polityki oraz kultury. 
Internet - z całym jego otoczeniem technologicznym, instytucjonalnym i kul
turowym - jest fundamentem tzw. nowej gospodarki, tego fenomenu przeło
mu wieków. W samej istocie rzeczy nie mamy żadnej „nowej gospodarki", 
a jedynie nowe techniki i technologie wytwarzania oraz dystrybucji, co skąd
inąd ma jednak jakościowy wpływ na sposób gospodarowania. 

Występujące na tym polu zmiany - a ogłoszenie „śmierci" zarówno cyklu 
koniunkturalnego, jak i alternatywy inflacja-bezrobocie, podobnie jak kiedyś 
Marka Twaina, okazało się zdecydowanie przedwczesne - dają się przy tym 
wyjaśnić w ramach dotychczasowego paradygmatu ekonomii (FRB 1999, 
Economist 2000, Wojtyna 2001). Tak więc choć mamy nowe techniki i formy 
aktywności gospodarczej, to nadal działają stare prawa i prawidłowości eko
nomiczne, poczynając od prawa popytu i podaży. 

Pamiętać przy tym trzeba, że tak koncepcja „nowej gospodarki", jak i no
watorskie (choć często tylko na pozór) próby jej teoretycznego wyjaśnienia są 
pod olbrzymim wpływem amerykańskiego spojrzenia na rzeczywistość. Obec
nie większość nowinek teoretycznych z tego obszaru przeżywa okres „twarde
go lądowania", podobnie jak rozwijająca się zdecydowanie wolniej - o kilka 
punktów procentowych mniej w kategoriach przyrostu PKB niż przez całą de
kadę lat 90. - gospodarka USA (Donovan 2000, Economist 2001). Jednakże 
wiele spostrzeżeń i uogólnień teoretycznych poczynionych w okresie boomu 
firm „nowej gospodarki", zwłaszcza w USA, zachowuje swoją aktualność. 
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Co więcej, faza załamania i upadku wielu firm typu dotcom po okresie 
tego boomu też wnosi do fenomenu „nowej gospodarki" dodatkowe impulsy 
oraz wyzwania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Nawet jeśli słynny 
skądinąd Amazon.com stracił podczas niespełna roku aż około 90 procent 
swojej rynkowej wartości, to i tak prawdą pozostaje fakt, że Internet zmienia 
oblicze świata. Wpierw jego najbardziej rozwiniętej części, a potem - wraz 
z poszerzaniem swojej domeny - także innych rewirów naszej globalnej wio
ski, zmienia on bowiem sposób kontaktowania się ludzi. 

Dotyczy to przede wszystkim tempa wymiany informacji, w ślad za czym 
niebywale spadają koszty transakcyjne. Jeśli w roku 1860 przesłanie dwu słów 
przez Atlantyk kosztowało 40 dzisiejszych dolarów, to obecnie za tę cenę, 
teoretycznie biorąc, można by przesłać całą zawartość Library of Congress. 
Od roku 1930 koszt rozmowy telefonicznej między Londynem a Nowym Jor
kiem spadł 1500 razy. Od 1970 roku realne koszty komputerowych zdolności 
obliczeniowych spadły o 99,999 procent i liczą się w rachunku nakładów tylko 
ze względu na przeogromną masę dokonywanych operacji. 

Gospodarka w sieci 

Coraz więcej transakcji przenosi się do sieci, zarówno na płaszczyznę „busi-
ness-to-business" (B2B), jak i „business-to-consumer" (B2C), co redukuje 
koszty, wymuszając dodatkowo proefektywnościową konkurencję (Shapiro 
i Varian 1999, OECD 2000a). Wiele transakcji i transferów będzie się też do
konywać na rosnącą skalę na linii G2B („government-to-business") i odwrot
nie, B2G („business-to-government") oraz G2Cn („government-to-citizen") 
i odwrotnie Cn2G („citizen-to-government"), zwłaszcza w odniesieniu do re
alizacji zamówień publicznych, rozliczeń podatkowych i transferów w ramach 
opieki zdrowotnej i systemu ubezpieczeń społecznych, tam gdzie są one 
przedmiotem zaangażowania się państwa oraz rządów (samorządów) lokal
nych. 

Ekspansja zawieranych kontraktów i realizowanych w przestrzeni wirtual
nej transakcji to proces nieodwracalny, choć co do jego skali i tempa, a także 
dynamiki i jej rytmu wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. By jednak pro
ces ten stał się istotny z punktu widzenia funkcjonowania całej gospodarki, 
musi być przekroczona masa krytyczna nasycenia użytkownikami Internetu. 
W przypadku elektryczności, która wywarła swe wielkie piętno podczas dru
giej rewolucji przemysłowej - a Internet jest wynalazkiem porównywalnym -
wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpiło dopiero 
w 40 lat po jej zastosowaniu w produkcji. Internet jednakże rozpowszechnia 
się dużo szybciej, nie trzeba więc czekać aż tak długo. Ale nawet w USA tzw. 
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nowa gospodarka związana z rewolucją internetową ruszyła ostro dopiero 
wtedy, gdy komputery znalazły się w blisko połowie gospodarstw domowych. 

Innym krajom wciąż jeszcze daleko do takiego stanu nasycenia, ale po
stęp jest szybki (Eriksson i Adahl 2000). Tak więc również do innych, obecnie 
mniej zaawansowanych technologicznie gospodarek szybko docierać będą 
efekty rozprzestrzeniania się Internetu. Aczkolwiek wiele musi zmienić się 
w odniesieniu do stanu twardej infrastruktury, niezbędnej do sprawnego 
funkcjonowania sieci, to niektóre rejony technologicznie nie najwyżej rozwi
niętych, a niekiedy wręcz zacofanych gospodarek mogą już teraz korzystać 
z szans i możliwości, jakie stwarza rewolucja ery komputerów i Internetu. 

Przykładowo, w Zachodnim Bengalu przypada tylko 27 telefonów, 
a w dziesięciomilionowej Kalkucie jedynie 4,5 komputera na 1000 mieszkań
ców (Mulligan 2001). O indyjskiej wsi nie ma co nawet w tym kontekście 
wzmiankować. Ale i w biednych Indiach - obok masy starych problemów, 
których w dotychczasowym rozwoju cywilizacyjnym nie udało się przezwycię
żyć - rozwijają się segmenty „nowej gospodarki". I to nie tylko w najwyżej 
(pod pewnymi względami nie mniej niż w Europie czy Ameryce) rozwiniętym 
rejonie Bangalore, ale także właśnie w jakże biednej Kalkucie, którą przecież 
nie bez powodu za centrum aktywności obrała sobie Matka Teresa. Tam wła
śnie, w niespełna rok po uruchomieniu lokalnego, bezpłatnego serwisu, aż 
300 tysięcy użytkowników zaczęło w miarę regularnie korzystać z dostępu do 
Internetu, co ma swoje przełożenie na ich zajęcia, w tym także na kwalifika
cje, wydajność pracy i - w konsekwencji - również na formy aktywności go
spodarczej. 

W niektórych regionach świata stan nasycenia Internetem - a stąd także 
możliwości rodzenia się i ekspansji różnorakich form aktywności ekonomicz
nej oraz czerpania z towarzyszących im zmian kulturowych, zwłaszcza zwięk
szonych możliwości edukacyjnych - jest daleko gorszy. Dzieje się tak pomimo 
niekiedy przeciętnie wyższego poziomu rozwoju w kategoriach PKB przypa
dającego na mieszkańca. Ma to rozliczne uwarunkowania, nie tylko ekono
miczne, ale także kulturowe (jak chociażby zakres znajomości języka angiel
skiego), polityczne (zakres autentycznych swobód demokratycznych i siła 
państwowego wsparcia dla rozwoju sieci) i wreszcie ekonomiczne (struktura 
podziału dochodów i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej). 

Na takim tle zupełnie inaczej postrzegać trzeba stan i perspektywy gospo
darki internetowej w takich krajach posocjalistycznej transformacji, jak przy
kładowo Estonia czy Azerbejdżan1, skoro w tym drugim kraju przypada led-

1 W Azerbejdżanie w 2001 roku PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) 
można było szacować na około 2315 dolarów (PlanEcon 2000a), podczas gdy w Indiach 
- kraju niebywałe zróżnicowanym - wahał się on w przedziale od tysiąca do dwóch tysięcy 
dolarów. 
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wie jeden komputer na około 50 gospodarstw domowych, a i tak większość 
z nich skoncentrowana jest w stołecznym Baku. W takim przypadku zaiste 
mówić można prawie wyłącznie o starych problemach, których nie brakuje, 
a nie o przesłankach rozwoju „nowej gospodarki", których nie starcza. 

Szacuje się, że w Polsce około roku 2008 internętyzacja sięgnie 20 pro
cent gospodarstw domowych, stąd też - jeśli prognoza ta miałaby się spraw
dzić, a są ku temu realne podstawy - przekroczenie masy krytycznej rzędu 40 
do 50 procent gospodarstw domowych z dostępem do sieci mogłoby nastąpić 
gdzieś w latach 2012-2015. Niewykluczone jednak, że nastąpi to już wcze
śniej2. Oczywiście, zważywszy na strukturę polskiej gospodarki i społeczeń
stwa, próg ten zostanie przekroczony dużo wcześniej w odniesieniu do ludno
ści miejskiej i - niestety - dużo później w stosunku do mieszkańców wsi, któ
rzy wciąż stanowią aż ponad jedną trzecią ludności. 

Internet zmienia sposób edukacji i prowadzenia badań naukowych, odci
ska swoje piętno na funkcjonowaniu administracji i rozrastającym się przemy
śle rozrywkowym. Nie należy porównywać go z telewizją, ale ze zdolnością do 
posługiwania się słowem. Tak jak przed wiekiem ludzie dzielili się na potra
fiących czytać i pisać oraz na analfabetów, tak teraz dzieli ich dostęp do In
ternetu i umiejętność posługiwania się nim oraz brak tej zdolności. Na tym 
polu rozegra się kolejna faza rywalizacji o wyższą wydajność pracy, a tym sa
mym o lepszą jakość życia. 

Rewolucja internetowa to szansa przyspieszenia tempa wzrostu we wszyst
kich krajach, choć w niejednakowej mierze mogą one z tego na razie skorzy
stać, podobnie jak w XIX wieku nie każdemu było dane zdyskontować eks
pansję kolei żelaznych. Wpierw odpowiednio musi rozwinąć się stosowna in
frastruktura, a także stworzyć trzeba niezbędne instytucje (OECD 2000b)3. 
Twórcze z punktu widzenia strategii rozwojowych wykorzystanie Internetu 
wymaga wsparcia ze strony polityki rozwojowej, pojawia się bowiem nie tyle 
„nowa gospodarka", ile jej nowy - czwarty - sektor. Tak jak kiedyś rolnictwo 
i wydobycie minerałów, później przemysł przetwórczy, a następnie usługi de
cydowały o międzynarodowej konkurencyjności i tempie rozwoju, tak w XXI 
wieku krytycznego znaczenia nabierze czwarty sektor - biegnąca w poprzek 

2 Według szacunków Banku Handlowego już w roku 2010 aż 17 milionów osób, czyli 
około 42 procent społeczeństwa, będzie miało możliwość korzystania z Internetu w swoich 
domach. 

3 Brak odpowiednich regulacji - o czym niekiedy zapominają rynkowi fundamentaliści -
może prowadzić do patologii zamiast postępu. Kiedyś były to katastrofy w transporcie, który 
musi być bardzo skwapliwie uregulowany, teraz są to przestępstwa w wirtualnej przestrzeni. 
Jeśli w ostatnich dziesięciu latach zanotowano na świecie (przede wszystkim w USA) 34 ty
siące przypadków włamań do cudzych systemów komputerowych, to w 2000 roku było ich aż 
60 tysięcy. Tym razem już na całym świecie, gdyż nic tak szybko się nie globalizuje jak sieć, 
czyli Internet właśnie. 
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wszystkiego gospodarka internetowa i nowoczesne technologie informatyczne. 
Borykając się z tyloma starymi problemami w tradycyjnych sektorach gospo
darki, warto mieć świadomość, że kształt przyszłości zależeć będzie w dużej 
mierze od sektora czwartego. 

Rewolucja internetowa i pojawianie się sieci - w krajach najwyżej rozwi
niętych bez mała wszędzie, a w krajach zacofanych tylko na obrzeżach głów
nego nurtu - to jednak dużo więcej niż te zmiany, które dostrzega się z dzi
siejszej perspektywy. Internet zmienia wymiar świata. Kiedyś jego „wielkość" 
- a tym samym i rozmiar dostępnych do penetracji rynków - limitowały ba
riery geograficzne i polityczne, teraz zaś nie sposób już zamknąć dostępu czy 
to do doliny Amazonii, czy do wyżyn Tybetu, czy też do pustyń Namibii. 
Przestało być „za daleko". Wcześniej mówiliśmy, że „świat się kurczy", 
zmniejszał się bowiem czas potrzebny do przemieszczenia się ludzi z miejsca 
na miejsce, przesłania towaru, transferu kapitału czy przekazania informacji. 
Współcześnie zaś - na pozór paradoksalnie - świat się tak już „skurczył", że 
zaczął się znowu bardzo poszerzać. Eksplozja technik internetowych niepo
miernie bowiem poszerzyła wymiary naszej globalnej wioski. 

W odniesieniu do wielu form aktywności gospodarczej kwestia dystansu -
a tym samym ponoszenia kosztów związanych z jego pokonywaniem - została 
całkowicie zlikwidowana. Tani Internet umożliwia przekazywanie ogromnej 
ilości informacji w zasadzie natychmiast, z każdego w każde miejsce i po 
kosztach nie liczących się przy transakcjach większej skali. Można także 
w podobny sposób świadczyć pewne usługi oraz sprzedawać niektóre dobra, 
nie tylko książki i muzykę4, ale szereg innych towarów - od oprogramowania 
komputerowego poczynając, na najróżniejszych technologiach kończąc. 

Tym samym obecna faza współczesnej rewolucji naukowej i technologicz
nej, zwłaszcza eksplozja technik internetowych, nie tyle „skurczyła" świat, co 
niepomiernie poszerzyła jego wymiary. Internet ma podobne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego na tym etapie cywilizacji jak odkrycie Ameryki pięć 

.wieków temu, ponieważ dodaje do dotychczasowego wymiaru „starego świa
ta" relatywnie jeszcze więcej nowej przestrzeni ekonomicznej, na której moż-

4 Doświadczenia prekursora w tym zakresie - internetowej inicjatywy Napster - mają 
tutaj swoją wymowę. Otóż wpierw ta specyficzna firma pośrednicząca w transferze nagrań 
muzycznych, zapisywanych przy użyciu komputera w skompresowanym formacie MP3, roz
winęła z rozmachem działalność na światową, oczywiście, skalę. Później jednak - w wyniku 
troski o ochronę praw autorskich, a nade wszystko wskutek akcji firm fonograficznych, któ
rych interesy zostały narażone na szwank - jej działalność została zasadniczo ukrócona 
i poddana regulacji. Regulacja taka obejmuje sukcesywnie coraz więcej spontanicznie rodzą
cych się form aktywności internetowej. Nawet jeśli ich przeznaczenie pierwotnie nie jest za
mierzone jako działalność komercyjna, to wkroczenie na teren, gdzie robi się wielkie intere
sy, do takiej czy innej formy komercjalizacji musi doprowadzić. Przypadek firmy Napster 
jest tego jakże wymownym przykładem. 
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na czytać i pisać, uczyć się i wykładać, badać i wdrażać, inwestować i czer
pać zyski, produkować i świadczyć usługi, sprzedawać i kupować, magazyno
wać i konsumować. 

To jest epokowa zmiana, która nadaje obecnemu przełomowi w procesie 
permanentnej globalizacji piętno szczególne i znaczenie wyjątkowe (Gavyn, 
Brookes i Williams 2000, Kołodko 2001b). Olbrzymie pokłady inwencji 
i przedsiębiorczości, ważące zasoby kapitału ludzkiego i finansowego przeno
szą się do przestrzeni wirtualnej i tam znajdują nader pożywny grunt dla swe
go rozkwitu. Nie stało się zatem tak, jak wyobrażało to sobie wielu marzycie
li i uczonych, że oto następną wielką ekspansją po epoce Wielkich Odkryć 
Geograficznych będzie ekspansja pozaziemska. Kiedyś może tak, ale teraz 
jest to epoka Wielkich Odkryć Wirtualnych. Nowa przestrzeń stwarza wielkie 
szanse rozwojowe, ale i wielkie wyzwania. Tak jak z poprzednich przełomów, 
tak i z tego nie wszyscy potrafią i mogą skorzystać. To zaś, kto ile skorzysta, 
zależy także od dwu pozostałych czynników nadających impet aktualnej od
słonie globalizacji - zmiany stosunków politycznych oraz ewolucji umiejętno
ści ekonomicznych (Kołodko 200la). 

Ongiś John Maynard Keynes - nie bez pewnej nostalgii za jeszcze starszy
mi „dobrymi czasami" wielkiego postępu technologicznego i ekonomicznego 
- zauważył: Postęp osiągnięty przez człowieka podczas epoki, która zakończyła 
się w sierpniu 1914 roku - cóż to za nadzwyczajny epizod! (...) Popijając herba
tę w łóżku, mieszkaniec Londynu mógł zamówić przez telefon najprzeróżniejsze 
produkty z całego świata. (...) W tym samym czasie za pośrednictwem tego sa
mego urządzenia mógł zająć się aktywnie swoim bogactwem zainwestowanym 
czy to w zasobach naturalnych, czy też w nowym przedsiębiorstwie w dowolnym 
zakątku ziemi" (Keynes 1920). To naprawdę napisał Keynes przed osiemdzie
sięciu laty, a nie Bill Gates przed osiemdziesięcioma dniami. 

Trawestując Keynesa, dziś można by rzec: Jakież to piękne czasy nastały! Po
pijając herbatę i nie ruszając się z łóżka, można naciśnięciem komputerowej my
szy przesunąć swoje inwestycje rano z giełdy w Szanghaju do Moskwy, a po połu
dniu do Sao Paulo, a przy okazji przejrzeć serwis Błoomberga nie wysyłając nawet 
kamerdynera po „Financial Times"; wszystko online... W tym czasie można jeszcze 
załatwić całą „stertę" korespondencji ze wszystkimi zakątkami świata, wysyłając 
w sekund kilka na dystans kilkunastu tysięcy kilometrów manuskrypt nowej książ
ki traktującej o wyłaniających się rynkach. I w dodatku prawie nic to nie kosztuje. 
Nawet mniej niż ta filiżanka herbaty... Faktem wszakże jest i to, że przy sposob
ności - też nie ruszając się z łóżka - można sporo stracić nawet na rynkach już 
dawno wyłonionych, przesuwając na przykład kapitał z Dow Jones na giełdę 
tzw. nowej gospodarki Nasdaq (albo odwrotnie) nie wtedy, gdy należy5. 

5 Nasdaq - wskaźnik amerykańskich firm „nowej gospodarki", będący wektorem notowań 
przedsiębiorstw związanych przede wszystkim z produkcją i oprogramowaniem komputerów 
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Sama rewolucja technologiczna nie wystarcza, aby postęp społeczno-go
spodarczy w epoce globalizacji szedł do przodu. Jest ona w stanie pokonywać 
granice fizyczne i z tego punktu widzenia w zasadzie nie ma już jakichś eko
nomicznie znaczących niedostępnych zakątków ziemi, nie ma zatem i regio
nów, gdzie nie można by z czysto technicznego punktu widzenia zainwesto
wać, wyprodukować, sprzedać czy kupić. Ale po drodze wciąż są inne granice 
- polityczne i społeczne, kulturowe i mentalne, handlowe i celne6. Ich niwe
lowaniu i przezwyciężaniu sprzyjać musi polityka. 

Stare problemy trzeba przezwyciężać nie tylko za pomocą nowych techno
logii, ale również stosując zmodyfikowaną - dostosowaną do wyzwań epoki 
„nowej gospodarki" i sprzęgniętej z nią globalizacji - nową politykę. Tak 
więc nie tyle zrodziła się nam „nowa ekonomia" („new economics" czy „e-
conomics"), ile potrzebna jest nam „nowa polityka". Wyrażać się ona musi 
w innych niż dotychczas sposobach koordynacji działań, zwłaszcza w skali 
globalnej, oraz w tworzeniu nowego międzynarodowego ładu instytucjonalne
go, gdyż ten istniejący bynajmniej nie jest adekwatny do wyzwań współcze
snej globalnej gospodarki. Na tym polu też dokonują się jakościowe zmiany, 
które zachodzą między innymi pod zwrotnym wpływem postępu technologicz
nego. Ale nie tylko. 

Od niedawna, zwłaszcza podczas ostatniego ćwierćwiecza, zmienia się po
dejście polityki do wolnego handlu i swobodnego przepływu kapitałów. Jeśli 
w krajach pozostających w tyle z punktu widzenia rozwoju wcześniej, w epoce 
realnego socjalizmu, z jednej strony, oraz neokolonializmu, z drugiej, korpo-

rozwojem sieci oraz różnych form e-business - wpierw szybko wzrósł do poziomu ponad 5000, 
a następnie drastycznie obniżył się, spadając poniżej psychologicznego progu 2000. Tylko pod
czas 12 miesięcy - pomiędzy połową marca roku 2000 a połową marca roku 2001 - spadł aż 
o 57 procent, obniżając się z 4586 do 1972 punktów. W tym samym czasie indeks giełdowy 
firm „starej gospodarki" - Dow Jones - stracił tylko 1,6 procent! Nasdaq szczytował podczas 
rynkowej euforii na fali szybkiej ekspansji firm „nowej gospodarki", osiągając maksymalny po
ziom 5043 punkty, a we wczesnej fazie „twardego lądowania" amerykańskiej gospodarki na 
przedwiośniu 2001 roku dołował na poziomie 1923 punktów. W przypadku wskaźnika Dow Jo
nes osłabienie koniunktury i zmiana sentymentów inwestorów doprowadziła z kolei do spadku 
jedynie o 14,9 procent, z maksymalnej wielkości 11 720 punktów, osiągniętej w okresie maksy
malnego nadęcia rynkowego balonu, do 9974 punktów w polowie marca 2001 roku. 

6 Wiara w postępową siłę rewolucji internetowej będzie kolejną iluzją tak długo, jak 
długo panować będzie kulturowe zacofanie i analfabetyzm. Wpierw trzeba umieć czytać i pi
sać, potem znać język angielski, a dopiero później można mieć możliwość korzystania z do
brodziejstw Internetu, w którym ponad 95 procent informacji i transakcji przesyłanych i re
alizowanych jest w języku angielskim. Zarazem w krajach tak licznych, jak Indie, Pakistan 
i Egipt ponad połowa kobiet i około 40 procent mężczyzn to analfabeci. Dla skorzystania 
zatem z dodatkowych szans, jakie stwarza globalizacja i „nowa gospodarka", jeszcze bardziej 
niż zazwyczaj niezbędny jest zasadniczy postęp w sferze edukacji. Dotyczy to także krajów 
posocjalistycznych, gdzie (zwłaszcza w republikach poradzieckich) znajomość języka angiel
skiego - tego lingua franca Internetu i współczesnego świata - jest wciąż znikoma. 
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racje transnarodowe postrzegane były głównie jako instrumenty kapitalistycz
nej eksploatacji świata „drugiego" i „trzeciego" przez ten „pierwszy", to teraz 
- gdy rodzi się świat jeden w postaci zintegrowanego globalnego rynku - te 
same korporacje ponadnarodowe widziane są jako główne źródło transferu 
technologii i nowych umiejętności w zakresie zarządzania i marketingu, 
a także dopływu wciąż brakującego kapitału. Tylko w roku 2000 międzynaro
dowe przepływy kapitałowe z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
oscylowały wokół kwoty 1,1 biliona dolarów. 

Chociaż ze swej natury inwestycje bezpośrednie nie ograniczają się tylko 
do transferu kapitału finansowego, ale przede wszystkim pociągają za sobą 
ruch dóbr kapitałowych i technologii - a w dalszej kolejności towarów wytwa
rzanych w wyniku uruchamiania nowych, najczęściej bardziej konkurencyj
nych mocy wytwórczych - to jednakże tak wielkie i tak szybkie przepływy ka
pitału byłyby niemożliwe, gdyby nie postęp w rozwoju internetyzacji. Przede 
wszystkim ogrom przekazywanych informacji - bez transferu których z kolei 
transfer kapitału mógłby być bezprzedmiotowy lub chybiony z punktu widze
nia efektywności i maksymalizacji stopy wzrostu z jego zainwestowania - ni
gdy nie osiągnąłby aż takich jak w rzeczywistości rozmiarów. W istocie to jest 
największa zmiana, jaką przynosi nam sieć. Obecnie barierą nie jest już ani 
zakres, ani tempo przekazywania informacji - także co do sposobów produk
cji oraz stosowanych technik i technologii - ale zdolność ich absorpcji i sen
sownego wykorzystania. 

Stanowi to szansę dla wszystkich gospodarek, aczkolwiek w największym 
stopniu z przepływów kapitału oraz inwestycji bezpośrednich - a w ślad za 
tym technologii i lepszych umiejętności w zakresie zarządzania - korzystają 
państwa najbardziej rozwinięte7. Można by uznać to za jeden z paradoksów 
procesów rozwojowych, że oto najwięcej kapitału płynie tam, gdzie i tak już 
występuje on w największej obfitości, ale taka właśnie jest logika akumulacji 
i alokacji kapitału. To zaś, co współczesność wnosi nowego do tych procesów, 
to pojawienie się bardzo znacznych strumieni finansowych, które gromadzone 
są jako oszczędności w krajach bogatych, ale inwestowane są w formie bez-

7 Aż 6,5 procent (57,6 miliarda dolarów) zaabsorbowały w roku 2000 Chiny, a dodatko
wo jeszcze 2,3 procent Hongkong (20,5 miliarda). Tak oto Chiny wraz z Hongkongiem -
przyjmując w sumie 80,1 miliarda dolarów, czyli 8,8 procent całej globalnej wartości zagra
nicznych inwestycji bezpośrednich - uplasowały się na trzecim miejscu w świecie, po USA 
(26,6 procent, czyli 236,2 miliarda) i prawie na równi z Wielką Brytanią (9,3 procent, czyli 
82,5 miliarda). Dopiero na czwartej pozycji znalazła się „lokomotywa" europejskiej gospodar
ki - Niemcy - gdzie pozostała część świata zainwestowała bezpośrednio 68,9 miliarda dola
rów, czyli 7,8 procent całego globalnego strumienia. Wszystkie transformowane gospodarki 
Europy Środkowowschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw w 2000 roku zaabsorbowały 
około 27-28 miliardów dolarów, z czego najwięcej Polska, około 9,3 miliarda, co skądinąd 
stanowi 0,85 procent globalnej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a więc więcej 
niż wynosi udział Polski w światowej produkcji, szacowany na około 0,6 procent. 
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pośredniej lub portfelowej w krajach gospodarczo mniej zaawansowanych, 
w tym także w gospodarkach posocjalistycznych. O ile transformacja proces 
ten umożliwiła, o tyle komputeryzacja i internetyzacja go ułatwia, co w sumie 
poprawia perspektywy rozwojowe krajów Europy Środkowowschodniej i byłe
go Związku Radzieckiego. Jeszcze nie wszystkich i z pewnością nie w tej sa
mej mierze, ale i to jest proces, który nabiera dynamiki. 

Niwelowanie dystansu 

Na skomplikowanym tle współczesnej fazy globalizacji i rewolucji naukowo-
-technicznej - w tym zwłaszcza jej nurtu związanego z szansami, jakie stwarza 
„nowa gospodarka" - możliwe wydaje się zarysowanie kilku pasywnych sce
nariuszy nadrabiania dystansu przez gospodarki transformowane, jak również 
sformułowanie pewnych zaleceń dotyczących aktywnej polityki określającej 
działania, które powinny dopomóc w realizacji scenariuszy najkorzystniej
szych. 

Wielka transformacyjna depresja, która w latach 1990-1998 spowodowała 
drastyczne obniżenie się wielkości PKB w krajach posocjalistycznych (w su
mie aż o około 30 procent), ma się ku końcowi (Kołodko 2000b). Sukcesyw
ne przechodzenie do gospodarki rynkowej implikuje, że i w tej części świato
wej gospodarki w przyszłości wzrost będzie przebiegać zgodnie z cyklami ty
powymi dla systemów rynkowych. W długookresowej perspektywie zmienność 
tempa wzrostu będzie zatem odzwierciedlać tendencje związane z przebie
giem cyklu koniunkturalnego, którego cechy charakterystyczne nie są jednak 
a priori znane. W krótkim okresie natomiast wciąż jeszcze czekamy, by solid
ny wzrost gospodarczy stał się zjawiskiem powszechnym w całym posocjali-
stycznym świecie. Być może to 2001 rok jest pod tym względem przełomowy. 
EBOiR zakłada dla krajów Europy Środkowowschodniej tempo wzrostu PKB 
(średnia ważona) w wysokości 4,7 procent, a dla Wspólnoty Niepodległych 
Państw 3,6 procent (EBRD 2000). 

Na następne lata istnieją rozmaite prognozy wzrostu produkcji, ale nikt 
nie przewiduje, by w perspektywie średniookresowej w którejkolwiek z go
spodarek transformowanych miał nastąpić dalszy spadek dochodu narodowe
go. Dopuszcza się taką możliwość najwyżej w kilku przypadkach, i to jedynie 
przez okres roku. Tak więc w roku 2004(5) wskaźnik PKB powinien wyglądać 
w porównaniu z latami 1989 i 1999 zdecydowanie mniej przygnębiająco niż 
obecnie, choć nie będzie to aż tak duża zmiana, jakiej można by sobie życzyć. 
W roku 2004 (w odniesieniu do republik poradzieckich) lub 2005 (w przy
padku krajów Europy Środkowowschodniej) tylko 11 z całej grupy 27 krajów 
(licząc także Jugosławię oraz Bośnię i Hercegowinę) przekroczy poziom PKB 
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z roku 1989. Na drugim krańcu skali znajdzie się siedem innych państw, któ
rych PKB będzie nadal niższy niż trzy czwarte poziomu wyjściowego. A bę
dzie to już 15 lat od zapoczątkowania procesu transformacji (sic!), jeśli nadal 
umownie przyjmować, że zaczęła się ona w 1989 roku (tabela 1). 

Warto bliżej przyjrzeć się danym o PKB na mieszkańca obliczanym we
dług parytetu siły nabywczej. Właśnie ten wskaźnik należy traktować jako 
punkt wyjścia procesu odrabiania zaległości w poziomie rozwoju dzielącego 
kraje posocjalistyczne od bardziej rozwiniętych gospodarek współczesnego 
świata (tabela 2). 

Zważywszy na taki punkt startu wyłania się pytanie, jaka będzie sytuacja 
tych krajów podczas następnego pokolenia czy dwóch, a więc w trakcie 
pierwszej połowy XXI wieku? Wydaje się, że z punktu widzenia długotermi
nowych możliwości wzrostu ukształtują się co najmniej cztery grupy gospoda
rek posocjalistycznych (Kołodko 2000c). 

Grupa pierwsza to gospodarki „nadrabiające dystans". Składać się ona 
będzie z państw zdolnych do utrzymania przez bardzo długi okres co naj
mniej dwukrotnie wyższego tempa wzrostu niż w rozwiniętych gospodarkach 
rynkowych. Jako punkt odniesienia można tutaj przyjąć stopę wzrostu w kra
jach Unii Europejskiej. Choć tempo wzrostu w przyszłości także i w tym 
ugrupowaniu integracyjnym nie jest wielkością pewną, to jednak założenie, że 
zasadniczo będzie się ono utrzymywać na poziomie osiągniętym w latach 
1997-2000, czyli około 2,5 procent, wydaje się rozsądne. Oznacza to, że aby 
znaleźć się w grupie krajów „nadrabiających dystans", należy utrzymywać 
przeciętną stopę wzrostu przez najbliższe dziesięciolecia na średnim pozio
mie rocznym przynajmniej 5 procent (między 4 a 6 procent). 

Państwa „dotrzymujące kroku" to druga grupa gospodarek, która powin
na móc rozwijać się w tempie zbliżonym do Unii Europejskiej lub nawet nie
znacznie wyższym. Przeciętna stopa wzrostu w tym przypadku powinna oscy
lować wokół 3 procent, zmieniając się w przedziale od 2 do 4 procent. W re
zultacie kraje te nie będą zbliżać się do poziomu już osiągniętego przez 
najbardziej rozwiniętą część gospodarki europejskiej lub też proces ten bę
dzie przebiegał wyjątkowo powoli i w kategoriach względnych, czyli dystans 
między nimi będzie się zmieniać w bardzo umiarkowanym zakresie albo wca
le. Biorąc jednak pod uwagę różnice w poziomie wyjściowym, w wielkościach 
absolutnych dystans ten będzie cały czas narastał. Konsekwentnie, będzie się 
także powiększać luka między „dotrzymującymi kroku" a „nadrabiającymi dy
stans". 

Trzecia grupa to „maruderzy" - państwa niezdolne do przeprowadzenia 
transformacji w sposób dla siebie korzystny, a więc długookresowo nie do
równujące tempem wzrostu ani gospodarkom Unii Europejskiej, ani dotrzy
mującym jej kroku innym państwom posocjalistycznym. Długofalowo stopa 
wzrostu tych gospodarek nie przekroczy dwóch procent, a może nawet być 
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* 2003 dla byłego ZSRR; 2004 dla krajów EŚW. 

Źródło: PlanEcon 2000a i 2000b. 

jeszcze mniejsza. Dochód narodowy będzie tam rosnąć, ale w długim okresie 
może to być wzrost znikomy na niewielką, społecznie wręcz nieodczuwalną 
skalę. 

Wreszcie czwarta grupa to „liderzy". Kraje tej grupy - jeśli w ogóle 
ukształtuje się ona dzięki korzystnym okolicznościom i dobrej polityce - będą 
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uzyskiwać przeciętną roczną stopę wzrostu około trzykrotnie wyższą niż od
notowywana w ostatnich latach na obecnym obszarze Unii Europejskiej. Był
by to więc wzrost aż o około 7,5 procent średnio rocznie. Takie tempo wzro
stu (a chińska gospodarka rozwijająca się w minionym 30-leciu w tempie bli
sko 10 procent średnio rocznie dowiodła, że w pewnych warunkach może 
ono być do utrzymania w długim okresie) będzie zbliżać liderów do poziomu 
produkcji krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Rzeczywiste tempo wzrostu gospodarczego jest wypadkową wielu czynni
ków. Z jednej strony akcentuje się już osiągnięty poziom rozwoju i wiele ujęć 
teoretycznych sugeruje, że w przyszłości to właśnie kraje o niskim aktualnie 
poziomie produkcji mają lepsze perspektywy uzyskania wysokiej dynamiki. 
Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że zaawansowane techniki i technolo
gie oraz dojrzałe instytucje - a to z kolei jest domeną gospodarek już rela
tywnie bardziej zaawansowanych - sprzyjają szybszemu tempu wzrostu pro
dukcji. 

Czy zatem oczekiwać wyższego tempa wzrostu w Słowenii - najbogat
szym kraju posocjalistycznym - czy może w Tadżykistanie, kraju w tym re
gionie świata najbiedniejszym? Czy szybciej powinny rozwijać się Czechy 
czy też Albania? To nie są retoryczne pytania. Wiele zależeć będzie od 
zdolności poszczególnych krajów do zdyskontowania na swoją korzyść do
datkowych szans, jakie przynosi globalizacja i transformacja, oraz neutrali
zowania dodatkowych ryzyk, jakie bezsprzecznie również wyłaniają się 
w związku z tymi procesami. 

Jakie zaś będzie saldo płynących stąd dodatkowych korzyści i dodatko
wych kosztów w kategoriach szybszego lub wolniejszego tempa wzrostu go
spodarczego, to zasadniczo zależeć będzie od prowadzonej polityki i obra
nej strategii rozwoju. Położenie geopolityczne może tutaj pomóc lub prze
szkadzać, ale kluczem do sukcesu jest stosowna polityka wzrostu. Jej 
elementem bezsprzecznie musi być troska o wykorzystanie dodatkowych 
możliwości, jakie stwarza gospodarka ery komputerowej. Konstruując zatem 
nowe strategie rozwoju na miarę wyzwań XXI wieku, warto próbować wy
korzystać w tym celu także możliwości rozwiązywania niektórych przynaj
mniej starych problemów, sięgając do instrumentów „nowej gospodarki". Te 
z krajów posocjalistycznych, które na tym polu potrafią więcej uczynić -
między innymi więcej inwestując w rozwój infrastruktury internetowej 
i bardziej dbając o edukację komputerową społeczeństwa oraz finansowe 
wspomaganie rozwoju sieci - odnotowywać będą szybsze tempo wzrostu, 
ponieważ będą się tam rozwijać przedsiębiorstwa o większej zdolności kon
kurencyjnej. 

Co zaś tyczy się najbliższych kilku lat, to większość prognoz tempa wzro
stu w krajach posocjalistycznej transformacji zakłada, że najwyższe wskaźniki 
osiągać będą gospodarki słabo rozwinięte oraz kraje odbudowujące swój po-
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tencjał po lokalnych konfliktach zbrojnych i towarzyszącym im uprzednio głę
bokim załamaniu produkcji, obecnie korzystające z finansowego wparcia po
chodzącego w dużej mierze ze źródeł zewnętrznych (tabela 3). 

Tabela 3 
Prognozy średniego rocznego tempa 
wzrostu PKB w latach 2001-04(5)* 

Liderzy 

Azerbejdżan 
Jugosławia 
Albania 
Bośnia i Hercegowina 
Tadżykistan 

Nadrabiający dystans 

Estonia 
Kazachstan 
Rumunia 
Macedonia 
Litwa 
Turkmenistan 
Słowacja 
Armenia 
Kirgistan 
Czechy 
Węgry 
Bułgaria 
Łotwa 
Gruzja 
Słowenia 
Ukraina 
Polska 
Rosja 
Chorwacja 

Dotrzymujący kroku 

Mołdawia 

Maruderzy 

Uzbekistan 
Białoruś 

8,3 
8,0 
8,0 
7,3 
6,5 

5,9 
5,9 
5,7 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 
5,3 
5,2 
4,9 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 
4,7 
4,3 
4,2 
4,1 
4,1 

3,2 

2,4 
-0,2 

* 2001-2004 dla byłego ZSRR; 2001-2005 dla krajów Eu
ropy Środkowowschodniej. 

Źródło: Szacunki PlanEcon 2000a i 2000b. 
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Przewidywania te oparte są zarówno na ekstrapolacji obecnych tendencji, 
jak i na pewnych założeniach dotyczących reform strukturalnych i zmian poli
tyki gospodarczej w najbliższych latach. Jest to prognoza znacznie mniej 
optymistyczna niż podobne sprzed kilku lat. Taka zmiana nastroju wynika 
między innymi z mizernych rezultatów dotychczasowej fazy transformacji, 
a także - w mniejszym stopniu - z negatywnych szoków zewnętrznych, które 
nie tylko dotknęły realną gospodarkę, ale w jeszcze większym stopniu wpły
nęły na sposób myślenia o niej i na związane z nią oczekiwania. Może więc 
okazać się, że - odwrotnie niż we wczesnych latach 90. - mamy teraz do czy
nienia z nadmiarem pesymizmu. 

W dalszej perspektywie - także wskutek pozytywnego wpływu postępu 
technicznego związanego z internetyzacją i technologiami informatycznymi -
sytuacja w odniesieniu do tempa wzrostu w poszczególnych krajach będzie 
się różnicować. Niektóre kraje nie będą w stanie uniknąć groźby recesji 
w konfrontacji z szokami zewnętrznymi lub własnymi błędami polityki gospo
darczej. Wiele zmian w obrębie czynników współdecydujących o tempie 
wzrostu jest w tej chwili całkowicie nieprzewidywalnych. Nadal piętrzyć bę
dzie się wiele starych problemów, ale pełniej też będą działać dopiero poja
wiające się nowe czynniki wzrostu. 

Wiele też zależeć będzie od decyzji politycznych, które mogą, ale nie mu
szą być podjęte. Te z kolei związane będą z instytucjonalnymi aspektami roz
woju i funkcjonowaniem demokracji. Oczywiście, ten ostatni czynnik także 
bywa kapryśny, zwłaszcza w krajach, w których ustrój demokratyczny jest sto
sunkowo młody (Kołodko 2000a). Podczas gdy dla jednych krajów stawką 
w przyszłej grze o rozwój będzie utrzymanie się na ścieżce wzrostu, na którą 
już wcześniej udało im się wstąpić, dla innych walka będzie się toczyć o wej
ście na drogę szybszego rozwoju. A w pewnych przypadkach może chodzić 
o to, by nie zboczyć z właściwego kursu i nie pozostać w tyle. 

W przypadkach skrajnych jakaś gospodarka posocjalistyczna może rozwi
jać się nieprzerwanie przez całe półwiecze, utrzymując stale pozycję lidera, 
ale może też równie długo pozostawać w tyle, wlokąc się jak maruder za in
nymi, szybciej zmierzającymi do przodu. Prawdopodobieństwo takie jest jed
nak nikłe, gdyż nie ma wielu argumentów na poparcie tezy, że jakiś kraj bę
dzie utrzymywać przeciętne tempo wzrostu 7,5 procent nieustannie przez kil
kanaście czy więcej nawet lat, ale nie ma też podstaw, by zakładać 
pesymistycznie, iż w innym kraju wzrost PKB będzie utrzymywał się przez ca
ły czas na poziomie jednego procenta rocznie lub nie będzie go wcale. Z ra
cjonalnego punktu widzenia należy się spodziewać, że gospodarki te nie tra
fią do żadnej ekstremalnej grupy, ale raczej znajdą się wśród krajów nadra
biających dystans i dotrzymujących kroku. Implikuje to, że przez długi czas 
będą w stanie utrzymywać przeciętne tempo wzrostu w przedziale od trzech 
do pięciu procent. 
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Pasywne scenariusze i aktywne strategie 

Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy pasywnymi scenariuszami a aktywnymi 
strategiami. Jest oczywiste, że tak jak zawsze i w przyszłości przebieg proce
sów rozwoju będzie zależeć od wielu zmiennych ewoluujących z odmienną si
łą w różnych kierunkach. Można co najwyżej próbować przewidywać ich war
tość z większą lub mniejszą dokładnością. Jednak osiągnięcie punktu krytycz
nego w procesie wzrostu uzależnione jest od obranej polityki i od politycznej 
umiejętności pójścia za ciosem. Położenie geopolityczne, dziedzictwo kulturo
we, jakość kapitału ludzkiego i kwalifikacje siły roboczej, liczba ludności 
(a co za tym idzie - wielkość rynków dóbr i usług), wielkość zasobów natu
ralnych czy atrakcyjność turystyczna kraju - wszystkie te czynniki mają wpływ 
na perspektywy wzrostu. Niektóre z nich dane są raz na zawsze, inne mogą 
się zmieniać tylko w długim horyzoncie czasowym, a i to jedynie w warun
kach wzrostu gospodarczego. 

Najbardziej jednak liczy się polityka. Bez właściwej polityki nawet rela
tywnie lepsza sytuacja wynikająca z innych czynników nie przyczyni się tak, 
jak by należało, do rozwoju gospodarczego. Od jakości polityki zależy też 
szybkość ekspansji sektorów zaliczanych do „nowej gospodarki". I chociaż 
ich rozkwit warunkowany jest przede wszystkim oddolną inicjatywą oraz au
tentyczną przedsiębiorczością - a także intensyfikacją związków z gospodar
ką światową - to polityka przemysłowa i edukacyjna może tutaj wiele po
móc. 

Połączenie trzech czynników - korzystnego położenia geopolitycznego 
w Europie Środkowowschodniej, znacznego postępu w procesie tworzenia 
instytucji oraz relatywnie większego zakresu inwestowania w technologie in
formatyczne - już teraz stymuluje wzrost w krajach kandydujących do Unii 
Europejskiej. Można przewidywać, że ta grupa państw będzie się utrzymy
wać w ciągu najbliższych 10-20 lat w grupie nadrabiających dystans, choć 
niektóre z powodu błędnej polityki lub niekorzystnych szoków zewnętrznych 
mogą zostać zdegradowane do niższej ligi. Jednak do chwili nadrobienia za
ległości wobec Europy Zachodniej (lub przynajmniej jej południowej, rela
tywnie słabiej rozwiniętej części), nie powinny tam długo pozostawać. Ozna
cza to, że nawet jeżeli od czasu do czasu ich tempo wzrostu spadnie poniżej 
5 procent rocznie, to powinny one rychło powrócić na ścieżkę wyższego tem
pa wzrostu. 

Warunkiem szybkiego tempa wzrostu jest wszakże właściwe skoordynowa
nie polityki fiskalnej i pieniężnej, dobre zaplanowanie polityki przemysłowej 
i handlowej oraz podporządkowanie reform strukturalnych polityce wzrostu. 
Dopiero w takim kontekście będzie można liczyć na to, że „nowa gospodar-
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ka" będzie ułatwiać przezwyciężanie „starych problemów". W innej sytuacji 
Internet niewiele pomoże, gdyż z jego dobrodziejstw nie można skorzystać, 
jeśli brakuje dobrze rozwiniętych elementów twardej infrastruktury i gdy 
działa się w warunkach niestabilnej sytuacji finansowej. 

Handel internetowy rozwija się wtedy, gdy zakupywane w nim towary mo
gą szybko dotrzeć do odbiorców, a więc gdy nie ma przysłowiowych dziur na 
drogach. Kwitnie on wtedy, kiedy sprawnie obsługuje go elektroniczna ban
kowość, a to nie jest możliwe bez odpowiedniej regulacji i nadzoru sektora 
bankowego, a także przy silnych procesach inflacyjnych. 

Tak więc pozostając na gruncie realizmu - bez nadmiernego zafascynowa
nia się perspektywami „nowej gospodarki", których bynajmniej nie należy ba
gatelizować, ale też nie można ich przeceniać - dla krajów posocjalistycznych 
kreślić można różne hipotetyczne scenariusze długookresowego wzrostu go
spodarczego. Wysokość PKB na mieszkańca w poszczególnych państwach 
w przyszłości zależeć będzie od jego poziomu w punkcie wyjścia, czyli w roku 
2000, i od tempa wzrostu w nadchodzących dziesięcioleciach. 

Zakładając, że PKB obliczany według parytetu siły nabywczej w najbar
dziej rozwiniętych państwach przemysłowych - w Unii Europejskiej i w USA 
- wynosi obecnie około 30 tysięcy dolarów per capita, wyłania się pytanie, ilo-
krotnie musi wzrosnąć obecny poziom PKB na mieszkańca w krajach poso
cjalistycznych, by w jakimś momencie osiągnęły one obecny poziom tych 
pierwszych? Rozrzut odpowiedzi jest bardzo szeroki - od dwukrotnego wzro
stu w przypadku najbardziej rozwiniętej gospodarki posocjalistycznej, czyli 
Słowenii, która osiągnęła na koniec wieku PKB na mieszkańca w wysokości 
niespełna 15 tysięcy dolarów, do wzrostu blisko 40-krotnego w przypadku 
kraju najsłabiej rozwiniętego, jakim jest Tadżykistan, gdzie PKB na mieszkań
ca nie sięga nawet 800 dolarów. 

Jednakże nadrabianie dystansu ma dużo szerszy wymiar niż samo likwi
dowanie luki między poziomem dochodu narodowego w państwach najbar
dziej rozwiniętych i państwach opóźnionych. Wiele gospodarek i społe
czeństw posocjalistycznych nie pozostaje aż tak bardzo w tyle w stosunku do 
krajów o najwyższym poziomie dochodów na mieszkańca, jak mogłyby to su
gerować dane dotyczące wielkości produktu krajowego brutto. Oznacza on 
jedynie bieżący strumień i nie odzwierciedla innych aspektów rozwoju mają
cych istotne znaczenie dla poziomu i jakości życia. W większości krajów 
transformacji w ogóle nie ma analfabetyzmu, zaś odsetek młodzieży podej
mującej naukę w szkołach średnich jest podobnie wysoki jak w rozwiniętych 
państwach przemysłowych (UNDP 1999). Ma to istotne implikacje dla przy
szłości, ponieważ wskazuje na dobrą jakość kapitału ludzkiego, a zatem i na 
potencjał rozwojowy, który odpowiednia polityka powinna w pełni urucho
mić. 
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Wzrost ilościowy można traktować jako proces liniowy, natomiast nie 
można tego powiedzieć o rozwoju społeczno-ekonomicznym. Charakter tego 
ostatniego istotnie zmienia się w dobie globalizacji i eksplozji technologii in
formatycznych. Do jego ewolucji przyczyniają się także zmieniające się warto
ści społeczeństwa obywatelskiego. Na dłuższą metę zmieni się współczesny 
model rozwoju, a w ślad za tym ewolucji podlegać również muszą mierniki 
poziomu rozwoju. Będą one w większym stopniu brać pod uwagę jakość kapi
tału ludzkiego, stan środowiska naturalnego, dostęp do dóbr kultury i przyro
dy, gęstość zaludnienia na obszarach miejskich i inne czynniki, których nie 
uwzględnia wskaźnik PKB. 

Jeśli traktować przełom tysiącleci jako punkt startowy w procesie wyrów
nywania poziomów rozwoju, wszystkie opisane okoliczności sprawiają, że jeśli 
w ogóle nadejdzie taki moment, to zrównanie się poziomu dochodu narodo
wego i produkcji poszczególnych państw posocjalistycznych z krajami rozwi
niętymi nastąpi w bardzo różnych latach. Zrozumiałe przecież jest, że ta dru
ga grupa krajów również się rozwija, a więc wyrównywanie poziomów należy 
pojmować w kategoriach pościgu za ruchomym celem. Jednak samo osiągnię
cie w rozsądnym czasie obecnego poziomu PKB światowej czołówki byłoby 
sporym sukcesem. W którym roku może to nastąpić - i czy taki rok w ogóle 
nadejdzie - to zależeć będzie od ścieżki rozwoju danego kraju: czy znajdzie 
się on wśród liderów, czy też może będzie tylko dotrzymywać kroku? Maru
derzy, oczywiście, nie będą się liczyć (tabela 4). 

Wszystkie alternatywne ścieżki rozwoju pokazują zatem, jak wielki dy
stans pozostaje do nadrobienia, by zlikwidować lukę w poziomie rozwoju, 
która powstawała przez wieki i, niestety, jeszcze bardziej poszerzyła się w cią
gu ostatniego dziesięciolecia, kiedy to posocjalistyczne przeobrażenia ustrojo
we nabierały nazbyt żywiołowego charakteru. Może się okazać, że w pewnych 
przypadkach trzeba będzie nie półwiecza, a kolejnych kilku wieków, by lukę 
tę zlikwidować do końca. 

Nauka i postęp technologiczny - w tym także wszystko to, co kryje się za 
pojęciem „nowa gospodarka" - z pewnością w niwelowaniu szerokości tej lu
ki może tylko pomóc. Nie ulegając zatem iluzjom co do możliwości i per
spektyw „nowej gospodarki" w krajach posocjalistycznej transformacji, warto 
poszukiwać wizji jej jak najlepszego wykorzystania dla sprawy długofalowego 
wzrostu produkcji i zrównoważonego oraz szybkiego zarazem rozwoju spo
łeczno-gospodarczego. 
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Andrzej Wojtyna 

Czy tradycyjna ekonomia 
pozwala zrozumieć 
„nową gospodarkę"? 

Uwagi wstępne 

W połowie lat 90., w odniesieniu przede wszystkim do gospodarki Stanów 
Zjednoczonych, zaczęto coraz częściej używać określenia „nowa gospodarka" 
(new economy). W ślad za tym w literaturze pojawiło się również określenie 
„nowa ekonomia" (new economics). Nasuwa się więc pytanie, czy w gospo
darce amerykańskiej zaszły rzeczywiście tak istotne jakościowo zmiany, które 
uzasadniają posługiwanie się nowym pojęciem. Drugie pytanie dotyczy nato
miast tego, czy tradycyjna ekonomia dysponuje odpowiednimi narzędziami 
analitycznymi, pozwalającymi opisać i wyjaśnić nowe jakościowo zjawiska 
i zależności, czy też konieczne staje się rozwinięcie „nowej ekonomii". Z jed
nej strony chodzi o określenie, czy zmiany nie odnoszą się tylko do techniki, 
a nie do ekonomii1. Natomiast z drugiej strony problem dotyczy tego, czy 
stare prawa ekonomiczne wystarczy przekalibrować, czy też trzeba je sformu
łować po nowemu (D'Andrea Tyson 1999). 

Szukanie odpowiedzi na te pytania ma pewne szczególne znaczenie 
w kontekście transformacji gospodarek posocjalistycznych. Chodzi o to, że 
również wśród polskich ekonomistów i polityków pojawiają się opinie, w myśl 
których w pewnych specyficznych okresach niektóre podstawowe zależności 
przestają obowiązywać lub uzyskują jakościowo nowy charakter. Pojawia się 
więc ryzyko „importu" pewnych kontrowersyjnych, nie sprawdzonych koncep-

1 Zob. bibliografia: Stiroh (1999). 
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cji w celu pokazania, że w polityce gospodarczej można uniknąć trudnych wy
borów i nie brać pod uwagę występujących ograniczeń. 

W sensie chronologicznym pojęcie „nowa gospodarka" wiązane jest 
z okresem bardzo pomyślnego przebiegu koniunktury w Stanach Zjednoczo
nych w latach 90. Ze względu na korzystną koniunkturę w tym samym okre
sie pojęcie to jest przez niektórych autorów odnoszone również do Wielkiej 
Brytanii i Danii (Nielsen 1999). Taylor (1998) uważa natomiast za właściwe 
posługiwanie się określeniem „długi boom", odnoszącym się do kilkunasto
letniego okresu stabilnej ekspansji gospodarki amerykańskiej, zapoczątkowa
nego w listopadzie 1982 roku, a przerwanego jedynie krótką i łagodną rece
sją, która wystąpiła w drugiej połowie roku 1990. Zdecydowana większość au
torów używa jednak pojęcia „nowa gospodarka" w kontekście szybkich zmian 
zachodzących w latach 90. 

Istotna poprawa sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w ostat
nim okresie zaskoczyła obserwatorów, ponieważ jeszcze kilka lat wcześniej 
nic jej właściwie nie zwiastowało. Sytuacja zaczęła ulegać wyraźnej poprawie 
około roku 1996, mimo że trudno wskazać konkretne zmiany we wcześniej 
dominujących niekorzystnych zjawiskach. Co więcej, wzmocnienie pozytyw
nych tendencji nastąpiło w okresie kryzysu azjatyckiego, który znacznie osła
bił koniunkturę światową. Można powiedzieć, że pomyślny przebieg koniunk
tury (nie tylko w realnej gospodarce, ale i na giełdzie) zaskoczył wszystkich 
ekonomistów, aczkolwiek - jak zauważa Palley (2000) - przedstawicieli kie
runków nieortodoksyjnych („postępowych") w stopniu większym niż repre
zentantów głównego nurtu. 

Pogłębionych studiów analitycznych na temat „nowej gospodarki" ukaza
ło się dotychczas stosunkowo niewiele. Być może wynika to częściowo ze sku
mulowania się w tak krótkim okresie wielu nowych, trudnych do interpretacji 
zjawisk. Trudno jednak uznać toczący się dyskurs naukowy za adekwatny do 
skali wyzwań, jakie „nowa gospodarka" stawia przed badaczami. Niektórzy 
wybitni ekonomiści (Gordon 2000) wyrażają w związku z tym zdziwienie, że 
•obecna debata wyraźnie ustępuje wcześniejszym wielkim sporom ekonomi
stów, dotyczącym np. przyczyn przyspieszenia inflacji w latach 60., hipotezy 
naturalnej stopy bezrobocia czy szoków podażowych. Zdecydowanie bardziej 
ożywiona dyskusja rozgorzała natomiast w mediach. Stosunkowo niewiele 
opracowań stricte naukowych sprzyja wysuwaniu w tekstach publicystycznych 
radykalnych, ale słabo udokumentowanych tez. W rezultacie zarówno po 
stronie zwolenników, jak i przeciwników „nowej gospodarki" pojawiło się na 
jej temat wiele mitów2. 

2 W opracowaniu na ten temat Atkinson (2000) omawia i konfrontuje z rzeczywistością 
pięć mitów pojawiających się wśród komentatorów sceptycznie nastawionych do „nowej go
spodarki" oraz cztery mity występujące w poglądach jej zwolenników. 



Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć „nową gospodarkę"? 33 

Istota zjawiska 

Chociaż nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji „nowej gospodar
ki", to za jej cechę konstytuującą uznaje się zazwyczaj rosnące znaczenie glo
balizacji i technik informatycznych (information technology) jako przyczyn le
żących u podstaw zmian zachodzących w gospodarce. I tak zdaniem Nakamu-
ry (2000), „nowa gospodarka" lub „nowy paradygmat" oznacza pogląd, 
w myśl którego innowacje w zaawansowanej technice i globalizacja rynków 
światowych zmieniły naszą gospodarkę na tyle, że musimy myśleć o niej i działać 
w niej w inny sposób. Często istota „nowej gospodarki" jest definiowana po
przez przeciwstawienie jej „starej gospodarce" (np. Jorgenson i Stiroh 
2000A). Wówczas „nowa gospodarka" oznacza poszukiwanie źródeł szybsze
go wzrostu oraz zmian strukturalnych w rozwoju technik informatycznych, 
a w szczególności w szybkiej komercjalizacji Internetu, które to czynniki 
w fundamentalny sposób modyfikują działalność gospodarczą. „Starą gospo
darkę" należy natomiast utożsamiać ze stanowiskiem wskazującym na „ospa
łość" gospodarki amerykańskiej w pierwszej połowie lat 90. oraz na splot ko
rzystnych, ale przejściowych szoków, które wystąpiły w drugiej połowie deka
dy. Przy takim postawieniu sprawy nasuwają się następujące ważne pytania 
(por. Tyson, 1999): czy niekorzystna relacja między inflacją a bezrobociem 
powróci, gdy skończy się korzystne oddziaływanie szoków krótkookresowych, 
czy też uległa ona trwałej poprawie w wyniku zmian w technice oraz nasile
nia się konkurencji międzynarodowej? Czy gospodarka powróci do poprzed
niego, niższego „limitu prędkości", gdy dokona się już restrukturyzacja będą
ca konsekwencją zastosowania nowych technik, czy też techniki te w sposób 
trwały podniosą tempo produktywności i wzrostu gospodarczego? 

W dyskusji nad istotą „nowej gospodarki" bardzo ważne miejsce zajmuje 
kwestia, czy korzyści płynące z zastosowania technik informatycznych okażą 
się porównywalne z pozytywnymi skutkami wcześniejszych rewolucji technicz
nych. Wiele na to wskazuje, aczkolwiek specjaliści różnią się dosyć poważnie 
w opiniach na temat konsekwencji obecnej „rewolucji" (zob. szerzej Woodall 
2000)3. 

Za ważną cechę określającą istotę „nowej gospodarki" uważa się też wy
soki stopień jej przejrzystości4. Za sprawą Internetu kupującym i sprzedają
cym łatwiej jest bowiem porównywać ceny, zbyteczni stają się pośrednicy, 

3 Bardzo poważne kontrowersje budzi potencjalny długookresowy wpływ Internetu na 
efektywność działania gospodarki. Jak dowcipnie zauważa „The Economist" (z 1 kwietnia 
2000 r.), przyjmuje się, że Internet ma skracać odległości i zbliżać ludzi. Jednakże wydaje się on 
wywierać na ekonomistów odwrotny wpływ; są oni podzieleni w opinii na temat jego skutków. 

4 Dlatego sugeruje się, że zamiast pojęcia „nowa gospodarka" powinno się używać okre
ślenia „naga gospodarka" (nude economy). 
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a więc obniżają się koszty transakcyjne; ograniczeniu ulegają również bariery 
wejścia. Podstawowe pytanie o charakterze normatywnym dotyczy nato
miast tego, czy i w jakim zakresie „nowa gospodarka" oznacza „lepszą gospo
darkę". 

Jeśli przyjąć, że pierwotną, nieredukowalną do innych, przyczyną „nowej 
gospodarki" jest przyspieszenie postępu technicznego w sektorze IT, to wy
wołany przez to zjawisko ciąg zależności można najbardziej skrótowo przed
stawić w następujący sposób (Gordon 2000). Szybsze tempo wydajności pracy 
pozwoliło utrzymać inflację na niskim poziomie mimo szybszego wzrostu 
płac. Niska inflacja pozwoliła Systemowi Rezerwy Federalnej utrzymywać 
przez pięć lat stopy procentowe na mniej więcej nie zmienionym poziomie, 
podczas gdy oprocentowanie długookresowych obligacji rządowych było wy
raźnie niższe. Luźna polityka monetarna i szybki wzrost gospodarczy spowo
dowały bezprecedensowy wzrost zysków, który wraz z falą optymizmu związa
ną z przyspieszeniem postępu technicznego wywołał jeszcze szybszy wzrost 
kursów na giełdzie. Wynikający stąd wzrost zamożności gospodarstw domo
wych (efekt bogactwa) wywołał wzrost wydatków konsumpcyjnych zdecydo
wanie przekraczający wzrost rozporządzalnych dochodów i tym samym zanik 
oszczędności gospodarstw domowych (w każdym razie mierzonych w sposób 
konwencjonalny). 

Podsumowując, podstawowym przejawem i dowodem jakościowych zmian 
składających się na „nową gospodarkę" jest, zdaniem jej zwolenników, zacho
wanie się podstawowych wielkości makroekonomicznych, a ściślej - kombina
cja szybkiego wzrostu gospodarczego, bardzo niskiego poziomu inflacji i bez
robocia oraz rekordowych notowań na giełdzie. Mikroekonomiczną podstawą 
tych zmian jest natomiast daleko idąca transformacja, jaka dokonała się 
(i nadal się dokonuje) w sposobie prowadzenia przez firmy działalności go
spodarczej w wyniku coraz powszechniejszego stosowania technik informa
tycznych. Zwraca się uwagę, że w latach 1995-1998 wkład sektora technik in
formatycznych we wzrost gospodarczy wynosił 35%, mimo że jego udział 
w PKB wynosi tylko 8%. 

Część ekonomistów sądzi, że nie można wyjaśnić funkcjonowania „nowej 
gospodarki" za pomocą ortodoksyjnej (neoklasycznej) ekonomii. Ich zda
niem, w gałęziach opartych na wiedzy bardzo dużą rolę odgrywają rosnące 
przychody, które przyjmując postać tzw. efektów sieciowych sprzyjają powsta
waniu pozycji monopolistycznej. Efekty te oddziałują zarówno na produkcję, 
jak i na konsumpcję. Wspólną cechą nowych technik jest to, że ich wartość 
dla każdego użytkownika wzrasta proporcjonalnie do liczby wszystkich użyt
kowników. Jeśli więc dany produkt usadowi się na rynku, to popyt na podob
ne produkty załamie się; może się okazać, że konsumenci zostaną zmuszeni 
do korzystania z gorszego produktu, co należy uznać za rodzaj niesprawności 
rynku. Zdaniem innych ekonomistów, aczkolwiek efekty sieci i związane z ni-
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mi niesprawności rzeczywiście występują, to ich wyjaśnienie nie wymaga wyj
ścia poza ekonomię neoklasyczną. Ich zdaniem niesprawność rynku pojawia 
się tylko wtedy, gdy gorszy produkt utrzyma się na rynku, mimo że korzyści 
z przerzucenia się na inny, lepszy produkt są większe od kosztów. Jeśli nato
miast gorszy produkt utrzymuje swą pozycję, ponieważ koszty przerzucenia 
się na inny produkt są wysokie, to jest to sytuacja zgodna z postulatami tra
dycyjnej ekonomii: przerzucenie się byłoby działaniem nieefektywnym. Tak 
więc uwzględnienie kosztów „przerzucenia się" bardzo istotnie zawęża zakres 
niesprawności rynku. Co więcej, zarówno konsumenci jak i producenci, któ
rzy ponoszą straty w wyniku tej niesprawności rynku, będą poszukiwać sposo
bów wyjścia z „pułapki gorszego produktu". 

Na inny rodzaj ograniczenia, na jaki w wyjaśnianiu najważniejszych cech 
i mechanizmów „nowej gospodarki" natrafia ekonomia głównego nurtu, 
zwraca uwagę Nakamura (2000). Autor ten przyjmuje stanowisko metodolo
giczne J. Hicksa, zgodnie z którym nauki ekonomiczne muszą adaptować się 
do zmieniającego się charakteru gospodarki, i stawia tezę, że dla zrozumienia 
„nowej gospodarki" bardziej przydatny od dominującego we współczesnej 
ekonomii „paradygmatu niewidzialnej ręki" (doskonałej konkurencji) jest 
„paradygmat twórczej destrukcji" J. Schumpetera. Wynika to przede wszyst
kim ze wzrostu znaczenia innowacji w gospodarce amerykańskiej, co znajduje 
odzwierciedlenie we wzroście wśród zatrudnionych udziału tzw. twórczych 
pracowników5. Paradygmat doskonałej konkurencji został rozwinięty na grun
cie teorii Smitha przez Jevonsa, Walrasa i Mengera. Odpowiadał on dobrze 
warunkom przełomu wieków, kiedy dominowała bezpośrednia produkcja 
dóbr i usług. Zdaniem Nakamury, jego adekwatność staje się jednak proble
matyczna w warunkach, gdy tak duża liczba pracowników wykonuje zadania 
wymagające kreatywności6. Wynika to stąd, że „paradygmat niewidzialnej rę
ki" traktuje zarówno korzyści skali, jak i kreatywność (w tym postęp technicz
ny) jako wielkości egzogeniczne, znajdujące się zasadniczo poza zaintereso
waniem ekonomii. W przeciwieństwie do tego, Schumpeter w swojej teorii za 
podstawowy czynnik rozwoju kapitalizmu uznał zyski wynikające z kreatyw
ności przedsiębiorców. Konsekwencją tego była całkowicie odmienna ocena 
roli zysku monopolowego. U Smitha był on traktowany jako przejaw nieefek-

5 W wąskim rozumieniu grupa ta obejmuje inżynierów i architektów, naukowców, pisa
rzy, projektantów i artystów; w 1999 r. stanowiła ona 5,7% łącznego zatrudnienia (podczas 
gdy w 1950 r. 1,9%). Natomiast w szerokim znaczeniu grupa ta obejmuje dodatkowo mene
dżerów i pracowników technicznych, którzy w coraz większym stopniu zaangażowani są 
w działania kreatywne (udział jej wynosił w 1999 r. 33%, podczas gdy w 1950 r. - 17%). 

6 Aby pokazać różnicę między implikacjami obydwu paradygmatów, Nakamura przyta
cza metaforę sztuki gotowania zaczerpniętą z opracowania P. Romera. Otóż Romer porów
nuje bezpośrednią produkcję do gotowania zgodnie z istniejącymi przepisami, natomiast 
kreatywność - do wymyślania nowych przepisów kulinarnych. 
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tywności ekonomicznej, natomiast Schumpeter podkreślał ogromne znacze
nie, jakie dla rozwoju kapitalizmu ma możliwość zatrzymania przez przedsię
biorców (w postaci krótkookresowego zysku monopolowego) części korzyści 
z wprowadzenia nowych produktów i procesów. 

Według Nakamury, podstawowe elementy teorii Schumpetera są obecne 
w dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach teorii wzrostu endogenicz-
nego. Chociaż trudno to kwestionować, to jednak za arbitralne należy uznać 
zaklasyfikowanie autorów tej teorii do „paradygmatu twórczej destrukcji". 
Oznacza to bowiem, że zostali oni wyłączeni z głównego nurtu ekonomii, co 
pozostaje w sprzeczności z dominującymi schematami klasyfikacyjnymi współ
czesnej myśli ekonomicznej i najprawdopodobniej także z opinią samych za
interesowanych. Można natomiast przyjąć, że jest to przejaw komplikowania 
się struktury współczesnej ekonomii, a ściślej - stopniowego inkorporowania 
przez główny nurt pewnych koncepcji, które w przeszłości pozostawały w sto
sunku do niego w silnej opozycji. 

Bardziej bezpośrednie implikacje rozważań Nakamury dla dyskusji o „no
wej gospodarce" są następujące. Otóż dominacja „paradygmatu niewidzialnej 
ręki" powoduje, że znaczenie kreatywności jest słabo uwzględniane w staty
stykach. Jej sposób pomiaru pozostawia wiele do życzenia7, co z kolei prowa
dzi do zaniżania rzeczywistego tempa wzrostu, poziomu oszczędności oraz zy
sków. Chociaż więc przejście do nowego paradygmatu powinno przejawiać 
się w lepszym wyjaśnianiu danych, to jednak wykazanie jego wyższości w sto
sunku do poprzedniego paradygmatu nie jest możliwe bez przeformułowania 
sposobów obliczania wielu ważnych wskaźników. Niezależnie od tych trudno
ści autor wskazuje, że w ramach paradygmatu twórczej destrukcji możliwe 
jest wyjaśnienie rosnącego zróżnicowania dochodów w wyniku konkurencji 
między pracodawcami i pracobiorcami. 

Poglądy akcentujące efekty sieci i rosnące przychody są najbardziej rady
kalnym wariantem koncepcji „nowej gospodarki". Stiroh (1999) określa go 
jako wariant „nowych źródeł wzrostu" i uważa, że jest on najbardziej intere
sujący i kontrowersyjny oraz najtrudniejszy do udowodnienia. Pozostałe dwa 
warianty mają charakter bardziej umiarkowany. Zgodnie z pierwszym z nich, 
długookresowe tempo wzrostu gospodarczego uległo przyspieszeniu. Dzięki 
wyższemu tempu wydajności gospodarka może rozwijać się szybciej bez 
zwiększenia się presji inflacyjnej. Natomiast wariant trzeci akcentuje zmiany 
w charakterze cyklu koniunkturalnego, a ściślej - w charakterze krótkookre
sowej zależności między inflacją a bezrobociem. Cechą łączącą wszystkie trzy 
wersje koncepcji „nowej gospodarki" jest traktowanie globalizacji i kompute
ryzacji nie jako przejawu oddziaływania innych czynników, lecz jako siły na-

7 Chodzi przede wszystkim o to, że - ogólnie rzecz biorąc - kreatywność nie jest trakto
wana jako inwestycje. 
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pędowej fundamentalnych zmian w gospodarce. Zdaniem Stiroha dwie naj
bardziej radykalne tezy formułowane przez zwolenników koncepcji „nowej 
gospodarki" to: a) teza o „śmierci" („końcu ery") inflacji i b) teza o „śmier
ci" cyklu koniunkturalnego. 

Przeciwnicy koncepcji „nowej gospodarki" uważają natomiast, że aczkol
wiek globalizacja i komputeryzacja wywarły bardzo istotny wpływ na gospo
darkę amerykańską, to zbyt wcześnie jest jeszcze, aby stwierdzić, iż dokonały 
się w niej poważne zmiany strukturalne. Zwracają oni uwagę, że bardzo po
myślny przebieg koniunktury w latach 90. można w decydującej mierze wyja
śnić równoczesnym wystąpieniem kilku korzystnych szoków podażowych. 

Koniunktura w latach 90.: efekt „wyższej jakości" 
polityki pieniężnej? 

Bardzo ważne miejsce w toczącej się dyskusji zajmuje problem, czy i w jakim 
stopniu bardzo korzystna sytuacja makroekonomiczna w Stanach Zjednoczo
nych w latach 90. jest wynikiem immanentnych cech gospodarki, a w jakim -
właściwie prowadzonej polityki ekonomicznej. Przykładem krańcowego stano
wiska, całkowicie negującego znaczenie polityki rządu, jest opinia Sahlmana 
(1999). Jego zdaniem, świetna sytuacja w gospodarce amerykańskiej utrzyma 
się, jeśli tylko władze potrafią powstrzymać się od jakiejkolwiek interwencji. 
Za realne zagrożenie dla gospodarki uważa nie wysokie tempo wzrostu, ale 
sztuczne jego zahamowanie poprzez podniesienie stóp procentowych. Źródeł 
siły gospodarki amerykańskiej upatruje natomiast w następujących czynnikach: 

a) wysokim statusie, jakim cieszą się przedsiębiorcy szukający nowych 
rozwiązań, 

b) wysokim poziomie tolerancji wobec niepowodzeń, jakimi kończy się 
znaczna część przedsięwzięć, 

c) łatwym dostępie nowych przedsiębiorców do kapitału, 
d) przyciąganiu przez sektor przedsiębiorstw (a nie - jak to dawniej było 

- przez sektor finansowy) najbardziej utalentowanych pracowników. 

Przykładem diametralnie odmiennego stanowiska jest pogląd wyrażony 
przez Taylora (1998). Otóż, dokonując przeglądu czynników, które mogłyby 
wyjaśnić utrzymywanie się w Stanach Zjednoczonych „długiego boomu" 
(wzrost znaczenia sektora usług, lepsze zarządzanie zapasami, korzystne szo
ki podażowe), autor ten dochodzi do wniosku, że ich znaczenie nie jest wy
starczająco duże. Przechodząc następnie do roli, jaką mogła odegrać polityka 
makroekonomiczna, stwierdza, że konieczne staje się też odrzucenie tezy 
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o pozytywnym wpływie polityki fiskalnej. Uważa natomiast, że „długi boom" 
znajduje bardzo przekonujące wytłumaczenie w charakterze prowadzonej 
przez System Rezerwy Federalnej (SRF) polityki monetarnej. Kluczem do 
sukcesu okazuje się znacznie bardziej agresywne reagowanie SRF na wzrost 
presji inflacyjnej w okresie „długiego boomu", niż miało to miejsce w okre
sach poprzednich. Dzięki takiemu podejściu udało się utrzymać inflację na 
niższym i bardziej stabilnym poziomie. 

Na zmianę w prowadzonej przez SRF polityce, którą zaczęto określać jako 
przejście do stosowania „ataku wyprzedzającego" (preemptive strike), zwracają 
uwagę również inni autorzy. Zdaniem Blindera (1999, s. 17), przełomem pro
wadzącym do spopularyzowania wśród banków centralnych takiej znacznie 
bardziej ukierunkowanej na przyszłość polityki było jej zastosowanie przez 
SRF na początku roku 1994, aby zapobiec przegrzaniu koniunktury i umożli
wić gospodarce „miękkie lądowanie"8. W opinii większości specjalistów jesz
cze bardziej kunsztowny „atak wyprzedzający" SRF przeprowadził w roku 
2000, aczkolwiek jest zbyt wcześnie na ostateczny werdykt w tej sprawie. 

Na zdecydowanie „wyższą jakość" polityki SRF w ostatnich kilkunastu la
tach wskazują wyniki badań prowadzonych przez CD. Romer (1999) nad cy
klem koniunkturalnym. Przeprowadzona przez tę autorkę analiza wskazuje, 
że zakres wahań cyklicznych po drugiej wojnie światowej nie uległ radykalne
mu zmniejszeniu w porównaniu z okresem międzywojennym i okresem przed 
pierwszą wojną światową, aczkolwiek okresy ekspansji były dłuższe, a liczba 
poważnych recesji zmniejszyła się. Nastąpiła natomiast bardzo poważna zmia
na przyczyn wywołujących wahania cykliczne. W okresie powojennym polity
ka makroekonomiczna oraz podjęte reformy gospodarcze wyeliminowały lub 
ograniczyły wiele szoków, które w przeszłości wywoływały recesje. Jednocze
śnie jednak pojawiły się recesje wywoływane przez politykę ukierunkowaną 
na ograniczenie inflacji. Jak zauważa autorka, zastąpiliśmy przedwojenne cykle 
napędzane działaniami instynktownymi (animal spirits) i panikami finansowymi 
powojennymi cyklami napędzanymi przez politykę gospodarczą. 

Uzyskane przez CD. Romer wyniki rodzą oczywiście pytanie, dlaczego 
w okresie powojennym inflacja stała się dużo poważniejszym problemem. 
Szukając odpowiedzi na to pytanie, autorka formułuje pogląd, że podstawo
wą rolę odegrały w tym względzie błędy popełnione przez polityków gospo
darczych. Problemem nie był więc brak odpowiednich narzędzi, lecz niewła-

8 Chociaż oparcie polityki monetarnej na „ataku wyprzedzającym" wydaje się rozwiąza
niem oczywistym, to stosowanie jej w praktyce może natrafiać na poważne trudności. Wyni
ka to stąd, że polityka tego typu może być postrzegana jako błędna i spotkać się z poważną 
krytyką. Jeśli bowiem, dostrzegając narastanie presji inflacyjnej, bank centralny z wyprzedze
niem zaostrzy politykę i w efekcie nie dopuści do przyspieszenia, to aczkolwiek przeprowa
dzenie działania będzie niewątpliwym sukcesem, wobec banku formułowane będą zarzuty, iż 
niepotrzebnie wyhamował koniunkturę. 
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ściwy sposób ich wykorzystania. Jej zdaniem, ewolucji ulegał również charak
ter popełnianych błędów. W latach 60. i 70. błędy stały się ponadto bardziej 
systematyczne i rozmyślne. 

Znacznie bardziej stabilne zachowanie się wskaźników makroekonomicz
nych po roku 1985 CD. Romer przypisuje przede wszystkim temu, że inflacja 
znalazła się pod znacznie ostrzejszą kontrolą. Polityka makroekonomiczna 
przestała generować okresy szybszej inflacji, w związku z czym niepotrzebne 
stało się wywoływanie recesji w celu jej poskromienia. Bardziej wyważona po
lityka sterowania popytem przyczyniła się więc w dużo większym stopniu do 
powstania „nowej gospodarki" niż zmiany strukturalne, globalizacja i rewolu
cja informatyczna. Otwartą sprawą pozostaje natomiast to, w jakim stopniu 
lepsza polityka była skutkiem rozwoju wiedzy ekonomicznej, a w jakim kwali
fikacji poszczególnych polityków gospodarczych oraz coraz większej zgodności 
poglądów co do celów możliwych do osiągnięcia przez politykę ekonomiczną. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia zmian w przebiegu cy
klu koniunkturalnego przypadek gospodarki amerykańskiej jest raczej nietypo
wy. Badania przeprowadzone przez Zarnovitza (1999) na próbie siedmiu du
żych i siedmiu małych gospodarek wskazują, że recesje częściej występowały 
w drugiej niż w pierwszej fazie okresu powojennego. Brakuje też dowodów 
empirycznych na to, że decydenci potrafią antycypować recesje i podejmować 
skuteczne środki zapobiegawcze. Rezultatowi temu zaprzeczają z kolei badania 
Balia (1999). Wynika z nich, że wśród krajów G-7 podejście władz monetar
nych wobec ryzyka wystąpienia recesji było zróżnicowane. Na początku lat 80. 
zaznaczyła się mianowicie wyraźna dychotomia między krajami Ameryki Płn. 
(Stany Zjednoczone i Kanada) a krajami europejskimi. W większości przypad
ków recesji USA i Kanada dokonały ostrych cięć nominalnych stóp procento
wych, podczas gdy w krajach europejskich pozostały one na nie zmienionym 
poziomie lub nieznacznie wzrosły. Zdaniem Balia, fakty te przeczą dominują
cemu, konwencjonalnemu poglądowi, że polityka SRF była w tym okresie jed
nostronnie ukierunkowana na walkę z inflacją. W rzeczywistości SRF zaostrzył 
co prawda politykę w okresie poprzedzającym recesję, ale „poluzował" ją, gdy 
tylko recesja się rozpoczęła, mimo że inflacja nie uległa jeszcze wyraźnemu ob
niżeniu. „Wyższa jakość" tak prowadzonej polityki polega według Balia na 
tym, że nie wywołuje ona kosztu w postaci trwale wyższego bezrobocia (który 
występuje przy pasywnym charakterze polityki w czasie recesji). 

Kontrowersje wokół zmian w wydajności 

W przypadku wyróżnionego przez Stiroha (1999) wariantu „wyższego tempa 
wzrostu" podstawowe znaczenie ma ocena charakteru zmian w wydajności 



40 Andrzej Wojtyna 

pracy. Jedną z osi, wokół której koncentrują się kontrowersje na ten temat, 
jest tzw. paradoks Solowa. Jakiś czas temu autor ten zauważył, że obecnie era 
komputera jest widoczna wszędzie z wyjątkiem statystyk wydajności pracy. Cho
ciaż w ostatnim okresie dane sugerują pewne przyspieszenie tempa wydajno
ści pracy, to jednak nieprawdziwe byłoby stwierdzenie, że paradoks Solowa 
należy już do historii; bardziej trafne jest prawdopodobnie spostrzeżenie, że 
dyskusja nad nim zyskała subtelniejszy wymiar. Dane dotyczące zmian w wy
dajności pracy nadal nie dają jednoznacznego obrazu. Zwolennicy koncepcji 
„nowej gospodarki" zwracają uwagę, że w latach 1996-1998 w sektorze 
przedsiębiorstw (bez sektora rządowego, instytucji typu non-profit oraz osób 
zatrudnionych na własny rachunek), na który przypada mniej więcej 3/4 PKB, 
wzrost produkcji w przeliczeniu na roboczogodzinę wyniósł średniorocznie 
2,2%, czyli wyraźnie więcej niż na początku lat 90. i przez większą część de
kady lat 80. Wskazują również na wiele dowodów pochodzących z potocznej 
obserwacji zachowania konkretnych przedsiębiorstw czy gałęzi (tzw. anecdotal 
evidence). Sceptycznie nastawieni badacze są jednak zdania, że poprawa wy
stąpiła jedynie w stosunku do szczególnie niekorzystnego okresu przełomu 
lat 80. i 90. Co więcej, uważają oni, że obserwowane przyspieszenie tempa 
wydajności ma w zdecydowanym stopniu charakter cykliczny. Należy pamię
tać, że w przeszłości (w latach 1975-1978 i 1983-1986) również dochodziło 
do podobnego przyspieszenia tempa, które jednak nie okazało się zjawiskiem 
trwałym. Co ciekawe, również w Wielkiej Brytanii, którą często podaje się ja
ko przykład kraju o zdrowej gospodarce i bardzo korzystnych wynikach w la
tach 90., nie doszło jak dotąd do przyspieszenia tempa wydajności w stosun
ku do sytuacji z połowy lat 80. Okazuje się, że Wielka Brytania nadal pozo
staje pod tym względem w tyle za Niemcami i Francją, co przypisuje się m.in. 
wyższemu stopniowi kartelizacji rynków i słabszemu sektorowi małych przed
siębiorstw. 

W dyskusji nad zmianami tempa wydajności podkreśla się często, że ofi
cjalne dane zaniżają faktyczne tempo wydajności. Wysuwany jest na tej pod
stawie wniosek, że obserwowane wyższe tempo wzrostu gospodarczego spo
wodowane jest przyspieszeniem tempa wydajności, które jednak nie zostało 
w pełni uchwycone w statystykach. Jak jednak dobitnie wykazał Krugman 
(1998), w rozumowaniu tym tkwi poważny błąd logiczny. Chodzi mianowicie 
o to, że w oficjalnych statystykach szacunki wydajności pracy dotyczą PKB 
w przeliczeniu na pracownika. Niedoszacowanie jednej wielkości musi więc 
automatycznie oznaczać niedoszacowanie drugiej wielkości. Nie jest więc 
możliwe, aby niemierzalny wzrost wydajności mógł być odpowiedzialny za 
wyższy mierzalny wzrost PKB. 

Ze względu na problemy związane z właściwym pomiarem tempa wydaj
ności w ostatnim okresie podjęto próby zmierzające do wyeliminowania tego 
stanu rzeczy. Po pierwsze, Ministerstwo Handlu zrewidowało i ulepszyło ze-
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staw danych. Po dokonanych korektach okazało się, że przyspieszenie tempa 
wydajności było w ostatnich latach wyższe, niż pierwotnie oszacowano. Po 
drugie, wydatki na oprogramowanie są obecnie traktowane jako inwestycje 
i tym samym jako część PKB. Po trzecie, ulepszone zostały techniki szacowa
nia inflacji i wydajności. Z nowych danych wyłania się bardziej przejrzysty 
obraz gospodarki amerykańskiej; okazuje się m.in., że na ich podstawie 
znacznie trudniej obronić tezę o głównie cyklicznym charakterze obserwowa
nego w ostatnich latach przyspieszenia tempa. Gordon (1999A) wykorzystał 
nowe dane do przetestowania swoich wcześniejszych wniosków wskazujących 
na niewielki zakres tzw. efektu przenikania (spillovers), łączącego produkcję 
komputerów z pozostałymi sektorami gospodarki. Z jego poprzednich badań 
wynikało, że poprawa w zakresie tempa wydajności była w 1/3 wynikiem błę
du pomiaru, w 1/3 wynikiem czynników o charakterze cyklicznym i w pozo
stałej 1/3 skutkiem wzrostu wydajności produkcji komputerów. Jednocześnie 
okazało się, że w pozostałych sektorach przemysłu przetwórczego tempo wy
dajności, skorygowane o wpływ czynników cyklicznych, w rzeczywistości ule
gło spowolnieniu. Po uwzględnieniu nowo opracowanych szeregów czasowych 
obraz rysuje się trochę odmiennie. Znacznie zmniejszyła się (do około 10%) 
część przypadająca na błąd pomiaru. Większa niż poprzednio (około 40%) 
część przypada na czynniki cykliczne. Natomiast około 50% przyspieszenia 
tempa związane jest ze wzrostem wydajności w dziedzinie produkcji kompu
terów i oprogramowania. Uzyskane przez Gordona wyniki nie dostarczają 
jednak wsparcia dla podstawowych tez koncepcji „nowej gospodarki". Okazu
je się bowiem, że nadal brakuje jednoznacznych dowodów na przyspieszenie 
tempa wydajności w pozostałych sektorach przemysłu. 

Obok opracowania Gordona, dwa inne poważne studia poświęcone zosta
ły zmianom w produktywności. Zarówno opracowanie Jorgensona i Stiroha 
(2000), jak i Olinera i Sichela (2000) dają podobne wyniki dotyczące źródeł 
przyspieszenia tempa wydajności pracy w drugiej połowie lat 90. W obydwu 
przypadkach przyspieszenie to jest szacowane na 1 punkt procentowy, co -
biorąc pod uwagę odmienność zastosowanej metody - należy uznać za bar
dzo zachęcający rezultat. Różnica dotyczy natomiast wyższego (u Olinera 
i Sichela) wkładu technik informatycznych w przyspieszenie wydajności pracy 
(odpowiednio 0,5 i 0,3 punktu procentowego). W przeciwieństwie do pracy 
Gordona, w obydwu tych opracowaniach nie podjęto jednak próby dekompo
zycji zmian w rzeczywistej wydajności na zmiany w trendzie oraz na zmiany 
o charakterze cyklicznym. Mimo tej różnicy, wszystkie trzy opracowania 
wskazują na dominującą rolę IT jako źródła przyspieszenia tempa wzrostu 
rzeczywistej wydajności pracy. Porównując uzyskane wyniki, Sichel (2000) do
chodzi dlatego do wniosku, że w kwestii tej zarysowała się zbieżność stano
wisk. Jego zdaniem, nie ma natomiast konsensu co do stopnia, w jakim ob
serwowane przyspieszenie tempa ma charakter trwały, a w jakim przejściowy 
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(cykliczny). Autor ten wyraża obawę, że bardziej miarodajna odpowiedź na 
to pytanie będzie możliwa dopiero po wystąpieniu recesji. 

Odnosząc wyniki badań bezpośrednio do hipotezy „nowej gospodarki", 
Jorgenson i Stiroh (2000A) zauważają, że jej zwolenników nadal czeka ważne 
zadanie uzasadnienia, dlaczego bardzo wysokim nakładom na zaawansowaną 
technikę towarzyszy relatywnie niskie tempo produktywności w usługach wy
korzystujących w dużym zakresie komputery (finanse, ubezpieczenia, nieru
chomości). Jak dotąd bowiem, dane empiryczne dostarczają niewielkiego 
wsparcia dla poglądu o silnym przenikaniu pozytywnych impulsów w zakresie 
produktywności z gałęzi wytwarzających produkty IT do gałęzi wykorzystują
cych je. 

Uzyskane przez Jorgensona i Stiroha wyniki stanowią potwierdzenie 
wniosków z przeprowadzonej wcześniej przez tych autorów analizy „rewolucji 
komputerowej" w Stanach Zjednoczonych (Jorgenson i Stiroh, 1999). Rewo
lucja ta cechowała się relatywnie szybkim spadkiem cen, olbrzymimi inwesty
cjami w urządzenia IT oraz szybkim procesem zastępowania tymi urządzenia
mi innych nakładów produkcyjnych. Zaskakujące okazało się natomiast to, że 
rewolucji tej nie towarzyszyła zmiana techniczna w ekonomicznym sensie te
go pojęcia, ponieważ zyski stały się prawie wyłącznie udziałem producentów 
komputerów i ich klientów, a korzystne efekty przenikania do innych dzie
dzin (spillovers) były niewielkie. 

Z kolei Gordon (1999B) próbuje ocenić znaczenie obecnej rewolucji 
technicznej poprzez przyjęcie długookresowej, ponadstuletniej perspektywy 
obejmującej wcześniejsze rewolucje. Opierając się na danych dotyczących 
produktywności wieloczynnikowej (najlepiej spełniających wymóg porówny
walności), pokazuje, że rosła ona w tempie mniej więcej 1% rocznie w latach 
1891-1950 oraz 1972-1979, co było wskaźnikiem wyraźnie niższym niż w la
tach 1950-1972 (1,7%—1,8%), natomiast wyraźnie wyższym w porównaniu 
z okresem 1870-1891 oraz 1979-1996. Gordon proponuje najbardziej oczywi
ste, a jednocześnie najmniej doceniane wyjaśnienie tak olbrzymich różnic w tem
pie produktywności. Uważa on mianowicie, że wynalazki z końca XIX i po
czątku XX wieku wpłynęły na wydajność pracy w zdecydowanie większym 
stopniu niż te, które pojawiły się w „erze elektroniki i Internetu". Te wcze
śniejsze wynalazki grupuje w cztery „skupiska" (clusters): 

1) elektryczność (silnik elektryczny, światło elektryczne, domowe urządze
nia elektryczne), 

2) silnik spalinowy (transport samochodowy, transport lotniczy, autostra
dy, supermarkety, przedmieścia), 

3) „inżynieria molekularna" (produkty petrochemiczne, tworzywa sztucz
ne, farmaceutyki), 

4) komunikacja/rozrywka (telefon, radio, film, telewizja). 
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Zrozumienie tak skomplikowanego i heterogenicznego zjawiska, jakim 
jest dynamika produktywności, wymaga nie tylko przezwyciężenia wielu trud
ności związanych z jego pomiarem na poziomie całej gospodarki, ale również 
zdezagregowania dostępnych danych. Podjęte w tej dziedzinie badania wska
zują na bardzo zróżnicowany wkład poszczególnych sektorów w zmiany ogól
nej produktywności czynników produkcji (TFP) w gospodarce amerykańskiej 
(Jorgenson i Stiroh 2000B). Zapoczątkowane zostały również badania porów
nawcze (między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą) na poziomie gałęzi prze
mysłu (Gu i Ho 2000)9. 

Ostatnie dane (za drugi kwartał 2000 r.) wskazują, że tempo wydajności 
pracy nie tylko utrzymało się na wysokim poziomie, ale uległo znacznemu 
przyspieszeniu - produkcja na roboczogodzinę była o 5,1% wyższa niż przed 
rokiem (oznacza to tempo wyższe o około 3 punkty procentowe)10. Można 
się spodziewać, że wyniki te nasilą spór dotyczący tego, na ile zjawisko to ma 
charakter cykliczny, a na ile jest odzwierciedleniem głębszych przeobrażeń 
strukturalnych w gospodarce amerykańskiej. 

Trwale niższa inflacja i bezrobocie? 

Spory wokół tego, czy w gospodarce nastąpiło trwałe przyspieszenie tempa wy
dajności, są niezwykle istotne z punktu widzenia jednej z najważniejszych tez 
zwolenników „nowej gospodarki" mówiącej o tym, że dzięki postępowi tech
nicznemu w informatyce podniósł się „limit prędkości" (speed limit), czyli tem
po wzrostu, przy którym gospodarka może się bezpiecznie (bez przyspieszenia 
inflacji) rozwijać. Sahlman (1999), jeden z propagatorów „nowej gospodarki", 
stwierdza wprost, że spowodowała ona tak silną presję na spadek cen, iż bez 
ryzyka popełnienia błędu można mówić o „śmierci inflacji". W rzeczywistości 
sprawy są oczywiście znacznie bardziej skomplikowane. Nawet jeśli tempo wy
dajności uległo trwałemu przyspieszeniu, to nie oznacza to wyeliminowania 
groźby inflacji. Jeśli gospodarka rośnie w tempie szybszym niż suma wzrostu 
wydajności i wzrostu podaży siły roboczej, to stopa bezrobocia obniży się. Gdy 
stopa bezrobocia obniży się jednak poniżej pewnego poziomu, to pojawi się 
presja inflacyjna. W latach 60. wydajność rosła w tempie powyżej 3% rocznie. 
Ponieważ jednak tempo wzrostu PKB wynosiło 4%, bezrobocie spadło z 5,5% 
do 3,5%, natomiast inflacja uległa przyspieszeniu z 2% na początku dekady do 

9 Jednym z zaskakujących wniosków jest to, że wkład wzrostu produktywności we 
wzrost produkcji wynosił w obydwu krajach w całym analizowanym okresie (1961-1995) za
ledwie ok. 20%. 

10 Według „The Economist" z 12 sierpnia 2000 r. 
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5% w końcu. Przyspieszenie tempa wydajności oznacza też, że wynagrodzenia 
mogą rosnąć szybciej bez wywoływania presji inflacyjnej. Jeśli więc tempo wy
dajności ulegnie przyspieszeniu z 1% do 2%, to teraz cztero-, a nie trzyprocen
towy wzrost wynagrodzeń daje się pogodzić z dwuprocentowym wzrostem jed
nostkowego kosztu pracy11. Jeśli jednak niskie bezrobocie spowoduje przyspie
szenie tempa wzrostu wynagrodzeń do 5%, to tempo wzrostu jednostkowego 
kosztu pracy ulegnie przyspieszeniu, a w ślad za tym podniesie się także infla
cja. Zależność tę można rozumieć również w ten sposób, że wyższe tempo wy
dajności może znaleźć odzwierciedlenie w niższej stopie inflacji przy danym 
wzroście wynagrodzeń. 

Standardowa teoria mówi zasadniczo o tym, że wzrost wydajności przekłada 
się na wyższe tempo wzrostu realnych wynagrodzeń. Nie mówi natomiast o tym, 
czy przyjmie to postać wzrostu nominalnych wynagrodzeń, czy też niższej infla
cji. Gdy po szoku naftowym połowy lat 70. doszło do spowolnienia trendu wy
dajności, spadek tempa wzrostu realnych wynagrodzeń dokonał się poprzez 
przyspieszenie inflacji, a nie poprzez ograniczenie żądań płacowych. Dlatego, 
jak zauważa Browne (1999), w stopniu, w jakim wyższe tempo wydajności prze
jawia się w spadku inflacji, może dojść do zamaskowania presji inflacyjnej po
chodzącej z rynku pracy. Jest to zjawisko przejściowe, ponieważ gdy tempo 
wzrostu realnych wynagrodzeń będzie zgodne z poprawą w tempie wydajności 
pracy, to wpływ niższego bezrobocia na inflację powinien stać się widoczny. 
Problem dotyczy tego, jak długo może trwać takie przejściowe zjawisko. 

Pozytywny wpływ Internetu na produkcję i ceny można pokazać na pro
stych wykresach krzywych łącznego popytu i łącznej podaży (por. Internet 
2000). Wynikająca z zastosowania Internetu w transakcjach między przedsię
biorstwami obniżka kosztów powoduje przesunięcie krzywej łącznej podaży 
w prawo, co oznacza, że nowy stan równowagi ustali się przy wyższym pozio
mie produkcji i niższym poziomie cen (w trakcie tego procesu inflacja będzie 
ulegać spowolnieniu). Internet nie może jednak obniżyć inflacji w sposób 
trwały, ponieważ jest ona zjawiskiem pieniężnym. Jeśli bank centralny zdecy
duje się utrzymać przyjęty cel inflacyjny, to w dłuższym okresie inflacja nie 
ulegnie zmianie. Jeśli bowiem dzięki Internetowi inflacja spadnie poniżej celu, 
to bank obniży stopy procentowe, co pozwoli na szybszy wzrost gospodarczy 
przy nie zmienionej inflacji. Ceny dóbr podatnych na oddziaływanie Internetu 
mogą się obniżyć, ale zostanie to skompensowane szybszym wzrostem cen po
zostałych dóbr i usług. Wyższe tempo produktywności może z kolei podnieść 
„limit prędkości", powyżej którego inflacja zaczyna ulegać przyspieszeniu. 

11 Zależność tę można zilustrować rzeczywistymi danymi z pierwszego półrocza 2000 r. 
Wspomnianemu już silnemu przyspieszeniu (do 5,1%) tempa wydajności pracy (największe 
od 17 lat) towarzyszył spadek jednostkowych kosztów pracy o 0,4%, mimo że w tym samym 
okresie płace godzinowe wzrosły o 4,7%. Według „The Economist" z 12 sierpnia 2000 r. 



Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć „nową gospodarkę"? 45 

Internet może również przesunąć krzywą łącznego popytu. Jeśli inwestu
jący w akcje oczekują szybszego wzrostu produkcji oraz zysków i tym samym 
wywołują boom na giełdzie, to - poprzez efekt bogactwa - gospodarstwa do
mowe zwiększą wydatki konsumpcyjne, zanim jeszcze dokona się wzrost po
daży. Wyższe ceny akcji oznaczają ponadto niższy koszt kapitału, co może 
zwiększyć popyt inwestycyjny. To, czy „bezpieczny limit prędkości" uległ 
zmianie, będzie więc w rzeczywistości zależeć od tego, czy korzyści z wyższe
go tempa wydajności pracy nie zostaną zneutralizowane przez wynikający 
z boomu giełdowego wzrost popytu. Szybszy wzrost popytu niż podaży ozna
czałby większą presję inflacyjną. 

Ograniczenia wynikające z powyższej analizy są kwestionowane przez 
zwolenników „nowej gospodarki". Cox i Alm (1999) uważają, że analiza 
oparta na zagregowanych wielkościach ma wątpliwą wartość przede wszyst
kim wskutek jednoczesnego uwzględnienia gałęzi o rosnących i o malejących 
korzyściach skali. Ich zdaniem, przeciętny koszt ma tendencję rosnącą przede 
wszystkim w tradycyjnych gałęziach, w których kluczową rolę odgrywa koszt 
zmienny. Natomiast w nowoczesnych gałęziach (takich jak produkcja kompu
terów, oprogramowania, farmaceutyków) przeciętny koszt często ulega obni
żeniu wraz ze wzrostem produkcji, ponieważ wysokie koszty stałe rozkładają 
się na dużą liczbę kupujących. W stopniu, w jakim ekspansja w gospodarce 
dokonuje się dzięki gałęziom drugiego typu, PKB może rosnąć bez konse
kwencji inflacyjnych12. 

Ponieważ argumenty teoretyczne nie dają rozstrzygającej odpowiedzi na 
pytanie dotyczące zmian w „limicie prędkości" gospodarki amerykańskiej, 
warto wspomnieć o niektórych przynajmniej wynikach badań empirycznych. 
Rudebusch (2000) podjął próbę oszacowania tempa potencjalnego PKB w la
tach 1996-1999 na podstawie prawa Okuna. Z przeprowadzonej analizy, 
uwzględniającej możliwe zmiany w naturalnej stopie bezrobocia, wynika, że 
przeciętne tempo wzrostu potencjalnego PKB wynosiło 3,75%, co jest sza
cunkiem nieco wyższym, niż wynika to z niektórych innych badań (CBO oraz 
ankieta przeprowadzona wśród ekonomistów zatrudnionych w biznesie szacu
je to tempo na ok. 3,2%). Charakterystyczne jest też to, że OECD, które do
syć sceptycznie odnosiło się do trwałości boomu w gospodarce amerykań
skiej, podniosło w jesiennym wydaniu „Economic Outlook" szacowaną war
tość trwałego tempa wzrostu do 4% . 

Również Kouparitsas (1999) poddaje formalnemu testowi tezę zwolenni
ków „nowej gospodarki" o zmianie trendu PKB w wyniku innowacji tech
nicznych. Wzrost odpowiadający trendowi jest rozumiany jako tempo PKB, 

12 Za dosyć zaskakujące trzeba uznać to, że opracowanie Coxa i Alma znalazło się 
w dorocznym raporcie jednego z regionalnych oddziałów Systemu Rezerwy Federalnej. 

13 Według „The Economist" z 25 listopada 2000 r. 



46 Andrzej Wojtyna 

przy którym inflacja jest stała. Tempo tak zdefiniowanego PKB w latach 
1996-1998 zostało oszacowane na około 3,1%. Co istotne, z obliczeń wyni
ka, że nie nastąpiło przyspieszenie trendu, lecz powrót do stopy wzrostu 
z lat 70. i 80. Autor uważa, że wysokie, obserwowane w latach 90. tempo 
wzrostu było wynikiem czynników cyklicznych oraz trwałego podniesienia się 
poziomu zdolności produkcyjnych, czemu nie towarzyszyła jednak zmiana 
trendu. 

Jeden z najważniejszych nurtów koncepcji „nowej gospodarki" akcentuje 
załamanie się relacji między inflacją i bezrobociem, która cechowała się 
znaczną stabilnością na przełomie lat 80. i 90. Gdy na przykład stopa bezro
bocia spadła w roku 1988 i 1989 do poziomu 5,5%, to tempo inflacji uległo 
przyspieszeniu. I odwrotnie, gdy bezrobocie zaczynało przekraczać 6%, infla
cja zaczynała wyhamowywać. Podobnie, gdy przez większość roku 1994 bez
robocie przekraczało 6%, inflacja uległa spowolnieniu. Natomiast w latach 
1994-1995 krzywa Phillipsa przestała spisywać się tak dobrze: stopa bezrobo
cia spadła do 5,5% i chociaż inflacja trochę wzrosła, to jednak w znacznie 
mniejszym stopniu, niż wynikało to z modelu (i to w warunkach rosnących 
cen ropy). Rozbieżności między przewidywanym na podstawie modelu i rze
czywistym zachowaniem obydwu wielkości stały się szczególnie wyraźne w la
tach 1997-1998, kiedy to bezrobocie spadło do 4,3%, a inflacja uległa dalsze
mu obniżeniu (z 3,3% w 1996 r. do 1,7% w 1997 r. i 1,6% w 1998 r.). 

Jednym z najbardziej oczywistych wyjaśnień zmiany w relacji łączącej bez
robocie z inflacją jest obniżenie się NAIRU. Należy jednak pamiętać o tym, 
że zaledwie kilka lat wcześniej formułowana była opinia, iż poziom NAIRU 
w Stanach Zjednoczonych podniósł się (np. Weiner 1993). Tak czy inaczej, 
nasuwa się pytanie o czynniki odpowiedzialne za obniżenie się poziomu 
NAIRU. Zwolennicy koncepcji „nowej gospodarki" twierdzą, że ważną rolę 
odgrywa w tym przypadku globalizacja, która utrzymuje ceny w ryzach na 
skutek tego, że firmy amerykańskie są zmuszone konkurować z tanim impor
tem i tanią siłą roboczą za granicą. Jednocześnie nowe techniki informatycz
ne pozwalają firmom zwiększać wydajność i obniżać koszty bez konieczności 
podnoszenia płac. Bardziej sceptycznie nastawieni autorzy zwracają jednak 
uwagę, że zwolennikom koncepcji „nowej gospodarki" nie udało się 
dotychczas wyjść poza ogólne sformułowania i pokazać w ścisły sposób, na 
czym polega bezpośrednia zależność między poprawą efektywności i wzro
stem konkurencji a dynamiką rynku pracy, która w rzeczywistości determinu
je poziom NAIRU. Można sobie co prawda wyobrazić, jak nowe techniki 
ulepszają przepływ informacji i obniżają koszty transakcyjne oraz jak konku
rencja zagraniczna może zmienić relacje między pracą a kapitałem. Niemniej 
- jak dotąd - zależności te nie zostały wkomponowane w dobrze zdefiniowa
ne schematy analityczne ekonomiki rynku pracy (Stiroh 1999). Teza o silnym 
wpływie konkurencji zagranicznej na ograniczenie presji inflacyjnej staje się 
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ponadto wątpliwa, jeśli uwzględni się bardzo wysoki udział sektora usług 
w gospodarce amerykańskiej (Krugman 1998). 

Wielu ekonomistów uważa, że obniżenie się NAIRU można wyjaśnić 
w bardziej tradycyjny sposób. Formułowana jest na przykład opinia, że obniż
ka NAIRU mogła dokonać się w wyniku zjawiska histerezy: w warunkach 
przedłużającej się fazy wzrostowej i niskiego poziomu bezrobocia może dojść 
do podniesienia się kwalifikacji siły roboczej i tym samym do spadku NAIRU 
(Nielsen 1999, Bali 1999). Jeszcze więcej zwolenników ma pogląd, że zmianę 
relacji między bezrobociem i inflacją wywołały w decydującej mierze czynniki 
(szoki) o charakterze przejściowym. 

Często formułowana jest opinia, że przyczyną nieoczekiwanie niskiej in
flacji w Stanach Zjednoczonych są niewykorzystane zdolności produkcyjne 
(niekorzystna koniunktura) w innych częściach świata (Krugman 1998). Jeśli 
opinia ta miałaby być prawdziwa, to powinna znajdować odzwierciedlenie 
w pewnych zależnościach statystycznych. Przede wszystkim, w tradycyjnym 
modelu NAIRU zmienna w postaci „światowych zdolności produkcyjnych" 
powinna bezpośrednio wpływać na wysokość inflacji w Stanach Zjednoczo
nych. Po drugie, powinien wówczas występować silny związek między cenami 
w imporcie a krajowymi cenami dóbr konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczo
nych. Okazuje się jednak, że analiza empiryczna nie potwierdza występowa
nia tego rodzaju związków (Tootell 1998), aczkolwiek kwestię tę trudno 
uznać za rozstrzygniętą. 

Wśród innych czynników o charakterze przejściowym często wymienia się 
ograniczenie tempa wzrostu pozapłacowych elementów wynagrodzeń, co 
związane jest z reformą opieki zdrowotnej. Z badań Brinnera (1999) wynika 
na przykład, że po uwzględnieniu tego rodzaju przejściowych czynników za
chowanie się cen w 1998 r. było zgodne z tradycyjnym modelem krzywej Phil-
lipsa. Wynika stąd, że jeśli rzeczywiście nastąpiło załamanie tradycyjnej rela
cji, to dotyczyło ono nie związku między bezrobociem a wynagrodzeniem, 
lecz związku między wynagrodzeniami a cenami. Zwraca się jednak uwagę, 
że obniżka poziomu składek na świadczenia społeczne powinna zostać zneu
tralizowana wzrostem płac, w wyniku czego relacja między łącznym wynagro
dzeniem a inflacją nie powinna ulec zmianie (Browne 1999). 

Wśród czynników przejściowych wymienia się także silny kurs dolara oraz 
niskie (do niedawna) ceny ropy naftowej. Badania Hogana (1998) wskazują 
na przykład, że co prawda NAIRU uległa obniżeniu, ale nie w stopniu, który 
wyjaśniałby zachowanie inflacji. Zdaniem tego autora, głównym czynnikiem 
wyjaśniającym były w ostatnich latach korzystne szoki cenowe, a w szczegól
ności spadek cen w imporcie spowodowany aprecjacją dolara. Z kolei z mo
delu Oswalda, Carrutha i Hookera (1998) wynika, że w celu wyjaśnienia za
chowania się gospodarki amerykańskiej od połowy lat 90. niepotrzebne jest 
odwoływanie się do hipotezy „nowej gospodarki", ponieważ głównym czynni-
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kiem sprawczym był długi okres wyjątkowo niskich cen ropy naftowej. Co 
istotne, model sugeruje, że od końca lat 70. do połowy lat 90. zmiany ceny 
ropy były statystycznie czynnikiem bardziej znaczącym niż stopy procentowe 
w determinowaniu zmian w bezrobociu. 

W dyskusji wysuwany jest też pogląd, że silny boom inwestycyjny dopro
wadził do nadwyżek mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych (mimo 
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego), co utrudnia firmom przerzucanie 
wzrostu płac na ceny. 

Bardzo interesującą hipotezę na temat związków między „nową gospodar
ką" a zmianami na rynku pracy przedstawili Fitoussi, Jestaz, Phelps i Zoega 
(2000). Analizując doświadczenia różnych krajów, autorzy pokazują najpierw, 
że dwie dominujące w literaturze koncepcje (akcentujące stopień zaawanso
wania reform rynku pracy oraz zmian w stopach procentowych i inflacji) nie 
wyjaśniają w pełni różnic w zachowaniu się bezrobocia w latach 90. Za ko
nieczne uznają dlatego uwzględnienie pewnego dodatkowego czynnika; jest 
nim odrębny mechanizm, poprzez który pojawienie się „nowej gospodarki" 
może oddziaływać na bezrobocie równowagi. Mechanizm ten, wywodzący się 
z wcześniejszych analiz teoretycznych Phelpsa, jest następujący. Obserwowa
ny w ostatnich latach postęp w technikach informatycznych wywołuje silne 
oczekiwania przyspieszenia tempa wzrostu produktywności, a tym samym 
i zysku na jednostkę różnego rodzaju aktywów przedsiębiorstw. Oczekiwania 
te podnosi opłacalność inwestowania w aktywa, których wycena uległa zmia
nie na korzyść. Ponieważ jednym z tych aktywów jest siła robocza, ten nakrę
cany przez oczekiwania boom inwestycyjny wpływa pozytywnie na tworzenie 
miejsc pracy i powoduje wzrost płac realnych. 

Na podstawie modelu teoretycznego autorzy formułują hipotezę, którą 
można poddać testowi empirycznemu. Hipoteza ta mówi, że indeks giełdowy 
oraz dane dotyczące kapitalizacji giełdy są odzwierciedleniem wyceny akty
wów (asset valuations), który to czynnik odgrywa kluczową rolę we wzroście 
zatrudnienia. Autorzy próbują więc zbadać, czy występujące między krajami 
różnice w zachowaniu się cen akcji mogą wyjaśnić, dlaczego stopy zatrudnie
nia w niektórych krajach uległy większej niż oczekiwano poprawie, natomiast 
w innych - silniejszemu niż się spodziewano pogorszeniu. Korelacja rangowa 
wyniosła - 0,60, co oznacza, że im większy wzrost kursu akcji, tym mniejszy 
wzrost (lub większy spadek) przeciętnego bezrobocia. Autorzy uważają, że 
zaproponowany przez nich mechanizm dosyć dobrze wyjaśnia sytuację na 
rynku pracy w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach. 

Bardzo ważne miejsce w dyskusji nad „nową gospodarką" i jej implikacja
mi zajmują związki łączące z boomem na giełdzie nie tylko bezrobocie, ale 
również wzrost gospodarczy i inflację. Zdaniem zwolenników koncepcji „no
wej gospodarki", niezwykle silna hossa na giełdzie odgrywa ważną rolę 
w podnoszeniu tempa wydajności i ograniczaniu inflacji. W myśl tego rozu-
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mowania, im więcej środków finansowych trafia poprzez giełdę do przedsię
biorstw nowoczesnych sektorów, tym większą presję konkurencyjną wywierają 
one na dotychczasowych uczestników gry rynkowej, co prowadzi do obniżki 
kosztów i cen (Sahlman 1999). Tradycyjnie nastawieni ekonomiści uważają 
natomiast, że wzrost cen akcji ma charakter bańki spekulacyjnej. Uważają 
oni, że niska inflacja jest iluzją, ponieważ oficjalne wskaźniki cen nie 
uwzględniają inflacji na rynku aktywów (asset price inflation). Mówienie 
o „śmierci inflacji" może więc być „informacją grubo przesadzoną", ponieważ 
w rzeczywistości pojawia się ona w innej postaci. Dodatkowa interesująca 
kontrowersja dotyczy tego, czy bank centralny powinien podejmować działa
nia zmierzające do zmiany sytuacji na giełdzie. Istnieją dosyć silne przesłanki 
przemawiające przeciwko tego typu reakcjom banku centralnego (Bernanke 
i Gertler 1999). Z kolei bez zaangażowania się Systemu Rezerwy Federalnej 
w „przekłucie bańki" realistyczny staje się nie tylko scenariusz „twardego lą
dowania", ale nawet poważnego kryzysu (Palley 1999). Chociaż ryzyko „twar
dego lądowania" nie zostało do końca zażegnane, to od połowy 2000 r. za
częło dominować przekonanie, że dzięki podjętym przez SRF działaniom 
najprawdopodobniej uda się ostudzić boom bez wywołania poważnej recesji. 

Uwagi końcowe 

Ze względu na skomplikowaną, a jednocześnie w dużej mierze niejedno
znaczną naturę fenomenu, jakim jest „nowa gospodarka", składające się nań 
zjawiska i towarzyszące im kontrowersje udało się przedstawić jedynie w spo
sób dosyć powierzchowny. Co gorsze, niektóre ważne zjawiska musiały zostać 
w ogóle wyłączone z rozważań. Takim zjawiskiem jest przede wszystkim znik
nięcie tzw. deficytów bliźniaczych: w przeciwieństwie do lat 80. zjawisku du
żego deficytu na rachunku bieżącym nie towarzyszy obecnie deficyt budżeto
wy, lecz bardzo duża nadwyżka budżetowa14. 

Przedstawione kontrowersje teoretyczne i empiryczne sugerują, że zbyt 
wcześnie jest jeszcze na w miarę jednoznaczną odpowiedź na pytanie posta
wione w tytule referatu. Niemniej jednak można powiedzieć, że „tradycyjna" 
ekonomia radzi sobie nie najgorzej z wyjaśnianiem nowych zjawisk i proce
sów. Co istotne, ekonomia „tradycyjna" nie oznacza w tym przypadku ekono
mii głównego nurtu. Okazuje się bowiem, że wiele koncepcji teoretycznych, 
które z różnych powodów znalazły się w przeszłości poza głównym nurtem 
(jak np. teoria Schumpetera), może być bardzo przydatnych w zrozumieniu 

14 Na temat kontrowersji związanych z tym aspektem „nowej gospodarki" zob. szerzej 
Friedman (2000). 
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istoty „nowej gospodarki". Można więc z optymizmem przewidywać, że dąże
nie do wyjaśnienia tego fenomenu zmniejszy sztuczne i wyolbrzymione 
w przeszłości podziały między różnymi szkołami i dziedzinami nauk ekono
micznych. A i tak najprawdopodobniej rację ma Alan Greenspan (1998) po
dejrzewając, że nasze wnuki, a także ich wnuki, będą okresowo debatować 
nad tym, czy znajdują się w „nowej gospodarce". 
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Lech W. Zacher 

„Nowa gospodarka" 
jako interakcja techniki, 
gospodarki i społeczeństwa 

Deterministyczna rola współczesnej techniki 

Współczesna gospodarka w krajach czołówki światowej jest, zdaniem wielu, 
zdeterminowana przez obecne tendencje techniki. Technika rozwija się we
dług swej technicznej racjonalności, nabiera przyspieszenia (może być wyko
rzystany cały jej potencjał). Tzw. imperatyw techniczny mówi: „należy zrobić 
wszystko, co technicznie możliwe". Czyli mamy do czynienia ze spontaniczno
ścią, kumulacją, z pewną autonomią wobec celów człowieka. Co więcej, tzw. 
optymizm czy triumfalizm znów odżywa, a od dawna głosił - obok wiary 
w sukces techniki - również to, iż „technological fix" (rozwiązanie technicz
ne) rozwiąże wszelkie problemy: ekonomiczne, społeczne, ekologiczne. Odży
wają też tendencje technokratyczne. 

To przemysły tworzą popyt (demand creating industries). Technika „produku
je" innowacje produktowe i procesowe. Produkuje też potrzeby, także sztuczne 
(dziesiątki gadżetów technicznych). Produkuje masowo i tanio (w zakresie tech
nologii informacyjnych i z nimi związanych mamy do czynienia wręcz z rewolu
cją kosztową). Nasycone techniką produkty wymagają części, serwisu (tzw. tech-
noseirice), ciągle są modyfikowane i ciągle powstają nowe. Jest to swoiste samo-
napędzanie. Jednocześnie sytuacja staje się nieodwracalna - nie zrezygnujemy 
z utechnicznionego świata, zwłaszcza w sferze wojska, konsumpcji i rozrywki. 
Nie wydaje się, by informacyjne przemysły były market-driven, chyba że w sensie 
wrażliwości na wielkość popytu i jego dywersyfikację (żeby wejść na rynki 
w biednych krajach oraz mniej zamożne segmenty własnych rynków). 

Technika ta kreuje wysoko zaawansowane przetwórstwo {high tech pro-
ducts) i takież usługi, jest więc zyskowna, bowiem przetwórstwo to jest maso
we i konsumpcyjne. 
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Inną cechą współczesnej techniki jest promieniowanie na wszystkie dzie
dziny, np. mikroprocesory, komputery, środki łączności itp. są używane wszę
dzie - w produkcji, w medycynie, w sporcie, w wojsku, w nauce itd. Współ
czesne technologie (nie tylko mikroelektronika, ale inżynieria materiałowa, 
biotechnologia, rodząca się nanometria i in.) są nośnikami postępu, także 
ekonomicznego. 

Inny czynnik stymulujący dziś technikę, to - jak zawsze - nauka i bada
nia, z których część poza badaniami podstawowymi jest bardziej niż kiedyś 
zorientowana na praktykę, przemysł, klientów. Dlatego mówi się, iż produk
cja wiedzy dzisiaj inaczej powstaje (mode 2 of production of knowledge). 

Współczesny strumień techniki jest szeroki i gwałtowny - stymulują go 
dodatkowo procesy integracji ekonomicznej (np. w UE jest mnóstwo progra
mów współpracy), przynoszące korzyści z kooperacji i synergii oraz globaliza
cji, dające korzyści z dużej skali oraz racjonalności wykorzystywania zasobów 
w skali ponadpaństwowej (over nation-states scale). 

Oczywiście, wszystko dobrze idzie w krajach będących inicjatorami czy 
pionierami postępu technicznego, z reguły zamożnych (duże środki na bada
nia i duży rynek), krajach dynamicznych i stosujących odpowiednie strategie 
i polityki (jak niegdyś Japonia kupująca masowo licencje, doskonaląca je, 
masowo produkująca i eksportująca - dzięki polityce MITI, później tzw. ty
grysy azjatyckie, a w Europie np. Finlandia w zakresie technologii informa
cyjnych). Dynamizacja gospodarek i rynku jest w takich krajach bezdyskusyj
na, jest też długofalowa, bowiem ma charakter strukturalny (co daje przewa
gę konkurencyjną, rentę nowoczesności, a nawet monopolistyczną pozycję, 
przynajmniej na pewien czas). 

Dla takiego przebiegu procesów ważna jest wolność gospodarcza, czyli 
wolny rynek. Musi on być otwarty, bowiem szybko postępuje internacjonali
zacja i globalizacja strategicznego myślenia i działania. Elementem instytu
cjonalnym tych procesów są - wiodące dziś prym w świecie techniki, produk
cji, handlu (i wpływów) - ponadnarodowe korporacje (transnational corpora-
tions). 

Często uważa się, iż w parze z wolnością gospodarczą powinna iść wol
ność w ogóle, a więc demokracja. Doświadczenia azjatyckie (zwłaszcza np. 
Korei Płd. czy aktualnej modernizacji Chin) i latynoamerykańskie nie po
twierdzają tej tezy do końca. Chociaż z drugiej strony upadek krajów „real
nego socjalizmu" był z brakiem takiej wolności związany (nie pomogły np. 
ogromne nakłady na B+R w b. Związku Radzieckim). 

Innym czynnikiem stymulującym obecnie technikę są jej militarne czy pa
ramilitarne zastosowania, choćby tzw. dual-use (wojskowe i cywilne zarazem). 
Sektor militarny, dobrze finansowany i strzeżony, jest miejscem wielu waż
nych wynalazków (początki Internetu). Mimo końca zimnej wojny i upadku 
muru berlińskiego rozbrojenie nie następuje, a handel bronią jest niezwykle 
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korzystny i przybiera ogromne rozmiary, jest też instrumentem polityki (np. 
przez embarga). 

Mamy więc po stronie techniki czynniki wielostronne, strukturalne, dyna
miczne i długofalowe. Jeśli występują one w sytuacji odpowiedniej podaży 
kapitału (na ryzykowne techniki zawsze da rząd plus venture capital), odpo
wiedniego potencjału naukowo-badawczego oraz kwalifikacji, odpowiedniego 
popytu (rynku), polityki państwa, strategii korporacji, a także zachowań 
związków zawodowych, instytucji i organizacji międzynarodowych, to sukces 
jest wielce prawdopodobny. 

Taka technika jako trend cywilizacyjny (mówi się o cywilizacji technicznej, 
która przyjmuje aktualnie formę cywilizacji informacyjnej) oraz jako proces 
w ramach systemu kapitalistycznego (tzw. global technological capitalism) 
transformuje gospodarkę i społeczeństwo. Występują oczywiście pętle sprzę
żeń zwrotnych. Ale efektem transformacji jest właśnie „nowa gospodarka" 
(new economy). Istotną cechą jej obecnego etapu jest elektronizacja i usiecio-
wienie, stąd wspomniana wcześniej terminologia. 

Teza o usieciowieniu (networking) współczesnej techniki odnosi się przede 
wszystkim do technologii informacyjnych. Nie jest ona w pełni przekonująca, 
bowiem inne dziedziny techniki, jakkolwiek przenikają wszystkie sfery, nie 
mają dokładnie takiego samego charakteru (np. nowe materiały, nowe bio
technologie, nanometria). Oczywiście, rośnie stopień powiązań wewnętrznych 
oraz między technologiami, a cała technika staje się wielkim złożonym syste
mem. Stąd akcenty właśnie na tę jej stronę (np. sieci neuronowe, groupware, 
sztuczna inteligencja, zbiorowa inteligencja sieci itp.). O wzajemnym przeni
kaniu technologii świadczyć mogą np. biochipy. Nie wygląda na to, by owa 
tendencja mogła ulec zahamowaniu czy zmianie. Ale pewności nie ma, także 
co do tego, jaka będzie faktyczna trajektoria rozwojowa obecnej techniki 
(i nauki), zwłaszcza w krajach transformujących się. 

Szanse, niepewności i zagrożenia w odbiciu medialnym 

Szczególnie należy podkreślać fakt, iż obecna „rewolucja sieciowa" znajduje 
się ciągle in statu nascendi. Kategoryczne sądy, opinie i ewaluacje, a także 
prognozy, mogą okazać się co najmniej wątpliwe. Wiele wątpliwości mają sa
mi teoretycy społeczeństwa informacyjnego. Już sama nomenklatura pojęcio
wa nie jest jednolita. Mówi się np. o sektorze informacyjnym w gospodarce 
czy też o gospodarce informacyjnej (information economy), o gospodarce 
usieciowionej czy sieciowej (network economy), o gospodarce cyfrowej (digital 
economy), o gospodarce Trzeciej Fali czy o wirtualizacji działalności gospo
darczej, nie mówiąc o gospodarce opartej na wiedzy (knowledge-based econo-
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my). Pojęcia te odzwierciedlają różne cechy i podejścia analityczne: jedne ak
centują usieciowienie (trend techniczno-organizacyjny), inne - wiodącą czy 
też omnipotentną rolę sektora informacyjnego, jeszcze inne zwracają uwagę 
na cywilizacyjną odrębność obecnej gospodarki lub na radykalne przemiany 
technologii (cyfryzacja). To wszystko próbuje się objąć mianem „nowej go
spodarki" i nadaje się temu charakter paradygmatyczny (czy ostrożniej - pre-
paradygmatyczny). 

Sprawa jednak nie jest wykrystalizowana, nowe rodzi się w konwulsjach, 
odnosi sukcesy, ale słabości, zagrożenia też istnieją. Oznacza to, iż „nowa go
spodarka" charakteryzuje się dość znacznym poziomem ryzyka. 

Owe konwulsje widać, gdy przeprowadza się analizy treści i tytułów do
niesień prasowych z omawianego zakresu. Odnoszą się one do faktów, są 
także odzwierciedleniem obaw, często rekomendacjami. Oto wybrana garść 
przykładów (z bieżącej prasy codziennej i tygodniowej ostatnich miesięcy: 
głównie „Gazeta Wyborcza" i „Polityka"): „e-biznes", „kasjer kodowany", 
„domowe biuro", „jak przyciągnąć klienta do witryny", „sukces w e-biznesie", 
„najbardziej komputerowy naród świata - szwedzki patent na »nową gospo-
darkę« „byki w Linuksie (rynek informatyczny)", „rozmowa na cyberfroncie -
czy zagrożenia związane z Internetem nie powstrzymają rozwoju »nowej go
spodarki?", „sieć w dom (dwie nowe witryny w polskiej sieci)", „plamy na 
sieci - coraz więcej nadużyć w Internecie", „cyberprzestępstwom - nie! spo
tkanie ministrów UE", „czy przyłączyć się do kropek - Andersen Consulting 
o e-commerce w Europie i Ameryce", „dotyk przez myszkę - komputery", 
„złe te ciastka - prywatność w sieci", „PTK: damy wam Internet w kablu", 
„Internet jak Achilles - co grozi wielkiej sieci?", „e-edukacja w e-klasie - czy 
za kilka lat budynki uniwersyteckie zostaną zburzone? albo staną się biurow
cami?", „Komputery i jedzenie (koniec szczytu najbogatszych na Okinawie)", 
„pod znakiem TMT - »nowa gospodarka« na giełdzie", „wywiad gospodarczy 
kwitnie po obu stronach Atlantyku - to normalne, że firmy starają się zdobyć 
informacje na temat konkurencji, niepokoi zaangażowanie rządów", „bomba 
E - wystarczy tylko podłączyć antenę, nakierować na cel i...", „zjadacze ga
dżetów (wywiad z Amosem Ozem)", „groźne giganty - fuzja WorldCom 
i Sprinta", „zlecenie na kliknięcie - biura maklerskie", „podłączanie komó
rek do Internetu otworzy puszkę Pandory? (wzrost szybkości połączeń z In
ternetem i rozbudowa funkcji telefonów otwierają drogę dla wirusów)", „za
pach curry nad Krzemową Doliną - Indie i Filipiny bezkonkurencyjne 
w usługach", „pod obserwacją - prawo autorskie", „szybciej.com (warszawska 
konferencja na temat Internetu)", „Austriacka niańka - Internet", „Internet 
wyparł banki - Lista 500 »The Financial Times«, „czy przyszłość nas potrze
buje?", „kodeks siedmiu - amerykańskie porozumienie na temat e-handlu", 
,,.com po komunizmie - inwestycje internetowe", „czy wygrają strony interne
towe tworzone w wielu językach - eksperci przewidują wzrost liczby użytków-

http://�szybciej.com
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ników Internetu nie mówiących po angielsku", „którędy do www - dostawcy 
Internetu w Polsce", „biuro w kieszeni - palmtopy podbijają świat biznesu", 
„niebieski ząb przetnie kabel - bluetooth, czyli bezprzewodowa rewolucja", 
„who's watching you" („Time", July 31, 2000), „fala wyprzedaży izraelskich 
firm - w ojczyźnie świetnych programistów nie ma dużych spółek interneto
wych", „czy nowe technologie wyrównają szanse takich krajów jak Kambo
dża? - kraje rozwijające się liczą na to, że dzięki zdobyczom cywilizacji uda 
się zaistnieć na światowych rynkach", „klapa z kropką - Ameryka coraz kry
tyczniej patrzy na firmy internetowe (zwane dotcomami)", „gospodarka, czyli 
wiedza (Sejm przyjął uchwałę o nowym społeczeństwie informacyjnym)". 

Z listy tej można łatwo odczytać, że „nowa gospodarka" to nie tylko 
ważny temat prasowy, także w skali międzynarodowej, ale też „sprawa nieza-
kończona". 

Interakcja techniki i społeczeństwa 

Błędem jest patrzenie na relację technika-społeczeństwo jako statyczną i jed
nostronną. W analizie nie powinno chodzić jedynie o skutki (impacts) wpły
wu techniki na społeczeństwo, ale również o reakcję na nie, czyli o rezultat 
skutku i reakcji - interakcję. Społeczeństwo nie jest bierne - wytwarza tech
nikę i jest przez nią kształtowane (w części), ale też ją świadomie modyfikuje, 
zmienia, a nawet zatrzymuje czy nie używa (np. broni jądrowej w konfliktach 
czy energii jądrowej do budowy kanałów). 

Wspomniana interakcja zależy od wielu czynników: z jednej strony - od 
typu i skali techniki, jej rewolucyjności, dyfuzji, stopnia ryzykowności, pozio
mu korzyści, a z drugiej - od kwalifikacji, kultury technicznej, oczekiwań 
i aspiracji (także politycznych, militarnych, hegemonicznych). 

Rzecz jasna, że technologie będące podstawą i siłą napędową nowej eko
nomii wywierają na społeczeństwo wielostronne wpływy i efekty, nie tylko 
dobroczynne, ale i negatywne, trudno przewidywalne, oddalone w czasie, po
średnie, dalszego rzędu (nie najważniejsze). Są to m.in. skutki ekonomiczne, 
organizacyjne, instytucjonalne, prawne, psychospołeczne, polityczne, zdrowot
ne, ekologiczne, a także - z innego punktu widzenia - lokalne, regionalne, 
krajowe, międzynarodowe, globalne. Ich badanie to klasyczny już obszar ba
dań i procedur wartościowania techniki {technology assessment). Owe efekty, 
skutki, konsekwencje mogą być uogólniane i traktowane jako problemy i wy
zwania, jako kwestie przyszłych wyborów i zarządzania. Takie podejście znane 
jest pod ogólniejszą nazwą - analiza skutków (impact assessment). Analizy te
go typu mają już ugruntowaną metodologię, techniki, modele i procedury. 
Warto je zastosować do omawianych spraw, które najczęściej są przedstawia-
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ne jednodyscyplinowo, wybiórczo, literacko czy publicystycznie. A przecież 
zamiast czystych spekulacji, wizji i intuicyjnych przewidywań można zastoso
wać bardziej ścisłe, sformalizowane i systematyczne oraz interdyscyplinarne 
podejścia (np. modelowanie strukturalne, symulacje komputerowe, analizy 
ewaluacyjne i generowanie scenariuszy, badania transdyscyplinarne itp.). Da
łoby to zapewne lepszy wgląd w historię, stan aktualny i przyszłość „nowej 
gospodarki" oraz kreujących i napędzających ją technologii. A to jest nie
zbędne dla strategii i polityk rządów, korporacji, instytucji i organizacji mię
dzynarodowych, a także obywateli, organizacji pozarządowych itp. Przedmio
tem owych strategii i polityk (które de facto jakieś są, choć niekoniecznie gło
szone explicite) powinna być właśnie interakcja technika-społeczeństwo. 
„Nowa gospodarka" wymaga nowej świadomości i nowej informacji o tych 
problemach. Część tzw. kontekstu społecznego wchodzi w interakcję z anali
zowanymi technikami. Konieczne jest tu określenie np. warunków instytucjo
nalno-prawnych, stron zainteresowanych (parties at interest) oraz funkcjonu
jących hic et nunc wartości społecznych. Właśnie problemem badawczym 
i praktycznym są „produkty" interakcji między daną techniką i jej społecz
nym kontekstem. Mówi się zbiorczo o nich jako o skutkach techniki. Ważne 
jest przewidywanie (np. metodą scenariuszy) czy projektowanie zmian wyni
kających z tych interakcji. Owe zmiany mogą tworzyć okazje rozwojowe, 
szanse i obietnice, ale także zagrożenia, koszty i straty, konflikty i kryzysy. 
Lepiej takie badania (typu policy analysis) prowadzić ex antę, a nie czekać na 
efekty „niewidzialnej (bo nieistniejącej) ręki rynku". 

Rzecz jasna, iż takie analizy będą dawać zróżnicowane rekomendacje dla 
myślenia i działania - w zależności od ich celu, zasięgu, horyzontu czasowe
go, a także od poziomu rozwoju kraju, jego kultury, tradycji i aspiracji, moż
liwości naukowo-technicznych, kwalifikacyjnych, charakterystyk rynku, polity
ki itp. 

Dodajmy, iż w „nowej gospodarce" wspomniane interakcje są szczególne 
silne, radykalne, często ryzykowne i obdarzone znaczną niepewnością, trudno 
przewidywalne. Warto też zaznaczyć, iż zderzają się w nich rozmaite racjonal
ności: techniczna, ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, lokalna, globalna itp. 
Podmioty decyzyjne wszelkich szczebli i wszelkiego rodzaju kierują się specy
ficznymi racjonalnościami - potrzeba tu więc negocjacji, konsensusu, badań 
(typu community-oriented research; public consensus conferences itp.). Interesy 
i korzyści nie są, co normalne, w „nowej gospodarce" równo rozłożone, po
dobnie jak ryzyko czy koszty. Przeto racjonalność biznesowa czy globalna 
zderzać się będzie z racjonalnością społeczną, indywidualną, lokalną. Ale jeśli 
wraz z rozwojem „nowej gospodarki" rozwija się demokratyczne państwo 
prawa i społeczeństwo obywatelskie, to ludzie są nie tylko pracownikami, na
bywcami, klientami, konsumentami, widownią czy wyborcami, lecz również 
podatnikami, obywatelami, stanowiącymi prawo, nosicielami wartości i zabez-
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pieczającymi przyszłość następnych generacji. Taka świadomość komplikuje, 
ale i ulepsza życie gospodarcze i społeczne. Bez niej trudno sobie wyobrazić 
przyszłe społeczeństwo wiedzy, racjonalne, uczące się, mądre. Zaniedbania 
w relacjach technika-społeczeństwo, gospodarka-obywatele, władza-społe-
czeństwo itp. prowadzą wcześniej czy później do turbulencji, niestabilności, 
konfliktów i rozmaitych kosztów. Oczywiście, nikt nie twierdzi, iż łatwo jest 
rządzić i zarządzać w przypadku wielkich złożonych systemów (large compłex 
systems), ale próbować trzeba, mimo owej złożoności, chaotyczności, trudnej 
przewidywalności, nieoczekiwanych pętli sprzężeń zwrotnych itp. 

Nowe reguły gry w „nowej gospodarce" 

Nowe reguły gry są już formułowane, nawet w postaci poradników dla inwe
storów, menedżerów, obywateli. Mają one wpływ na zachowania społeczne, 
także na myślenie, stereotypy, edukację, politykę, przedsiębiorczość. Formu
łuje się je np. tak (por. bestseller Kevina Kelly'ego): 

1) opanuj zdecentralizowane punkty kontroli (osiągniesz przewagę konku
rencyjną, bowiem władza odpływa z centrum), wykorzystaj „potęgę ro
ju"; dynamika społeczeństwa i „nowej gospodarki" wynika w rosnącym 
stopniu z logiki rozwoju samej sieci (gospodarka tak pracuje, jak sieć 
pracuje), wzrost powiązań sieciowych formuje nową jakość; sieciowość 
umożliwia komunikację (przepływ informacji), która generuje zmianę; 
reguły sieci wypierają dawne reguły biznesu epoki przemysłowej; ogrom
ny potencjał tkwi w zdecentralizowanych i autonomicznych sieciach; 

2) wykorzystaj tendencję do rosnących przychodów (co wynika z rosnącej 
liczby powiązań między ludźmi i rzeczami i dalszej ich multiplikacji 
prowadzącej do samowzmacniania się procesów), arytmetyczny wzrost 
liczby uczestników sieci powoduje geometryczny wzrost jej wartości, 
co przyciąga kolejnych uczestników itd.; organizacje sieciowe przeży
wają - gdy już się umocnią - gwałtowny wzrost nawet przy małych 
wkładach (przykładem są sukcesy Microsoftu, FedFexu, faksu i Inter
netu); technika związana z siecią - inaczej niż dawne techniki - zaczę
ła przenikać faktycznie do wszystkich sfer życia (sieci przyjaźni, związ
ków międzyludzkich, sfery tożsamości, organizacji obywatelskich, pra
cy, zdobywania bogactwa, władzy, uczestnictwa w kulturze, tworzenia 
kultury i sztuki); do przestrzeni społecznej człowieka wtargnęły zmie
niające wszystko urządzenia techniczne (jak telegraf, fonograf, aparat 
fotograficzny i kamera filmowa, telewizja i wideo, sprzęt audio, samo
chody i samoloty, statki, pojazdy kosmiczne, wreszcie komputer, sieci 
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i Internet); technika stała się kulturą, jej wielką częścią przynajmniej; 
technika przestała być czymś zewnętrznym i peryferyjnym, weszła 
w centrum naszej uwagi i życia; technika sieciowa ma niejako orga
niczną strukturę, zachowuje się przeto jak organizm biologiczny, a nie 
jak tradycyjna maszyna; taka jest też natura gospodarki sieciowej -
„biologiczna" krzywa sukcesu może się nagle przekształcić w takąż 
krzywą upadku; ważne jest wyczucie możliwości sukcesu; decyzje mu
szą - inaczej niż w erze przemysłowej - wyprzedzać pojawienie się 
pełnego rozumienia jakiejś szansy (np. sprzedaży telewizyjnej); punkt 
nagradzania (także upadku) jest niżej, wrażliwość jest większa; trzeba 
przewidywać znaczenie innowacji zanim się ona w pełni ujawni; małe 
zmiany powodują zwielokrotnione efekty; przeto, aby osiągnąć wzrost 
wykładniczy (firmy, technologii, produktu), trzeba rozpoznać, czy po
czątkowa faza jest efektem sieci i to wykorzystać (czyli - korzyści ze
wnętrzne); należy też łączyć czy choćby koordynować ze sobą mniejsze 
sieci, co da zwielokrotniony efekt; należy generować dodatnie sprzęże
nia zwrotne, wykorzystując rosnące przychody i efekt sieci (warto cza
sem więcej zainwestować albo zaczekać); niektóre projekty, technolo
gie, przedsiębiorstwa wymagają dłuższej inkubacji, ale spóźniony przy
bysz powinien być wielokrotnie lepszy od konkurentów; model 
ekonomiczny gospodarki sieciowej przypomina loterię i jest zoriento
wany na produkcję hitów, które „biorą wszystko"; 

3) obfitość, a nie rzadkość rządzi ekonomiką sieciową, ta pierwsza napędza 
wartość (wartość mojego adresu e-mail rośnie wraz ze wzrostem liczby 
abonentów, bo jest to udział w większej sieci); w gospodarce indu
strialnej wartość zależy od rzadkości, upowszechnienie ją dewaluuje; 
obecnie wygrywać będą systemy otwarte, przegrywać - zamknięte (np. 
przez patenty), otwarcie oznacza związki z innymi systemami, a więc 
przejmowanie ich wartości i powiększenie wartości całości; obfitość 
powiązań stwarza rosnące wykładniczo możliwości (im produkt czy 
usługa w większej liczbie sieci, tym większe jego możliwości - nie cho
dzi, jak w erze industrialnej, o fizyczne ilości produktów); im więcej 
połączeń ma jakaś technologia, tym więcej jej zastosowań: w sieci im 
więcej możliwości się wykorzystuje, tym szybciej powstają następne; 
sieć jest „fabryką możliwości"; połączenia w sieci stwarzają wielość 
nisz dla innowacji i interakcji; owa obfitość kreowana przez sieci może 
osiągnąć poziom rzędu zilionów (towarów, dokumentów, opcji, kombi
nacji) i stać się trudna do kontrolowania (tylko biologia potrafiła upo
rać się z takim problemem w procesie ewolucji); strategia wobec obfi
tości sieciowej: należy maksymalizować liczbę wzajemnych relacji oraz 
maksymalizować także szanse sukcesu innych uczestników sieci, trzeba 
„otwierać" zamknięte (własnościowe) systemy, opierać się na obfitości, 
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a nie rzadkości; wszechobecność towarów i usług w sieci daje rosnące 
przychody, obniża się ceny aż do zera (za darmo przeglądarki, progra
my antywirusowe czy np. Linux); jedynym rzadkim czynnikiem w świe
cie obfitości jest ludzka uwaga; szczodrość kreuje bogactwo (gift eco
nomy); to, co w sieci darmowe, jest ulepszane przez wszystkich (np. 
Linux) i wzrasta na wartości; jest to faza protokomercyjna, a produkty 
nie dokończone - ulepszane przez wspólną inteligencję sieci; trzeba 
wiedzieć, co można „podarować" sieci (np. po kosztach produkcji), 
musi to być jednak istotne dla biznesu; czasopisma na przykład mogą 
być niemal darmowe, żyjąc z reklam; dobre metody to subskrypcja 
dóbr czy usług lub cena ryczałtowa (czy opłata członkowska); 

4) członkowie sieci prosperują, gdy sieć prosperuje - zmienia się nasza toż
samość, bo sieć nie ma wyraźnych centrów, granic, odniesień lojalno
ści (jak w wieku industrialnym), jest lojalność wobec sieci (np. Win
dows); znalezienie najlepszej sieci to najważniejszy wybór dla firmy; 
otwarte sieci ograniczają ryzyko, pozwalając na innowacyjne przedsię
wzięcia; strategią firmy powinna więc być maksymalizacja wartości sie
ci (dawniej ważna była sama firma i rynek); dla własnego sukcesu 
trzeba najpierw „nakarmić" sieć; w sieci używa się narzędzi, których 
standard techniczny kształtuje zachowanie uczestników (analogicznie -
społeczne standardy kodyfikuje prawo); gospodarka sieciowa jest jak 
metapaństwo, ale bez granic geograficznych, o bardziej zróżnicowa
nych i interakcyjnych relacjach, o nakładających się sieciach i lojalno-
ściach; także sukces jednostek zależeć będzie od prosperity sieci; cyt. 
wyżej K. Kelly konstruuje dalsze reguły „nowej gospodarki": 

5) w gospodarce sieciowej zużywa się coraz mniej energii, by dokonać 
transakcji, ale coraz więcej wysiłku potrzeba, by uzgodnić model jej 
przebiegu; 

Rośnie gwałtownie i bez końca liczba wyborów dla konsumenta (dzięki 
wzrostowi produkcyjności i innowacyjności). Chodzi nie tylko o to, co kupić, 
ale jaki standard wybrać, kiedy go poprawić lub zmienić, czy być kompatybil
nym czy najlepszym, przodującym. Potrzeba standaryzacji wyborów, co już ro
dzi się w sieci (meta-sites). Trzeba przyjrzeć się, jak kreuje się standardy, bo
wiem trwają długo i kształtują zachowania (np. różne standardy software'ów 
produkują różne rodzaje społeczności, np. anonimowość lub nie, kodeks); 
w efekcie - techniczne standardy (normy) stają się tak ważne jak regulacje 
prawne (kod HTML, TCP/IP kształtuje nasze wyobrażenia o własności, do
stępności, prywatności, tożsamości). Skodyfikowane normy techniczne staną się 
ważniejsze (bo lepiej „pasujące") aniżeli skodyfikowane w postaci praw normy 
społeczne. Umiejscowią się potem w hardwarze. Wspomniane standardy - pi
sze Kelly - to nie tylko techniczne „rzeczy", ale też wybory, relacje, zaufanie, 
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czyli instrumenty społeczne kreujące przestrzeń społeczną (Kelly, s. 72); sieć 
jest jak metapaństwo: obywatele (citizens) płacą podatki dla dobra ogółu, 
uczestnicy (netizens) muszą „najpierw nakarmić sieć" dla dobra wszystkich. 

Relacje i więzi społeczne w takim metapaństwie są inne: nie mają granic 
geograficznych i czasowych, są bardziej intensywne, nieustanne, bardziej 
zróżnicowane i pod pewnymi względami bliższe; co więcej, wiążą się z wielo
krotnie nakładającymi się lojalnościami. Owe hiperwięzi nie osłabią więzi ro
dzinnych, ale osłabią relacje w ramach państwa narodowego - na rzecz 
wzmocnienia relacji z organizacjami pozarządowymi i parapolitycznymi. 
Chcesz prosperować - pisze Kelly - najpierw nakarm sieć. Ale ciągle dostęp 
do światowej sieci ma zaledwie kilka procent ludzkości. Jednakowoż sieć roz
rasta się wykładniczo i nieodwołalnie, obejmując coraz większe części świata. 

Rozwojowi sieci towarzyszy stopniowe zastępowanie materiałów (masy) 
informacją; urządzenia i produkty (wskutek rosnącego wkładu wiedzy) stają 
się coraz lżejsze, zawierają coraz więcej informacji, każdy przemysł ma rosną
cy komponent informacyjny, rośnie informatyzacja wszystkiego, rozszerza się 
dynamicznie „zachowanie sieciowe", zwycięża „logika sieci", przestaje więc 
obowiązywać prawo spadających przychodów - pomaga tu masowe stosowa
nie chipów i inteligentnych urządzeń. Skomputeryzowany samochód, samolot, 
dom, biuro stają się zdecentralizowaną siecią, posłuszną prawom gospodarki 
sieciowej (Kelly, s. 76). 

Cechą „nowej gospodarki" jest przenoszenie się handlu do sieci, do gos
podarki sieciowej, rośnie więc zasięg online economy. W perspektywie cała 
działalność komercyjna zostanie włączona do sieci - wszystkie obiekty 
i transakcje będą podlegać logice sieci (w rozumieniu asymptotycznym - do
daje Kelly). 

Kolejne nowe zasady „nowej gospodarki" są według tego autora następu
jące: 

6) konieczne jest wspinanie się na szczyt - co oznacza maksymalną ada-
. ptację do otoczenia (do środowiska konsumentów); turbulentne czasy 

sprawiają, iż lokalny sukces nie musi być globalnym i że maksymalna 
efektywność firmy może dotyczyć źle wybranego produktu, trzeba wy
bierać obszary o dużym potencjale przyszłościowym, sukces nierzadko 
usypia i powoduje skostnienie; perfekcja nie może przesłaniać per
spektywy, ta ostatnia wiąże się - inaczej niż w erze przemysłowej -
z wielką zmiennością rynków i technologii; potrzeba „kreatywnej de
strukcji" we właściwym czasie, np. powołania nowej organizacji; wy
przedzanie i poszukiwanie kolejnych szczytów musi się w turbulent-
nym otoczeniu wiązać z umiejętnością przerzucania na inne obszary, 
nawet w okresie sukcesu i nawet z dodatkowymi kosztami; jest to swo
iste „wyprzedzanie przyszłości"; 



„Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa 63 

7) niezbędne jest przechodzenie od (fizycznego) miejsca do miejsca 
w wielowymiarowej cyberprzestrzeni, rynek jest w sieci, tam powstają 
nowe możliwości - wraz z rozwojem sieci - dla pośredników, dla 
mniejszych firm (będzie więcej nisz), technologia sieciowa nie tylko 
zwiększa rozmiar dużych firm, ale i tworzy możliwości dla małych, 
a zwłaszcza średnich; technologia sieciowa pozwala na odejście od 
masowości - otwiera możliwości średnim, a także i małym, które 
mogą być jeszcze mniejsze; w strategii przedsiębiorstwa trzeba też 
pamiętać, iż cechą sieci jest rozprzestrzenianie się (co zachęca do 
outsourcingu) i że elektroniczną przestrzeń nawiedzają wielkie i krót
kotrwałe fale odwiedzających, na których przybycie warto być dobrze 
przygotowanym; 

8) trzeba uwzględnić w myśleniu i działaniu, że w sieciach brak harmonii 
i wszystko jest w ruchu; dominuje nieustanna zmiana; cykl życia firm 
bardzo się skraca; harmonia i równowaga mogą prowadzić do stagna
cji i końca działalności; cechą sieci są turbulencje i niepewność; inno
wacje łamią harmonię i przypominają tornado; sieci jako wielkie syste
my funkcjonują „pomiędzy porządkiem i chaosem", będąc permanent
nie w stanie „wzburzenia" i nieustannego ruchu; innowacje powstają 
w sytuacjach nierównowagi, trzeba więc szukać trwałej (samopodtrzy-
mującej się) równowagi, ale nie dać się jej wciągnąć; strategie, jakie 
proponuje Kelly, to „ślizganie się na krawędzi chaosu", wykorzystanie 
(zamiast zwalczania) chaotycznego nieustannego ruchu w sieci; należy 
pozwolić rosnąć systemom (metafora biologiczna, które to metafory 
lubi przywoływać cyt. autor), bo zainstalować od razu dużego systemu 
się nie da; nic w firmie nie powinno być wyłączone spod władzy nie
ustannego ruchu, z wyjątkiem może określonej głównej działalności; 
tylko przestrzeganie tych rekomendacji - z zakresu teorii chaosu i teo
rii ewolucji - daje możliwości i szanse sukcesu; 

9) należy wybierać technologię, która mnoży sieciowe powiązania, bowiem 
to ostatnie jest centralnym imperatywem sieciowej gospodarki -
w erze przemysłu głównym imperatywem był wzrost wydajności (Kelly, 
s. 118); coraz ważniejsze są relacje między firmą a klientami; zacierają 
się różnice - dzięki stronom www i telefonom 800 między wiedzą 
klienta a wiedzą pracownika firmy; nabywca, używając sieci, pomaga 
sam sobie i firmie obsłużyć się, łączy się niejako produkcję i konsump
cję (Toffler wynalazł w związku z tym termin „prosumpcja"); każda re
lacja wymaga dwóch stron, co zwiększa jej wartość. 

Ważny jest kontakt z klientem, bowiem on jest najlepszym ekspertem od 
swych potrzeb; powinno się więc włączać klientów do zbiorowej inteligencji 
firmy; wygrywają te firmy, które mają najinteligentniejszych klientów; sieć 
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wymaga takich klientów; dobre funkcjonowanie relacji w sieci wymaga zaufa
nia, które staje się imperatywem biznesu (pisał o tym też Fukuyama); w go
spodarce sieciowej powinna być symetria w zakresie wiedzy firmy o kliencie 
i vice versa; gospodarka sieciowa maksymalizuje - poprzez multiplikację rela
cji - rezultat talentów uczestników sieci; 

10) szukanie nowych możliwości jest ważniejsze aniżeli wydajność czy spraw
ność, decyduje ono bowiem o długofalowej dynamice wzrostu gospo
darczego (chodzi więc - mówiąc innym językiem - o szukanie i wyko
rzystywanie okazji rozwojowych); wykorzystane okazje tworzą z reguły 
następne, podobnie jest z innowacjami, wspomniana zasada długofalo
wego wzrostu dotyczy również krótkookresowego szukania przewagi 
konkurencyjnej; Kelly (s. 147) stwierdza paradoksalnie, iż więcej moż
na uzyskać stwarzając nowe możliwości, aniżeli optymalizując realiza
cję już istniejących; rozwiązywanie istniejących problemów staje się re
latywnie mniej ważne, kwestię wydajności można zostawić robotom; 
tymczasem okazje rozwojowe są dla ludzi, ale wymagają elastyczności, 
ciekawości, badania, przewidywania - pomaga temu bycie w sieci; naj
ważniejsze to robić „coś następnego", a nie to samo coraz lepiej; naj
ważniejsze więc - to maksymalizować „kaskadę możliwości" (Kelly, s. 
154). 

Gospodarka sieciowa wytwarza nowe możliwości i okazje rozwojowe na 
niespotykaną nigdy skalę. Wszechogarniająca sieć myśli i interakcji to przy
szłość planety - pisze Kelly (s. 156). Globalna sieć tworzy nową globalną kul
turę ekonomiczną opartą na decentralizacji własności i kapitału, gdzie zasób 
wiedzy ważniejszy jest od zasobów kapitału i niezbędne jest otwarte społe
czeństwo. Nowe możliwości - w sieci - tworzy fragmentacja kapitału, rozwija 
się inwestowanie w akcje i wspólne inwestowanie (z bankami). Sieciowa tech
nologia umożliwia funkcjonowanie sieciowego kapitału (posiadanego przez 
miliony drobnych właścicieli) i pomnażanie bogactwa, sieć przy tym redukuje 
koszty transakcyjne niemal do zera. 

Technologia sieciowa tworzy nowe możliwości dla globalizacji działań zde
centralizowanych akcjonariuszy, możliwe się staje „mikrofinansowanie" (np. 
drobnych przedsięwzięć w krajach biednych), powstawanie „publicznych" 
spółek z drobnego kapitału (w USA w latach 90. powstało ich cztery tysiące); 
scentralizowane banki i giełdy oddają pole - stwierdza Kelly (s. 158). Regułą 
jest w spółkach high tech posiadanie akcji przez pracowników. Powstaje nowa 
kultura kapitału, jego fragmentację wzmacnia sieć, kapitalizm przybiera -
dzięki sieci - postać roju (swarm capitalism) - pisze Kelly (s. 159). 

Zasady sieci są analogiczne do tego, co piszą postmoderniści: fragmenta
cja, niestabilność, niedookreśloność, niepewność, pluralizm, różnorodność, 
niekompletność, ewentualność, mnożenie możliwości. Nie wszyscy jednak ak-
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ceptują perspektywę postmodernizmu i optymizm technologicznego determi-
nizmu. Mało przekonująco brzmi więc sentencja, że po prostu nie potrafimy 
poradzić sobie ze sprawami, które nie mogą być załatwione przy pomocy środ
ków technicznych (Kelly, s. 159). Jednak nawet jeśli wątpimy w imperatyw 
technologiczny, to faktem jest, że technologia dąży do usieciowienia wszyst
kiego, tworząc nową logikę, której wykorzystanie może przynieść sukces 
w „nowej gospodarce". 

Kevin Kelly w swoim bestsellerze zapewne przesadza, używa metafor i pa
radoksów często trudnych do akceptacji, ale oddaje atmosferę powstawania 
„nowej gospodarki" i przede wszystkim stymuluje wyobraźnię. To być może 
jest ważniejsze aniżeli „poważne, głęboko naukowe" i trzymające się ziemi 
rozważania. Oczywiście, należy też uwzględnić innych wizjonerów i „anality
ków możliwości" (np. Talbotta, Rifkina, Barneya). 

Co wynika z opisanych wyżej nowych reguł „nowej gospodarki"? Trzeba 
odrzucić industrialne wzorce, szukać nowych okazji, zarówno dla krótkookre
sowego sukcesu, jak i długofalowego wzrostu, kreatywnie poddać się trendo
wi technologicznemu i logice sieci, nauczyć się nowego imaginatywnego i zo
rientowanego przyszłościowo myślenia, być elastycznym i kooperatywnym, 
umieć ryzykować i balansować na granicy porządku i chaosu. To wytyczne dla 
uczestników i zarazem budowniczych sieci - rządów, przedsiębiorców, drob
nych akcjonariuszy, innowatorów, konsumentów. „Nowa gospodarka" jest in 
statu nascendi, powstaje wraz z nową kulturą, nowymi zachowaniami, nowymi 
możliwościami. Adaptacja ludzi, w ich zróżnicowanych rolach i funkcjach 
społecznych, do tych nowych reguł nie będzie łatwa ani w krajach czołówki, 
ani w pozostałych. 

Podsystemy cywilizacyjne - wpływy, sprzężenia, wyzwania 

Tradycyjne ujęcie typu „proces - jego aspekty i skutki" zakłada pewien re
dukcjonizm. Czyli - technika zmienia gospodarkę (czy szerzej - gospodarczą 
działalność ludzi), zmienia też sferę pozaekonomicznej działalności człowie
ka. Zatem sfera działalności pozaekonicznej podlega i bezpośredniemu wpły
wowi rozwoju techniki, i wpływowi transformacji przez technikę gospodarki. 
Oczywiście, istnieją w tym modelu dodatnie sprzężenia zwrotne (por. rysu
nek 1 przedstawiający symboliczne wpływy i pętle sprzężeń zwrotnych). Siła 
owych wpływów jest różna w czasie i przestrzeni. Nie to jednak jest ważne, 
lecz to, że w podsystemie „gospodarka" oraz podsystemie „sfera pozagospo-
darcza" następuje rosnące utechnicznienie i usieciowienie; to ostatnie doty
czy też podsystemu „technika". Odrzucamy uproszczone podejście zakładają
ce, iż same zmiany w gospodarce generują (też wymuszają) odpowiednie 
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Rysunek I 
Podsystemy cywilizacyjne - wpływy i sprzężenia 

zmiany społeczne. Najważniejsze to nowa struktura i nowa jakość komponen
tów (podsystemów) i całego systemu (cywilizacyjnego), to nowa logika jego 
funkcjonowania i nowe mechanizmy tego funkcjonowania. Chodzi więc 
o produkt (rezultat) wspomnianych oddziaływań i sprzężeń. Ten produkt -
w zróżnicowanej dynamice - to nowa technika, „nowa gospodarka" i nowe 
społeczeństwo. To w sumie - usieciowiony świat, z sieciową racjonalnością, 
z sieciowymi wyzwaniami i sieciowymi problemami, ale przede wszystkim 
z sieciowymi sukcesami. Aby nie być posądzonym o tworzenie nowej (siecio
wej) utopii, pragnę podkreślić, iż chodzi o tendencje (w rozumieniu asympto
tycznym - co podkreślał też Kelly), których rezultaty będą zróżnicowane 
w czasie i przestrzeni. To zróżnicowanie (a nie wpływ na...) powinno być wła
śnie przedmiotem rozważań teoretycznych, projektowania czy wspomagania 
zmian, polityki utrzymywania całości w dynamicznej równowadze (niestabil
ność ma granice kosztowe). W takim (systemowym) ujęciu ważne są nie tylko 
wskaźniki ekonomiczne. W tym podejściu „nowa gospodarka" jawi się jako 
systemowe interakcje wspomnianych wyżej podsystemów cywilizacyjnych. Nie 
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eliminuje ono w owych interakcjach spontaniczności, niepewności, ryzyka, 
chaotyczności i niepowodzeń (da się w nim utrzymać metaforę sieci jako roju 
- sformułowaną przez Kelly'ego). 

W taki, jak się zdaje, sposób należy patrzeć na rozwój oraz cele i zadania 
w krajach (nie tylko gospodarkach) transformujących się (tranzycyjnych). 
Chodzi tu przede wszystkim o kraje posocjalistyczne (czyli Centralnej 
i Wschodniej Europy). Warto się więc zastanowić, co w owych systemowych 
interakcjach „nie wychodzi", czy w ogóle systemowość w nich działa, czy pro
dukty tych interakcji są takie same lub choćby podobne do tych, jakie po
wstają w krajach informacyjnej czołówki; jeśli nie - trzeba zanalizować przy
czyny i podjąć próby oddziaływania - w ramach logiki sieci - na zachodzące 
w różnych podsystemach procesy. W modelu idealnym wszystko czy prawie 
wszystko działa w sieci, a rosnące wykładniczo usieciowienie jest głównym 
procesem. Dominuje kreowanie się „nowego". 

W krajach tranzycyjnych sytuacja jest bardziej złożona ze względu na sil
ne występowanie również innych procesów, a więc samej transformacji syste
mowej (ku wolności gospodarczej, rynkowi, demokracji). Dokonuje się ona 
w sytuacji kryzysowej (czy optymistycznie patrząc - pokryzysowej), w warun
kach względnego zacofania i opóźnienia pod względem edukacyjnym, tech
nicznym, organizacyjnym, ekonomicznym itp. Gospodarki i społeczeństwa po
socjalistyczne, wyswobadzające się z zależności od dawnego Wielkiego Brata, 
usiłują stworzyć sieć nowych powiązań: pomiędzy sobą, z Unią Europejską, 
z resztą świata - w ramach procesów globalizacyjnych. Niełatwo jest im naj
pierw „nakarmić sieć" (co sugerował K. Kelly jako warunek prosperity). Wy
maga to m.in. znacznego rozwoju edukacji, nauki i techniki, rozwoju infor
matyzacji, nowej instytucjonalizacji (por. Morawski), nowej roli państwa, roz
szerzenia rynku, jego internacjonalizacji i postępującej globalizacji. Wymaga 
przezwyciężenia tego, co kiedyś nazwaliśmy płytką modernizacją (por. Za-
cher), a także dalszej prywatyzacji, liberalizacji, komercjalizacji, marketyzacji, 
deregulacji itp. Jak procesy związane z tymi wyzwaniami i wymuszeniami się 
potoczą, jak będą przebiegać, kiedy się zakończą - trudno precyzyjnie prze
widzieć. Nie wiadomo też, jaki ostatecznie model systemu ekonomicznego 
będzie realizowany: gospodarka neoliberalna, społeczna gospodarka rynkowa 
(taki zapis widnieje w Konstytucji RP) czy forma kontrolowanego przez pań
stwo kapitalizmu (do czego skłonność ma Rosja). A może jakaś „trzecia dro
ga" (por. Kowalik)? Może się też zdarzyć, że integracja europejska i globali
zacja narzucą jakiś hybrydowy model. 

Tymczasem przyjęta „logika transformacji" idzie w kierunku tworzenia doj
rzałych gospodarek rynkowych (mature market economies) (por. Koźmiński, 
Yip). Nie oznacza to automatycznego usieciowienia posocjalistycznych gospo
darek. Wolny rynek sprzyja usieciowieniu (także w skali międzynarodowej), 
ale go automatycznie nie kreuje, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych 
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i mniej zamożnych. Potrzeba techniki, informatyzacji, taniej telekomunikacji, 
przedsiębiorczości, edukacji, nowej kultury organizacyjnej, dobrego zarządza
nia. Zmiana systemu, otwarcie gospodarki to warunki sine qua non transfor
macji, lecz warunki niewystarczające. Niezbędne jest pozytywne dostosowanie 
do wymagań „nowej gospodarki", a więc dynamizacja badań i prac rozwojo
wych (B+R), przezwyciężenie strukturalnego zacofania m.in. przez tworzenie 
przemysłów high tech, restrukturyzację potencjału technicznego, modernizację 
(informatyzację) całej gospodarki i całej sfery pozaekonomicznej, stymulowa
nie ilościowego i jakościowego rozwoju edukacji. Chyba właśnie od zasięgu 
i pomyślności tych procesów zależeć będzie, czy zwycięży „logika sieci". Tym
czasem wspomniane wymagania to słabe strony omawianych krajów, z reguły 
niedoceniane przez polityków i sferę biznesu. Są trudne do sprostania, nawet 
gdyby przyjąć za cel jedynie imitację i oprzeć się jedynie na kulturze adapta
cyjnej w realizacji zmian. Problem w tym, iż decydenci polityczni i biznesowi, 
także w większości media, dostrzegają głównie aspekt ilościowy i równowagi 
(w krótkim czy średnim okresie), nie doceniając aspektu strukturalnego i dłu
gofalowego. Można przypuszczać, że pomogą w tym inwestycje kapitału zagra
nicznego (ale nie spekulacyjnego) oraz integrowanie się z E-Europe (również 
z NATO), a także wymuszenia globalizacyjne. Jak się zdaje, czynnik zewnętrz
ny może istotnie stymulować wewnętrzne i zewnętrzne usieciowienie gospoda
rek i społeczeństw posocjalistycznych. Ale potrzeba większej dynamiki zmian, 
nie tylko wyrażanej w tempie wzrostu dochodu narodowego. Wiele z tych 
zmian uchodzi uwagi ekonomistów i polityków, są to bowiem owe intangibles, 
znajdujące odzwierciedlenie w rosnących ambicjach i aspiracjach (np. dy
namiczny rozwój edukacji biznesowej w Polsce), w nowych postawach psycho
logicznych (prowadzących do lepszej pracy, do wyższej kultury pracy), w roz
woju przedsiębiorczości (nie tylko handlowej, co ciągle dominuje, ale i np. 
intelektualnej - por. art. S. Kwiatkowskiego w niniejszym tomie), w podejmo
waniu wielu różnych prac i zajęć jednocześnie (co przypomina trochę amery
kański model rynku pracy), w cieszeniu się coraz bogatszą i bardziej zdywersy
fikowaną ofertą konsumpcyjną, również kulturalną (co oznacza udział w owo
cach postępu światowego), a także rosnącą (zbyt wolno - w sensie techniki 
i kosztów) dostępnością do rozmaitych sieci i Internetu. 

Byłoby nieuczciwe nie wspomnieć o zjawiskach i sytuacjach negatywnych 
towarzyszących transformacji (choć niekoniecznie przez nią generowanych), 
jak bezrobocie, bieda, ekskluzja społeczna (także informacyjna), przestęp
czość, korupcja, brutalizacja życia, dezintelektualizacja nauczania, prymitywi
zacja gustów, zbytnia elitarność wysokiej kultury. Jest to ogromny ciężar, ale 
dotyczy on, choć zapewne w dużo mniejszej skali, także przodujących i pro
sperujących krajów. Te negatywne zjawiska również mogą odzwierciedlać lo
gikę sieci, lecz w jej pejoratywnym wymiarze (multiplikacji „złych stron"). 
Zapewne z pomocą sieci i logiki sieci wiele rzeczy da się naprawić, np. przez 
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usieciowienie rynków pracy, rozwój telepracy, teleedukacje, dostęp poprzez 
sieć do dóbr kultury, lepsze pilnowanie przestrzegania prawa, większą do
stępność do informacji i partycypacji w decyzjach (nie tylko lokalnych). A za
tem i w tych sprawach sieć tworzy i multiplikuje możliwości postępu. Istnieją 
szanse ich wykorzystania. 

Aby te i inne szanse i okazje rozwojowe zrealizować, niezbędny jest -
w krajach posocjalistycznych i nie tylko - wysiłek intelektualny, decyzyjny, 
polityczny, inwestycyjny, finansowy, w zachowaniach ludzi. Trzeba przełamać 
tradycyjne myślenie z epoki industrialnej czy preinformacyjnego okresu, roz
winąć wyobraźnię społeczną i myślenie systemowe, podnosić kulturę technicz
ną oraz wiedzę, kwalifikacje i umiejętności możliwie wszystkich uczestników 
procesów transformacji i usieciowienia, promować przedsiębiorczość siecio
wą, a także kulturę sieciową i etykę „bycia w sieci", trzeba rozwijać sektor 
B+R i sektor informacyjny w gospodarce, uinformacyjniać całą gospodarkę 
(także jej tradycyjne działy), uczynić z usieciowienia instrument transforma
cji, w pełni włączać się do sieci sieci. W krajach, które nie są pionierami 
techniki i organizacji, sytuacja jest trudna - aby utrzymać się w konkurencji, 
nie wystarcza imitacja i enklawowość zmian, konieczna jest szeroka koopera
cja i integracja z bardziej zaawansowanymi. Jest to szansa „spóźnionego przy
bysza". Inaczej grozi kolonizacja umysłów i gospodarek, pełna zależność i pe-
ryferyzacja. Poziom zaawansowania e-economy w krajach posocjalistycznych, 
także w Polsce, jest skromny, wiele trzeba zrobić, bowiem czas odgrywa tu 
pierwszorzędną rolę. Świadomość tych problemów rośnie i w nauce (por. np. 
prace Kasprzaka, Dziuby, Oleńskiego, Kisielnickiego) i w polityce (w kręgach 
rządowych i parlamentarnych - polski parlament uchwalił w lipcu 2000 r., 
czyli sześć lat po Raporcie Bangemanna, ustawę o rozwoju społeczeństwa in
formacyjnego), i w sferze biznesu, zwłaszcza powiązanego sieciowo ze świa
tem. Budowa społeczeństwa informacyjnego to przede wszystkim maksymal
ne otwieranie dostępu do informacji, do sieci; budowa społeczeństwa wiedzy 
- w dalszej perspektywie - to nauczanie uczestników sieci korzystania z war
tości informacji, czyli z wiedzy. W tym ostatnim przypadku, będącym jeszcze 
trudniejszym wyzwaniem, kreacja powinna przeważać nad adaptacją, ale tylko 
tak można kształtować przyjazną człowiekowi przyszłość. 

Słowo końcowe 

Z pewną przesadą można powiedzieć, że rodzi się cywilizacja sieciowa, a „no
wa gospodarka" jest jej istotną częścią, podsystemem wchodzącym w zwielo
krotnione i zróżnicowane interakcje z podsystemem techniki i podsystemem 
społeczeństwa. Drogi rozwoju tej cywilizacji wytycza techniczna i ekonomicz-
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na czołówka świata. Procesy utechnicznienia i usieciowienia będą się wzma
gać, splatać i nakładać na procesy integracyjne i globalizacyjne. Zapewne bę
dzie rosła „systemowość" tych procesów, co nie oznacza zaniku żywiołowości, 
chaotyczności, ryzyka (intuicyjnie wyczuwają to myśliciele postmodernistycz
ni). Nie zniknie, a przeciwnie - wzrośnie potrzeba przemyślanej polityki -
rządów i organizacji międzynarodowych, biznesu (zwłaszcza ponadnarodo
wych korporacji), wreszcie - obywateli i zarazem uczestników lokalnych i glo
balnych sieci zrzeszających się tradycyjnie i na nowe, sieciowe sposoby. 

Nie wiadomo oczywiście, czy postęp sieciowy przeważy nad sieciowym 
(i nie tylko) regresem. Nie ma chyba jednak innej alternatywy niż dalszy roz
wój nauki i techniki (następne przełomy są bliskie i wiążą się z biotechnolo
gią, inżynierią genetyczną, biomedycyną, nanometrią) oraz szukanie jego po
zytywnych zastosowań, unikanie czy ograniczanie następstw negatywnych, 
wreszcie zapewnianie jakiegoś - nie tylko sieciowego - ładu politycznego, 
społecznego, indywidualnego. Czy w tym ostatnim przypadku nie wykraczamy 
poza logikę sieci? Może, ale usieciowienie ma „charakter asymptotyczny", 
uprawniona jest więc transcendencja poza sieć w kierunku jakiejś uniwersal
nej metafilozofii. Wielu myślicieli i uczonych, teologów i polityków czyni 
w tym zakresie mniej lub bardziej udane próby (por. np. prace Tofflera, Ne-
groponte, Dertouzosa, Dyson, de Kerckhove'a, Gatesa, Galbraitha, Fukuy-
amy, Jana Pawła II i in.). Oczywiście, transformujące się gospodarki i społe
czeństwa posocjalistyczne podlegają opisanym wyżej wyzwaniom sieciowym 
oraz innym, wynikającym z ich opóźnienia cywilizacyjnego, jak również po
wszechnej dla wszystkich niepewności jutra. 
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Zbigniew Bauer 

Ludzie w sieci. 
Czy Internet zmienia 
nasz światopogląd? 

Entuzjaści i sceptycy 

W polowie lat 60. Marshall McLuhan pisał: W związku z upowszechnieniem 
się elektrycznej prędkości nie mamy już czasu, żeby czekać na zobaczenie kogoś 
(McLuhan 1999, s. 151). W końcu lat 90. nowy mieszkaniec osiedla domków 
jednorodzinnych w rejonie Krzemowej Doliny, zamieszkanych przez pracow
ników wielkiej korporacji pracującej w sferze zaawansowanych technologii, 
proponuje sąsiadom spotkanie przy grillu. W odpowiedzi słyszy: Czy nie mo
glibyśmy wymienić się mejlami? Opublikowany w Internecie tuż przed zakoń
czeniem XX wieku Manifest e-generacji kończy się słowami: Nieważne kim je
steśmy, jak wyglądamy, skąd pochodzimy - liczy się tylko to, co myślimy i to, co 
mamy do powiedzenia (Manifest 2000). 

Powstanie i błyskawiczny rozwój Internetu jest zagadnieniem w równym 
stopniu technologicznym, politycznym i ekonomicznym, co społecznym: infor
matyk, politolog czy specjalista w zakresie handlu i reklamy mają tu tyle sa
mo do powiedzenia co humaniści - socjologowie, antropologowie, psycholo
gowie, filozofowie i badacze sztuki. Sieć tworzy bowiem nowe otoczenie ko
munikacyjne w skali makro- i mikrospołeczności, jak też w relacjach 
międzyludzkich. Jakkolwiek model komunikacji w sieci jest czymś istotnie no
wym i praktycznie do końca lat 80. XX wieku człowiekowi nieznanym, to 
przecież pojawił się w przestrzeni wyznaczanej przez modele dawne, fundo
wane na kategoriach charakterystycznych dla kultury oralnej, potem piśmien
nej w odmianie rękopiśmiennej i typograficznej (Ong 1992), a wreszcie na 
paradygmatach kultury przekazów/transmisji elektronicznych (McLuhan 
1975). Internet staje się zatem specyficznym „polem przejścia" między różny-
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mi wzorcami komunikowania - ku modelom jeszcze nie do końca rozpozna
walnym i budzącym obecnie wiele obaw w kręgach filozofów kultury (Lem 
2000). Jedni dostrzegają zalety Internetu jako sposobu przełamania tempo-
ralności komunikacji pisemnej, zarazem drudzy widzą, że odebranie przeka
zom pisemnym ich wymiaru czasowego jest równoznaczne z atakiem na tra
dycyjną, „arystokratyczną" wyższość tej formy komunikacji wobec „plebej-
skich" kontaktów bezpośrednich, czyli ustnych. Jedni widzą w Internecie 
ucieleśnienie marzeń człowieka o społecznościach w pełni demokratycznych 
(które są w stanie tworzyć przez to demokratyczne instytucje), drudzy - prze
ciwnie: traktują Internet jak gigantyczny śmietnik, w którym wszystko jest 
równouprawnione i jednakowo ważne, co prowadzi do legitymizacji (przez 
wielkie struktury polityczne i ekonomiczne) „kultury sterty" (Kapuściński 
1997). Jedni traktują sieć światową jako szansę rozwoju i awansu peryferyj
nych, lokalnych grup społecznych - inni zarzucają jej zamiar homogenizacji 
wymiarów życia społecznego i odebrania szans indywidualizacji społeczno
ściom, wyodrębniającym się z otoczenia ze względu na swoją „inność" 
(Ociepka 1999, s. 161). Stąd próby wyjścia z tego konfliktu m.in. przez wpro
wadzenie pojęcia „społeczności glokalnych", jako umiejących łączyć globalny 
wymiar wykorzystywanych przez nie właściwości sieci z ambicjami czysto lo
kalnymi czy regionalnymi1. 

W wielu kręgach istnieje również obawa, że globalizacja wszystkich proce
sów (które symbolizuje Internet) jest w istocie próbą wprowadzenia w życie 
Orwellowskiej wizji totalnej kontroli. W społeczeństwach Europy Środkowej, 
uwolnionych od totalitaryzmu i gospodarek centralnie zarządzanych, rodzi to 
podejrzenie, że chodzi o wprowadzenie „tylnymi drzwiami" innej formy nad
zoru przez Wielkiego Brata. 

Upowszechnienie Internetu w społeczeństwach i społecznościach poko
munistycznych rodzi nowe konflikty, nieznane dotąd i słabo zdokumentowa-
ne w literaturze fachowej. Ma rację T. Goban-Klas (Goban-Klas 1999, s. 297) 
pisząc: 

Ale choć nowe media są istotnie nowe w swym wymiarze technicznym, a na 
ogół rewelacyjne w swych parametrach funkcjonalnych, to przecież nie zmieniają 
zasadniczej struktury procesu komunikowania, nadawca-przekaz-środek-odbior-
ca, a co więcej istnieją i są wykorzystywane w „starej" strukturze społecznej. Są 
modelowane przez istniejące już siły i układy społeczne, a zatem nie unikają od
wiecznych problemów komunikowania: jak regulować jego przebieg, skąd uzy
skać środki finansowe i techniczne, jak przyciągnąć odbiorców. 

Wymieńmy kilka z owych potencjalnych konfliktów, wywoływanych zde
rzaniem się nowej struktury komunikacyjnej ze „starą strukturą społeczną", 

1 Pomysł nazwania społeczności lokalnych korzystających z sieci społecznościami „glo-
kalnymi" zawdzięczam prof. dr. hab. Tomaszowi Goban-Klasowi. 
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która nie uległa dostatecznie głębokim przeobrażeniom, a raczej - nie uległa 
przeobrażeniom pod wpływem zmian typu komunikacji: 

• konflikt między grupami społecznymi korzystającymi z „Nowych Me
diów" a grupami pozbawionymi takiej możliwości z powodu niskiego 
wykształcenia, słabych zarobków, wieku, miejsca zamieszkania2; 

• dysproporcja między oczekiwaniami wobec nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych a możliwościami zrealizowania tych oczekiwań 
w konkretnych warunkach, które nie są opanowywane mentalnie przez 
duże grupy społeczne; 

• hasło „globalizacji" informacji przenosi ludzi należących do społe
czeństw autorytarnych i skłonnych do przypisywania niewidocznym, 
wymykającym się prostym kwalifikacjom ośrodkom decyzyjnym demo
nicznych właściwości, do sfery pojęć wrogich, bo abstrakcyjnych - In
ternet jest właśnie jedną z takich sfer; 

• słowo „globalizm" budzi dziś uczucia co najmniej mieszane. „Globa
lizm" i „globalizacja" wielu ludziom - i to niekoniecznie tym, którzy 
myślą zaściankowo i konserwatywnie - kojarzą się z tendencjami od
środkowymi, ze zrywaniem więzów cementujących to, co „lokalne" -
a więc „własne", bliskie i „zamieszkane". „Globalizm" to synonim nie
określoności - albo inaczej: niewidocznej, potężnej i wrogiej superwła-
dzy centralnej, podporządkowującej sobie mniejsze i słabsze społecz
ności poprzez unifikację i standaryzację, poprzez odebranie im wyrazi
stości i autonomiczności. Obawa przed utratą tożsamości w wyniku 
postępującej „globalizacji" wszelkich procesów: produkcyjnych, han
dlu, wreszcie komunikacji jest dziś silniejsza niż kiedyś optymizm wy
rażający się w określeniu „globalna wioska". 

Wydaje się, że w przypadku Internetu i ocen jego roli w rozwoju intelek
tualnych oraz produkcyjnych możliwości ludzkości powtarza się ten sam ro
dzaj kontrowersji, jaki w latach 70. i 80. towarzyszył ocenie tradycyjnych me
diów „masowych". Kontrowersje te miały podłoże polityczne i ideologiczne, 
odbijając podział świata na dwie hemisfery - bogatą i biedną. Ta pierwsza -
według popularnej we wspomnianym okresie teorii zależności (dependency 
theory) miała uzależniać od siebie informacyjnie tę drugą; aczkolwiek konflikt 
ten dotyczył (z grubsza biorąc) dysproporcji ekonomicznych i technologicz
nych między Północą i Południem, to przecież można go było zredukować do 
konfliktu między Zachodem i Wschodem o wpływy w Trzecim Świecie. Słaby 
ekonomicznie i technologicznie Wschód starał się przedstawić bogaty Zachód 
jako siłę uzależniającą Trzeci Świat i narzucającą mu w mediach własną wizję 
rzeczywistości. 

2 W Polsce, a także w wielu krajach Europy Środkowej, wsie nie są wyposażone w no
woczesną telekomunikację, co poważnie ogranicza możliwość wykorzystywania Internetu. 
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Czasy ekspansji globalnych sieci informatycznych wiążą się z likwidacją po
litycznych - ustrojowych i ideologicznych - podstaw podziału świata na 
Wschód i Zachód, niemniej istota nieufności wobec zachodniej (przede 
wszystkim amerykańskiej) dominacji w sferze ładu medialnego pozostała w za
sadzie niezmienna. C. Hamelink (Hammelink 1983, s. 112) pisał na początku 
lat 80., rozważając szanse autonomii w warunkach komunikacji globalnej, iż 
[...] proces kulturalnej desynchronizacji sprawia, że decyzje co do rozwoju kultu
ralnego w jednym kraju są podejmowane zgodnie z interesami i potrzebami po
tężnych narodów centralnych i narzucane z subtelną, ale rujnującą efektywno
ścią bez zwracania uwagi na potrzeby adaptacyjne krajów rozwijających się. 

Dziś można by sformułowanie bez zwracania uwagi na potrzeby adaptacyj
ne zastąpić określeniem bez zwracania uwagi na możliwości technologiczne 
oraz warunki psychospołeczne krajów rozwijających się. Postawę taką można 
bowiem znaleźć w licznych dokumentach i raportach Unii Europejskiej, za
rzucającej Polsce zbyt małe postępy w rozwijaniu powszechnego dostępu do 
Internetu. 

Z drugiej strony - biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwijają się techno
logie teleinformatyczne - całkowite podporządkowanie rytmu postępu 
w dziedzinie tych technologii w krajach zdecydowanych na uczestnictwo 
w ponadregionalnych i ponadnarodowych strukturach jedynie lokalnym moż
liwościom oznacza faktyczny regres. Istniejący dystans uświadamia tabela 1. 

Z zestawienia widać wyraźnie zaskakująco wysoką pozycję krajów skandy
nawskich (łącznie z pokomunistyczną Estonią) i niską krajów południowoeu
ropejskich (bez pokomunistycznej Słowenii). Dysproporcje te można tłuma
czyć rozmaicie. Biorąc pod uwagę liczbę hostów - czyli komputerów włączo
nych do Internetu - na 100 mieszkańców, Finlandia przewyższa wyraźnie 
nawet USA i Kanadę. Kiedy przyjrzymy się z kolei liczbie komputerów osobi
stych na 100 mieszkańców - prym w Europie wiedzie Szwajcaria gdzie - po
dobnie jak w USA i Kanadzie - prawie co drugi obywatel posiada PC. Zaraz 
za nią lokują się kraje skandynawskie. 

W Polsce PC posiada około 3% mieszkańców, jednak liczba urządzeń 
hardware'owych nie pozostaje w korelacji z wykorzystaniem sieci. Zaledwie 
2,3% gospodarstw domowych wyposażona jest w modem. Komputer w Polsce 
traktowany jest ciągle jako symbol zamożności, zabawka, względnie bardziej 
skomplikowana i nowocześniejsza maszyna do pisania. Poza tym w statysty
kach nie uwzględnia się różnic między maszynami starszej i nowej generacji, 
a jedynie te drugie umożliwiają pełne wykorzystanie sieci WWW. Słabe wyko
rzystanie Internetu w Polsce wynika ze stanu sieci telefonicznej w kraju (je
dynie 23 linie telefoniczne na 100 mieszkańców), a także z cen ustalanych 
przez monopolistę w zakresie połączeń międzymiastowych - TP SA. 

Ale przytoczone liczby skłaniają również do innej refleksji. Dominująca 
pozycja krajów skandynawskich w zakresie dostępności i wykorzystania sieci 
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Tabela I 
Użytkownicy Internetu w kilkunastu krajach 
europejskich w % populacji 

Finlandia 
Szwecja 
Norwegia 
Dania 
Szwajcaria 
Wlk. Brytania 
Holandia 
Niemcy 
Francja 
Belgia 
Austria 
Irlandia 
Hiszpania 
Wiochy 
Portugalia 
Grecja 
USA 
Kanada 
Polska 
Estonia 
Słowenia 

20,4 
14,8 
13,3 
12,8 
9,1 
8,6 
7,8 
5,8 
5,8 
4,9 
4,8 
3,6 
2,5 
2,3 
2,0 
1,4 

22,4 
22,8 
5,9 

12,8 
12,7 

Źródta: NUA Internet Survey, Statistics Canada, European Su-
rvey of Information Society; średnia z danych 1998 i 1999. 

może być wiązana z typem społeczeństwa ukształtowanym w tych krajach. 
Zgodnie ze znanymi klasyfikacjami Webera są to społeczeństwa-zrzeszenia, 
oparte na zracjonalizowanych regułach efektywnej kooperacji; w krajach po
łudniowoeuropejskich i środkowoeuropejskich wciąż obecne są więzi społecz
ne typu tradycyjnego, plemiennego, odwołujące się do wartości trudno 
uchwytnych, imponderabiliów, których czytelność - w odróżnieniu od regula
cji pragmatycznych - może być stopniowalna, a więc, siłą rzeczy, stawać się 
przedmiotem manipulacji. Społeczeństwa pierwszego typu nie obawiają się 
„globalizacji" systemu informacji, bowiem są zdolne przetworzyć ją stosownie 
do realizowanych „lokalnie" czy „regionalnie" celów. Społeczeństwa typu 
drugiego traktują „globalizację" jako potencjalne zagrożenie dla więzi trady
cyjnych, „lokalnych", a więc niepowtarzalnych i wyjątkowych. Stąd społeczeń
stwa pierwszego typu traktują globalną sieć jako czynnik racjonalizujący ich 
działania, zaś społeczeństwa typu drugiego gotowe są uznawać ją za agresyw
ny i obcy „wtręt", naruszający „odwieczny", uświęcony tradycją porządek. 
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Kluczem do opisanych wyżej problemów jest pojęcie społeczeństwa infor
macyjnego - liczące sobie wprawdzie około 30 lat, niemniej dopiero od po
czątku lat 90. stanowiące podstawę opisów procesów transformacji społecznej 
zachodzących w skali globalnej i lokalnej (Goban-Klas 1999, s. 286). Gene
ralnie rzecz ujmując, społeczeństwa informacyjne charakteryzuje: 

• wykładniczy wzrost produkcji, 
• wysoki stopień integracji mediów (infostrady), 
• dominacja środków produkcji informacji nad przekazywanymi treściami, 
• uzależnienie wszystkich aspektów życia społecznego od otrzymywania 

i produkcji informacji. 

Budowa społeczeństw informacyjnych w krajach pokomunistycznych na
potyka jednak trudności, związane m.in. z problemami, które naszkicowałem 
wyżej. Można założyć, że w bliższej lub dalszej perspektywie bariery technicz
ne lub technologiczne mogą zostać przełamane, choć wymaga to olbrzymich 
nakładów finansowych i udziału obcych inwestorów. Ich obecność na polskim 
rynku medialnym budzi już dziś poważne opory - mniejsze w przypadku in
stytucji zajmujących się jedynie hardware'em i transmisją (np. prywatyzacja 
TP SA), znacznie większe w przypadku bezpośrednich producentów informa
cji (media drukowane, radio czy tv) oraz firm świadczących usługi interneto
we. Nasycenie rynku komputerami zdolnymi do pracy w sieci nie sprawi au
tomatycznie, że społeczeństwo polskie stanie się „informacyjne", choć znacz
na część zwolenników informatyzacji w Polsce zdaje się takie nadzieje żywić. 
Może nawet dojść do sytuacji, w której tego typu „informatyzacja" stanie się 
działaniem nieracjonalnym, a więc jego cel nie tylko nie zostanie osiągnięty, 
ale możliwy brak skuteczności osłabi procesy transformacji, wywołując fru
strację i pogłębiając nieufność do „globalizacji". 

Wydaje się przeto, że problem „społeczeństwa informacyjnego" musi być 
analizowany w aspekcie „społeczeństwa otwartego" (w szerszym znaczeniu niż 
nadawał mu Karl Popper) oraz „społeczeństwa obywatelskiego". Nie chcę 
przy tym powiedzieć, że „społeczeństwa informacyjnego" nie można zbudować 
w obrębie kultur tradycjonalistycznych, skłonnych do zamykania się i izolacjo-
nizmu (por. Hall 1978) - czego dowodzi przykład Japonii i Korei Południowej 
- jednak w warunkach tych nie jest możliwe powiązanie idei społeczeństwa in
formacyjnego z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Synteza taka zdaje się 
mieć we współczesnym świecie dwa oblicza: jedno formujemy według modelu 
amerykańskiego (o specyfice tego modelu decyduje wieloetniczny charakter 
społeczeństwa USA, charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych regulacje 
prawne, ograniczony wpływ państwa na rynek i życie społeczne obywateli); ob
licze drugie to model skandynawski (stosunkowo jednorodne etnicznie społe
czeństwa, poszanowanie prawa, rozwinięty mechanizm osłon socjalnych świad
czonych przez państwo, mocna tradycja protestancka, dająca wspólnotom 
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wiernych współudział w decydowaniu o charakterze działań instytucji kościel
nych). Nic więc dziwnego, że kraje skandynawskie mogą dziś śmiało konkuro
wać z USA i Kanadą w stopniu zinformatyzowania, bowiem i tu, i tam budo
wa społeczeństwa informacyjnego jest wspomagana zarówno przez „otwar
tość", jak i tradycje obywatelskiego współdziałania, odporne na zagrożenia 
niesione przez „globalizację" systemów informacyjnych. 

Sytuacja w krajach pokomunistycznych jest odmienna. Społeczeństwo 
„obywatelskie" nie ma tu praktycznie żadnych tradycji, zaś „otwartość" - tym 
razem w ściśle popperowskim rozumieniu - nie tylko nie zdążyła się ukształ
tować, ale ma, nawet po 1989 roku, swoich zagorzałych wrogów. Pojmowanie 
wolności ogranicza się w zasadzie do „wolności od", zaś mocno zakorzeniony 
w świadomości ludzkiej autorytaryzm ogranicza możliwość rozumienia „wol
ności do". Mimo znacznej, w porównaniu do okresu przed 1989 rokiem, de
centralizacji władzy, mimo dopuszczenia obywateli do współdecydowania 
o losie najbliższego otoczenia i stworzenia stosownych rozwiązań prawno-
-ustrojowych, wiele z tych uprawnień i delegacji pozostało jedynie na papie
rze. Pogłębia się utożsamienie państwa z władzą centralną, a więc relacje ko
munikacyjne pozostały tu, jak poprzednio, hierarchiczno-wertykalne: w świa
domości ludzkiej władzą jest „centrum" skupiające w jednej ręce wszystkie 
nici - z dystrybucją informacji włącznie. Wyobrażenia na temat mediów dzie
lą je - generalnie - na „probrukselskie" (a więc kosmopolityczne i „antynaro-
dowe") oraz „polskie" (czyli wyrażające otwarcie eurosceptycyzm i krytyczne 
wobec rozmaitych prób „globalizacji"). W przypadku mediów tradycyjnych 
(prasa, radio, tv) ich linię programową wiąże się z konkretnymi ludźmi lub 
konkretnymi ugrupowaniami. Internet - z racji swojej nieokreślonej, płynnej 
i „globalnej" struktury - budzi na ogół nieufność i jest zaliczany do pierwszej 
grupy. 

Społeczeństwo polskie - w znacznie większym stopniu niż np. czeskie czy 
węgierskie, a także społeczeństwa republik nadbałtyckich - można określić, 
nieco przekornie, jako „półotwarte". Właśnie na polskim przykładzie można 
się przekonać, że procesy przechodzenia od „społeczeństwa zamkniętego" do 
„społeczeństwa otwartego" i „społeczeństwa obywatelskiego" oraz proces bu
dowy „społeczeństwa informacyjnego" przebiegają na odmiennych płaszczy
znach. Informatyzacja nie tylko nie buduje tu i nie wzmacnia więzi typu oby
watelskiego, ale w wielu przypadkach powstanie tych więzi komplikuje. 
Wprawdzie -deklaratywnie - uznaje się konieczność informatyzacji (traktowa
nej tu jako synonim nowoczesności), jednak rzadko można usłyszeć odpo
wiedź, co i w jakiej mierze informatyzacja mogłaby zmienić i usprawnić 
w polskim życiu społecznym. Trudno także określić, jaki poziom informatyza
cji (w sensie ilościowym, ale także w sensie jakościowym) musiałby zostać 
przekroczony, aby dokonała się w owym społecznym życiu istotna, dostrzegal
na i pozytywna zmiana. 
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Społeczności sieciowe i realne 

W kontrowersyjnej książce o „społecznościach internetowych" H. Rheingold 
twierdzi, że wirtualna przestrzeń sprzyja powstawaniu więzi społecznych 
znacznie silniejszych niż te, które spotykamy w rzeczywistości realnej (por. 
Rheingold 1996). 

Czy „społecznością" jest zbiorowość ludzi powiązanych wyłącznie siecią 
służącą transmisji danych - a więc definiowalną bardziej w kategoriach tech
nologii niż socjologii? Czy jest „społeczeństwem" grupa pozbawiona identy
fikacji z przestrzenią i czasem: z terytorium, własnym językiem, wyjęta spod 
klasycznych współrzędnych opisujących ludzkie miejsce w świecie? Na doda
tek - społeczności te są w dużym stopniu przypadkowe i ulotne: łączy je te
mat dyskusji, wymiany informacji, nieuwarunkowane żadnymi wcześniejszymi 
motywami nieoczekiwane „wejście" np. do grupy usenetowej. Każdy może 
stać się członkiem społeczności - jeśli posiada komputer, modem, odpo
wiednie oprogramowanie i w stosownej chwili naciśnie klawisz „enter". 
Równie dobrze z takich grup można wyjść, nacisnąwszy klawisz „escape". 

A jednak trudno nam całkowicie zanegować sensowność używania słowa 
„społeczeństwo" (lub - ostrożniej - „społeczność") w odniesieniu do cyber
przestrzeni. N. Watson (Watson 1997:, s. 88; Bauer 2000) pisze: 

[...] społeczeństwa istniały dotąd tylko w przestrzeni fizycznej. W komunikacji 
komputerowej przestrzeń fizyczna została zastąpiona technologią, nowym me
dium komunikacyjnym. 

Chodzi zatem o konieczność „przestrojenia" naszych sposobów pojmowa
nia, poznawania i przeżywania związków międzyludzkich, które dziś nie wy
magają już kontaktu twarzą w twarz, fizycznej obecności, fizycznej konkrety
zacji rozmówcy, partnera czy kontrahenta - jeśli rzecz dotyczy operacji finan
sowych czy kontraktów gospodarczych. Jednak takie „przestrojenie" wymaga 
długotrwałych procesów przystosowawczych, zwłaszcza że chodzi tu nie tyle 
o nauczenie się obsługi komputera, posługiwania się przeglądarką i wyszuki
warką internetową czy korzystania z grup dyskusyjnych. Chodzi o zmiany 
o naprawdę rewolucyjnym charakterze, które - jak to z rewolucjami bywa -
zwykle wyprzedzają zdolności adaptacyjne jednostek i społeczeństw, rodząc 
napięcia, poczucie odrzucenia, alienacji i resentymenty w postaci manifesta
cyjnej pogardy wobec „nowinek". 

Problem tożsamości 

Od pytania o „fizyczność" lub „wirtualność" społeczności internetowych za
pewne długo nie uciekniemy i równie długo będziemy się spierać o sensów-
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ność posługiwania się kategoriami tradycyjnej socjologii, psychologii społecz
nej czy antropologii w odniesieniu do sieci. Niezależnie jednak od sposobu 
oceny obecnego stanu Internetu i jego wpływu na rozwój cywilizacji, sieć sta
je się problemem, gdy spytamy o tożsamość pracującego w niej człowieka. 
I jest to pytanie, jakie można zadać zarówno antropologowi czy ekonomiście, 
jak i pracodawcy, który coraz chętniej posługuje się strukturami sieciowymi -
Internetem i intranetem. „Usieciowienie" światopoglądu to możliwość naru
szenia tożsamości/podmiotowości jednostki, sprzyjająca rozwojowi anonimatu 
przekazu. Jest to z jednej strony wielka zaleta sieci komputerowych - z dru
giej strony źródło tworzonych przez nie zagrożeń. 

Media elektroniczne - poczynając od urządzeń tak poczciwych jak tele
fon, poprzez bardziej złożone (radio) po telewizję - tworzyły, początkowo 
w sposób niezauważalny dla człowieka, swój własny świat, swoją własną „real
ność", w której dotychczasowe ograniczenia czasoprzestrzenne traciły znacze
nie. Pokonując czas i przestrzeń, tradycyjny telefon naruszał etos domu, in
tymność rodzinną, stwarzał zagrożenie, że oto nagle ktoś wtargnie z niezapo
wiedzianą wizytą. Walter Benjamin wspomina przerażenie, jakim napawał go 
dźwięk telefonu w czasach dzieciństwa (Benjamin 1973, s. 243 i 132); z kolei 
W. Ong (Ong 1967:298) pisze z podziwem: 

Żywy ludzki glos w telefonie lub radiu wytwarza [...] poczucie natychmiastowej 
obecności [...] jest „realny". I glos jest dziś bardziej niż kiedykolwiek w powietrzu. 

A przecież tradycyjny, stacjonarny telefon kablowy więził człowieka, ska
zywał na obecność w pobliżu linii transmisyjnych - czyli nie odbierał mu po
czucia własnego „tu i teraz". Odbiornik radiowy wymagał zasilania z sieci 
energetycznych: tożsamość opisywana w tradycyjnych kategoriach czasoprze
strzennych nie stawała pod znakiem zapytania. A jednak właśnie w rozwoju 
tych wszystkich mediów, które pokonywały czas i przestrzeń, ujawnił się zna
ny od dawien dawna konflikt: tożsamość czy wolność? 

Takie postawienie sprawy wydaje się nam, ludziom początków XXI wieku, 
nieco absurdalne. A jednak okaże się mniej niedorzeczne, gdy przyjrzymy się 
istocie konfliktów społecznych naszej epoki, gdy wnikniemy głębiej w sens 
protestów przeciw „globalizacji", w przyczyny obaw, jakie niesie ze sobą czas 
otwarcia granic - prawdziwych (politycznych) i mentalnych. Epoka telefonii 
komórkowej (stanowiącej idealną syntezę radia i telefonu) stawia pytania 
o tożsamość człowieka wyposażonego w nowoczesne środki łączności. Z jed
nej strony czyni go ona wolnym; nie bez powodu wielkie kompanie teleko
munikacyjne w swoich akcjach reklamowych „ogrywają" w rozmaity sposób 
motyw swobody (na Karaibach, w łóżku, na Antarktydzie jesteś w stanie za
rządzać swoimi finansami, własną sytuacją życiową, którą określają zdarzenia 
rozgrywające się na odległym krańcu globu). Z drugiej strony - nowoczesna 
łączność sprowadza cię, czy chcesz tego czy nie, do roli pracownika również 
wtedy, gdy wydaje ci się, że odpoczywasz. Bowiem na Karaibach, w łóżku 
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i na trekingu w Newadzie jesteś tylko drobnym elementem globalnej korpo
racji, wymagającej od ciebie aktywności i dyspozycyjności. Jesteś osiągalny za
wsze i wszędzie: przestrzeń i czas, które określają twoje aktualne położenie, 
przestają być twoją własnością, tracisz wyłączność na jakiekolwiek „tu i te
raz". Jesteś elementem sieci, która nie ma własnego usytuowania czasoprze
strzennego. Ona jest - która jest. 

Cyfrowe „Ja", cyfrowe „On" 

Wspomniane przed chwilą paradoksy nabierają zupełnie innego znaczenia, 
gdy nałożymy na nie właściwości transmisji cyfrowej. Rozbicie ąuasi-fizykal-
nej „obecności" głosu w tradycyjnej (analogowej) transmisji telefonicznej czy 
radiowej na serie czy pakiety zerojedynkowych sekwencji umożliwia elimina
cję wszystkiego, co „zbędne". Kiedy kilka lat temu komputer Deep Blue po
konał arcymistrza szachowego Gary'ego Kasparowa, jedna z gazet zatytuło
wała doniesienie o tym fakcie bardzo lapidarnie: „Szach, mat, enter". Deep 
Blue uruchamiał w trakcie partii swoją inteligencję, zdolną do analizy ok. 50 
miliardów możliwych posunięć w ciągu kilku minut. Kasparow nie musiał 
analizować aż tylu ewentualnych zagrań: jego mózg wykluczał wszystko, co 
absurdalne - grał poza obszarem niemożliwego, czyli na konkretnie wygląda
jącej szachownicy. Jego elektronowy partner uznawał, że absurd jest częścią 
zadania, jakie miał do wykonania, czyli że np. Kasparow gra w brydża. Kom
puter - produkt ludzkiej racjonalności i perfekcji - „przyjmował" zatem irra-
cjonalność za składnik ludzkiego świata. I może dlatego wygrał? 

Ludzie - mimo że ciężko doświadczani przez osobisty los i historię - cią
gle nie wpisują idiotów w pejzaż myślowy własnego otoczenia. Debile, szaleń
cy, psychopaci, nawiedzency - to dla nas ciągle margines środowiska, w jakim 
musimy działać. Tymczasem stara zasada mówi, że wydolność systemu 
(a przecież wszystkie nasze czyny są zarówno biernymi jak aktywnymi skład
nikami jakichś systemów) zależy od wydolności najsłabszego ogniwa. Jeśli ta
kim ogniwem będzie ktoś, czyj umysł i zdolność odróżniania dobra od zła, le
wego od prawego, złudzenia od realności zostanie - mówiąc delikatnie - za
burzona, system zadziała według reguł przyjętych przez ten najsłabszy 
element. Okaże się nieracjonalny i zidiociały. Czy z faktu, że w wielkim syste
mie kultury i cywilizacji ludzkiej działali lub działają św. Franciszek, Matka 
Teresa, Gandhi lub Jan Paweł II, wynika, że ludzkość generalnie jest dobra? 
Obawiam się, że wątpię. W tym systemie działali również Cortez, Hitler, Sta
lin, Pol Pot. Wartości, wprowadzane na „wejściu" systemu - niezależnie od 
tego, jak będziemy je oceniać - nie muszą zatem być takie same na „wyj
ściu". Pojęcia Boga, narodu, wierności, miłości, przyjaźni, lojalności „prze-
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tworzone" przez system są czymś zupełnie innym w chwili, gdy go opuszczają. 
Jaki jest Bóg Corteza, a jaki Matki Teresy? 

A jednak model sieci okazuje się atrakcyjny dla większości pracodawców. 
Chcą oni zakładać, że człowiek stanowi najsłabszy element w systemie i to je
go osobowość należy kształtować według wymagań maszyny, która z nim 
współpracuje. Jeśli jest najsłabszy - nie nadaje się do systemu. Wnosi bo
wiem ze sobą do tej strefy swoje obciążenia, swoje stresy, swoją niemożność 
oceniania sytuacji według kryteriów zapisanych w programie maszyny. Dlate
go autorzy Mediów i łudzi (Reeves i Nass 2000, s. 44) zauważają trafnie: 

Współczesne media współdziałają z dawnymi mózgami. Ludzie nie zawsze są 
w stanie pokonać wszechogarniające przekonanie, że prezentacje mediałne są 
rzeczywistymi ludźmi i przedmiotami. Nie istnieje żaden przełącznik w mózgu, 
dzięki któremu można by było rozróżnić świat rzeczywisty od medialnego. Ludzie 
reagują na symulacje istot społecznych i przedmiotów naturalnych tak, jakby by
ły one rzeczywiście społeczne i naturalne. 

Konflikt rzeczywistości 

Nie istnieje zatem inny sposób opisywania świata symulowanego (czytaj: me
dialnego) niż ten, który przez wieki stosowaliśmy do opisywania „naturalnej" 
przestrzeni naszego życia. Ale tak dzieje się zawsze, gdy na drodze pomiędzy 
nami a światem realnym staje pośrednik - medium. Tak oto Internet z two
rzoną przez sieć rzeczywistością wirtualną staje oko w oko z rzeczywistością 
fizykalną i w konfrontacji tej wygrywa. Po pierwsze (Godzić 1999, s. 260): 

[...] rzeczywistość Internetu tworzą znaki, których intencją nie jest nawiązy
wanie związku z otaczającą rzeczywistością. Są bardziej realne niż rzeczywistość, 
stanowią hiperrealną mieszankę wyobraźni i rzeczywistości, prawdy i fałszu - są 
doskonałymi symulakrami współczesności [...] 

Oznacza to, że użytkownik Internetu, uruchamiając przeglądarkę i korzy
stając ze skomplikowanej, nieograniczonej sieci linków, wchodzi w świat pa-
ralelny wobec realności: świat lepszy - jak powiedziałby J. Baudrillard - od 
pierwowzoru (Baudrillard 1997). 

Naturalnie, musi to rodzić konflikt: albo rzeczywistość fizykalna jest po
strzegana jako symulacja albo też symulowany świat odbierany jest i warto
ściowany jako rzeczywisty. Wówczas wszystko, co pojawia się w sieci - np. al
gorytm sytuacji giełdowej - zaczyna być odbierany jako pochodna algorytmu 
gry komputerowej: istnieje przeciwnik, którego należy zwalczyć metodami cy
frowej (czytaj: prowadzącej do unicestwienia) transmisji. Świat objawia się 
nam w manichejskiej czerni, przeciwstawianej manichejskiej bieli. Stany po
średnie nie istnieją. Internet - a zwłaszcza strony www - nie stwarzają nam 



84 Zbigniew Bauer 

komfortu wyboru, chociaż przekonują nas o nieograniczonych skalach wolno
ści. Wybieramy wyłącznie z tego, co jest: pełne, skończone, konkretne. Wol
ność, jak większość pojęć materializowanych przez sieć, jest wyłącznie symu
lacją: nie chce, byśmy mówiąc o niej, odwoływali się do tradycyjnych pojęć, 
wywiedzionych np. z antycznych tekstów filozoficznych. Internet, jak pisze je
den z jego badaczy (Godzic 1999, s. 259): 

[...] stanowiąc ogromne źródło wiadomości o otaczającej nas rzeczywistości 
zamyka się i doprowadza do izolacji jako „świat sam w sobie". Zachowuje się 
jak samochód, którego funkcją przestało być pokonywanie odległości w celu 
przeniesienia jego pasażerów w inne miejsce. 

W badaniach nad mediami potrzebna jest jednak odrobina szaleństwa: to, 
co oczywiste z czysto teoretycznego punktu widzenia, może okazać się nie
prawdziwe z perspektywy empirii. Autorzy cytowanych wyżej Mediów i ludzi 
stąpają po zupełnie nie rozpoznanym do tej pory terenie. Chcą wiedzieć, co 
media robią z psychiką jednostek i grup. Co się dzieje w chwili, gdy obraz 
otaczającego człowieka świata zostanie przez niego zinterioryzowany i prze
niesiony na inne obiekty - w tym: na siebie samego? Dlaczego ludzie uznają 
świat symulowany za realny? Dlaczego w ogóle chcą tak sądzić? 

„Uekranowienie świata" - zapoczątkowane przez braci Lumiere - przybrało 
w końcu XX wieku szczególną postać. Ekrany nie tyle imitują świat, ile „mó
wią" do nas. Czy zawsze jednak interakcja między komputerem i człowiekiem 
rządzi się regułami możliwymi do opisania? Czy zawsze komputer jest najsil
niejszym ogniwem systemu? A może jest i tak, że człowiek, wierząc w nieomyl
ność mediów, w ich technologiczną odporność na wszelkie - ludzkie - ułomno
ści, zwalnia siebie samego od danej mu przez zwierzęcą naturę czujności? 

Przestrzeń, czas, wolność 

Społeczności sieciowe są - w świetle powyższych opinii - grupami wyalieno
wanymi z czasu i przestrzeni; związki interpersonalne zastępuje w nich więź 
typu technologicznego. Są strukturami chaotycznymi i niezhierarchizowany-
mi, choć nie pozbawionymi ideologii, której zasadniczym rysem jest wyzwanie 
wolnościowe. Świat, w jakim społeczności te powstają, jest światem równole
głym wobec rzeczywistości fizykalnej i w jakimś sensie wobec niej alternatyw
nym. „Sieciowy światopogląd" odznacza się wzmożeniem postaw ucieczko
wych wobec tego, co realne, fizyczne, dotykalne. Grupy te składają się z jed
nostek wyposażonych we wrażliwość „tektoniczną": to, co postrzegają na 
swoich ekranach, istnieje jako potencjalna wypadkowa różnych „jednoczesno-
ści", a nie jako suma linearnych, kolejno po sobie następujących sekwencji, 
ułożonych według algorytmu narracji, historii, następowania po sobie. Zabu-



Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? 85 

rzenie „przyczynowości" świata prowadzi do otwarcia na przypadkowość, pa
radoks, budzi wrażliwość na „lśnienie bytów" w ich nieoczekiwanych spotka
niach i równie nieoczekiwanych rozpadach. Jest rzeczą interesującą, że coraz 
częściej w opracowaniach dotyczących np. prawa czy ekonomii spotyka się 
pojęcia takie jak „metafora", co wskazuje, iż istnienie sieci (a więc rzeczywi
stości wirtualnej) skłania badaczy do wnikliwszego oglądu styku znaczeń, 
opozycji realnego i możliwego, fizykalności i fikcji. 

Bywa, że poczucie stref granicznych całkowicie zanika. Z badań monito
ringowych polskich użytkowników Internetu wynika, iż witryny www przeglą
damy przede wszystkim po to, by zaspokoić potrzeby rozrywkowe (około 
70% „wejść" ma taki właśnie cel). Nieco mniej monitorowanych internautów 
korzysta ze stron www po to, by zdobyć jakieś informacje - potrzebne w pra
cy, nauce lub w realizacji hobby. Podkreślam: dotyczy to witryn www, a nie 
całości usług internetowych, gdyż tu prym wiedzie poczta internetowa (82% 
tzw. heavy users korzysta z tej możliwości korespondowania); radykalnie 
mniej osób wykorzystuje FTP, usługi bankowe lub łączy pracę w sieci świato
wej z operacjami dokonywanymi w intranecie. Warto przy tym zauważyć, że 
34% polskich internautów (dane pochodzą z połowy 2000 roku) to ludzie 
w wieku 15-19 lat (czyli w wieku przedprodukcyjnym); debiutujący pracowni
cy (do 29 lat) stanowią grupę wyraźnie mniejszą (ok. 20%), zaś ludzie z du
żym doświadczeniem życiowym i zawodowym (do 49 lat) to tylko ok. 9,5% 
polskich internautów (Durka i Kozińska 2000, s. 30-32). 

Rozrywka w sieci 

Można się zastanawiać, czy fakt, iż Internet w Polsce traktowany jest jako 
źródło rozrywki, wynika z wieku jego głównych użytkowników, czy też dzieje 
się odwrotnie: to stereotyp kultury komputerowej jako strefy przyjemności 
i swobody przyciąga do siebie ludzi nie odczuwających jeszcze dostatecznie 
dobrze przymusów i ograniczeń wynikających z odpowiedzialności za własne 
wybory? Stereotyp ten tworzony jest jednak przez ludzi znacznie starszych 
niż wiek głównych użytkowników polskiego Internetu. I nie tylko polskiego. 
Nawet w publikacjach poważnych, omawiających najlepsze strategie e-busi-
nessu, wiele uwagi poświęca się konieczności bycia cool: „śmiesznym", „wy
jątkowym", „niepowtarzalnym", „rozrywkowym". W jednej z takich publikacji 
(Rosenoer 2000, s. 165; por. też Shenk 1997) czytamy np.: 

Zaoferujcie użytkownikom potężną i niespotykaną nigdzie indziej platformę 
zabawy i rozrywki, a potem wykorzystacie jej atrakcyjność. 

Wyszukiwarki internetowe pełne są zapytań o seks, pliki muzyczne MP3, 
pornografię, rozwiązania crackowe, pozwalające łamać kody zabezpieczeń 
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płatnych witryn lub programów, rozmaite gry etc. W stosunku do zapytań 
(mowa tu o polskim Internecie) zawierających słowo kluczowe „polska" mają 
one blisko 40-krotną przewagę (Filiciak 1999, s. 56). Jeśli mówimy, że sieć 
tworzy nowe otoczenie kulturowe i komunikacyjne dla naszego obecnego ist
nienia w świecie - indywidualnego i społecznego - dane te stanowią istotny 
sygnał. 

Badacze komunikacji elektronicznej wskazują jeszcze inny aspekt tego 
zjawiska. Na wstępie tego artykułu podkreślałem wątpliwości, jakie pojawiają 
się w chwili, gdy zamierzamy definiować „cyberspołeczności". Według wielu 
opinii społeczności te krystalizują się wokół gier sieciowych. Entuzjaści gier 
w cyberprzestrzeni podkreślają, że sieć - i w ogóle wszelkie formy komunika
cji oparte na pośrednictwie komputerów (CMC) - usuwają przenikające 
współczesnego człowieka uczucie samotności, alienację wobec otaczającego 
świata, zaś wszelkie postaci ekspresji własnej osobowości, dokonujące się do
tąd za pośrednictwem indywidualnych aktów, przenoszą w sferę aktywności 
zbiorowej. Na wszelkie, dziś brzmiące dość banalnie, zarzuty podkreślające, 
że posługiwanie się komputerami stępia wrażliwość i eliminuje z życia tak 
„naturalne" dla człowieka formy komunikacji jak pismo - odpowiadają, że 
większość społeczności MUD-owych w sieci opiera się na pracy z tekstem 
i poprzez tekst. 

Obserwowana w ostatnich latach wieku „ekshumacja" tekstu jako sposo
bu komunikowania się ludzi na wielkie odległości możliwa była bez wątpie
nia tylko dzięki komputerom. Media elektroniczne, takie jak telefon, radio 
i telewizja, tworzyły światy „analogiczne", usuwając w cień symboliczne 
funkcje języka mówionego i pisanego. Apodyktyczne „jestem, który jestem" 
obrazu wzbogaconego dźwiękiem, tyrania ikonu pozostawiły jednak głębokie 
ślady w mentalności użytkowników sieci - dowodzi tego hegemonia w niej 
stron i witryn www. Sugestywność polimedialności sieci nie może ukryć się 
pod figowym listkiem „tekstowości". Nic więc dziwnego, że pojawiają się na
dal ataki na Internet tak silne, jak ten, który przypuścił Sven Bikerts w kla
sycznej dziś książce o rywalizacji „Galaktyki Gutenberga" ze światem poli-
mediów. Tezą tej pracy jest przeświadczenie, że sieć sprzyja „rozproszeniu" 
osobowości człowieka, podczas gdy tekst i słowo mówione to „naturalne śro
dowisko" wszelkich bytów inteligentnych - te bowiem muszą posiadać za
wsze własne „tu i teraz" (Birkets 1994, s. 87 i n.; Talbott 1985; Postman 
1985; Slouka 1985)3. Powrót tekstowości w sieci ma być tymczasem według 
zwolenników cyberspołeczności próbą poszukiwania „trzeciej drogi", reduku
jącą do minimum ewentualne skutki „zamachu na rzeczywistość", dokony-

3 P. Levinson określa owe próby „obciążania" łączności komputerowej tekstowością jako 
„jazdę samochodem naprzód wyłącznie przy użyciu lusterka wstecznego" (Levinson 1999, 
s. 253). 



Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? 87 

wanego za pomocą zaawansowanych technologii komunikacyjnych (Barlow 
1994; Turkle 1995). 

Neteskapizm 

Spór: „pismo czy przekaz polimedialny" nie wydaje mi się aż tak istotny, gdy 
mowa o „światopoglądzie sieciowym". Zarówno jedna, jak druga strona tej 
debaty nie jest w stanie uciec od posługiwania się słowem „symulacja" lub -
gdy rzecz ujmiemy z perspektywy ściśle psychologicznej - „postawa eskapi-
styczna". Nie można także zaprzeczać przytaczanym wyżej faktom, że Inter
net pojmowany jest przede wszystkim jako sfera i źródło niczym nieskrępo
wanej zabawy - agonu (rywalizacji), alea (gier losowych), mimikry (upodob
nienia: tu doskonałym przykładem są wspomniane społeczności MUD-owe), 
a nawet czegoś, co przypomina iliwc - czerpanie przyjemności z upojenia al
koholem, z nieograniczonego żadnymi tabu seksu czy z oszołomienia narko
tycznego (Callois 1973; Huizinga 1985; Stanford i Scott 1970; por. też Godzic 
1996)4. 

To, że internauci, zwłaszcza wykorzystujący sieć do gier, a także do swo
bodnego surfingu, prezentują postawy ucieczkowe, jest albo powodem przera
żenia zwolenników tradycyjnych, prospołecznych wartości, albo też przyzna
niem się do faktu, iż współczesna cywilizacja, oparta na zaawansowanych 
technologiach, staje na rozdrożu. Młody polski badacz Internetu pisze (Fili-
ciak 1999, s. 63): 

W chwili obecnej migracja ludzi do cyberprzestrzeni staje się faktem. Każde
go dnia internetowe społeczności zyskują nowych obywateli. Dlaczego tak się 
dzieje? [...] Po prostu uczestnictwo w wirtualnych społecznościach wciąga silniej 
niż oglądanie telewizji czy przeglądanie kolorowych pism. 

Postawę taką można określić jako neteskapizm - „ucieczkę w sieć". 
W odróżnieniu od ucieczki do fikcyjnych, wyobraźniowych światów oferowa
ne przez tradycyjne książki, telewizję czy muzykę wysokiej jakości emitowaną 
z elektronicznych źródeł, neteskapizm zapewnia ucieczkę w światy paralelne 
wobec realnej rzeczywistości, ale wcale do niej niepodobne. W rzeczywistości 
tej mogą obowiązywać inne reguły gry (jeśli w ogóle są do stworzenia), inne 
zasady samooceny i oceny otoczenia, wywołane uwolnieniem nawet utajonych 

4 Internauci, podobnie jak nowocześni telewidzowie, sprowadzają często korzystanie 
z sieci do aktów „oglądania" i słuchania, jak też „podsłuchiwania" i „podglądania"; te dwie 
ostatnie czynności są dodatkowo cenione wówczas, gdy korzystanie z pewnych zasobów sie
ciowych wiąże się z przyjemnym dreszczykiem emocji towarzyszącym przekraczaniu granic 
dozwolonego i nielegalnego. 
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skłonności czy kompleksów. Mogą także zostać przyjęte kategorie, którymi 
opisujemy rzeczywistość fizykalną, co z reguły doprowadza do konfliktów jed
nostki zarówno w cyberprzestrzeni, jak też poza nią (Suler 1999). 

Czy neteskapizm jest odmianą którejś z gier (zabaw) wymienianych przez 
R. Callois? Raczej nie. Badacze gier zauważają, że jednym ze źródeł przy
jemności czerpanych z uczestnictwa w zabawie jest możliwość „przejścia" 
z obszaru wyznaczanego granicami jej reguł do obszaru „nie-gry", czyli do 
świata realnego. Zabawa tworzy wyraźną przestrzeń, którą można porzucić 
na rzecz innego świata. Neteskapizm powoduje konsekwencje w postaci przy
musu całkowitego zanurzenia się w inny stan. Konieczność „powrotu" wywo
łuje bolesny dyskomfort w postaci dostrzegania własnej cielesności, własnego 
usytuowania w konkretnym „tu i teraz". Na granicy dwóch realności - wirtu
alnej i fizykalnej - rzeczywiście (Ludlow 1996) stoi upalne, wyczerpujące po
łudnie. Przekroczenie granicy w jedną lub drugą stronę praktycznie nie zmie
nia niczego, a staje się źródłem psychicznego i wręcz fizycznego cierpienia. 

Apologia dziecinności 

Internet jako źródło zabaw typu agon, a przede wszystkim mimicry i ilinx, to 
apologia dziecinności, a ściślej: „podszytego dzieckiem" oglądu świata. Istnie
ją prace, które tę właściwość sieci oceniają surowiej: Internet to „choroba 
obrazów" polegająca na niepohamowanym „oglądactwie" (Shenk 1997) lub 
wręcz „świat deliryczny" (A. i M. Kroker 1997, s. XIV). Jeśli przyjąć teorię 
J. Piageta (Piaget 1981, s. 49 i n.), Internet raczej hamowałby rozwój we
wnętrzny internauty-dziecka: zabawa, w której uczestniczy ma charakter zde
cydowanie autoteliczny - jest zbiorem zachowań skierowanych wyłącznie na 
siebie i nawet uczestnictwo w społecznościach sieciowych sytuacji tej nie 
zmienia. Tu nie tyle dochodzi do akomodacji rzeczywistości zewnętrznej, ile 
do jej przekształcenia per fas et nefas według ściśle podmiotowych potrzeb. 
Zarazem jednak uczestnik sieci internalizuje własne zachowania wobec in
nych obecnych w sieci; potrafi je oceniać, modyfikować, regulować. 

Jest to więc także swoista apologia niedojrzałości. Niedojrzałość zaś to 
brak formy, brak dookreślenia w kategoriach przyjmowanych jako miernik 
„dojrzałości" (np. odpowiedzialność, zdolność do samoograniczenia, autokon-
trola etc). Amorficzna, rozrastająca się stale sieć to pełna, doskonała meta
fora kultury chaosu lub - patrząc z innej strony - kultury doby postmoderni
zmu. „Antycielesność", „antyfizykalność" związków międzyludzkich i między-
grupowych z jednej strony pozwala eksponować czysto intelektualny lub 
czysto emocjonalny ich charakter - z drugiej zwalnia np. z odpowiedzialności 
za własne czyny w sieci. Rodzi to swoistą sieciową subkulturę hackerską: u jej 
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podłoża tkwi chęć uczestnictwa w agon. Im silniejsze zabezpieczenia, tym 
większa potrzeba ich przekroczenia (w grach komputerowych zwycięskie za
kończenie jednego poziomu gry przenosi grającego automatycznie na wyższe 
piętro trudności). Nie dajmy się zwieść autorom tandetnych opowiadań s-f: 
jeśli rzeczywiście Internet zawiera w sobie „apologię młodości", a niekiedy 
nawet zdziecinnienia, to jest to młodość odrzucająca skrupuły moralne 
w imię zwycięstwa nad wyimaginowanym przeciwnikiem (Godzic 1999, 
s. 269). Ataki hackerów z reguły nie prowadzą do zawłaszczenia danych z baz 
należących do korporacji przemysłowych, banków czy instytucji rządowych; 
ich celem jest przede wszystkim sianie zamętu i paniki. Celem hackerów jest 
destrukcja, wywołanie chaosu, poczucia bezradności wśród ludzi wykorzystu
jących sieć do celów innych niż ludyczne. Myślę tu o hackerach dostających 
się do systemów z zewnątrz; czym innym są manipulacje w systemach doko
nywane przez ludzi będących częścią tych systemów, np. programistów czy 
webmasterów sieci intranetowych w bankach czy firmach produkujących arty
kuły specjalnego przeznaczenia. Podobny skutek mają pojawiające się od cza
su do czasu epidemie wirusów komputerowych. 

Nie chcę powiedzieć, że podobne zdarzenia są do zbagatelizowania. Nie -
stają się one coraz bardziej realnym zagrożeniem stwarzanym przez sieć. Nie 
ma w tej chwili rzeczywiście stuprocentowo pewnych fire-walls, które zapew
niłyby bezpieczeństwo transmisji danych i ich przechowywanie. Niszczenie 
w Internecie to jednocześnie agon (zmaganie się z zabezpieczeniami) i ilinx 
(perwersyjna przyjemność czerpana ze strachu i konfuzji innych - strachu 
i chaosu prowadzących niekiedy do nieobliczalnych i tragicznych skutków: 
katastrof lotniczych czy kolejowych, zakłóceń w funkcjonowaniu rynku gieł
dowego, konieczności pośpiesznego przezbrajania kodów urządzeń militar
nych etc). 

„Screen-agers": dojrzewanie na ekranie 

Zwróćmy przy tym uwagę, ze znaczna część pracowników wykorzystujących 
dziś sieć (a więc 30-latków) nie jest dobrym targetem działań reklamowych 
wykonywanych na ekranie. Zarazem jest to grupa potencjalnie najbardziej 
aktywnych konsumentów. Interesujące jest również, że właśnie ci ludzie to 
screen-agers („dorastający z ekranem"; Gabriel 1996 i Tapscott 1998), jakkol
wiek by to pojęcie krytykować, mając na względzie ubóstwo polskiej telewizji 
w latach 70. i 80. oraz nader szczupły zestaw urządzeń używających ekranu 
jako interfejsu rzeczywistości innych niż fizykalna. Ich wrażliwość kształtował 
ekran telewizyjny, który stopniowo zamieniał się w ekran komputera, wresz
cie w ekrany urządzeń codziennego użytku (od pralki po wyświetlacze cie-



90 Zbigniew Bauer 

kłokrystaliczne radioodbiorników, odtwarzaczy CD, podręcznych notesów 
i bankomatów). Ta stopniowa, niemal niezauważalna metamorfoza ekranu 
i jego funkcji w komunikacji najpierw z urządzeniem, a za jego pośrednic
twem - z instytucjami (nadawcami, sieciami medialnymi) zatarła w istotny 
sposób również granicę między światem realnym, światami fikcyjnymi (ofe
rowanymi przez tradycyjne media elektroniczne) a światami wirtualnymi. 
Stąd też natychmiastowa reakcja producentów i technologów: w myśl prawa 
synergizacji mediów nakazali oni ekranom telewizyjnym pełnić funkcję ekra
nów komputerowych, a te drugie wyposażyli we właściwości tych pierwszych. 
Telewizor staje się interfejsem dostarczającym widzowi przyjemności tworze
nia własnych kompozycji cyfrowych (zwłaszcza gdy odbiornik sprzężony jest 
z kamkorderem), interaktywnej łączności z nadawcą (szczególnie w sieciach 
kablowych), możliwości programowania typu dostarczanych informacji etc. 
Komputer pracujący w sieci dostarcza rozrywki takiej jak tv i radio: oferuje 
filmy, muzykę wysokiej jakości, sekwencje wideo, obrazy, teksty, a w przy
padku wielu stron i witryn www zachęca do udziału w konkursach, do kupo
wania on-line rozmaitych towarów, do uczestniczenia w zabawach i grach 
sieciowych. 

Tak zaciera się nie tylko tożsamość telewidza (biernego konsumenta pod
danego imperializmowi jednostronnej transmisji), ale również tożsamość in
ternauty (aktywnego współkreatora wirtualnych światów). Mamy zatem w sie
ci do czynienia z dwoma zjawiskami wybitnie kształtującymi światopogląd 
użytkownika: po pierwsze - z płynną, niejasną (w sensie aksjologicznym, psy
chologicznym i estetycznym) granicą między realnością, jej reprezentacją 
(media tradycyjne) a symulacją (media cyfrowe); po drugie - chodzi o płyn
ność granicy między funkcjami interfejsów urządzeń powołanych pierwotnie 
do innych celów. To dlatego od Internetu żąda się rozrywki, zaś telewizję 
traktuje jak cyberprzestrzeń, gdzie wszystko jest równoległe, jednoczesne, 
„punktowe", „otwarte" i podatne na operacje typu „tnij i sklejaj" (Shenk 
1997). Dowodzi tego szeroko opisywana mania zappingu, analogicznego z in
ternetowym „surfowaniem" (Chateau 1997). Ale internauci nie są „zappera-
mi", którzy leniwie manipulują pilotem, przeważnie bez jakiegoś planu szuka
jąc wiecznie czegoś, co w nich samych jest nieokreślone i niejasne. Ludzie 
w sieci to, mimo wszystko, doers - aktywne podmioty tworzące dla siebie wir
tualną rzeczywistość. Różnica między ekranem a monitorem polega i na tym, 
że z ekranu monitora płyną wyraźne sugestie, w których kierunkach można 
się udać, poszukując czegoś użytecznego, zabawnego lub interesującego. Poza 
tym zapping „wycina" i skleja z programu telewizyjnego fragmenty pewnych 
„historii", a więc zdarzeń ułożonych z reguły według linearnego porządku: 
sekwencje takich „odsłon" nigdy się ze sobą nie wiążą albo też wiążą według 
ukrytych, paradoksalnych lub metaforycznych skojarzeń. W Internecie „zda
rzenia" są z reguły całościowe, kompletne i pełne, zaś to, że na nie natrafia-
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my, wynika ze składni hipertekstowego algorytmu, na ogół niezmiennego 
i danego na dłuższy czas. 

Przymierze ekranów 

Ale Internet - o czym wspominałem wcześniej - eliminuje fizykalność, niby-
taktylność komunikujących się ze sobą podmiotów. Tę zaś zapewniają media 
tradycyjne - radio, telewizja. W mediach tych, w dużym stopniu nastawiają
cych się dziś (niemal jak w momencie narodzin) na transmisję live, przeważa
jącą część oferty stanowią retransmisje, emisje programów nagrywanych 
wcześniej (nawet jeśli ich stylistyka imituje transmisję łive), odtworzenia fil
mów etc. Internet natomiast zawsze żyje w czasie realnym: nawet połączenie 
z bezosobowym nadawcą, z wyszukiwarką, witryną czy portalem zawsze doko
nuje się wtedy, gdy dwie maszyny - klient i serwer - „dogadają się" ze sobą. 
To pragnienie „realnego czasu" jest dla sposobu oglądania świata w dobie 
sieci wręcz dojmujące i decyduje o pewnych typach wrażliwości kulturowej. 
Dziś istnieją dziesiątki kamer działających w Internecie (webcameras): od 
spełniających funkcję atrakcyjnej ilustracji witryny internetowej, poprzez edu
kacyjne, komercyjne, czysto pornograficzne po wyraźnie nadzorujące pewne 
obszary życia indywidualnego i społecznego. Odrębną funkcję pełnią interne
towe kamery towarzyszące wideokonferencjom, wykorzystywane przez busi
ness (Romanowska 1998, s. 98). 

Możemy spytać - czy gdyby Internet nie przełamał tabu związanego z ży
ciem prywatnym i nie wystawił tego życia na sprzedaż na wyraźne życzenie 
użytkowników sieci - czy mogłaby się spełnić ponura dystopia Orwella i czy 
powstałby telewizyjny program taki jak „Big Brother", bijący dziś rekordy 
oglądalności na całym świecie? W takim sposobie oglądania świata zbiegają 
się dziś dwie skłonności ludzkie, tłumione przez kulturowe superego: voyeu-
ryzm i ekshibicjonizm. Przyjemność z podglądania i przyjemność z bycia pod
glądanym czyli - mniej lub bardziej dosłownego - obnażania się stały się 
możliwe dzięki prywatyzacji decyzji upublicznienia prywatności. Takiej decy
zji nie można było podjąć - w początkowym momencie - poprzez jakiekol
wiek tradycyjne instytucje medialne: radio czy telewizję. Była ona możliwa je
dynie w cyberprzestrzeni, w amorficznej, zdecentralizowanej strukturze Inter
netu, w sferze niereglamentowanej wolności. Internet - z powodów bardziej 
technologicznych niż jakichkolwiek innych - nie mógł i nie może do dziś za
pewnić telewizyjnej klarowności obrazu i dźwięku przekazywanych z takich 
„podglądanych" miejsc. Tu z odsieczą przyszła telewizja. Jej obecność w za
mkniętych dotąd terytoriach tabu, w obszarach ludzkiej prywatności czy in
tymności jest konsekwencją czegoś, co dokonało się w sieci i tym samym zo-
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stało legitymizowane jako „naturalna potrzeba ludzka". Trzeba przy tym za
uważyć, że konsekwencje takiej symbiozy „publicznego" i „prywatnego" są 
daleko idące: sięgają strategii reklamowych, marketingu i P-R zarówno 
w świecie biznesu, jak też polityki. Przemyślenia wymagają także w obliczu 
nowej sytuacji zarówno fundamenty, jak imponderabilia etyki dziennikarskiej. 

Ponieważ liczy się tempo - w sieci tekst przyjmuje sobie tylko właściwe 
kształty. Nie ma znaczenia staranność wypowiedzi, precyzja myśli, a nawet 
sprawy tak oczywiste jak ortografia czy poprawna składnia. Są one „redun-
dantne" wobec samego komunikowania. W sieci można znaleźć setki i tysiące 
tłumaczeń z angielskiego - przeważnie niechlujnych i manifestacyjnie gwałcą
cych reguły języka, na który tłumaczenia dokonano, niemniej w osobliwy spo
sób zrozumiałych. Ta właściwość sieci przenosi się na produkty multimedialne 
o innym statusie: prezentacje firm, spoty reklamowe, ulotki i foldery. Próby 
korekty podobnych tekstów z reguły napotykają opór ze strony ich autorów: 
staranność i estetyczna wartość wypowiedzi jest ceniona nisko, zaś wskazywa
nie nielogiczności lub rażących błędów myślowych to praca syzyfowa5. Tempo 
pracy w sieci nie sprzyja namysłowi, spokojnej refleksji, precyzyjnemu formu
łowaniu stanowiska czy opinii. Należy przypuszczać, że innym czynnikiem le
gitymizującym podobne zachowania - oprócz nacisku czasu - jest tu brak fi
zycznego kontaktu z interlokutorem (lub ich grupą). 

Zamiast wniosków - pytania 

Internet, jak wspomniałem, jest sferą, w której rzeczy znajdują się w „stanie 
spoczynku": są gotowe, skończone, kompletne i dostępne w każdej chwili. 
Nie wymagają ciągłości poznawania, stopniowego odsłaniania w płaszczyźnie 
następstwa, powrotów do poprzednich faz. Tymczasem np. negocjacje han
dlowe mają swoją dramaturgię, są rodzajem „gry" (podobnej do programów 
MUD-owych). W dziwny sposób Internet okazał się niezbyt przyjaznym śro
dowiskiem dla tego typu „akcji": w negocjacjach handlowych prowadzonych 
za pośrednictwem sieci z reguły wymaga się skończonych, ostatecznych, do
pracowanych produktów intelektualnych, pozbawionych pola błędu lub roz
wiązań alternatywnych. Być może takie podejście do sieci pochodzi częściowo 
z gier MUD-owych, w których nie ma możliwości „cofnięcia" ruchu, a każdy 
błąd wymaga rozpoczynania gry od nowa. Zauważmy, ile negocjacji prowa
dzonych poprzez sieć wymaga „dopełnienia" ich o pierwiastek fizycznej obec
ności - choćby dzięki wykorzystaniu telefonu, nie mówiąc już o tym, że wiele 

5 Wystarczy przeanalizować wypowiedzi członków wielu list dyskusyjnych w Usenecie, IRC, chat 
moderowany private chat, a nawet zawartość wielu e-maili lub SMS-ów (Żabicki 1999). 
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banków oferujących produkty w sieci bynajmniej nie rezygnuje z możliwości 
bezpośredniego spotkania swoich agentów z klientami. W warunkach krajów 
pokomunistycznych ten aspekt kontaktów ekonomicznych z wykorzystaniem 
sieci staje się szczególnie istotny. Skoro sieć to sfera gier - to uprawianie 

ich wymaga założenia, że interlokutor (lub ich grupa) akceptuje same reguły 
gry (jeśli to gra typu ilinx - reguł nie ma; jeśli to agon zmierzający do unice
stwienia przeciwnika - na plan pierwszy wysuwa się umiejętność omijania re
guł i udawania zarazem, że się ich dotrzymuje). Wielu specjalistów dowodzi 
przeto, że w warunkach gospodarki środkowoeuropejskiej i w przestrzeni ta
kiej komunikacji sieciowej, jaka powstała w krajach pokomunistycznych, pod
stawowym problemem jest zbudowanie (odbudowanie?) zaufania do partnera 
transakcji finansowych czy gospodarczych. Internet buduje zaufanie, a z dru
giej strony pozwala jedynie symulować jego podstawy. 

Spróbujmy zatem zebrać wszystkie czynniki związane z pracą w sieci, for
mujące osobowość jej użytkownika, istotne - jak sądzę - również dla praco
dawców, zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej za po
średnictwem Internetu: 

• Sieć decyduje o sposobie postrzegania tożsamości użytkowników, osła
biając poczucie osadzenia w konkretnym „tu i teraz". 

• Więzy fizykalne zostają zastąpione modelem „społeczności siecio
wych", których struktura nie może być porównywalna ze strukturami 
znanymi tradycyjnej teorii makro- i mikrogrup. 

• „Społeczności sieciowe" są wprawdzie nieustrukturyzowane i chaotycz
ne, jednak silnie zideologizowane. 

• Ideologia „społeczności sieciowych" opiera się na fetyszyzowaniu nie
ograniczonej wolności; w warunkach krajów pokomunistycznych (ale 
nie tylko!) taka postawa może prowadzić do anarchii, nieumiejętności 
ograniczania własnych żądań i ambicji. „Społeczności sieciowe" są jesz
cze wciąż bezradne wobec takich użytkowników sieci i wprawdzie eli
minują ich ze swych struktur, ale nie mogą wyeliminować z samej sieci. 

• Internet jest postrzegany jako sfera gier i nieskrępowanych zabaw; 
tym samym wszelkie działania w sieci poddane są presji funkcji przypi
sywanych zabawom; może to również dotyczyć gry rynkowej, operacji 
giełdowych i bankowych etc. 

• Sieć jest w tej chwili jedyną sferą komunikacji międzyludzkiej (także 
wewnątrzspołecznej, międzygrupowej), która tworzy pole dla działań 
nieinstytucjonalnych. Alternatywność form komunikacji sieciowej mo
że w pewnych warunkach prowadzić do negowania wszelkich postaci 
instytucjonalności, co paraliżuje również uprawianie działań ekono
micznych zarówno w cyberprzestrzeni, jak też poza nią. 

• „Ludyczny" stosunek do Internetu prowadzi do dominacji wśród jego 
użytkowników albo negacji formy, albo - przeciwnie - do dominacji 
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formy przekazu nad treścią. Jest to istotne wówczas, gdy przygotowuje 
się prezentacje firm lub towarów poprzez sieć. 
Internet jest apologią młodości i niedojrzałości, co stwarza zagrożenie 
w postaci braku odpowiedzialności jego użytkowników i w pewnym 
stopniu legitymizuje zachowania destrukcyjne, prowadzące do wywoły
wania w sieci chaosu, niepewności, zagrożenia. 
Z drugiej strony ta młodość, niedojrzałość i krytycyzm, charaktery
styczny dla członków „społeczności sieciowych", wzmagają kreatyw
ność, chęć aktywnego myślenia, odkrywania nowych obszarów, na któ
rych może się spełniać osobowość ludzka. Można przeto zadać pyta
nie, czy Internet nie jest właściwym środowiskiem jedynie dla tych faz 
realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które wymagają np. współdzia
łania projektowego, przygotowywania biznesplanów, a także działań 
marketingowych i reklamowych - czyli takich, które wspomagają kre
atywność młodych ludzi, ale nie wymagają bezwzględnej precyzji, 
ochrony tajemnicy gospodarczej, danych osobowych, a także bezpie
czeństwa transakcji finansowych? Zapewne jest to pewien etap rozwo
ju e-businessu, który wprawdzie kiedyś się skończy, ale który obecnie 
jest w fazie „przestrajania" świadomości wyniesionej z innych czasów 
(m.in. z czasów gospodarki centralnie sterowanej) i z innego otoczenia 
komunikacyjnego, kształtującego niegdyś nasz światopogląd. 
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posocjalistycznych 

Zaskakujący rodzaj przedsiębiorców i przedsiębiorczości 

W polowie lat 90. zidentyfikowałem w Polsce zaskakujący rodzaj przedsię
biorczości uprawianej przez typowych dla Europy Centralnej intelektualistów, 
zdefiniowanych niegdyś przez wybitnego socjologa Amitai Etzioniego jako lu
dzie posiadający trzy charakterystyki: 

- szeroka i zróżnicowana baza wiedzy, 
- krytycyzm, 
- brak instytucjonalnego związania1. 

Z inspiracji profesorów Bengta Johannissona i Thomasa Dandrid-
ge'a przedsiębiorców tych poddano zróżnicowanym badaniom (obserwacja, 
analiza dokumentów, wywiady środowiskowe oraz pogłębiony wywiad z sa
mym przedsiębiorcą). Wśród pierwszych badanych przedsiębiorców znaleźli 
się trzej wybitni profesorowie o uznanej pozycji w świecie nauki (matematyk, 
filozof i ekonomista), lingwistka, dziennikarz i reżyser filmowy. Założone 
i prowadzone przez nich instytucje (tylko w jednym przypadku mieliśmy do 
czynienia z przejęciem firmy rodzinnej przez wybitnego matematyka) to nie
państwowe szkoły wyższe bądź specjalistyczne, agencja PR, studio filmowe, 
zakłady ciastkarskie. 

W wyniku przeprowadzonych badań odkryto i sformułowano następujące 
cechy charakteryzujące działanie tych przedsiębiorców: 

A. Etzioni (1968), The Active Society, Free Press, New York, s. 182-186. 
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a) Przedsiębiorca intelektualny porusza się jednocześnie w wielu środo
wiskach, sferach, światach. Tworzone przez niego i wykorzystywane 
w działaniu powiązania charakteryzują się wyjątkową różnorodnością. 
Stanowi to istotną bazę wpływu, a nawet władzy. Jego wiedza i powią
zania osobiste dotyczą bowiem nie tylko organizacji, którą kieruje, ale 
i wielu innych instytucji społecznych, z których przenosić może nie tyl
ko wzorce i inspiracje działania, ale również zasoby o materialnym 
charakterze. 

b) Dzięki swojej wiedzy, wyobraźni i zdolności do abstrakcyjnego myśle
nia przedsiębiorca intelektualny integruje proces zbierania i przetwa
rzania informacji oraz jej selekcjonowania (przygotowywanie decyzji) 
z procesem wyboru wariantów działania (podejmowanie decyzji). Nie
zależnie od czysto psychologicznej i fizjologicznej natury tego procesu 
(umiejętność programowania i synchronizowania pracy obydwu półkul 
mózgowych) daje on często nieoczekiwane, bo nie oczywiste wyniki. 

c) Swoboda poruszania się w czasie i przestrzeni, a także w sferach re
fleksji i czynu, ułatwia przedsiębiorcy intelektualnemu działanie 
w sposób „glokalny". Szerokie horyzonty poznawcze są przez niego 
wykorzystywane w procesie identyfikowania, operacjonalizowania i wy
korzystywania szans, które z natury rzeczy pojawiają się w lokalnym 
kontekście, ale najczęściej z inspiracji mającej swojej źródło poza lo
kalnym środowiskiem. 

d) To, co powierzchowni obserwatorzy nazywają szczęściem, a co w każ
dym przypadku skutecznej przedsiębiorczości polega na umiejętności 
znalezienia się we właściwym miejscu i we właściwym czasie (angiel
skie „timing"), przeradza się u przedsiębiorcy intelektualnego w umie
jętność tworzenia sytuacji, w których brak miejsca dla strategii niewy-
grywających. Tę umiejętność przedsiębiorca intelektualny zawdzięcza 
przede wszystkim wiedzy, ale także niezależności, której źródłem jest 
przekonanie, iż wiedza ta może być wykorzystana w wielu organiza
cjach i w wielu sytuacjach. 

e) Przedsiębiorca intelektualny postrzega rolę pełnioną w przedsiębior
stwie lub przedsięwzięciu jako intelektualne wyzwanie oraz przygodę 
dostarczającą czysto intelektualnych satysfakcji. Pozwala mu to na za
chowanie pewnego dystansu wobec tej roli (typowy dla każdego inte
lektualisty krytycyzm i autokrytycyzm!), ale zarazem stanowi istotne 
źródło nieprzemijającej inspiracji. 

f) Istotnym elementem przedsiębiorczości intelektualnej i sposobu dzia
łania intelektualnego przedsiębiorcy jest waga przywiązywana do kwe
stii etycznych i rozwoju (także intelektualnego) pracowników. 

Wstępne badania empiryczne wykazały, że intelektualiści podejmują dzia
łania przedsiębiorcze w dwóch różnych typach organizacji. Po pierwsze, ko-
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rzystając ze sprzyjających uwarunkowań (skuteczna identyfikacja szansy!), 
urynkowiają oni tworzone lub przekształcane przez siebie takie tradycyjnie 
nie nastawione na zysk organizacje społeczne, jak szkoły, uczelnie wyższe, 
kliniki. Urynkowianie polega na poddaniu owych organizacji rygorom (np. 
kontrola wykonywana przez klienta) czy testom (np. wynik finansowy) pocho
dzącym z rynku. Po drugie, tworzą oni lub przejmują „typowe" przedsiębior
stwa produkcyjne lub handlowe nastawione na zysk. 

Niezależnie od typu organizacji, w których ma miejsce przedsiębiorcza 
aktywność intelektualistów, wykorzystują oni swoją wiedzę i swoje osobiste 
sieci kontaktów dla mobilizacji rzeczowych i ludzkich zasobów niezbędnych 
do osiągania sukcesów. W wyraźny sposób występuje więc tu zjawisko instru-
mentalizmu wiedzy jako zasobu strategicznego przyciągającego inne zasoby. 
We wszystkich badanych organizacjach zaobserwować można istotne zmiany: 

- efektu działania, który jest relatywnie lepszy i tańszy w stosunku do 
konkurencji; 

- organizacji i sposobu jej działania, który sprowadza się do daleko idą
cej identyfikacji pracowników z firmą, przekształcającą się w organiza
cję uczącą się - nastawioną na ciągłe podnoszenie jakości; 

- samego przedsiębiorcy, który z wyobcowanego i często skonfliktowa
nego ze środowiskiem intelektualisty zamienia się w silnie związanego 
ze swoją firmą organizatora. 

Początkowo przejawy przedsiębiorczości intelektualistów traktowałem ja
ko odroczoną przedsiębiorczość uwarunkowaną kulturowo oraz ekonomicz
nie. Uwarunkowanie kulturowe wynika ze szczególnego nasycenia Polski i ca
łego regionu Europy Centralnej i Wschodniej intelektualizmem. To tutaj 
ukształtowała się na przełomie XVIII i XIX wieku warstwa społeczna nazwa
na później przez George'a Wellsa „nieodpowiedzialną klasą średnią posiada
jącą idee". To tutaj przez liczne pokolenia potrafiła ona skutecznie realizo
wać misję społeczną polegającą na podtrzymywaniu kultury niezbędnej dla 
przetrwania narodów poddanych całym seriom kataklizmów militarnych czy 
politycznych. To tutaj, niezależnie od braku materialnych podstaw trwałej eg
zystencji, przedstawiciele tej warstwy potrafili znajdować źródła utrzymania, 
służąc swoją wiedzą oraz umiejętnościami państwu, narodowi, klasom, war
stwom społecznym czy też licznym na ogół indywidualnym mecenasom sztuki, 
nauki czy edukacji. Tak było też w warunkach socjalizmu. Chociaż inteligen
cja jako klasa zapłaciła wysoką cenę krwi za swoją postawę niezależności, 
przynajmniej w Polsce jej liczni przedstawiciele znaleźli modus vivendi w wa
runkach daleko idących ograniczeń swobody słowa, a nawet przekonań. Go
spodarka socjalistyczna potrzebowała nauczycieli, lekarzy, uczonych. Państwo 
potrzebowało literatów, dziennikarzy, plastyków czy architektów. W sferze 
kultury, a zwłaszcza w sferze badań naukowych, granice swobody były wiek-
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sze niż w sferze gospodarki. W warunkach socjalizmu rola przedsiębiorczości 
i indywidualnej inicjatywy była marginalna. Dla ludzi niezależnych, twór
czych, inicjatywnych, naturalnym niejako polem działalności były rozwijane 
na ogromną skalę badania naukowe. Najbardziej twórczym jednostkom da
wały one kontakt ze światem, możliwość osobistego rozwoju, poczucie wła
snej wartości (bo niezależność miała tu oczywiście swoje granice), całkiem 
dobre, jeśli nie bardzo dobre zarobki. 

Właśnie sferę badań naukowych dotknęły w pierwszych latach transfor
macji systemowej najbardziej dotkliwe cięcia. Jeszcze w połowie lat osiem
dziesiątych kaleczona przeciągającą się stagnacją gospodarczą sfera 
B+R zatrudniała w Polsce i na Węgrzech około 1% ogółu pracujących. 
W Czechosłowacji udział ten sięgał 2,5%. Dziesięć lat później proporcje by
ły dramatycznie niższe. Obniżanie udziału sfery B+R w zatrudnieniu ogó
łem następowało przy tym w warunkach rosnącego bezrobocia i drastycznie 
zmniejszających się wydatków na prace badawcze. Upadające przedsiębior
stwa nie mogły ich finansować, państwo nie widziało takiej konieczności. 
W takich właśnie warunkach setki, jeśli nie tysiące naukowców, fizyków, 
matematyków, chemików, a także socjologów, psychologów, czy nawet filo
zofów otwiera oczy na świat znajdujący się poza laboratorium badawczym 
czy biblioteką. Świat ten wydaje się oferować szanse i wyzwania, których co
raz bardziej pozbawiana jest szeroko rozumiana sfera B+R. Jeśli kiedykol
wiek marzyło się o swobodzie gwarantowanej przez niezależność, trudno 
myśleć o lepszych czasach. Jeśli jest się pewnym wartości i społecznej przy
datności swojej wiedzy, jeśli można liczyć na potencjalnych partnerów, 
klientów, dostawców, z którymi łączą nas osobiste powiązania, nadeszła 
właściwa chwila porzucenia środowiska, które nic ciekawego nie może już 
zaproponować. Myślą tak z reguły ludzie młodzi, ambitni, twórczy, przeko
nani o swojej wartości, posiadający odpowiednio rozbudowaną sieć osobi
stych powiązań. Ludzie najlepsi. Nie tylko naukowcy. Także artyści czy lite
raci, którym coraz bardziej dokucza dramatyczne pogorszenie warunków 
bytu intelektualistów w pierwszych latach transformacji systemowej. 
W świat przedsiębiorczości wchodzą więc ludzie najbardziej dynamiczni, 
najlepiej profesjonalnie przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności 
w komercjalizowanych na coraz większą skalę sferach nauki, kultury czy 
edukacji. To właśnie rozumiałem przez przedsiębiorczość odroczoną, pole
gającą na wchodzeniu w sferę samodzielnej działalności gospodarczej przez 
ludzi, którzy w dojrzałej gospodarce kapitalistycznej byliby przedsiębiorcami 
dużo wcześniej, którzy prawdopodobnie nigdy nie byliby artystami czy na
ukowcami. 

Gdyby moje przypuszczenia były uzasadnione, gdyby badane przypadki 
przedsiębiorczości intelektualistów rzeczywiście najlepiej tłumaczyły się jako 
przykłady przedsiębiorczości odroczonej, moje badania miałyby charakter 
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studiów „skansenicznych". Badałbym po prostu zjawiska typowe dla kraju pe
ryferyjnego, nadrabiającego opóźnienia rozwojowe, próbującego zmniejszyć 
lukę dzielącą go od gospodarczego centrum. Okazało się jednak, że wywiady 
przeprowadzone w Szwecji i w USA przez Bengta Johannissona i Thomasa 
Dandridge'a wśród skutecznych przedsiębiorców nie uważających się za inte
lektualistów wykazały zdumiewające podobieństwa ich sposobów i skutków 
działania z wymienionymi wyżej charakterystykami2. 

Kształtowanie się przedsiębiorczości intelektualnej dokonuje się dwoma 
nie pozostającymi bez wzajemnego związku nurtami. Jednym jest podejmo
wanie działalności przedsiębiorczej przez intelektualistów. Drugim - intelek-
tualizacja samej przedsiębiorczości. Powodem pojawiania się pierwszego nur
tu jest podkopanie tradycyjnej roli intelektualistów przez dokonujące się 
przemiany społeczne i polityczne, a także atrakcyjność kariery przedsiębior
czej, oraz upodobnienie się jej przesłanek w bardzo różnych sferach działal
ności gospodarczej i społecznej. Źródłem nurtu drugiego jest rozwój eduka
cji, zarówno formalnej jak i nieformalnej, oraz rosnący poziom rzeczywistego 
wykształcenia i towarzysząca temu procesowi globalizacja, poszerzająca per
spektywy poznania i działania, a tym samym stwarzająca nowe zagrożenia 
i szanse. 

W konsekwencji sformułowałem hipotezę, iż przedsiębiorczość intelektu
alistów jest szczególnym przypadkiem, wręcz przypadkiem krańcowym, a więc 
typem idealnym (i to w dodatku wykrytym empirycznie!), przedsiębiorczości 
intelektualnej rozumianej jako aspekt udanej - a więc przynoszącej sukces -
przedsiębiorczości podejmowanej we współczesnych, opartych na wiedzy spo
łeczeństwach. Tak rozumiana przedsiębiorczość intelektualna ściśle korespon
duje z koncepcją kapitału intelektualnego (Edvinsson, Stewart, Roos, Bro-
oking)3 i wraz z ciągle oczekującą opracowania koncepcją intelektualnego 
produktu (knowledge intensive product) oraz z coraz bardziej popularną kon
cepcją przedsiębiorstwa tworzącego wiedzę (Nonaka i Takeuchi)4 czy też wie
dzy tworzonej w procesie aplikacji (Gibbons)5, wpisuje się w nurt badań po
szukujących egzemplifikacji i skutków rosnącej roli wiedzy w funkcjonowaniu 

2 Por.: B. Johannisson, S. Kwiatkowski, T. Dandridge (1999): Intellectual Entrepreneur-
ship - Emerging Identity in a Leaming Perspective, w: S. Kwiatkowski i L. Edvinsson (eds.), 
Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneur-
ship and Management, Warsaw, s. 29-46. 

3 L. Edvinsson, M. Malone (1997), Intellectual Capital, Harper Business; T. Stewart 
(1997), Intellectual Capital, Doubleday Currency; J. Roos i inni (1997), Intellectual Capital, 
MacMillan Business; A. Brooking (1996), Intellectual Capital, International Thomson Busi
ness Press. 

4 I. Nonaka, H. Takeuchi (1995), The Knowledge Creating Company, Oxford University 
Press. 

5 M. Gibbons i inni (1994), The New Production of Knowledge, Sagę. 



104 Stefan Kwiatkowski 

współczesnych organizacji gospodarujących - zarówno nastawionych, jak i nie 
nastawionych na zysk (Kukliński)6. 

W takim kontekście badanie zarówno przedsiębiorczości intelektualnej 
w ogóle, jak i przedsiębiorczości intelektualistów w szczególności, stanowi ana
lizę pojedynczych przypadków przyszłej powszechności. Ta kształtująca się już 
obecnie przyszła powszechność jest oczywiście bardziej widoczna w krajach 
najbardziej rozwiniętych, przodujących pod względem technicznym, charaktery
zujących się wysoką dynamiką innowacji. Tam widać ją zarówno w przekrojo
wych analizach makroekonomicznych, jak i w codziennych doświadczeniach 
pojedynczych rodzin czy jednostek działających jako pracownicy, konsumenci 
czy przedsiębiorcy. Zarówno w laboratoriach badawczych czy przedsiębior
stwach produkcyjnych, jak i w restauracjach, sklepach czy szpitalach lub apte
kach. Kształtujące się dopiero kierunki zmian są tam tak powszechne, że... za
cierają się wręcz możliwości ich postrzegania przez postronnego obserwatora. 
Pojedyncze klatki filmu zmieniają się po prostu zbyt szybko, i to co może ogar
nąć swoją percepcją obserwator, jawi mu się jako coś zamazanego, wręcz nie
możliwego do analitycznej analizy. Zupełnie inna jest sytuacja w krajach poso
cjalistycznych, gdzie pojedyncze przypadki przedsiębiorczości intelektualnej wy
raźnie kontrastują z powszechnie obserwowanymi zapóźnieniami technicznymi, 
społecznymi czy instytucjonalnymi. Łatwiej jest więc tu postrzegać zarówno po
szczególne przypadki przedsiębiorczości intelektualnej, jak też czynniki zapew
niające jej sukces. To spostrzeżenie doprowadziło do przypuszczenia, że przed
siębiorczość intelektualną można pobudzać wśród akademickiej i szkolnej mło
dzieży poprzez popularyzowanie pojedynczych przykładów sukcesów 
i podkreślanie bezpośrednio związanych z edukacją czynników leżących u ich 
podstaw. Tą drogą, poprzez odwoływanie się do wyrazistych, atrakcyjnych, po
pularnych a jednocześnie zrozumiałych postaci i ich zachowań traktowanych ja
ko społeczne wzorce sukcesu, można byłoby więc dostatecznie wcześnie, bo 
w szkole, kształtować niezbędny dla trwałego rozwoju kapitał ludzki. 

W latach 1997-1999 przeprowadzono szerokie - chociaż oparte na ma
łych populacjach, a więc wykluczające wnioskowanie statystyczne - badania 
empiryczne, które można określić jako „badanie w badaniu". Polegały one 
na tym, iż studenci samodzielnie wyszukiwali przykłady przedsiębiorczości in
telektualnej oraz prowadzili wywiady z przedsiębiorcami. Jednocześnie anali
zowano za pomocą prostego, wystandaryzowanego kwestionariusza nastawie
nia studentów wobec przedsiębiorczości przed przystąpieniem do realizowa
nych przez nich samych badań i po tych badaniach. W wyniku tych 
dwupłaszczyznowych badań odkryto wiele przypadków przedsiębiorczości in
telektualnej, związanej zarówno z typowo intelektualnymi (bogatymi w wie-

6 A. Kukliński ed. (2000), The Knowledge-Based Economy. The Ewopean Challenges of 
the 21st Century, State Committee for Scientific Research. 
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dzę) produktami, jak i z produktami „tradycyjnymi". Jednocześnie zaobser
wowano takie korzystne zmiany w nastawieniach studentów wobec przedsię
biorczości w ogóle, a przedsiębiorczości intelektualnej w szczególności, jak: 
rosnące uznanie wobec wiedzy jako zasobu, malejąca obawa wobec ograni
czeń finansowych, rosnące zainteresowanie i zaintrygowanie intelektualnymi 
aspektami współczesnego biznesu. Owe zmiany nastawień wobec przedsię
biorczości stanowią istotny element tego, co można by roboczo nazwać „edu
kacyjną wartością dodaną". Składają się na nią nie tylko wiadomości (często 
po prostu tylko informacje) uzyskiwane i gromadzone w trakcie studiów, ale 
przede wszystkim przemiany osobowości studentów. 

Dla wielu współczesnych badaczy i nauczycieli przedsiębiorczości jej kwin
tesencją jest „proces stawania się", którego początek daje „wyrywanie się 
z trwania". W sytuacji upowszechniania bezrobocia, narastających podziałów 
społecznych, a także zaraźliwego marazmu wypływającego z przekonania o rze
komej niemożności, w sytuacji gdy bezpośrednie powody bogacenia się jednych 
i ubożenia innych nie są ani społecznie akceptowane, ani też łatwe do zrozu
mienia, dostatecznie wczesne uruchamianie procesu stawania się jednostki wy
daje się wręcz warunkiem przezwyciężenia społecznych barier rozwoju. Wydaje 
się, że proces ten mógłby być uruchamiany w szkole wyższej, a nawet w liceum 
czy nawet już w gimnazjum. Jest to proces trudny do uruchomienia i wyma
gający ogromnej odwagi nauczyciela oraz współpracy jego uczniów; proces 
OD-chodzenia OD czegoś i DO-chodzenia DO czegoś diametralnie innego: 

OD DO 
nauczania uczenia się 
pokazywania odkrywania 
wierzenia rozumienia 
słów doświadczania 
słuchania działania 
podporządkowywania się przewodzenia 
działania w pojedynkę działania w zespole 
stresu wyzwania 
nudy pobudzenia 
oceny treści 
niewiarygodne! proste i możliwe... 

Tak rozumiana edukacyjna wartość dodana (a właściwie jej część ograni
czona do nastawienia wobec przedsiębiorczości) jest szczególnie istotna dla 
szkół zarządzania (a jeszcze bardziej dla szkół przedsiębiorczości). Stanowi 
dla nich zapewne podstawowy element tego, co dają (powinny dawać?) swo
im absolwentom. 

Badania wykazały, że zjawisko przedsiębiorczości intelektualnej nie jest 
wymysłem teoretycznym i że tego rodzaju przedsiębiorczość można promo-
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wać w procesie edukacji. Wydaje się, że ma to istotne implikacje dla trwałe
go, przyśpieszonego rozwoju europejskich krajów posocjalistycznych. 

Nowe powiązania pomiędzy światem nauki 
a światem przedsiębiorczości 

We współczesnym rozwiniętym świecie kształtuje się nowy typ społeczeństwa, 
opartego na wiedzy i informacji, nastawionego nie tyle na tworzenie, co na 
zarządzanie innowacjami. W konkurencji pomiędzy państwami, regionami 
gospodarczymi, korporacjami i pojedynczymi przedsiębiorstwami wygrywają 
nie te podmioty, którymi udaje się skutecznie wprowadzać pojedyncze inno
wacje czy też budować kulturowe i ekonomiczne „oazy" innowacyjności, ale 
te, które potrafią dostosować swoje strategie rozwojowe (oparte na własnych 
przewagach i słabościach) do najbardziej istotnych i trwałych cech ich otocze
nia. W skali światowej cechami tymi są dzisiaj bezsprzecznie zjawiska: 

- lawinowego przyrostu wiedzy i jej upowszechniania w postaci informa
cji przekazywanej przez ciągle technicznie doskonalone urządzenia 
i systemy; 

- zacieranie granic pomiędzy typami działalności ludzi (praca - odpo
czynek), organizacji społecznych (działalność nastawiona i nie nasta
wiona na zysk) oraz gospodarczych (produkcja dóbr i usług, handel, 
produkcja i rozpowszechnianie wiedzy), a także granic państwowych 
i kulturowych; 

- chaosu kulturowego, etycznego i moralnego, związanego z tempem 
zmian i przenikaniem się często sprzecznych ze sobą norm etycznych, 
a nawet prawnych. 

Współcześni obywatele nowoczesnego świata coraz częściej zdają sobie 
sprawę z tego, że ich wiedza ma charakter fragmentaryczny, „zawodowo-kon-
sumpcyjny", że w coraz wyższym stopniu uzależnieni są od informacyjnych 
protez w postaci komputera, telewizora, gazety etc. Jednocześnie coraz czę
ściej dowiadują się oni, że zatrudniające ich organizacje oczekują od nich in-
wencyjności i innowacyjności (co, niejednokrotnie paradoksalnie, towarzyszy 
zupełnie innemu oczekiwaniu - oczekiwaniu zachowań konformistycznych). 
Dla wielkich organizacji, a również dla organizacji małych, innowacja prze
staje być tajemniczym produktem odosobnionych i wyposażonych w specjalne 
środki zespołów badaczy. Staje się natomiast w coraz większym stopniu na
stawieniem, postawą wobec rzeczywistości. Postawą otwartości i gotowości do 
zmian. 
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Innowacja rozumiana jako otwartość na zmiany pojawia się w teorii 
i praktyce zarządzania dokładnie w tym czasie, gdy społeczeństwa nabierają 
wymienionych wyżej cech. Społeczeństwo informacyjne to nie tylko społe
czeństwo powszechnej dostępności informacji, ale również społeczeństwo po
wszechnej możliwości przechwytywania informacji, manipulowania nią czy 
nawet opacznego wykorzystywania jej. Gospodarka oparta na wiedzy to nie 
tylko zatrudnianie ludzi z najwyższymi kwalifikacjami, ale po prostu upo
wszechnienie wykształcenia średniego, a następnie wyższego, to intelektuali-
zacja nie tylko gospodarki, ale całego społeczeństwa. W społeczeństwie takim 
trwała przewaga nad konkurentem rzadko jest już wynikiem dostępności do 
jakiegoś szczególnie istotnego czynnika produkcji. Jest ona raczej rezultatem 
umiejętności i możliwości szybszego niż konkurenci dostrzegania szans i gro
madzenia oraz umiejętnego komponowania ze sobą wszystkich potrzebnych 
dla ich realizacji zasobów. Nie wydaje się, aby znaczenie wiedzy powstającej 
w wyniku prac naukowych miało tu inny charakter niż znaczenie kapitału fi
nansowego czy czynnika ludzkiego7. 

Rodzi to refleksję nad rolą szeroko rozumianej sfery nauki i techniki 
(S&T) w społecznym i gospodarczym rozwoju krajów posocjalistycznych, 
a zwłaszcza nad jej miejscem w narodowych systemach innowacyjnych (NIS), 
szczególnie w perspektywie i w kontekście przewidywanej integracji europej
skiej. Można tu wyróżnić dwa ekstremalne stanowiska. 

Stanowisko pierwsze reprezentowane jest nieodmiennie przez „świat na
uki" obecnych krajów posocjalistycznych, który jeszcze w latach socjalizmu 
konsekwentnie ubolewał nad zmniejszającymi się nakładami na prace B&R. 
Gdy w latach 90. nakłady te uległy dalszemu dramatycznemu obniżeniu, nasi
liły się oczywiście głosy o zagrożeniu rozwoju gospodarczego i wręcz cywiliza
cyjnego. 

Diametralnie odmienne jest stanowisko reprezentowane głównie przez 
autorów niemieckich (szczególnie Bitzner i von Hirschhausen)8, w którym 
podkreśla się brak jakiegokolwiek bezpośredniego znaczenia endogenicznego 
potencjału B&R krajów posocjalistycznych dla ich narodowych systemów in
nowacyjnych w ogóle i dla licznych przykładów skutecznych innowacji, któ
rych sukces zależy w każdym przypadku od dostępu do rynków zbytu, techno
logii i źródeł finansowania (stara koncepcja zasobów uzupełniających Davida 
Teece9). 

7 L. Por.: Wasilewski, S. Kwiatkowski, J. Kozłowski (1997), Nauka i technika dla rozwo
ju, Warszawa. 

8 Ch. von Hirschhausen, J. Bitzner (eds.), 2000, The Globalization of Industry and Inno-
vation in Eastern Europe, Edward Elgar. 

9 D. Teece (1986), Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, 
Collaboration, Licensing and Public Policy, „Research Policy", December, no. 6, s. 285-305. 



108 Stefan Kwiatkowski 

Gdzieś pomiędzy tak ekstremalnie przedstawionymi stanowiskami mieści 
się Slavo Radosevic, uważany za bezsprzecznie największy autorytet w dzie
dzinie oceny NSI krajów posocjalistycznych zarówno ze względu na znajo
mość regionu, jak i z reguły bardzo wyważoną ocenę, podkreślającą słabe 
możliwości innowacyjne posocjalistycznych przedsiębiorstw10. 

Odkrycie zjawiska przedsiębiorczości intelektualnej wnosi zupełnie nowy 
aspekt do często jałowej dyskusji o roli endogenicznej sfery B&R w krajach 
posocjalistycznych. Wprawdzie, jak przekonująco pisze Christian von Hirsch-
hausen, ...nie ma ani potrzeby ani perspektyw Doliny Krzemowej w Chorwacji 
czy też w jakimkolwiek innym miejscu w Europie Wschodniej11, działalność ba
dawcza i rozwojowa, i to nawet wykonywana poza przedsiębiorstwem, i nie
koniecznie dla przedsiębiorstw, będzie z pewnością realizowana czy to 
w Chorwacji czy w Polsce, zarówno przed jak i po zintegrowaniu tych krajów 
z Jednolitym Rynkiem Europejskim. A będzie tak, ponieważ działalność 
B&R ma nie tylko bezpośrednio utylitarne znaczenie; również sama utylitar-
ność często oznacza coś zupełnie innego niż doprowadzenie do konkretnej 
innowacji. Działalność ta będzie rozwijana nie tylko ze względów kulturo
wych z jednej strony i bezpośrednio utylitarnych z drugiej, nie tylko dla pod
trzymywania kontaktu i dialogu z rozwojem technicznym świata (edukacja 
oraz śledzenie i ocena rozwoju techniki), ale również ze względu na zupełnie 
nie oczywiste i odkryte w trakcie omawianych tu badań powiązania pomiędzy 
sferą nauki a sferą przedsiębiorczości. 

Okazuje się, że studia i zaawansowane badania zarówno w dziedzinie fizy
ki i inżynierii, jak i matematyki czy filozofii, bądź biologii czy medycyny, do
skonale przygotowują do samodzielnej działalności przedsiębiorczej. Przygo
towują czasem lepiej niż wyspecjalizowane szkoły biznesu, które uczą, jak ro
bić (jak np. sporządzić dobry biznesplan czy też opracować feasibility study), 
ale z natury rzeczy nie dostarczają wiedzy, co robić. Do tego potrzebna jest 
znajomość potencjalnych potrzeb (np. wynikających z niesprawności proce
sów technologicznych) lub potencjalnych możliwości (np. wynikających z do
konanych już wynalazków). Dopiero później pojawia się kwestia potencjalne
go popytu (nie może być popytu na „nie wiadomo co"). 

Czy to ze względu na jak nigdy dotąd wzmagający się napór świata mate
rialnego, narzucającego pęd do posiadania, czy na skutek oporu przeciwko 
biurokratycznym strukturom wielkich organizacji badawczych, czy też wresz
cie w wyniku samej skali zjawiska (w Stanach Zjednoczonych w akademic
kich instytucjach badawczych pracuje około 220 000 ludzi ze stopniem na-

10 S. Radosevic (1999), Divergence or Corwergence in Research and Development and In-
novation between „East" and „West"? w: M. Fritsch, H. Brezinski, Innovation and Technologi-
cal Change in Eastern Europe, Edward Elgar, s. 23-49. 

11 Ch. Hirschhausen, J. Bitzner (eds.), op. cit., s. 333. 
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ukowym doktora nauki lub inżynierii), mamy coraz częściej do czynienia ze 
zjawiskiem wychodzenia uczonych poza świat akademicki. Często ma to for
mę tworzenia nowych lub przekształcania istniejących już firm. Jest to zjawi
sko ogólnoświatowe, które z obiektywnych względów (brak dostatecznych 
środków na prowadzenie badań) nasila się w okresach transformacji. Musia
ło więc ono mieć miejsce w ostatnim dziesięcioleciu i w Polsce. Tu osiągnęło 
jednak niespotykane nasilenie na skutek zjawiska, które nazwaliśmy „odro
czoną przedsiębiorczością", polegającą na tym, że w okresie komunizmu na
wet w Polsce margines dla tak zwanej inicjatywy prywatnej (tzn. przedsię
biorczości) był niezmiernie wąski. Co więcej, niektóre kierunki wyższych stu
diów były trudno dostępne, a późniejsza kariera zawodowa utrudniona dla 
nonkonformistów, nie identyfikujących się z reżimem. Stąd też fizyka czy 
matematyka często pozostawały jedynym możliwym kierunkiem studiów dla 
najzdolniejszych i najbardziej niepokornych. Gdy zmienił się system i otwo
rzyły się nowe perspektywy, ludzie ci przypomnieli sobie o swoich poprzed
nich marzeniach. Część postanowiła je zrealizować. Nazwiska wielu z tych 
ludzi są powszechnie znane. Często mówi się i pisze, iż w polskim biznesie, 
wśród polskich przedsiębiorców, ludzie z wykształceniem w dziedzinie fizyki, 
matematyki czy chemii są nadreprezentowani. Powstaje wobec tego pytanie, 
w jakim stopniu swój sukces przedsiębiorczy zawdzięczają oni swojemu wy
kształceniu. Pochodną tego pytania jest oczywiście pytanie o to, jak kształcić 
- już w normalnych warunkach społecznych - obecnych studentów. Czego 
i jak ich uczyć, by nie zamykać im dróg ani kariery naukowej, ani też przed
siębiorczej? Jak unikać przedwczesnych decyzji o wyborze przyszłej kariery 
zawodowej? I jak zawczasu przygotowywać tych wszystkich, którzy marzą 
o karierze badacza, na to, że nie jest ona zawsze i dla wszystkich możliwa 
do zrealizowania? 

Są to wszystko pytania trudne, rzadko stawiane w kontekście przedsię
biorczości. Dla tkwiącego w XIX-wiecznych realiach Schumpetera nauka 
miała znaczenie tylko na tyle, na ile dostarczała wystarczającej puli wynalaz
ków. Poza wynalazkami, które - jak wskazywał Schumpeter - istnieją nieza
leżnie od konkretnego przedsiębiorcy, liczą się jednak szanse rozumiane jako 
wyobrażenia o możliwości tworzenia nowych, akceptowalnych przez rynek 
wartości. Na te wyobrażenia stać przede wszystkim tych, którzy widzą dalej 
i lepiej. Kiedyś był to przemierzający dalekie kraje kupiec lub marynarz. Dzi
siaj ktoś potrafiący patrzeć, widzieć i myśleć. Granice pomiędzy sferami ludz
kiej działalności są przy tym dzisiaj dalece mniej ostre niż kiedyś. A „kiedyś" 
nawet Einstein zajmował się wykupywaniem patentów i projektowaniem ta
kich produktów, jak chłodziarki czy aparaty słuchowe. Umiejętność wynajdy
wania właściwych patentów brał ze swojej pracy w urzędzie patentowym, zna
jomość zasad działania w biznesie od ojca i stryja, którzy widzieli w nim przy
szłego inżyniera i fabrykanta. 
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Gdyby te trudne pytania postawić właściwym ludziom, mogłyby stać się 
początkiem nowych badań nad sposobami wczesnego przygotowywania do 
przedsiębiorczości ludzi, którzy być może nigdy nie zostaną przedsiębiorcami. 
Tak jak przygotowuje się do zawodu fizyka, który być może nigdy nie będzie 
pracować w laboratorium. Ten fizyk rozumieć będzie jednak język współcze
snego świata i zachodzące w nim zjawiska. A człowiek uczony przedsiębior
czości... podobnie. Bo nawet jeśli będzie poetą, przyjdzie mu zarabiać i wyda
wać pieniądze, a także decydować o kształceniu własnych dzieci, uczestniczyć 
w przedsięwzięciach inicjowanych przez lokalny samorząd czy tylko rodzinę 
lub grupę sąsiadów, a być może nawet organizować wyprawę dookoła świata. 

Paradoksalnie więc znaleźliśmy nie oczywiste, ale przekonujące uzasad
nienie konieczności rozwijania badań i wysokiej jakości kształcenia w krajach 
posocjalistycznych. Badania te nie tylko bowiem mogą (chociaż nie muszą) 
bezpośrednio służyć instytucjonalnie ukształtowanej już praktyce gospodar
czej, ale mogą też stanowić istotny wkład w tworzenie kapitału ludzkiego, 
który zaowocuje wzmożoną przedsiębiorczością intelektualną I tu dochodzi
my do kwestii produktu intelektualnego. 

Nowy rodzaj produktów i usług 

Von Hirschhausen ma bezsprzecznie rację. Dolina Krzemowa nie zostanie 
sklonowana we Wschodniej Europie. Nie pojawi się ona również w Niem
czech. Nie ma na to ani perspektyw, ani też potrzeby. Zapewne decydująca 
jest w tym wypadku potrzeba. Dolina Krzemowa jest w warunkach nowej, 
opartej na informacji globalnej gospodarki takim samym centrum, jakie dla 
sfery finansów stanowił Londyn w nieodległych czasach, gdy podstawą roz
woju świata był handel i transport towarów. Dzisiaj taką podstawą jest infor
macja. I chociaż same urządzenia do jej przesyłania i przetwarzania oraz 
części służące ich wytwarzaniu produkowane są już w ogromnej, ciągle ro
snącej, liczbie krajów, podstawowe standardy nieodmiennie nabierają osta
tecznej postaci w Krzemowej Dolinie, której zdecydowanym atutem jest to, 
że działa nie jak monopolistyczny wytwórca, którego siłą jest wielkość, lecz 
jak mózg, którego sprawność bierze się nie z masy, a z różnorodności powią
zań neuronów. 

W Stanach Zjednoczonych można by lepiej i taniej wytwarzać wszystkie 
niemalże produkty nowoczesnej techniki i inżynierii, nawet te, w których pro
dukcji Ameryka nie dorównuje obecnie światu, nie wyłączając samochodów 
czy statków lub sprzętu teleinformatycznego. Są to wszystko produkty maso
we lub też skierowane na globalny rynek innowacyjne produkty o niskim 
krańcowym koszcie wytwarzania. W sferze ich wytwórców i sprzedawców cią-
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gle wyłaniają się jednak zupełnie nowe centra przodownictwa technicznego 
i opartego na nich lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. To 
wszystko dotyczy znanych już produktów i usług lub przynajmniej klas pro
duktów (jak leki, instrumenty medyczne czy komputery osobiste). Co jednak 
z produktami, których jeszcze nie znamy, a które służyć będą zaspokajaniu 
już ujawnionych potrzeb? Czy również one oraz sposoby ich wytwarzania 
przenikną do całego świata z kilku już ukształtowanych centrów technicznego 
przodownictwa? Czy też ukształtują się nowe zupełnie już centra lub pojawią 
się różne - alternatywne - sposoby/produkty służące zaspokajaniu podobnych 
potrzeb? 

Dotychczasowe doświadczenia wydają się przemawiać za postępującą uni
formizacją produktów i usług nie tylko w dziedzinie podzespołów elektro
nicznych czy części samochodowych, nie tylko w teleinformatyce czy usługach 
bankowych, ale także w rozrywce, farmacji czy odżywianiu się (McDonald + 
Coca Cola). Jest jednakże pewna specyficzna, bo praktycznie nieograniczona 
w swojej potencjalnej różnorodności grupa produktów, która nawet w skraj
nie zglobalizowanej gospodarce wymagać będzie zróżnicowania sposobów wy
twarzania i konsumpcji. Jest to grupa produktów i usług związanych z samym 
człowiekiem i z kształtowaniem warunków jego rozwoju we wszystkich fazach 
życia, nie wyłączając okresu schyłkowego. Tu nie wystarczają już postępy 
w dziedzinie nowych materiałów, sposobów komunikowania się, transportu, 
biotechnologii czy nawet genetyki. Dramatycznie nie nadążają za nimi inno
wacje społeczne (nie bierzemy oczywiście pod uwagę „Nowego wspaniałego 
świata" i innych podobnych horrorów). Myślimy o innowacjach, o których 
z całą pewnością powiedzieć można, że mogą - a nawet powinny - mieć spe
cyfikę kontekstualną! Powinny służyć nie człowiekowi w ogóle, a konkretnym 
ludziom, w konkretny sposób i w konkretnym miejscu oraz czasie. 

Jak się to wszystko ma do przedsiębiorczości intelektualnej? Otóż więk
szość przez nas zarejestrowanych przypadków tej przedsiębiorczości dotyczy 
produktów i usług związanych ze społecznymi potrzebami człowieka, jak edu
kacja, rozrywka czy informacja. Dość dawno zauważono już, że w takich wy
soko rozwiniętych krajach, jak Stany Zjednoczone, Szwecja czy Japonia, wy
twarzanie tych produktów przynosi najszybciej rosnące przychody i najszyb
ciej zwiększające się zatrudnienie12. Intelektualni przedsiębiorcy angażują się 
więc w najbardziej rozwojowe i przyszłościowe dziedziny działalności gospo
darczej, nakierowane na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Trudno przy
puszczać, by kolejni potencjalni przedsiębiorcy nie zauważyli (nawet w sobie 
samych) potencjalnych odbiorców praktycznie nieograniczonej gamy nieobec
nych jeszcze na rynku produktów i usług kierowanych wprost do konkretnego 

12 Employment and Growth in the Knowledge-based Economy (1996), OECD, s. 108 oraz 
Castells M. (1999), The Rise of the Nework Society, Blackwell Publishers, s. 366. 
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człowieka. Potrzebę rozwijania tych produktów sygnalizują już przecież od 
długiego czasu wszelkie rodzaje mediów, od lokalnych gazet po globalnie 
rozpowszechniane publikacje OECD, np. raport „A Caring World"13. Raport 
ten zwraca uwagę na wyraźnie kształtujące się trendy demograficzne krajów 
członkowskich: 

- zmniejszanie się proporcji liczebności ludzi w wieku pracującym 
i w wieku emerytalnym, 

- zmniejszanie się liczebności roczników dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, 

- zmiana relacji między pokoleniami, wyrażająca się w rosnącej popula
cji dziadków i spadającej populacji wnuków. 

Trendy te stanowią istotne zagrożenia dla ekonomicznej i społecznej sta
bilności najbardziej rozwiniętych krajów, a zarazem stwarzają zupełnie nowe, 
nieznane dotychczas na tę skalę wyzwania i możliwości. Zwłaszcza drama
tyczne przedłużenie okresu życia wyzwala zupełnie nowe potrzeby społecznej 
aktywności, a zarazem wywołuje nowe potrzeby (z potrzebą pracy włącznie). 

W ekonomicznym i społecznym rozwoju świata i jego poszczególnych re
gionów (a nawet krajów) można wyodrębnić różne fazy związane z wzajem
nymi relacjami miejsca produkcji i miejsca konsumpcji. Kiedyś, w odległej 
przeszłości, ludzkość odkryła wojny, podboje obcych krajów i handel jako bo
gate źródło urozmaicania i wzbogacania swojej „lokalizacyjnie uwarunkowa
nej" konsumpcji. Rozwój komunikacji zaowocował nowego rodzaju produk
tem w postaci turystyki. Upraszczając można by powiedzieć, że rozwój gospo
darczy i społeczny współczesnych społeczeństw jest w wysokim stopniu 
skorelowany z proporcją wydatków konsumpcyjnych na dobra i usługi produ
kowane lokalnie i importowane. Jedyna potencjalnie samowystarczalna go
spodarka amerykańska jest największym na świecie importerem dóbr kon
sumpcyjnych. Porównanie udziału importu w społecznej konsumpcji Tajwanu 
i Chin z pewnością zilustruje ogrom dzielących te kraje różnic ekonomicz
nych i społecznych. Podobnie w wypadku Korei Południowej i Północnej czy 
Estonii i Białorusi. 

Czy owe historycznie ukształtowane relacje nie ulegają jednak współcze
śnie zmianom? A jeśli ulegają, to czy dzieje się tak na skutek opóźniania roz
woju (jak stało się to w wyniku Rewolucji Październikowej w Rosji) czy też 
na skutek jego przyśpieszania uwarunkowanego takim postępem techniki, za 
którym nie nadążają już nie tylko niezbędne zmiany społeczne, ale nawet za
uważanie ich potrzeb? 

Obydwa pytania mają charakter retoryczny. Dramatyczne przemiany sys
temów C&C (komputer i komunikacja) powodują „kurczenie się" świata. In-

13 A Caring World (1999), OECD. 
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ternet zaciera granice pomiędzy krajami i kontynentami, pomiędzy rzeczywi
stością i nierzeczywistością, pomiędzy konsumpcją i produkcją, dniem i nocą. 
Pozwala poruszać się w czasie i przestrzeni bez fizycznej zmiany miejsca. Za
ciera granice pomiędzy tym, co „tu i teraz" a „tam i wtedy". Nie może to nie 
mieć wpływu na organizację pracy i wypoczynku, a także na ekonomiczne 
skutki ewentualnych przemian owej organizacji. Dotyczy to oczywiście koszy
ków oferowanych na rynku (czy może na rynkach, bo Internet stwarza możli
wości powszechnego dostępu do różnych rynków) produktów i usług. 

Owe koszyki oferowanych na rynku dóbr i usług zmieniają się jednak nie 
tylko ze względu na techniczne uwarunkowania ich podaży, ale przede 
wszystkim ze względu na społecznie uwarunkowane przemiany potrzeb, któ
rych zasadniczym źródłem stają się zmiany demograficzne. Tak jak nastolatki, 
słynne pokolenie powojennego boomu demograficznego, całkowicie zrewolu
cjonizowały amerykański rynek konsumpcyjny, tak ludzie starzy już rewolu
cjonizują rynki najwyżej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, a nawet poso
cjalistycznych. Warunki przystosowania się do tej rewolucji są oczywiście da
leko trudniejsze dla tej drugiej grupy krajów. Zarazem oferują one jednak 
nowe wyzwania i możliwości. Najciekawsze z nich wiążą się z tym, że -
wbrew wspominanym wyżej tendencjom - lokalnie wytwarzane produkty 
i usługi mają służyć lokalnej konsumpcji, a ewentualny eksport zostaje zastą
piony przyjazdową turystyką do hoteli, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyj
nych i kondycyjnych, szpitali czy domów seniora14. 

Możliwości przyśpieszonego rozwoju? 

Z czysto teoretycznego, by nie powiedzieć filozoficznego wręcz punktu wi
dzenia, powinien się pojawić w naszej dyskusji jeszcze jeden wątek, znowu 
nie pozbawiony implikacji praktycznych. W literaturze dotyczącej innowacji 
ciągle dominuje Joseph Schumpeter ze swoją koncepcją kreatywnej destruk
cji i burzeniem istniejącej równowagi przez przedsiębiorcę, który rozumiany 
jest jako pionier innowacji, poszukujący zysku, jaki ma przynieść wprowadze
nie „nowej kombinacji środków produkcji"15. Nic bardziej nie zniekształca 
najlepszej nawet teorii, jak pominięcie jej kontekstu. Teoria Schumpetera do
tyczyła gospodarki kapitalistycznej początków XX stulecia, której podstawą 

14 Patrz szerzej: S. Kwiatkowski (1993), The Diffusion of Technology, w: A. Koźmiński, 
D. Cushman (eds.), Organizational Communication and Management, State University of 
New York Press, s. 112-125. 

15 J. Schumpeter (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, s. XVI. Patrz także: 
S. Kwiatkowski (1990), Społeczeństwo innowacyjne,, PWN, szczególnie rozdział pierwszy. 
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był wielki skoncentrowany przemysł masowy, a najistotniejszymi czynnikami 
produkcji ziemia i kapitał. Rola czynnika pracy była raczej drugorzędna. 
Wiedza stanowiła co najwyżej tło rozważań. Trudno nie zauważyć, że kon
tekst ten uległ drastycznym zmianom! 

Dużo bliższy dzisiejszym realiom globalnej gospodarki opartej na wiedzy, 
a na pewno bliższy praktyce krajów posocjalistycznych, jest sposób rozumie
nia przedsiębiorczości przez Israela Kirznera. Podstawą przedsiębiorczości 
jest dla tego ekonomisty wykorzystywanie innowacji w celu przywracania rów
nowagi pomiędzy rynkami lub fragmentami danego rynku16. Trudno nie za
uważyć, że praktyka nadrabiania zaległości i likwidowania negatywnych skut
ków rozwoju opacznego (misdevelopment) przez europejskie kraje posocjali
styczne bardziej odpowiada sposobowi rozumienia przedsiębiorczości przez 
niemalże nieobecnego w literaturze Kirznera niż przez wszechwładnie w niej 
panującego Schumpetera. 

W moich badaniach przedsiębiorców intelektualnych nie dostrzegłem kre
atywnej destrukcji. Dostrzegłem raczej coś z kirznerowskiego wzbogacania 
danego rynku o produkt lub usługę służące przywracaniu jakiejś lokalnej 
równowagi. Ma to tak intrygujący charakter, iż nazwałem to zjawisko „kre
atywną konstrukcją". W przypadku produktów zaspokajających najbardziej 
newralgiczne potrzeby człowieka związane z dramatycznie przedłużającym się 
okresem jego życia, któremu zbyt często towarzyszy społeczne wykluczenie, 
owo zjawisko kreatywnej konstrukcji wydaje się szalenie interesujące i zapo
wiadające możliwości trwałego (i być może przyśpieszonego - dzięki nowym 
produktom, nowym miejscom pracy i nowemu bogactwu) rozwoju. W dodat
ku, rozwoju bardziej harmonijnego i bardziej ograniczającego społeczne wy
kluczenie i ekonomiczne nierówności związane z poznanymi dotychczas przy
kładami przyśpieszonego, ale nie harmonijnego rozwoju. 

I. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago Press. 
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Technologia Informacyjna 
jako czynnik wspomagający 
proces globalizacji - studium 
na przykładzie polskiej 
transformacji 
Hipoteza i jej uzasadnienie 

W referacie pisanym zarówno z pozycji makro- oraz mikrozarządzania zosta
nie przedstawiona hipoteza, że w warunkach Polski możliwości, jakie niesie 
ze sobą Informacyjna Technologia (IT), są dużą szansą dla przyspieszenia 
procesu globalizacji, w tym transformacji i rozwoju przedsiębiorczości. Uzy
skanie efektów będzie jednak tylko wtedy możliwe, kiedy będzie realizowana 
taka polityka ekonomiczna, która będzie wspierała budowę nowoczesnej in
frastruktury zarządzania. 

W erze tworzenia społeczeństwa informacyjnego rozwój Informacyjnej 
Technologii, tak jak i proces globalizacji, jest czynnikiem obiektywnym. Od 
polityki państwa i przedsiębiorczości obywateli tylko zależy, czy będą to czyn
niki przyspieszające czy też opóźniające proces transformacji. 

Referat poświęcony jest też uzasadnieniu hipotezy, że w warunkach proce
su transformacji, w której Polska i Europa dążą do zacieśnienia zarówno 
współpracy gospodarczej, jak i współpracy kulturalnej i turystycznej, należy jak 
najszybciej przystąpić do budowy wspólnej przestrzeni informacyjnej. Podsta
wowym szkieletem takiej przestrzeni może być Internet jako globalna sieć in
formacyjna. Przestrzeń informacyjna obejmuje następujące elementy Informa
cyjnej Technologii: bazy danych, wiedzy, modeli, obrazów i dźwięku. Bazy te 
wraz z odpowiednim oprogramowaniem i środkami technicznymi - kompute
rami umożliwiają użytkownikom wszechstronne korzystanie z tych zasobów. 

Wyartykułowaną hipotezę można uzasadnić w następujący sposób. Współ
czesny świat staje w obliczu nowych wyzwań. Związane są one z pojawieniem 
się nowej jakości naszego życia. Już nie problemy konsumpcji, ale problemy 
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informacji są w centrum naszej uwagi. Współczesna cywilizacja często bywa 
nazwana cywilizacją informacyjną. W tym to nowym społeczeństwie na plan 
pierwszy wysuwa się informacja. Człowiek staje się wolnym, ponieważ posia
da informacje i może sam decydować o swoim losie. Jak pisze L. Zacher 
(1997, s. 5), rewolucja informacyjna, w którą wchodzi rozwinięty świat, stwa
rza niezwykłe szanse dla jednostki i społeczeństwa. Wynika to z faktu, iż 
zwiększając radykalne możliwości przekazu informacji, stwarza się całkowicie 
nowe warunki dla komunikowania się i współdziałania. Obdarzony ogromną 
wyobraźnią futurolog A. Toffler (1991) pisze o konieczności rozwiązania mię
dzy innymi takich problemów, jak: elektroniczna autostrada, powstanie mo
nopoli informacyjnych, totalna wojna informacyjna. Według L. Groff (1997, 
s. 16) cały świat - w różny sposób i różnymi sposobami - ulega restrukturyzacji 
oraz wpływowi rewolucji informacyjnej. 

Polska, tak jak cała Europa, w procesie transformacji ulega tym prze
kształceniom. Jednak wydaje się, iż nasza polityka gospodarcza nie zawsze 
jest skoordynowana z działaniami zarówno Unii Europejskiej, jak i naszych 
bezpośrednich sąsiadów. W konsekwencji braku takiej koordynacji możemy 
mieć do czynienia z powstaniem obok barier celnych również nowej bariery 
informacyjnej. Efekty negatywne braku spójnej polityki to między innymi 
spadek konkurencyjności firm polskich w stosunku do firm pochodzących 
z krajów, które taką politykę prowadzą. Mogą też wystąpić trudności w ko
munikacji i współpracy nie tylko gospodarczej. Polskie organizacje wchodzące 
na krajowy rynek napotkają u siebie w domu (w Polsce) ostrą konkurencję 
nie tylko rodzimych firm, ale też zagranicznych przedsiębiorstw funkcjonują
cych na rynku globalnym. Jak wynika z przedstawionej dalej analizy staty
stycznej, transformująca Polska, dążąca do gospodarki informacyjnej i two
rzenia globalnego społeczeństwa, ma wiele do zrobienia. Polska odziedziczyła 
po gospodarce nakazowo-rozdzielczej nie tylko przestarzałą infrastrukturę 
zarządzania, ale też system zarządzania niedostosowany do potrzeb gospo
darki rynkowej (J. Kisielnicki 1995). Badania M. Golińskiego (1995), po
twierdzone też przez moje analizy (tabele 1, 2, 3), wykazały, że Polska jest 
w grupie krajów o najniższym poziomie infrastruktury informacyjnej. M. Go-
liński zalicza Polskę, pod tym względem, do trzeciej grupy państw. Grupę tę 
stanowią kraje Europy Środkowowschodniej oraz Turcja. 

Elektroniczna gospodarka jako szansa wzrostu 
konkurencyjności polskich firm 

Globalne strategie organizacji mogą być w pełniejszy i łatwiejszy sposób re
alizowane dzięki gospodarce elektronicznej. Polska i inne kraje Europy Śród-
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Tabela I 
Wydatki w krajach Europy Środkowowschodniej na Technologię 
Informacyjną w latach 1993-1997 (w milionach ECU) 
w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej 

Źródło: Europen Information Technology, Observatory 2000 - Millenium Edition. 

kowowschodniej, korzystając z gospodarki elektronicznej, mają większe moż
liwości stania się konkurencyjnymi i kreatywnymi niż w przypadku dotychcza
sowej tradycyjnej gospodarki rynkowej. Powstanie gospodarki elektronicznej 
jest wynikiem rozwoju Informacyjnej Technologii. Dzięki gospodarce elektro
nicznej polskie organizacje, jak też firmy pochodzące z krajów Europy Środ
kowowschodniej, mają możliwości funkcjonowania zarówno w wymiarze lo
kalnym, jak i globalnym. Rozwój gospodarki elektronicznej to szansa wzrostu 
konkurencyjności zarówno małych, jak i dużych organizacji na rynku global
nym. Szansa taka nie jest związana z lokalizacją organizacji. Jednak obok 
szans pojawiają się też nowe zagrożenia - o niektórych już wcześniej wspo
mniano. 

Jak stwierdza G. Yip (1998), umiejętność opracowania i realizacja strategii 
globalnej jest prawdziwym testem sprawności zarządzania organizacją. Na całym 
świecie poszczególne organizacje dążą w stronę globalizacji rozumianej jako 
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ekspansja na rynki zagraniczne. Problematyka ta jest tym bardziej aktualna, 
ponieważ niezależnie od tego, czy poszczególne osoby chcą globalizacji, czy 
też są jej przeciwne, jest to naturalna droga rozwoju niemal wszystkich dzia
łów i gałęzi gospodarki narodowej. 

Funkcjonowanie elektronicznej gospodarki przynosi znaczne efekty eko
nomiczne wszystkim, którzy istnieją na tym rynku. Aby można było na nim 
funkcjonować, należy przezwyciężyć wielorakie i różnorodne bariery. Są to 
bariery, które można zakwalifikować do następujących grup: techniczne, 
prawne, ekonomiczne i społeczne. Podstawą decyzji firmy o jej udziale 
w elektronicznej gospodarce jest analiza kształtowania się relacji między 
efektami a kosztami. 

Tradycyjne systemy komunikacyjne są coraz częściej zastępowane, ewen
tualnie modyfikowane przez nowe systemy komunikacyjne. W odróżnieniu od 
jeszcze powszechnych systemów tradycyjnych nowe systemy komunikacyjne 
funkcjonują w tzw. cyberprzestrzeni. Cechą charakterystyczną cyberprzestrze
ni jest to, że nie jest istotne w niej miejsce, czas ani droga realizacji poszcze
gólnych transakcji. Cyberprzestrzeń jest podstawą funkcjonowania elektro
nicznej gospodarki i wchodzącego w jej zakres elektronicznego rynku. Jak pi
sze się w Raporcie Information Society Forum - ISF (2000), nowa ekonomia 
polega obecnie na traktowaniu informacji jako towaru. 

Pod pojęciem „elektroniczna gospodarka" rozumiemy tę część gospodar
ki, zarówno krajowej jak i międzynarodowej, w której stosowane są narzędzia 
współczesnej informacyjnej technologii. Elektroniczną gospodarkę można 
przedstawić poprzez zdefiniowanie czterech następujących zbiorów: 

• podmioty, czyli organizacje i osoby fizyczne, które prowadzą działal
ność gospodarczą, 

• procedury realizacji, 
• zasoby informacyjne, w tym również zasoby wiedzy, 
• środki techniczne, takie jak: komputery, oprogramowanie, sieci telein

formatyczne. 

Specyfiką elektronicznej gospodarki jest to, że zarówno podmioty, proce
dury, jak i potrzebne informacje niezbędne dla realizacji zadań, stosują taką 
infrastrukturę, w której istotną rolę odgrywają sieci teleinformatyczne. 
Z pewnym uproszczeniem możemy stwierdzić, że komunikacja z zastosowa
niem sieci teleinformatycznych jest warunkiem koniecznym, aby można było 
mówić o elektronicznej gospodarce. Według ekspertów z Arthur Andersen 
(AA) gospodarka elektroniczna jest to wymiana towarów, usług i własności 
intelektualnej wszelkiego rodzaju przez medium elektroniczne. Jest to też 
sposób prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uniwersalne i po
wszechne sieci komputerowe. Według tych samych ekspertów gospodarka 
elektroniczna jest konsekwencją rozwoju technologicznego i konwergencji, 
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czyli połączenia się i przenikania technik przetwarzania danych, telekomuni
kacji i wiedzy. Jak pisze E Turban i współpracownicy (2000), elektroniczną 
gospodarkę można przedstawić jako budowę, w której: 

• „fundamentem" jest komputerowa infrastruktura, której elementami 
są między innymi: EDI, czyli elektroniczne przesłanie danych, współ
czesne języki programowania, takie jak Java, HTML, bazy danych, 
modeli i wiedzy oraz hurtownie danych, jak też sieci komputerowe 
różnych typów (globalne, lokalne, multicypalne), 

• „ściany (filary)" to ludzie, organizacja, procedury, kultura organizacji, 
polityka ekonomiczna i społeczna, 

• „dach" to poszczególne zastosowania, a więc aplikacje w: bankowości, 
handlu, przemyśle, marketingu itd. 

Polska na tle innych państw europejskich 
- analiza wydatków na Informacyjną Technologię 

Tworzenie przestrzeni informacyjnej jako podstawowego elementu gospodar
ki informacyjnej wymaga przeznaczenia dość znacznych środków na budowę 
infrastruktury zarządzania, a więc na Informacyjną Technologię. Z przedsta
wionych w tabeli 1 danych wynika, że mimo iż dynamika wydatków na Infor
macyjną Technologię w Polsce jest bardzo wysoka, to jednak bezwzględna ich 
wysokość jest o wiele niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Oceniając dyna
mikę wzrostu na Informacyjną Technologię, należy pamiętać o tym, że rozwi
nięte kraje Europy już wcześniej wydatkowały na nią znaczne sumy. 

Uzupełnieniem danych z tabeli 1 są dane przedstawione w tabeli 2. 
W niej to przedstawiono analizę porównawczą relacji między produktem kra
jowym brutto (PKB) a wydatkami na Informacyjną Technologię. Z tabeli 2 
wynika, iż wydatki ponoszone w Polsce są relatywnie bardzo niskie. Kraje 
Unii Europejskiej wydają na Informacyjną Technologię relatywnie o wiele 
więcej, niż wynikałoby to tylko z ich zamożności mierzonej wielkością PKB, 
i to zarówno całkowitego, jak i na jednego mieszkańca. I tak Niemcy, które 
mają PKB około 20 razy większy niż Polska, wydają na Informacyjną Techno
logię około 40 razy więcej niż my. Na podstawie analizy danych statystycz
nych zamieszczonych w różnych raportach można przyjąć szacunkowo, że je
żeli wydatki ponoszone na Informacyjną Technologię w przeliczeniu na jed
nego mieszkańca wynoszą w USA jedność, to w krajach Unii Europejskiej, 
takich jak Niemcy, Anglia, Holandia, Belgia - około 0,5, natomiast w Polsce 
- około 0,05. Tak więc z każdym rokiem będzie trudniej zbudować nowocze-
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Tabela 2 
Porównanie produktu krajowego brutto według kursów bieżących 
dla roku 1998 i wydatków na Technologię Informacyjną w roku 1998 
w krajach Europy Środkowowschodniej i w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Kraj 

Polska 
Czechy 
Węgry 
Rosja 
Austria 
Belgia 
Dania 
Finlandia 
Francja 
Niemcy 
Grecja 
Wiochy 
Holandia 
Norwegia 
Portugalia 
Hiszpania 
Wielka Brytania 

Produkt krajowy 
wg kursów 

walut brutto 
w miliardach $ 

158,4 
55,0 
47,4 

447,0 
351,9 
250,5 
174,9 
124,8 

1 433,9 
2 135,7 

120,4 
1 172,3 

377,5 
146,2 
105,9 
553,3 

1 357,2 

Produkt krajowy 
brutto na 1 mieszkańca 

w $ wg parytetu 
siły roboczej 

7 320 
12 703 
10 374 
3 950 

22 704 
23 589 
25 789 
21 131 
21 443 
22 696 
13 997 
21291 
23 301 
23 880 
15 444 
16 353 
21 291 

Wydatki 
na informację 
i technologię 

w milionach ECU 

1 724 
1 200 

896 
2 075 
4 968 
5 909 
3 886 
3 404 

32 371 
48 605 

3 981 
35 347 
10 044 
3 291 
4 357 

22 348 
35 517 

Źródto: Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2000, tab. 348, s. 540-541, Europen Information Technolo
gy, Obsevatory 2000 - Millenium Edition. 

Uwaga: Ze względu na brak danych dotyczących wielkości produktu krajowego za rok 1999, porównano 
mierniki za rok 1998. 

sną, odpowiadającą standardom stosowanycm w rozwiniętych krajach infor
macyjną przestrzeń. Jak wcześniej stwierdzono, podstawą tworzenia współ
czesnej przestrzeni informacyjnej jest Internet. Polska jednak, jak przedsta
wiono w tabeli 3, jest daleko za rozwiniętymi krajami świata. Pomijając Islan
dię, gdzie ponad 40% ludności korzysta z Internetu, w większości 
rozwiniętych krajów ten. współczynnik wynosi około 8-10%, natomiast dla 
Polski wynosi on 2,9% (patrz tabela 3). Mimo iż ze względu na dynamiczny 
rozwój Internetu w ujęciu liczbowym poszczególne wielkości do 2001 roku 
zmieniły się, to jednak podstawowe proporcje zostały utrzymane. Dlatego re-
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Tabela 3 
Wybrani użytkownicy Internetu w Europie (dane z 1998 roku) 

Kraj 

Polska 

Rosja 

Anglia 

Dania 

Francja 

Holandia 

Niemcy 

Szwecja 

Turcja 

Liczba 
użytkowników 

1,17 mln 

1,0 mln 

4,3 mln 

0,8 mln 

2,9 mln 

1,4 mln 

7,3 mln 

2,4 mln 

0,6 mln 

% całej populacji 

2,9 

0,7 

9,0 

16,0 

6,0 

8,3 

8,7 

27,0 

1,0 

Źródło danych 

Nua Est 

Russian Centre for 
Internet Technologies 

NOP Research Group 

Poltkien 

NOP Reaserch Group 

Nipo 

GfK 

Sifo Interactive Med. 

Nua Est 

Źródło: K. Fira (1998), Zastosowanie Internetu, maszynopis, Wydział Zarządzania Uniwersytetu War
szawskiego, grudzień. 

komendować należy w tym zakresie podjęcie działań mających na celu wzrost 
liczby użytkowników Internetu. Internetowa struktura sieci globalnych po
zwala na zmianę jakości we współpracy między Polską a innymi europejskimi 
państwami. Internet pozwala na zbliżenie Polski do Europy oraz na świad
czenie nowego typu usług. Do nich zaliczyć można między innymi korzysta
nie z poczty elektronicznej, posługiwanie się dużymi bazami danych, modeli 
i wiedzy, korzystanie z rynku i handlu elektronicznego, czy też tworzenie no
wego typu organizacji (organizacji wirtualnych). We wszystkich wymienionych 
kierunkach zastosowań Informacyjnej Technologii Polskę dzieli znaczny dy
stans nie tylko od krajów wysoko rozwiniętych, ale również od tak zwanych 
średniaków europejskich. 

Rekomendowane kierunki współpracy 
w zakresie Informacyjnej Technologii 
dla stworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej 

W tej części referatu pragnę się skoncentrować na przedstawieniu zasygnalizo
wanych wcześniej kierunków rozwoju Informacyjnej Technologii. Kierunki te 
powinny stanowić podstawę dla budowy informacyjnej przestrzeni. Prezentację 
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traktuję jako pierwszą analizę problemu. Prace będą kontynuowane, a przed
stawiona tu charakterystyka traktowana jest jako ogólna rekomendacja, która 
wymaga jeszcze uściślenia. I tak uważam, że w Polsce powinna rozwijać się 
współpraca z innymi krajami europejskimi w następujących dziedzinach: 

• Budowa multimedialnych baz i hurtowni danych 
Bazy i hurtownie danych powinny obsługiwać szeroki krąg użytkowni
ków. Tematycznie powinny dotyczyć bardzo szerokiego spektrum pro
blemów. Przykładowo takich danych, jak: o przepisach prawnych, 
w tym przepisach i uregulowaniach gospodarczych, o kulturze i historii 
obu krajów, o możliwościach turystycznych (zabytki, możliwości spę
dzenia urlopu), dotyczących problematyki zdrowotnej (dane o narzą
dach do transplantacji), na potrzeby policji, np. dane o przestępcach 
i przedmiotach skradzionych (dzieła sztuki, fałszerstwa pieniędzy, kra
dzież samochodów, handel narkotykami, międzynarodowy terroryzm). 

• Tworzenie Międzynarodowych i Globalnych Systemów Informacyjnych 
Systemy takie stanowią rozwinięcie multimedialnych baz i hurtowni 
danych. Pozwalają one, między innymi, na realizację różnych form 
handlu elektronicznego. System pozwala na udostępnianie nabywcom 
informacji o produktach i usługach i kojarzenie ich z producentami. 
Pozwala też na realizację transakcji kupna-sprzedaży. Przy użyciu tej 
klasy systemów możliwe jest także śledzenie przebiegu dostaw. 
W czasie rzeczywistym można określić położenie transportowanego 
produktu na trasie między nadawcą a odbiorcą. Takiej klasy system 
umożliwia między innymi synchronizację dostaw i realizację zleceń 
bez konieczności utrzymania zapasów surowców lub produktów. Spe
cjalną klasą są systemy umożliwiające obsługę transakcji finansowych, 
w tym systemy dla rozliczeń międzybankowych. 

• Wspomaganie systemów komunikacyjnych, w tym szerokie stosowanie 
poczty elektronicznej i systemów wspomagających e-biznes 
Kierunek ten rozwijany jest w pierwszym rzędzie dzięki Internetowi. 
Pozwala na szybkie przesłanie danych i ich pozyskiwanie. Jednym 
z podstawowych standardów jest przesłanie danych gospodarczych 
dzięki Elektronicznej Wymianie Danych czyli EDI. Ten kierunek wy
miany danych cechują ściśle strukturalizowane zbiory danych i rygory
styczne stosowanie międzynarodowych standardów, czyli wymagań 
EDIFACT Bardziej elastyczny niż system EDI jest system komunika
cji za pomocą poczty elektronicznej. Poczta elektroniczna jest usługą 
pozwalającą na wysyłanie i odbieranie danych w wymiarze globalnym. 
Za jej pośrednictwem można wysłać list do jednej lub wielu osób, 
przesłać pliki tekstowe, otrzymać dane wysyłane przez automatyczne 
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programy usługowe itd. W ramach prezentacji tego kierunku działań 
pragnę też zwrócić uwagę na systemy komunikacji świadczone przez: 
TELNET, serwis WWW i systemy obsługi konferencji. TELNET jest 
to usługa pozwalająca na połączenie się z odległym komputerem i in
terakcyjną pracę z oferowanymi przez niego programami. Tym sposo
bem użytkownik może korzystać ze światowego systemu komputero
wego. Podczas pracy w TELNECIE komputer użytkownika służy jako 
terminal odległego komputera, który wykonuje jego polecenia. Serwis 
WWW (ang. World Wide Web) jest natomiast - po poczcie elektronicz
nej - najbardziej popularną usługą internetową. Pozwala na przeglą
danie dokumentów zawierających tekst oraz ilustracje. W ustanowio
nej wspólnej przestrzeni informacyjnej możliwe jest prowadzenie tele-
konferencji. 

• Tworzenie nowego typu organizacji, jaką jest organizacja wirtualna 
Problematyka funkcjonowania organizacji wirtualnych została przed
stawiona we wcześniejszych moich publikacjach (J. Kisielnicki 1997 
i 1998). Termin „wirtualny" wywodzi się od następujących słów łaciń
skich: virtualis czyli skuteczny i virtus czyli moc. „Wirtualny" oznacza 
też więc teoretycznie możliwy do zaistnienia. Wirtualna organizacja 
jest zupełnie nowym typem organizacji, która mogła powstać dzięki 
rozwojowi Informacyjnej Technologii, a zwłaszcza dzięki funkcjonowa
niu globalnej sieci informacyjnych i dużych baz danych. Jest to też od
powiedź na wymagania wolnego rynku i konieczność dostosowania się 
do jego konkurencyjności. Pojęcie wirtualnej organizacji nie doczekało 
się jeszcze jednej i ogólnie akceptowanej definicji. Można przyjąć, że 
jest pochodną pojęcia wirtualnej rzeczywistości. Wirtualność określa 
się poprzez charakterystykę własności, a nie przez cechy fizyczne. Dla
tego tez mówimy o wirtualnej organizacji, wirtualnych usługach, wirtu
alnej podróży, wirtualnych działaniach. Przyjmujemy, że wirtualna or
ganizacja tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez organizacje, 
które wchodzą ze sobą w różnego typu związki dla realizacji celu, któ
ry ma za zadanie przyniesienie im korzyści, większych niż wtedy, gdy
by działały w sposób tradycyjny. Dla wspólnego działania nie istnieje 
konieczność zawarcia umów cywilno-prawnych. Czas trwania tego 
związku ustalany jest przez organizację, która pierwsza uzna, że jego 
istnienie jest dla niej niekorzystne. Pozostałe organizacje, jeżeli uznają 
to za korzystne, mogą kontynuować wirtualny związek bez organizacji, 
która wystąpiła, lub też związać się z innymi organizacjami. Na organi
zację wirtualną nie można patrzeć tylko z punktu widzenia klasycznej 
teorii organizacji. 
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Elektroniczny rynek jako element nowej ekonomii 

Wynikiem procesu transformacji w Polsce powinna być powszechność funk
cjonowania gospodarki rynkowej. Często używa się określenia, że obecny sys
tem gospodarczy to system gospodarki rynkowej. Sama gospodarka rynkowa 
też ulega istotnej transformacji. Związane jest to z rozwojem wspomnianego 
wcześniej rynku elektronicznego. W tradycyjnej gospodarce rynek jest pod
stawą układu komunikacyjnego. Organizacja działa na rynku i poprzez rynek. 
Powoduje to ograniczenie pola działania organizacji. W gospodarce elektro
nicznej rynek nabiera nowych własności i w tej sytuacji mówimy o rynku 
elektronicznym. Rynek elektroniczny pozwala na równoczesne działanie na 
rynku lokalnym i globalnym. Niektórzy eksperci uważają, że w Polsce za 10 
lat co piąta transakcja handlowa będzie się odbywać przez elektroniczny ry
nek. Początek boomu jest przewidywany na lata 2003-2004 („Bussinessman 
Magazine" 2000, nr 12, s. 49). 

Pod pojęciem rynku elektronicznego rozumiemy tę część rynku, która 
funkcjonuje dzięki środkom technicznym tworzącym informacyjną technolo
gię, a więc: komputery (hardware), oprogramowanie (software), sieci kompute
rowe. Wymienione środki techniczne pozwalają na realizację pomiędzy uczest
nikami rynku funkcji przepływów: rzeczowych, informacyjnych i finansowych. 

Z biznesowego punktu widzenia, rynek elektroniczny pozwala na zastoso
wanie takiej komunikacyjnej technologii, która umożliwia automatyzację zawie
ranych transakcji ze zniesieniem lub ograniczeniem znaczenia czasu, miejsca 
i formy prowadzenia działalności. Konsekwencjami zastosowania informacyjnej 
technologii są między innymi: szybkość działania, zmniejszenie przypadkowych 
błędów i pomyłek, jak też możliwość bezpośredniego zawierania transakcji 
między tymi uczestnikami, którzy w innych warunkach nie zawarliby jej. 

System komunikacyjny funkcjonujący w elektronicznym rynku opiera się 
na sieci interakcji i relacji. Nie jest więc, jak wcześniej wspomniano, związany 
z konkretnym miejscem. Oczywiście ma to także dobre cechy: remont budyn
ku lub ulic dojazdowych, nie mówiąc już kolejkach na granicach, nie powo
duje zakłóceń w jego funkcjonowaniu i niedogodności, gdzie reklamować wy
tworzony produkt. 

Komunikacja w systemie elektronicznego rynku jest realizowana według 
procedury przedstawionej na rysunku 1. Schemat przesyłania informacji jest 
tu znacznie uproszczony, w realnych warunkach gospodarki globalnej jest 
bardziej złożony i wielostopniowy. 

I tak: kupujący, aby uczestniczyć w transakcji, powinien: 

1. Wyrazić wolę korzystania z rynku elektronicznego, czyli zgłosić ten fakt, 
podając swój identyfikator. W sytuacji, kiedy kupujący chce tylko zasię-
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Rysunek I 
Schemat przesyłania informacji na rynku elektronicznym 

Źródło: opracowanie własne. 

gnąć informacji o możliwości zakupu, procedura identyfikacji nie jest na 
ogół stosowana. Jednak należy pamiętać o tym, że anonimowego klien
ta nie zawsze traktuje się na takich samych prawach jak klienta znane
go. W sytuacji rynku globalnego należy przewidzieć określone rekomen
dacje. Takimi rekomendacjami mogą być między innymi: posiadanie od
powiednich norm (przykładowo certyfikaty ISO lub inne prestiżowe 
znaki jakości) albo gwarancje bankowe lub organizacji profesjonalnych. 

2. Wyszukać ofertę i uzyskać informacje o warunkach realizacji transakcji. 
Im pełniejszy jest zbiór ofert, tym większa pewność uzyskania pożąda
nych rezultatów. Jest to uzyskanie możliwości zakupu czy też otrzyma
nia usługi w najlepszej relacji między kosztami a efektami. Dla wyszu
kania odpowiednich ofert pożądane jest korzystanie z globalnych baz 
danych i baz wiedzy. W praktyce gospodarczej mamy do czynienia 
z następującymi sposobami zachowania się konsumenta na rynku: 

• biernym, kiedy wyszukuje oferty z istniejących zbiorów propozycji 
zawartych w bazie danych, 

• aktywnym, kiedy precyzuje swoje wymagania i oczekuje propozycji, 
• mieszanym, kiedy klient wyszukuje i precyzuje swoje wymagania. 

3. Przeprowadzić selekcję ofert i wybrać te, które najlepiej zaspokajają 
jego wymagania. Taka analiza jest wielokryteriowa i często wymaga 
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komunikacji pomiędzy lokalnymi i globalnymi bazami danych i wie
dzy. 

4. Nawiązać dialog z oferentami, doprecyzować warunki kontraktu i ne
gocjować sposób realizacji transakcji. 

5. Wybrać ofertę, podpisać odpowiednie dokumenty i realizować tran
sakcję. 

Sprzedający z kolei również postępuje w określonej sekwencji. Jeżeli nie 
zna dokładnie potrzeb rynku, to może zastosować system elektronicznego ba
dania, w którym prezentuje swoje zamierzenia i zbiera oferty. Ten sposób jest 
bezpieczny i zmniejsza ryzyko podjęcia nieprawidłowych decyzji rozwojowych, 
w tym inwestycyjnych. Informacje otrzymane z takiego badania są podstawą 
podjęcia decyzji o uruchomieniu produkcji. Jednak istnieją tu pewne niebez
pieczeństwa, a mianowicie: 

• kupujący nie zawsze chce lub może zaczekać na zaspokojenie swoich 
potrzeb, 

• konkurencja wcześniej zna plany produkcyjne konkurenta i może 
zmodyfikować swoje programy. 

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z funkcjonowaniem tzw. przezro
czystej organizacji. Wtedy, kiedy organizacja oferuje na elektronicznym rynku 
swoją produkcję lub usługę, możliwych wariantów działań jest wiele. I tak: 

• kupujący oferuje swój produkt lub usługę i czeka na zgłoszenie - jest 
to więc sytuacja, którą można określić jako bierną postawę organiza
cji. Jednak w zależności od umiejętności posiadanych służb marketin
gowych i dysponowanych środków organizacja może stosować bardzo 
różne rozwiązania aktywności na rynku tradycyjnym i elektronicznym. 
Globalizacja, jak wcześniej wspomniano, rozszerza zakres oddziaływa
nia uczestników rynkowej gry. 

• kupujący stosuje aktywną politykę na rynku elektronicznym, wykorzystu
jąc w tym celu możliwości, jakie daje CRM (Customer Relation Manage
ment). Potencjalni nabywcy otrzymują oferty adresowane bezpośrednio 
do nich. Oferty takie uwzględniają preferencje i potrzeby nabywców. 

Następne kroki to: negocjacje z klientami i (w sytuacji udzielenia kredytu 
całkowitego lub częściowego) sprawdzenie wiarygodności klienta. Istnieje tu 
możliwość funkcjonowania różnego typu wywiadowni gospodarczych, co jest 
szczególnie istotne w sytuacji, kiedy działamy na rynku globalnym. Szybkość 
i zasięg funkcjonowania elektronicznego rynku poważnie zwiększa potencjal
ne możliwości nieetycznego zachowania się uczestników transakcji. 

W wyniku funkcjonowania globalnej gospodarki elektronicznej istnieją 
szanse i zagrożenia dla organizacji pochodzących z krajów Europy Środkowo-
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wschodniej. Jak wcześniej zaznaczono, niezależnie od negatywnej opinii okre
ślonych osób i grup społecznych, globalizacja jako kierunek działań będzie 
nie tylko istnieć, ale obejmować coraz to nowe obszary gospodarki. Od rzą
dów, przedsiębiorców i menedżerów poszczególnych krajów Europy i innych 
części świata zależy, czy będą do nadejścia globalnej gospodarki przygotowa
ni czy też nie. Przygotowanie to możliwość czerpania wszechstronnych korzy
ści, natomiast w sytuacji odwrotnej - to wysokie koszty transakcji aż do moż
liwości bankructwa. Dlatego też przygotowanie to powinno dotyczyć zarówno 
sfery makro, czyli odpowiedniej polityki całego państwa, jak i sfery mikro, 
a więc przygotowania poszczególnych organizacji biorących udział w funkcjo
nującej nowej gospodarce elektronicznej. 

Na podstawie dotychczasowych obserwacji i analizy literatury przedmiotu 
uważam, że dla Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej przyszłe efek
ty przeważają nad ponoszonymi obecnie kosztami. Należy jednak pamiętać 
o określonych trudnościach występujących właśnie w tych krajach w porówna
niu z państwami Europy Zachodniej i Północnej oraz Stanami Zjednoczonymi 
AP i Japonią. Cena, jaką płacą te kraje, chcąc korzystać z możliwości, jakie 
daje gospodarka elektroniczna, wynika z następujących, zasygnalizowanych 
wcześniej zaszłości: 

1. Konieczność transformacji dotychczasowego systemu zarządzania, który 
był typowy dla systemu scentralizowanego i nakazowo-administracyj-
nego. Dlatego też transformacja musiała objąć zarówno systemy ko
munikacyjne, jak i działalność całego sektora finansowego, w tym sys
temu bankowego. 

2. Konieczność unowocześnienia infrastruktury zarządzania. Systemy 
komputerowe nie tylko nie były dostosowane do systemu gospodarki 
rynkowej, lecz były technicznie i ekonomicznie przestarzałe. Dotyczyło 
to każdego wcześniej wymienionego elementu infrastruktury zarządza
nia (sprzętu, sieci komputerowych i oprogramowania). 

Zaszłości te wpłynęły negatywnie na sposób i szybkość polskiego procesu 
transformacji, mimo że - jak stwierdza G. Kołodko (1999, s. 56) - Reformy 
gospodarki socjalistycznej w Polsce - choć doraźnie były kolejnymi porażkami, 
przerodziły się w ostatniej fazie w transformację i dodatnio na nią wpłynęły. 
Można jednak stwierdzić, że to, co było słabością polskiej gospodarki - prze-
starzałość infrastruktury sprzętowo-programowej (hardwerowo-softwerowej) 
- było w nowych warunkach zarazem motorem do skokowego unowocześnie
nia posiadanej infrastruktury zarządzania. Analizując gospodarkę Polski, mo
żemy zaobserwować, że pod względem nowoczesności komputerów i posiada
nego oprogramowania jesteśmy na poziomie krajów Unii Europejskiej. Gor
sza sytuacja jest, co już przedstawiono, w zakresie liczby posiadanych 
komputerów i sieci transmisji danych. 
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Analiza poszczególnych szans i zagrożeń procesu transformacji związa
nych z gospodarką elektroniczną pozwala na ich wytypowanie i opisanie. Przy 
obecnej naszej wiedzy trudno było przeprowadzić zarówno szacunkową anali
zę ilościową, jak i przypisać poszczególnym szansom i zagrożeniom współ
czynniki charakteryzujące rangę ich ważności. 

Mocnymi stronami gospodarki elektronicznej dla wspomagania procesu 
transformacji są: 

1. Pozwolenie organizacjom funkcjonującym na obszarze działalności go
spodarki elektronicznej na większą elastyczność działania niż w orga
nizacjach funkcjonujących na tradycyjnym rynku. 

2. Duża szybkość realizacji transakcji w porównaniu z większością trans
akcji realizowanych na rynku tradycyjnym. 

3. Prowadzenie wspólnej polityki przemysłowo-handlowej w ramach 
wszystkich organizacji wchodzących w skład tych gospodarek. 

4. Obniżenie kosztów realizacji transakcji w wyniku działania w cyber
przestrzeni w stosunku do jej realizacji w tradycyjny sposób. 

5. Obniżenie nakładów inwestycyjnych dla rozwoju organizacji poprzez 
możliwość tworzenia w ramach elektronicznej gospodarki organizacji 
wirtualnych. 

6. Brak w zawieranych transakcjach uprzedzeń kulturowych, rasowych 
i innych, ponieważ kontakty nawiązywane są na drodze elektronicz
nej. 

Zagrożeniami dla organizacji, które już funkcjonują lub pragną korzystać 
z możliwości gospodarki elektronicznej, są: 

1. Konieczność posiadania środków finansowych na zakup takiej Infor
macyjnej Technologii, która umożliwia realizację transakcji, a w tym 
dostęp do globalnych sieci komputerowych, takich jak Internet. 

2. Konieczność posiadania dostępu do dużych baz danych; rekomendo
wany jest też dostęp do baz wiedzy i hurtowni danych. 

3. Konieczność posiadania zaufania do wszystkich organizacji współpra
cujących w ramach gospodarki elektronicznej. 

4. Możliwość włączania się do przeprowadzanych transakcji firm niekom
petentnych i nie sprawdzonych. 

5. Niewydolność komputerowych urządzeń przejawiających się w tym, że 
szczególnie w krajach Europy Środkowowschodniej nie są one w więk
szości przystosowane do transmisji bardzo dużych zbiorów danych 
multimedialnych. 

6. Brak uregulowań prawnych dla funkcjonowania organizacji wchodzą
cych w związki w ramach elektronicznej gospodarki i ich odpowie
dzialności względem siebie i przed ich klientami. Większość organiza-
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cji nie posiada odpowiedniej znajomości zasad prawnych poszczegól
nych krajów, skąd pochodzą poszczególne organizacje funkcjonujące 
w ramach gospodarki elektronicznej. 

W konkretnej sytuacji to, co uważa się za szansę, może być zagrożeniem. 
Przykładowo uważa się, że dużą szansą na rozwój gospodarki elektronicznej 
jest rozwój Internetu. W ten sposób organizacja funkcjonuje faktycznie w wy
miarze globalnym. Możliwy jest przestrzenny szeroki zakres, na przykład nie 
tylko Europa Środkowowschodnia czy też cała Europa, ale też Ameryka Pół
nocna i Południowa, Nowa Zelandia czy Afryka. Jednak coraz częściej wystę
pują problemy z eksploatacją Internetu. Do najczęstszych bolączek można 
zaliczyć długi czas oczekiwania na połączenia, szczególnie w godzinach szczy
tu, jak też nie rozwiązane do końca sprawy związane z zabezpieczeniem da
nych, w tym problemy prawnych skutków podpisu cyfrowego. Organizacje te
lekomunikacyjne twierdzą zgodnie, że wielka liczba użytkowników powoduje 
tłok na łączach, co w konsekwencji zatyka sieć telefoniczną. Dla poprawy ta
kiej sytuacji trzeba ponieść znaczne nakłady inwestycyjne. Ich wydatkowanie 
powinno pozwolić na poprawę infrastruktury, która umożliwia między innymi 
funkcjonowanie e-biznesu, w tym wspomnianych wcześniej wirtualnych orga
nizacji. Wysokość nakładów potrzebnych na rozwój koniecznej infrastruktury 
(globalne sieci) ciągle rośnie. Dlatego wymagana jest odpowiednia polityka 
państwa, która powinna wspomagać możliwości tworzenia gospodarki elek
tronicznej. 

Tworząc ją, należy mieć na uwadze przestrogę, zamieszczoną w cytowa
nym wcześniej Raporcie ISF (2000). Pisze się tam, iż teoretycznie Internet 
umożliwia ludziom na całym świecie wzajemny dostęp do witryn www. 
W konsekwencji może to służyć różnorodności kulturowej i gospodarczej, 
gdyż może pomóc mniejszym kulturom przebić się na światowe rynki (w te
matyce referatu będzie to dotyczyć teoretycznej możliwości zaistnienia firm 
pochodzących z krajów Europy Środkowowschodniej na rynkach rozwiniętych 
państw, takich jak między innymi: Francja, Niemcy, Holandia, Japonia itd.). 
W praktyce, jak pokazuje przykład witryn oferujących informacje i autorów 
audiowizualnych, zdecydowanie najczęściej są odwiedzane witryny zaledwie 
kilku światowych, renomowanych dostawców. Jak wykazują analizy firm kon
sultingowych, internauci odwiedzają tylko 14 witryn na miesiąc i korzystają 
jednak tylko z tych witryn, które mają najpełniejszą i najbardziej atrakcyjną 
zawartość. Jeżeli chodzi bowiem o gospodarkę, to może zaistnieć podobna 
sytuacja, jak okazało się przy prowadzonych badaniach dotyczących interne
towych baz danych z zakresu kultury. Użytkownik może korzystać z różnych 
zasobów informacyjnych, ale korzysta z tych, które najbardziej przykuwają je
go uwagę. Inne organizacje mają też atrakcyjną treść, ale nie mają środków, 
aby ją odpowiednio zaoferować. 
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Gospodarka elektroniczna rewolucjonizuje sposoby dystrybucji produktów 
i usług, ale nie zmienia praw ekonomicznych rządzących gospodarką. I dlate
go organizacje pochodzące z krajów Europy Środkowowschodniej muszą się 
przygotować do konfrontacji z bardziej zasobnymi organizacjami Unii Euro
pejskiej czy też Stanów Zjednoczonych AP lub Japonii. 

Wspomniane wcześniej tworzenie wirtualnej organizacji jest jedną z najła
twiejszych dróg stworzenia własnej organizacji w ramach gospodarki elektro
nicznej, a zarazem jest to najmniej kosztowny sposób zostania przedsiębiorcą 
(J.Kisielnicki 2000). W tym celu wystarczy, jak uważa W. Titz (1995), siedzieć 
w domu i z sześcioma komputerami sterować działalnością wartą 10 miliardów 
dolarów. Wydaje się, że przytoczone konkretne wielkości mają znaczenie 
symboliczne. 

Badania nad przedsiębiorczością zostały przeprowadzone między innymi 
przez D. Blanchflowera i A. Oswalda (1999). Określili oni przedsiębior
czość za pomocą miernika, który określa stanowisko pracownika czy przy
szłego pracownika (studenta) co do jego preferencji - bycia najemnym pra
cownikiem, czyli praca u kogoś, czy też praca na swoim (self employed). 
W swoich badaniach uzyskali oni następujący wynik: 79,9% Polaków prefe
ruje zostanie przedsiębiorcą (pierwsze miejsce na liście). Inne kraje mają 
niższe wskaźniki; i tak wynoszą one dla USA - 70,8%, Niemiec - 64% czy 
też Francji - 41,8%. Jeżeli chodzi o kraje Europy Środkowowschodniej, to 
odpowiednie procenty wynoszą dla: Bułgarii - 55,4%, Węgier - 49,8%, 
Republiki Czech - 36,8%, Rosji - 33,2%. Moje badania nad przedsiębior
czością, przeprowadzone w 1999 roku, dotyczyły studentów uczelni war
szawskich studiujących ekonomię i zarządzanie. Okazało się, że procent 
studentów zainteresowanych zostaniem w przyszłości przedsiębiorcą jest 
znaczny i wynosi od 66% (studenci studiów wieczorowych i zaocznych) do 
85% (grupa studentów studiów dziennych). Jednak należy pamiętać, iż 
w Polsce jest tylko około 12% ludzi, których można określić mianem 
„przedsiębiorca". 

Przeszkody wyartykułowane przez badanych studentów na drodze do ka
riery przedsiębiorcy są różne. W większości jest to brak odpowiednich środ
ków finansowych. Procent osób, które właśnie tę barierę uważają za najbar
dziej istotną, wynosi około 80%. Początkującemu przedsiębiorcy trudno jest 
uzyskać kredyt w banku, dlatego te rozwiązania, które nie wymagają zaanga
żowania dużego kapitału, wydają się interesujące. 

Wirtualna organizacja działa w warunkach „przezroczystej organizacji", 
co oznacza, że wszystkie jej poczynania mogą być znane konkurencji. W ten 
sposób organizacja zostaje zmuszona do działania w sposób odpowiedzialny. 
Wirtualna organizacja na pewno może spowodować wzrost konkurencyjności 
organizacji pochodzących z krajów Europy Środkowowschodniej. 
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Uwagi końcowe 

Era społeczeństwa informacyjnego oraz realizowany proces transformacji wy
muszają konieczność podjęcia wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć. 
Jednym z nich może być inicjatywa utworzenia globalnej przestrzeni informa
cyjnej. Konkretne efekty mają różny wymiar. Analizując potencjalne efekty, 
należy również uwzględniać bariery, których przezwyciężenie jest niezbędne 
dla wejścia Polski w erę społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. Należy 
się zgodzić z K. Raidą (1997, s. 12), który pisze: Telekomunikacja, komputery, 
nowa technologia jako całość uwydatniają siłę człowieka, stwarzają możliwości 
połączeń na dużą odległość, przezwyciężają bariery czasowe. Jednocześnie ta sa
ma technologia czyni człowieka słabym i bezradnym, szczególnie w aspekcie da
leko bardziej skomplikowanych wartości, sensu istnienia i znaczenia ludzkiego 
wysiłku na tle społecznych transformacji. 

Największe efekty ekonomiczne można osiągnąć dzięki nawiązaniu współ
pracy gospodarczej, handlowi elektronicznemu i stosowaniu nowych form 
współpracy - tworzenia organizacji wirtualnych. Równocześnie należy pamię
tać, że istnieje na tej drodze poważna bariera ekonomiczna i powiązana z nią 
bariera techniczna. Jak bowiem starano się wykazać, Polska ma wiele do nad
robienia w zakresie budowy infrastruktury zarządzania. Nowe możliwości ko
munikacji między państwami Europy pozwolą na wzajemne i stałe współdzia
łanie i zrozumienie. Obecny referat również ma na celu zaproponowanie 
prowadzenia prac badawczych dotyczących problemów tworzenia wspólnej 
europejskiej przestrzeni informacyjnej. Przestrzeń taka na pewno będzie mia
ła wpływ na przyspieszenie procesu globalizacji w Polsce i innych krajach Eu
ropy Środkowowschodniej. Za wcześnie jest na określenie roli, jaką odegra 
w procesie tworzenia tej przestrzeni nowa strategia firmy Microsoft, tzw. Mi-
crosoft.NET. W ramach tej strategii będzie tworzony Internet nowej genera
cji, który umożliwi totalną komunikację wszędzie tam, gdzie komputer jest 
podłączony do sieci. 
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Witold T. Bielecki 

Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. 
Szanse i zagrożenia 
dla polskiej e-gospodarki 

Elektroniczny biznes 

Przez prawie trzydzieści lat swego istnienia (do roku 1990 włącznie) Internet 
był niekomercyjną siecią komputerową subsydiowaną przez rząd Stanów 
Zjednoczonych, pomyślaną jako nowoczesne narzędzie ułatwiające kontakt 
pracownikom akademickim przy prowadzeniu badań naukowych. W połowie 
lat osiemdziesiątych National Science Foundation stworzyła sieć o bardzo 
szybkiej transmisji danych, co pozwoliło na podłączenie do Internetu innych 
sieci, a następnie w 1991 roku odstąpienie od rygorystycznie przestrzeganych 
dotąd założeń o niekomercyjności sieci. Doprowadziło to do powstania ol
brzymiej sieci określanej jako World Wide Web. 

Szybko też dostrzeżono olbrzymie nowe możliwości biznesowe tkwiące 
w tak rozległej sieci i powstały rozmaite pomysły na ich wykorzystanie. Stąd 
pojawiły się terminy takie jak: electronic business - eBusiness, electronic com
merce - eCommerce, internet Commerce - iCommerce, czy digital commerce 
jako elektroniczne odmiany biznesu i handlu. Elektroniczny biznes jest oczy
wiście pojęciem najszerszym, ale głównie bazującym na elektronicznym han
dlu. Elektroniczny handel możemy zdefiniować po prostu jako kupowanie 
i sprzedawanie informacji, towarów i usług za pośrednictwem sieci typu In
ternet. 

Bardzo szybko zaczęły powstawać tak zwane komercyjne domeny czyli in
ternetowe adresy (URL - Uniform Resource Lokators), które otrzymały ozna
czenie „com". Stworzony został specjalny protokół dla realizowania przedsię
wzięć biznesowych - SHTP (Secure Hypertekst Transfer Protocol), który gwa
rantuje bezpieczne komunikowanie się, tj. potwierdzanie autentyczności 
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i prawdziwości ważnych z punktu widzenia realizowanego interesu danych. 
Chodzi tu przede wszystkim o takie rzeczy, jak potwierdzenie autentyczności 
podpisu, karty kredytowej, rachunku bankowego itp. 

Elektroniczny biznes to jednak nie tylko moda, ale rewolucyjne zmiany 
w podejściu do „robienia" biznesu. Zmiany w sposobie korzystania z infor
macji, kontaktowaniu się z klientem, dostawcą, a nawet pracownikiem, zmia
ny w marketingu i sposobie promocji itd. Schumpeter nazywa to kreatywną 
destrukcją (creative destruction). Uważa, że tylko „zniszczenie" starych sposo
bów robienia biznesu stwarza szansę na wykreowanie nowego podejścia do 
biznesu. Myślę jednak, że tradycyjne sposoby realizacji przedsięwzięć jeszcze 
długo będą funkcjonowały niezależnie od niewątpliwej „rewolucyjności" po
stępów biznesu elektronicznego. 

Dobrym przykładem zachodzących zmian jest Encydopedia Britanica, któ
rej tradycyjne nabycie wymagało zainwestowania kilku tysięcy dolarów. Dzi
siaj jest oferowana w trybie on-line czyli bezpośredniego dostępu w Interne
cie (http://www.eb.com) na podstawie wykupionej terminowej subskrypcji 
z gwarancją aktualnych informacji (jest ona uaktualniana trzy razy do roku). 
Encydopedia Britanica zapowiedziała już zaprzestanie dalszego wydawania 
encyklopedii drukiem. 

Rozwiązania dla e-biznesu muszą skutecznie stawić czoło pewnym nowym 
wyzwaniom, takim jak np.: 

• Zdefiniowanie nowych modeli funkcjonowania biznesu. 
• Umiejętność działania w sieciowym rozproszonym fizycznie i hetero

genicznym środowisku - B2B (business-to-business). 
• Konieczność indywidualizacji masowego klienta - B2C (business-to-

-consumer). 
• Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji zarówno 

dla B2B, jak i B2C. 

Teoretycy organizacji i zarządzania mają wspaniałe warunki do wymyśla
nia nowych rozwiązań organizacyjnych, tworzenia nowych modeli biznesu itd. 
I obserwujemy powstawanie nowych modeli elektronicznego biznesu od bar
dzo prostych, nie wymagających dużych nakładów, po bardziej wyrafinowane, 
wymagające poniesienia sporego wysiłku badawczego (badań rynkowych) 
i organizacyjnego. Najogólniej wyróżnia się modele: horyzontalny, funkcjonu
jący na rynku, typu wielu-dla-wielu, bądź dwa modele wertykalne: jeden-dla-
-wielu (niewielu dostawców, ale wielu odbiorców) i wielu-dla-jednego (wielu 
dostawców, a mało nabywców). Modele proste polegają na realizacji biznesu 
w Internecie przy wykorzystaniu różnych form stron internetowych. Można tu 
wymienić: Poster/Billboard model, On-line Yellow Pages model, Cyber brochure 
model, Virtual storefront model, Subscription model czy Advertising model. Na
tomiast modele, które mogą być wykorzystane do zaprojektowania nowego 

http://www.eb.com
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przedsięwzięcia, opartego na Internecie, to: 3.5.7 model, Internet Commerce 
Customer Service Life Cycle i Integrated Internet marketing model (I2M.)1. 
I tak nie wdając się w pogłębione rozważania: 

Model 3.5.7 został podzielony na trzy segmenty: 

1. Trzy kroki w kierunku lepszej koncentracji. 
2. Pięciowymiarowa strategia oceny potencjału obecności w sieci. 
3. Siedem posunięć taktycznych pozwalających na zbudowanie właści

wych planów działania. 

Internet Commerce Customer Service Life Cycle koncentruje się na typo
wym dla marketingu podejściu do klienta i składa się z czterech etapów two
rzących pętlę: 

• pomoc klientowi w określeniu jego potrzeb, 
• pomoc w dokonaniu ostatecznego wyboru i zakupu, 
• korzystanie z wszelkiego rodzaju zachęt do nabywania towarów 

i usług, 
• oferowanie usług posprzedażnych. 

Model I2M jest najbardziej skomplikowanym modelem obliczonym na 
stworzenie spójnej marketingowej strategii. Można to robić na wiele sposo
bów, wykorzystując między innymi: 

• „wirtualną atmosferę" - np. stworzenie wspaniałego wizualnego obra
zu firmy, 

• delegację uprawnień podległym pracownikom, 
• częste pozbywanie się informacji zdezaktualizowanej, 
• wychwytywanie nowinek, 
• operowanie symbolami i znakami, np. logo, 
• w miarę możliwości dawanie klientowi szansy sprawdzenia towaru 

przed zakupem, 
• reklamę, 
• monitorowanie celowo rozsyłanych w sieci informacji, 
• dbanie o dobre stosunki z tradycyjnymi środkami masowego przekazu, 
• politykę informacyjną opartą na grupach zainteresowania czy często 

zadawanych pytaniach (FAQ), 
• wykorzystywanie lokalnych przyzwyczajeń i tradycji (zob. Lawrence et 

al., 1998). 

Jak w każdej nowej dziedzinie, należy spodziewać się powstawania no
wych propozycji form działania w Internecie. Aby jednak zaistnieć i prze-

1 Z powodu kłopotów przy tłumaczeniu informatycznych terminów angielskich pozosta
wiam nazwy modeli w oryginalnym brzmieniu. 
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trwać, powinny one zawsze obejmować: planowanie, sterowanie, monitorowa
nie, właściwy dobór internetowych narzędzi i kontrolę jakości. 

e-Marketing 

Kategorią otrzymującą dzięki Internetowi nowe oblicze jest marketing, a wła
ściwie dzisiaj już e-Marketing, zwany też cybermarketingiem. I rzeczywiście 
stwarza on pewne nowe dodatkowe możliwości: 

• tworzenie nowych kanałów dystrybucji i sprzedaży, 
• prowadzenie relatywnie tanich akcji reklamowych o bardzo dużym za

sięgu, 
• zastępowanie masowego marketingu bardziej efektywnym marketin

giem bezpośrednim, 
• szybkie dostarczanie klientom dodatkowych informacji na życzenie, 
• zautomatyzowanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, 
• permanentne zbieranie danych o klientach, pozwalających na skutecz

niejsze ukierunkowanie działań marketingowych, 
• szybkie zbieranie danych i opinii o produkcie lub usłudze i na tej pod

stawie szybsze reagowanie przez dokonywanie poprawek i udoskonaleń, 
• tworzenie wzajemnych powiązań między klientami w celu wymiany do

świadczeń, opinii czy rekomendacji, 
• tworzenie klubów miłośników firmy lub klubów użytkowników produktu, 
• wprowadzenie formy dialogu z klientem w miejsce formy monologo

wej tradycyjnych środków marketingowych. 

W cybermarketingu zaproponowano także nowych „pięć P". Przypomnij
my: w przypadku tradycyjnych „pięciu P" chodziło o: product, price, place, 
promotion, packaging, które zresztą nadal obowiązują również w elektronicz
nym biznesie. Tom Patty, główny księgowy Nissana, uważa jednak, że podej
ście to było właściwe dla tradycyjnych gospodarek. Natomiast nadchodząca 
epoka, charakteryzująca się narastającym stopniem chaosu, wymaga zdefinio
wania nowych „pięciu P". Jego zdaniem w cybermarketingu są to: paradox, 
perspective, paradigm, persuasion i passion (zob. Lawrence et al., 1998). 

Wirtualna przedsiębiorczość 

Dzisiaj uzasadnione staje się także operowanie pojęciem wirtualnej przedsię
biorczości, czyli przedsiębiorczości realizowanej w cyberprzestrzeni. Umiejęt-



Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki 137 

ności poruszania się i operowania w tym nowym środowisku muszą opanować 
wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają ambicję zaistnieć w globalnym społeczeń
stwie informacyjnym. Istnieją dwa aspekty przedsiębiorczości wirtualnej. Pierw
szy to znajomość i „techniczna" umiejętność poruszania się w istniejącej już 
i stale rozwijającej się cyberprzestrzeni. Drugi polega na dostosowaniu przed
siębiorczej mentalności człowieka do działania w wirtualnej rzeczywistości. 

Dzisiejszy przedsiębiorca przestaje być przedsiębiorcą lokalnym w trady
cyjnym znaczeniu tego słowa. Podobnie zmienia się pojęcie rynku lokalnego, 
który dzisiaj przestał już być miejscowym bazarem. Podlega on szerokiej pe
netracji firm poszukujących rynków zbytu - firm, które geograficznie mogą 
być od niego bardzo odległe. Stąd i przedsiębiorca zasięgiem swojego działa
nia musi objąć coraz większe terytorium. Wielu przedsiębiorców zaczyna so
bie uzmysławiać istnienie cyberprzestrzeni. Postrzegają ją z jednej strony jako 
zagrożenie dla swoich interesów realizowanych tradycyjnymi metodami, 
z drugiej jako szansę w przypadku umiejętnego w niej zaistnienia. Aby jed
nak zaistnieć w cyberprzestrzeni, trzeba ją dobrze poznać, zrozumieć istotę 
wirtualnej przedsiębiorczości, a następnie konsekwentnie realizować stworzo
ne przez nią szanse rozwoju. 

Przedsiębiorcy zawsze działali w warunkach niepewności, teraz dodatko
wo wielu z nich może poczuć się jeszcze bardziej niepewnymi czy wręcz zagu
bionymi wobec możliwości działania w słabo zidentyfikowanym nowym śro
dowisku. 

Według opublikowanych ostatnio przez PAP badań Demoskopu w Polsce 
tylko 20,3% skomputeryzowanych firm ma dostęp do Internetu. Ponad poło
wa firm działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (57,6%) 
nie posiada w ogóle komputerów, a tylko 20,3% firm tego sektora ma dostęp 
do Internetu. Z badań tych wynika, że jedną z istotnych barier utrudniają
cych podjęcie decyzji o wprowadzeniu Internetu do firmy jest brak dostatecz
nej wiedzy o jego zastosowaniu. Przedstawiciele większości przebadanych 
firm (60%) uważają, że jest on przydatny raczej w dużych firmach. Ponad 
60% nie widzi wykorzystania Internetu w bezpośredniej działalności swojej 
firmy. 

Jeżeli jednak przedsiębiorczość jako dominująca cecha charakteru „zagłu
szy" ową niepewność i zagubienie w nowym środowisku, a mimo to przedsię
biorca podejmie realizację przedsięwzięcia, to jest wysoce prawdopodobne, 
że będzie ono skazane na niepowodzenie. Intuicja zaczyna odgrywać coraz 
mniejszą rolę w porównaniu do tej, jaką odgrywała w odkrywaniu utajonego 
popytu na tradycyjnych rynkach. 

Nadchodząca era globalnego społeczeństwa informacyjnego spowoduje 
zapewne zmiany w podejściu do problematyki przedsiębiorczości. Motto no
wych współczesnych firm według Martina (1996, s. 158) powinno brzmieć: 
Smali, Bright, Fast, and Virtual, czyli małe, inteligentne, szybkie i wirtualne. 
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Rzecz bardzo ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy - nawet mała i po
czątkująca firma, ale zaprojektowana jako cybercorp, dzięki Internetowi jest 
w stanie przezwyciężyć główną przewagę konkurencyjną zadomowionych na 
rynku dużych firm, tzn. dostęp do zasobów (przede wszystkim informacyj
nych). To tak, jakby zanikało znaczenie ekonomii skali i szanse na rynku kon
kurencyjnym nowego małego podmiotu wyrównywały się z szansami potenta
tów rynkowych w danej branży. Stare wielkie firmy, ze swoją skostniałą struk
turą, przyzwyczajeniami, własną kulturą uświęconą tradycją i wewnętrzną 
polityką, mają wielkie trudności z przestawieniem się na nowoczesną struktu
rę i rozwiązania organizacyjne. Natomiast mała, „ruchliwa" jednostka, otwar
ta na wszelkie nowatorskie rozwiązania, bez trudu skorzysta z każdej możli
wości dającej jej szanse powiększenia swojej działalności, a przez to mocniej
szego zakotwiczenia się na rynku. Kiedyś wzrost firmy następował powoli 
i dopiero po co najmniej dziesięcioletniej działalności na rynku przychody 
przekraczały 100 milionów dolarów. W ostatnim dziesięcioleciu byliśmy 
świadkami błyskawicznych jak na kategorie gospodarcze rozwojów firm. Na 
przykład wartość sprzedaży firmy McCaw Cellular Communication w szóstym 
roku jej działalności osiągnęła prawie 13 miliardów dolarów. Netscape, który 
stał się najpopularniejszą internetową przeglądarką, w ciągu zaledwie szesna
stu miesięcy osiągnął 2 miliardy dolarów. PC Flowers, czyli zamawianie kwia
tów wyłącznie przez Internet, osiągnęło obrót 10 milionów dolarów zaledwie 
po roku działalności. 

Dzisiaj możemy już mówić o wirtualnym środowisku ekonomicznym, któ
re (Anghern, 1997) ma cztery wymiary: 

• informacyjny (VIS - Virtual Information Space), 
• komunikacyjny (YCS - Virtual Communication Space), 
• dystrybucyjny (VDS - Virtual Distribution Space), 
• transakcyjny (YTS - Virtual Transaction Space). 
Sformułował on model takiego wirtualnego internetowego środowiska 

(ICDT - Information, Communication, Distribution, Transportation), będący 
próbą uporządkowania strategii stosowanych przez firmy wykorzystujące 
w swojej działalności Internet. Korzyści, jakie niesie dla firmy zaistnienie 
w wirtualnym środowisku internetowym, to: 

1. Zwiększenie znajomości firmy i jej produktów poprzez działania mar
ketingowe (VIS). 

2. Wpływ na kształtowanie się wizerunku jej produktów poprzez monito
rowanie rynku i wydawanie opinii zainteresowanym klientom (VCS). 

3. Redukcja kosztów i tworzenie nowych produktów dzięki dystrybucji 
via Internet (VDS). 

4. Redukcja kosztów, poprawa jakości i tworzenie nowych produktów 
dzięki transakcjom via Internet (VTS). 
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Model ICDT pozwala zrozumieć, w jaki sposób firmy dostosowują swoje 
produkty do wymagań rynkowych, wykorzystując maksymalnie nowe możli
wości stworzone przez Internet. Za pomocą Internetu tworzą one produkty 
substytucyjne i komplementarne oraz pozycjonują je na rynku. 

Dźwignie przedsiębiorczości 

Jeżeli istniejący tradycyjny sklep zdecyduje się na uruchomienie swojej wirtu
alnej wersji, to najbardziej spektakularnym efektem będzie znakomite po
większenie liczby potencjalnych klientów. W takiej sytuacji będziemy mogli 
mówić o zjawisku dźwigni przedsiębiorczości pierwszego rodzaju, czyli o sy
tuacji, gdy małe przyrosty w nakładach i małe zmiany w ich strukturze powo
dują wyjątkowo wysoki przyrost efektów. 

Doskonałym przykładem takiej dźwigni finansowej towarzyszącej wirtual
nej przedsiębiorczości jest umożliwienie podejmowania działań marketingo
wych przy stosunkowo niewielkim budżecie przeznaczonym na te cele. Oto 
jakie działania w tym zakresie może podjąć przedsiębiorca zainteresowany 
skutecznym wykorzystaniem e-marketingu: 

Założyć sobie własną, atrakcyjną graficznie i plastycznie stronę w WWW. 
Umieścić internetowy adres strony we wszystkich materiałach i doku
mentach firmowych. 
Wymyślić sposób na przyciągnięcie użytkowników Internetu do oglą
dania swojej strony np. przez cotygodniowy dowcip czy anegdotę, 
ogłoszenie permanentnej loterii z nagrodami itp. 
Założyć licznik w celu kontroli liczby osób odwiedzających tę stronę. 
Umieścić informacje o swojej stronie w branżowych internetowych 
biuletynach. 
Stworzyć własne internetowe biuletyny poświęcone własnym produk
tom. 
Rozsyłać informacje o swoich wyrobach lub usługach przez pocztę 
elektroniczną. 
Dotrzeć do tzw. focused group, czyli grup ludzi, których łączą wspólne 
zainteresowania (tam wszelkie nowe informacje rozchodzą się błyska
wicznie). 
Umożliwić klientom korzystanie z kart kredytowych lub cyfrowych pie
niędzy. 
Przeprowadzać badania rynkowe via e-mail, np. zadawanie pytań co 
do preferencji, upodobań, stopnia zaspokojenia potrzeb itp. 
Organizować grupy dyskusyjne na tematy związane bezpośrednio lub 
pośrednio z działalnością firmy i umiejętnie nimi sterować. 
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• Zakładać internetowe fan kluby swojej firmy, dzięki czemu nowi klien
ci mogliby zapoznawać się z referencjami dotyczącymi produktów czy 
usług realizowanych przez jego firmę. 

Duże firmy, wyczuwając zagrożenia, szukają swojej szansy utrzymania sil
nej pozycji rynkowej w różnych formach reengineeringu. Ponoszą olbrzymie 
nakłady, uzyskując wątpliwy efekt. Wydaje się, że dzisiaj zmiany powinny iść 
daleko dalej. 

Fińska firma Nokia przez sto kilkadziesiąt lat produkowała wyroby 
z drewna. Załamanie się rynku byłego ZSRR wpędziło tę firmę w kłopoty 
grożące bankructwem. Ambitne próby przestawienia produkcji na telewizory, 
a następnie małe komputery, nie powiodły się. Wówczas Jorma Ollila do
strzegł szanse i potencjał tkwiący w telefonach komórkowych i nie był w tym 
specjalnie oryginalny, ponieważ potentaci w produkcji telefonów też dostrze
gli i podobnie oszacowali przyszłość telefonii komórkowej. Genialność Ollili 
polegała na stworzeniu działu produkcji telefonów komórkowych jako firmy, 
którą dzisiaj zdefiniowalibyśmy jako wirtualną cybercorp. Zlecił na zewnątrz 
wyspecjalizowanym firmom większość prac projektowych, produkcję chipów 
i innych komponentów. Pozwoliło mu to w relatywnie szybkim czasie urucho
mić produkcję kieszonkowych telefonów, wyprzedzić konkurencję i stać się 
producentem numer jeden w Europie, a drugim po Motoroli w Stanach 
Zjednoczonych. Jednocześnie Nokia rozpoczęła ofensywę w Chinach, gdzie 
bardzo niewielka liczba mieszkań posiada połączenie telefoniczne i bezprze
wodowa telefonia stwarza szansę na szybką telefonizację tego gigantycznego 
kraju. 

Przykład Nokii dowodzi, że na dzisiejszym rynku szybkość działania jest 
ważniejsza niż wielkość firmy i jej pozycja. Wirtualne rozwiązania w organiza
cji i zarządzaniu to tak jak prędkość światła w fizyce. Jest bezwzględnie naj
większa i jednocześnie bezwzględnie ograniczona. Jednak owa granica jest 
tak daleko, że zostawia praktycznie nieograniczone pole dla pomysłowości 
człowieka w ciągłym dążeniu do jej osiągnięcia. 

Reakcją wielkich korporacji na powstawanie małych, sprawnych, wirtual
nych organizacji jest tworzenie wokół siebie małych, elastycznych w działaniu 
firm i przekazywanie im wielu wykonywanych przez siebie zadań. Japoński 
koncern Kyocera stworzył 800 takich małych przedsiębiorstw nazywanych 
amebami, których egzystencja w symbiozie z koncernem przynosi obopólne 
korzyści. Powstałe z połączenia szwajcarskiego Brown Boveri i szwedzkiego 
Asea, ABB podzieliło się na 1300 odrębnych przedsiębiorstw. Wydaje się, że 
wspomniana wyżej waga szybkości reakcji na zmiany popytu lub powstawanie 
nowego upoważnia do postawienia hipotezy, że lepszym rozwiązaniem od 
wchodzenia w skomplikowany i żmudny proces reengineeringu jest przekształ
cenie korporacji w cybercorp. 
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Wagę szybkości reakcji na zmiany popytu doceniła pewna kanadyjska fir
ma produkująca snowbordy w lecie (na najbliższą zimę) i skutery wodne zimą 
(na najbliższe lato). Wydawałoby się, że jest to bardzo rozsądne rozwiązanie. 
Okazało się jednak, że firma ta nie miała dobrego rozpoznania w światowym 
popycie i przygotowała za małe zapasy na dany sezon, co spowodowało na
tychmiastowe wypełnienie luki przez japońską konkurencję, której wyroby 
traktowane były przez klientów jako w pełni użyteczne kopie sprzętu kana
dyjskiego. Gdyby firma kanadyjska wykorzystała sieć Internet do badania po
pytu, uzyskałaby lepszą w nim orientację i być może nie zostałaby zdystanso
wana przez konkurencję., 

Zastosowanie sieci do wyszukiwania i przepływu informacji pozwala w wir
tualnej firmie osiągnąć niespotykaną dotychczas „elektroniczną" prędkość re
akcji na zmiany zachodzące na rynku. Owa elektroniczna prędkość może tak
że pełnić rolę, którą dla odróżnienia od opisanej wcześniej nazwiemy dźwi
gnią przedsiębiorczości drugiego rodzaju. Dzięki niej przedsiębiorca będzie 
w stanie skutecznie wyprzedzić konkurentów i „zdjąć" z rynku rentę nowości, 
ponieważ przeprowadzone przez niego badania rynkowe będą szybsze i bar
dziej wiarygodne (próbka będzie statystycznie bardziej reprezentatywna). 

Reasumując możemy powiedzieć, że świadomie realizowana wirtualna 
przedsiębiorczość wykorzystująca sieć internetową: 

• eliminuje lub minimalizuje opóźnienia w dostępie do niezbędnej infor
macji, 

• pozwala na przyspieszenie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 
sprzężeń zwrotnych, 

• ułatwia zrozumienie środowiska rynkowego, na którym przedsiębiorca 
działa lub ma zamiar działać, 

• umożliwia szybką weryfikację pomysłów na nowe przedsięwzięcia 
przed ich wdrożeniem, 

• stwarza bliższe relacje między handlowymi partnerami, 
• ułatwia i upraszcza system sterowania realizacją przedsięwzięcia, 
• usprawnia obsługę klientów i podnosi stopień ich satysfakcji dzięki za

stosowaniu koncepcji strumieni wartości, 
• zmniejsza rzeczowe nakłady na organizację przedsięwzięcia, 
• pozwala na gromadzenie i natychmiastowe przetwarzanie danych 

o klientach, 
• pozwala na docieranie do marketingowych grup celowych, 
• umożliwia relatywnie tanią i szeroką reklamę, 
• opierając się na obrocie bezgotówkowym, podnosi bezpieczeństwo 

operacji finansowych. 

Na podstawie powyższych rozważań powstaje pytanie: Jakie naprawdę 
skutki rodzi wirtualna rzeczywistość dla menedżerów i przedsiębiorców? Ist-
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nieją dwa aspekty wpływu wirtualnej rzeczywistości na zarządzanie. Pierwszy 
- oczywisty - to objęcie (co zresztą nastąpiło) rozległych sieci komputero
wych penetracją przez pełnych inicjatywy i pomysłów przedsiębiorców. Po
wstało wiele małych firm oferujących różnego rodzaju usługi związane z dzia
łaniem w Internecie. I drugi aspekt - to konieczność zmiany w mentalności 
ludzi podejmujących decyzje dotyczące strategicznego rozwoju firm, dla któ
rych pracują. 

Wirtualna rzeczywistość stwarza unikatowe możliwości treningu predyspo
zycji przedsiębiorczych bez ponoszenia konsekwencji finansowych (zob. Bie
lecki 1999). Wirtualność możemy traktować jako podkategorię terminu „sy
mulacja". Jeszcze nie tak dawno w komputerach można było sobie samemu 
zdefiniować dysk wirtualny, który zamiennie był nazywany dyskiem symulo
wanym lub RAMdyskiem, ponieważ stanowił część pamięci RAM. Nazywanie 
tego dysku symulowanym wynikało stąd, iż posiadał on wszystkie cechy twar
dego dysku i jego współpraca z komputerem od strony funkcjonalnej przebie
gała również identycznie z wyjątkiem jednego - nie istniał fizycznie, był jedy
nie odpowiednio tymczasowo zdefiniowaną częścią pamięci RAM i po wyłą
czeniu zasilania znikał wraz z całą swoją zawartością. Powstaje pytanie: na 
czym polegała jego atrakcyjność czy przewaga nad dyskiem twardym? Otóż 
działał on nieporównanie szybciej, bo z prędkością pracy procesora. Dysk sy
mulowany, zwany wirtualnym, jest moim zdaniem najczystszą formą wirtual
nej rzeczywistości, do której jak do wzorca możemy odnosić wszystkie po
wstające mniej lub bardziej uzasadnione użycia tego pojęcia w różnych dzie
dzinach życia i różnych kontekstach. Możemy więc przyjąć, że wirtualna 
rzeczywistość jest po prostu perfekcyjnie symulowaną rzeczywistością we 
wszystkich swoich aspektach (więcej na ten temat zob. Bielecki 2001). 

Symulacja i symulatory były znane i wykorzystywane z powodzeniem od 
dawna, ale dopiero dzisiejsze „potężne" komputery i towarzyszący im osprzęt 
oraz oprogramowanie pozwalają na stworzenie tak doskonałej jakościowo sy
mulacji rzeczywistości, że można ją nazwać wirtualną. Pozwala ona ludziom 
poczuć się w owej cyfrowej przestrzeni jak na jawie, czyli wprowadzić się 
w taki stan, że mimowolnie zaczynają wierzyć, iż ich działanie będzie miało 
rzeczywiste konsekwencje, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego bez
pieczeństwa. Ludzie zaczynają się wówczas zachowywać identycznie jak w re
alnym świecie, w którym żyją na co dzień. Poza powszechnie znanymi aspek
tami rozrywkowymi, jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość, jest wiele 
bardzo cennych jej zastosowań: lekarze ćwiczą przeprowadzanie skompliko
wanych i niebezpiecznych dla życia pacjentów operacji, wybitny specjalista 
chirurg może nadzorować przebieg bardzo trudnej operacji dokonywanej na 
innym kontynencie, architekt razem ze zleceniodawcą mogą odbyć wędrówkę 
po wszystkich pomieszczeniach dopiero co zaprojektowanego domu, żołnie
rze uczą się i doskonalą w posługiwaniu bardzo drogim nowoczesnym sprzę-
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tern wojskowym bez powodowania wypadków i strat materialnych, armia 
przeprowadza bezkrwawe działania wojenne, doskonaląc procesy dowodzenia 
olbrzymimi jednostkami wojskowymi itd. Musimy sobie uświadomić jednak 
fakt, iż obecnie w cyberprzestrzeni przestał obowiązywać początkowo bardzo 
istotny atrybut wirtualnej rzeczywistości, jakim była gwarancja bezpieczeń
stwa co do skutków przebywania w niej. Po opuszczeniu wirtualnej rzeczywi
stości wszelkie obserwowane skutki zachowania się w niej znikały. Dzisiaj 
w wirtualnym sklepie klient naprawdę realizuje swój popyt i naprawdę wyda
je swoje pieniądze, chociaż obecnie mogą to już być pieniądze elektroniczne 
w wirtualnej postaci. Nadal jednak wirtualna rzeczywistość stanowi doskonałe 
środowisko dla treningu przedsiębiorczości w rozumieniu predyspozycji do 
odkrywania i realizacji nowych efektywnych przedsięwzięć. 

Możliwości techniczne wykorzystania Internetu do treningu przedsiębior
czości potwierdza nowatorskie rozwiązanie multimedialne zaprezentowane 
przez firmy sieć Plus GSM i Matrix.pl. Jest to wirtualne inteligentne Miasto 
Plusa. Aplikacja ta umożliwia udział w tworzeniu wirtualnej społeczności. 
Można powiedzieć, że jest to alegoria życia w prawdziwym mieście. Miasto 
Plusa podzielone jest na dzielnice. W centrum znajduje się m.in. ratusz, in
formacja turystyczna itd. W dzielnicy mieszkaniowej można wynająć aparta
ment lub zbudować swój własny dom. W dzielnicy handlowej znajdują się 
sklepy i punkty usługowe. Miasto Plusa ma być stale rozbudowywane - może 
więc stać się doskonałym poligonem doświadczalnym dla wszystkich poten
cjalnych przedsiębiorców. 

Przyszły rozwój elektronicznej gospodarki 

Według Gartner Group efektywność pracy, mierzona przychodami na zatrud
nionego w firmach szeroko stosujących technologie internetowe, jest co 
najmniej o 150% wyższa niż w firmach działających tradycyjnie. Giga Infor
mation Group przewiduje, że w roku 2002 globalna wartość e-commerce 
przekroczy lbln USD, a oszczędności z tytułu wdrożenia technologii interne
towych przekroczą 1,25 bln USD. Szczególnie dobrze zarysowane zostały per
spektywy B2B. Transakcje zawierane miedzy firmami są na tyle duże warto
ściowo, że opłaca się ponosić stosunkowo duże koszty i spory wysiłek, by za
bezpieczyć się przed nieuczciwymi parterami. W przypadku B2C często się to 
nie opłaca, dlatego tego typu biznes rozwija się w wybranych nisko ryzykow
nych dziedzinach, jak np. sprzedaż książek. 

Internet uznano za główny czynnik wzrostu gospodarczego. Jednakże fir
my internetowe nie powstawały w wyniku zaspokajania odkrytego nowego 
popytu na rynku. Najczęściej firmy te powstawały w wyniku intuicyjnego 

http://Matrix.pl
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(umiejętnie podsycanego przez producentów technologii teleinformatycznej) 
uświadomienia sobie potężnych potencjalnych możliwości tkwiących we 
współczesnych technologiach informatycznej i telekomunikacyjnej. Dobrze 
edukowani, nowocześni przedsiębiorcy, swobodnie poruszający się w obsza
rach teleinformatycznej technologii, zaczęli wymyślać i podejmować przedsię
wzięcia pozwalające zachwycić nowymi rozwiązaniami, a przede wszystkim 
niespotykaną szybkością i skalą. Naukowcy i ekonomiści dostali nowy atrak
cyjny materiał do badań nad obserwowanymi nowymi procesami w gospodar
ce, społeczeństwach itd. Zaczęli się prześcigać w ogłaszaniu powstania nowej 
Ery Społeczeństwa Informacyjnego, Społeczeństwa i Gospodarki Globalnej, 
„nowej gospodarki", będących synonimami gospodarki internetowej, elektro
nicznej czy wirtualnej itp. Tymczasem popyt wywołany przez firmy interneto
we okazał się płytki, a przynajmniej za płytki w stosunku do potencjału wy
twórczego nowych firm. Za internetowy biznes wzięło się dużo młodych od
ważnych ludzi, którzy jednak swoją edukację pogłębiali głównie w zakresie 
informatycznej technologii, a nie ekonomii czy zarządzania. A dzisiaj tempo 
zmian jest tak duże, że menedżerowie nie mogą sobie pozwolić na popełnia
nie błędów. Inercja błędnych decyzji może spowodować bardzo dalekie odsu
nięcie ich od zyskodajnych źródeł internetowego rynku. 

W roku 2000 obserwujemy stopniowo narastającą dekoniunkturę na rynku 
internetowym. Przez świat przetoczyła się fala bardzo dużych spadków kursów 
giełdowych spółek internetowych, a nawet bankructw. Jeszcze do końca 1999 
roku akcje IT, szczególnie firm bezpośrednio zaangażowanych internetowo, bi
ły wszelkie rekordy. Wartość akcji Cisco, tworzącego infrastrukturę Internetu, 
przekroczyła łączną wartość przemysłu samochodowego i lotniczego USA. 
Okazało się jednak, że król jest nagi. Firmy internetowe przynoszą straty. 
W konsekwencji Amazon.com stracił 70% swej wartości giełdowej. W pierw
szej połowie 2000 roku zbankrutowało 76 dotcoms (firm internetowych). NA-
SDAQ - indeks notowań firm technologicznych, który osiągnął już poziom 
5130, spadł o około 20%, chociaż nadal utrzymuje się na poziomie ponad 
dwukrotnie wyższym niż dwa lata temu. Dwa wielkie bankructwa - to: 

• Boo.com - największy sklep odzieżowy Internetu, 
• Toysmart.com - sklep z zabawkami należący do Disneya. 

Straty poniosła większość wielkich i znanych sklepów internetowych: wspo
mniany Amazon.com - księgarnia, CDNow.com - sklep muzyczny, Price.com 
- działająca na oryginalnym pomyśle wyszukiwania towaru po cenie zapropo
nowanej przez klienta - „Powiedz mi, ile możesz zapłacić, a ja znajdę dla cie
bie stosowną ofertę". Okazało się, że jedynym towarem dobrze sprzedającym 
się w tej formule są bilety lotnicze, i akcje jej spadły ze 160 do 5 USD. 

Według badań przeprowadzonych przez NielsenMedia Research liczba 
kupujących w e-sklepach stabilizuje się, a w pewnych dziedzinach (np. kom-

http://Boo.com
http://Toysmart.com
http://CDNow.com
http://Price.com
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puterów) spada. Spada także liczba internautów serfujących w sieci z domo
wych komputerów. Natomiast rosną koszty zakupu przez Internet. Prognozy 
ekspertów dla e-sklepów nie są dobre. W tej sytuacji nie dziwi, że w USA do 
połowy listopada 2000 zamknięto 130 e-spółek, a 8000 ludzi straciło w nich 
pracę (zob. raport firmy Webmergers.com). 

Warto jednak w tym miejscu zauważyć, iż odsetek bankrutujących spółek 
internetowych jest porównywalny z odsetkiem bankrutujących firm w innych 
branżach. Potwierdza to tylko, że obowiązywanie praw ekonomii nie zmieniło 
się w wyniku zastosowania nowoczesnej technologii informatycznej. Zaczęły 
jedynie działać szybciej. 

Futurysta Alvin Toffler zapowiadał, że w „nowej gospodarce" znikną mia
sta jako społeczne formy organizacyjne charakterystyczne dla rewolucji prze
mysłowej i epoki poindustrialnej. Globalizacja miała oznaczać „wszystko 
i wszędzie". Wszystko wskazuje jednak na tendencje przeciwne i wzmocnie
nie roli miast i rejonów zurbanizowanych w życiu gospodarczym świata. 
Wprawdzie biznes lokuje się tam, gdzie ma dostęp do informacji, a więc dzi
siaj teoretycznie może to być dowolne miejsce na ziemi, jednak biznes nadal 
wybiera pośrednią lub bezpośrednią bliskość wielkich aglomeracji. Jest to 
współczesny paradoks, że wirtualny biznes, pozbawiony materialnej bazy 
i więzi, wzmocnił miasta jako struktury społeczno-gospodarcze. Myślę, że do
póki człowiek będzie stanowił istotę każdego bytu, dopóty jako istota spo
łeczna będzie dążył do przebywania z innymi sobie podobnymi. Tak samo jak 
łatwość w zawieraniu internetowych znajomości nie zastąpi tradycyjnych spo
sobów bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej - wręcz przeciwnie, można 
obserwować pewną ich intensyfikację. Może dopiero wówczas, gdy pojawi się 
praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, np. do zarządzania firmą, na
stąpią rewolucyjne zmiany w organizacji społeczeństw i wówczas zaczną zani
kać miasta. 

W Polsce uwaga przedsiębiorców koncentruje się na tradycyjnych for
mach handlu. Niepokoi ich fakt, iż z mapy Polski znikają szybko ostatnie 
wolne miejsca nie zajęte jeszcze przez duże zagraniczne sieci handlowe. Za
częło się od wielkich aglomeracji miejskich, a obecnie docierają one do coraz 
mniejszych ośrodków. Udział super-, hipermarketów oraz tanich tzw. sklepów 
dyskontowych w sprzedaży polskiego handlu detalicznego wzrósł w 1999 roku 
do 22%, a na podstawie dostępnych oficjalnie zapowiedzi oraz porównań 
z rynkami Czech czy Węgier, do 2003 roku osiągnie zapewne poziom około 
50%, mimo iż polscy kupcy starają się integrować w działaniach blokujących 
kolejne inwestycje zagranicznych sieci handlowych (zob. Raport o polskim 
handlu - „Rzeczpospolita" 2000, nr 197). Sprawdzenie się tych prognoz, któ
re wielu ekonomistów uważa za zatrważające, może zostać poważnie i „po
myślnie" zakłócone przez rozwój tzw. handlu uniwersalnego. Terminem tym 
określa się handel oparty na najnowszych, w pełni bezpiecznych wirtualnych 

http://Webmergers.com
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technikach płatniczych. Wprowadzenie i upowszechnienie takich technik ma 
spowodować rozwój handlu elektronicznego (eCommerce) i handlu mobilne
go (mCommerce). Organizacja Visa International intensywnie przygotowuje 
w ramach swoich inicjatyw e-Visa (wersja amerykańska) i Virtual Visa (wer
sja dla Unii Europejskiej) takie nowe technologie wysokiego poziomu zabez
pieczenia realizowanych transakcji, szybkości, niezawodności oraz indywidu
alizacji obsługi masowego klienta. Nowy program, realizowany wspólnie 
przez Visa USA, Inovant, Cisco Systems i Sun Microsystems, nosi nazwę Visa 
DirectExchange. Wydaje się, że jest to właściwy kierunek rozwoju. Odnoszące 
ostatnio spektakularne sukcesy podejście CMR - Consumer Relationship Ma
nagement jest efektywnym przejawem tej właśnie filozofii traktowania klienta. 
Pod tym robiącym ostatnio zawrotną karierę neologizmem (prawie każda fir
ma software'owa promuje swoje oprogramowanie pod tym szyldem) kryje się 
próba powrotu do bardzo tradycyjnych relacji między sprzedawcą a konsu
mentem, określanych dzisiaj jako one-to-one. A chodzi o przywrócenie sytu
acji, kiedy sprzedawca w małym lokalnym sklepiku znał wszystkich swoich 
klientów z imienia i nazwiska, wiedział o ich problemach, orientował się 
w ich upodobaniach, znalazł czas na krótką pogawędkę o sprawach nie zwią
zanych z samymi zakupami itd. Owa znajomość klientów pozwalała mu na 
bardzo elastyczną sprzedaż, np. na tzw. kreskę. 

CMR to zastosowanie tego samego zindywidualizowanego podejścia do 
klienta. Z tą jednak różnicą, że dzięki nowoczesnej technologii informatycz
nej obejmie swoim zasięgiem liczbę nieporównywalną z liczbą znajomych 
i zaprzyjaźnionych klientów tradycyjnego sklepikarza. 

Czy rzeczywiście „cybernetyczny" sklepikarz będzie w stanie stworzyć nie
powtarzalną atmosferę małego przyjaznego sklepiku? Zdecydują o tym inter-
netowi nabywcy, przede wszystkim młodzi ludzie, którzy nawet nie będą mo
gli dokonać porównań, a jedynie subiektywnej oceny proponowanej nowej 
formy usług sprzedażowych. CMR jest doskonałym przykładem na to, że 
e-biznes nie jest żadnym nowym odkryciem, a jedynie skutecznym wykorzy
staniem nowoczesnych technik teleinformatycznych w biznesie. Uważam, że 
większość obserwowanych obecnie upadłości internetowych przedsięwzięć wy
nika właśnie z niezrozumienia tego prostego faktu, że e-biznes podlega pra
wom ekonomii, które są prawami obiektywnymi i uniwersalnymi. Wielu 
z przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie biznesu w Interne
cie, skoncentrowało się na doskonaleniu swoich teleinformatycznych umiejęt
ności (co nie jest dzisiaj takie trudne ze względu na powszechność tzw. przy-
jazności środowiska elektronicznego). Jednocześnie e-przedsiębiorcy w więk
szości zaniedbali podnoszenie umiejętności w nauce ekonomii oraz 
poznawaniu praw nią rządzących i to się teraz mści. Stali się przedsiębiorca
mi naśladowczymi, kopiując pomysły na przedsięwzięcia, które sprawdziły się 
w Internecie. Zapomnieli nawet o, wydawałoby się oczywistym, mechanizmie 
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działania prawa równowagi popytu i podaży. Niesłychanie szybkie kariery za
łożycieli internetowych biznesów, takich jak: Yahoo, eBay, Amazon, Priceli-
ne, Webvan, E*Trade znalazły wielu naiwnych naśladowców. Większość 
z nich, naśladując sprawdzony sposób na biznes, próbuje wejść na nasycony 
już rynek i ponosi klęskę. A liczy się przede wszystkim pomysł trafiający 
w ukryty niezaspokojony popyt, jak np. iWon portal, w którym codziennie 
jedna osoba wygrywa 10 tys. dolarów. Pomysł z nagrodami spowodował, że 
iWon awansował na drugie miejsce po Yahoo z punktu widzenia liczby od
wiedzających. 

Działalność w sieciach typu WWW cechuje przede wszystkim elektronicz
na szybkość, do której nie są przystosowane inne tradycyjne dziedziny wspie
rające i współpracujące z handlem, takie jak produkcja, transport, a właści
wie cała logistyka. Łatwość, z jaką można wykreować popyt, może stać się 
poważnym zagrożeniem, jeżeli nie będziemy w stanie go zaspokoić rosnącą 
równie szybko produkcją lub możliwościami dostarczenia na czas z powodu 
braku dostawców. Z tych powodów popadły w kłopoty sklepy internetowe 
oferujące prezenty świąteczne, które dostarczane były jeszcze w trzy miesiące 
po Świętach. Trzeba również zauważyć, że przedsiębiorcy internetowi uwie
rzyli w magiczną zdolność Internetu do kreowania dowolnego popytu pod
czas, gdy tak naprawdę efektywny jest jedynie popyt ukryty, nie ujawniony 
w rynku. Bardzo często popyt, który próbują wymyślać sobie przedsiębiorcy, 
jest wyjątkowo płytki i realizowane na jego podstawie przedsięwzięcia nie 
stają się rzeczywistym sukcesem rynkowym. 

W przypadku dużych firm chyba najbezpieczniejszym rozwiązaniem bę
dzie potraktowanie e-biznesu jako jednego z kanałów dystrybucji, przy zacho
waniu przynajmniej części (tej najbardziej dochodowej) tradycyjnego biznesu. 
Kluczowe pytanie dla firm internetowych to jest pytanie o popyt na ich wyro
by czy usługi. Jeżeli popyt ten stale i wyraźnie rośnie - mogą zaryzykować 
konkurowanie z tradycyjnym biznesem, jeżeli tak nie jest - firma powinna 
rozważyć wejście w układ partnerski z silnymi konkurentami. 

Bez wątpienia rozwój rozmaitych form elektronicznego biznesu przyczyni 
się do pogłębienia i przyśpieszenia procesów globalizacji gospodarki świato
wej jako całości, a w szczególności globalizacji handlu. Bazujące na sieci In
ternet olbrzymie sklepy wielobranżowe, tzw. Web-based shopping malls, ope
rujące praktycznie na całym świecie, przyjmują zamówienia i wysyłają towar 
w każdy zakątek kuli ziemskiej. Każdy użytkownik sieci typu Internet staje 
się uczestnikiem globalnego światowego rynku. Procesy globalizacji zostaną 
znacznie przyspieszone, gdy zostanie stworzony spójny uniwersalny system 
funkcjonowania w tym nowym elektronicznym środowisku. System ten będzie 
musiał objąć regulacją wszystkie aspekty życia i funkcjonowania społeczeń
stwa: ekonomiczne, prawne, finansowe, podatkowe, bezpieczeństwa, odpo
wiedzialności, ochrony własności itd. Jednakże zawsze będą istnieli klienci 
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o specyficznych potrzebach wynikających np. z tradycji, w jakiej zostali wy
chowani. Satysfakcjonujące zaspokojenie ich potrzeb przez olbrzymie sklepy 
operujące siłą rzeczy standardowymi rozwiązaniami nie będzie możliwe. Dla
tego zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, uważam, że szanse będą mia
ły małe elastyczne firmy, posiadające umiejętność efektywnego monitorowa
nia elektronicznego rynku. 

Ważnym zjawiskiem, które będzie miało istotny wpływ na rozwój global
nego, wirtualnego rynku, będzie zanik wielu pośredników typu wszelkiej ma
ści agentów, dealerów czy brokerów. Odgrywali oni kluczową rolę w wielu 
branżach na tradycyjnych rynkach. Powstaje nowy model relacji klient-do-
stawca, nazywany modelem biznesu wirtualnej społeczności (yirtual communi-
ty business model) (zob. Hagel III, Armstrong 1997). Będzie to kolejny etap 
zwany „gospodarką nabywcy" (Customer Economy) czyli gospodarką, w któ
rej nabywcy będą bezpośrednio „dyktowali" producentom, co mają produko
wać. Przewiduje się w nim powstanie infopośredników, którzy będą mieli za 
zadanie dotrzeć do klienta-członka danej społeczności wirtualnej. Na przy
szłym elektronicznym rynku klient kupujący np. samochód będzie mógł przez 
swój personalny komputer odbyć test wirtualnej jazdy próbnej, określić ze
staw indywidualnego wyposażenia, oszacować w czasie ewentualne skutki fi
nansowe takiego zakupu i - jeżeli się zdecyduje - dokonać zakupu. Wszystko 
to zza biurka, bez długich zbędnych dyskusji z dealerem. Będzie on jednak 
pod wpływem owych infopośredników, których zadaniem będzie realizacja 
koncepcji marketingu typu „push", czyli będą oni dbali o to, aby informacja, 
której oczekuje klient, znalazła się na jego ekranie, żeby nie musiał odbywać 
(co ma miejsce dzisiaj) długich wędrówek po sieci w poszukiwaniu określo
nych dóbr czy usług. Funkcję owych infopośredników przejmą tzw. inteligent
ni agenci (intelligent agent lub smart agent). Będzie to bardzo wyrafinowane 
oprogramowanie, oparte na koncepcji sztucznej inteligencji. Program taki bę
dzie analizował dotychczasową historię wędrówek klienta w sieci, co będzie 
podstawą do określenia i śledzenia zmian w tzw. profilu klienta. Na tej pod
stawie przewidywane będzie zapotrzebowanie klienta na różnego rodzaju in
formacje o towarach i usługach, które chce nabyć. 

Ze wspomnianych już wcześniej, opublikowanych ostatnio przez PAP, 
badań Demoskopu w Polsce wynika, że generalnie przedsiębiorcy są zorien
towani na zdobywanie informacji, a także towarów z internetowego otocze
nia zewnętrznego dla firmy, a nie odwrotnie. 57% badanych uważa, że 
w Polsce Internet jest jeszcze słabo rozwinięty, a 37% sądzi, że warto po
czekać na jego większe upowszechnienie. Niewykorzystywanie komputerów 
w działalności gospodarczej przedsiębiorcy uzasadniają najczęściej brakiem 
takiej potrzeby (52%), wysokimi kosztami urządzeń (25%) oraz przekona
niem, że firma jest zbyt mała (21%). Ponad 50% przedstawicieli małych 
i średnich firm nie mających dostępu do Internetu nie sądzi, aby dostęp do 
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tego medium mógł przysporzyć im nowych klientów. Internet służy małym 
i średnim firmom przede wszystkim do zdobywania informacji ze stron www 
(86%), porozumiewania się przez pocztę elektroniczną (69%), a w mniej
szym stopniu do ściągania plików i programów (44%) oraz do udostępnia
nia informacji o sobie na stronach www (43%). Obecnie najrzadziej Inter
net jest używany do robienia zakupów i korzystania z usług bankowych. Tyl
ko nieliczne firmy używają go do dystrybucji i sprzedaży swoich produktów. 

Badania te potwierdzają dość oczywistą prawdę, że Polska e-gospodarka 
pozostaje w tyle za krajami Unii Europejskiej (co nie dziwi), ale także za 
takimi krajami jak, np. Estonia, która realizuje europejskie programy EEu-
net (edukacja) oraz EEBone (administracja) i która uchwaliła ustawę 
o podpisie elektronicznym. W Polsce tworzymy dokumenty programowe. 
Rząd przedstawił Sejmowi dokument pt. Cele i kierunki rozwoju społeczeń
stwa informacyjnego w Polsce, a do końca maja 2001 ma przedłożyć harmo
nogram na wzór inicjatywy Unii Europejskiej eEuropa - Strategia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 - ePolska. Z kolei 
Ministerstwo Łączności przyjęło dokument programowy pt. e-Polska, społe
czeństwo informacyjne dla wszystkich. Jeżeli jednak za tymi dokumentami 
nie pójdą rozporządzenia wykonawcze, to będą one miały wyłącznie efekt 
propagandowy. 

Wydaje się jednak, że bez względu na postępy prawa w nadążaniu za roz
wojem elektronicznym gospodarki polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać 
tzw. rentę zapóźnienia2, jaką są w stanie uzyskać dzięki umiejętnemu śledze
niu rozwoju rynku e-biznesu w Stanach Zjednoczonych (przede wszystkim) 
i Europie Zachodniej. Unikanie błędów popełnionych przez pionierów e-biz
nesu pozwoli polskiemu e-biznesowi na stabilniejszy rozwój i wyeliminuje 
niepotrzebne straty. 

Jak wiadomo, w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się re
alizacja gigantycznego projektu Internetu nowej generacji nazwanego Inter
net2. Projekt, w który zaangażowanych jest ponad 100 amerykańskich uni
wersytetów, jest wspierany 100-milionowym grantem administracji rządowej. 
Na podstawie VBNS (Very High-Performance Backbone Network), gdzie 
szybkość transmisji danych mierzona będzie w gigapopach (gigabit points of 
presence), planuje się, że Internet2 będzie przesyłał dane z szybkością od 
100 do 1000 razy większą, niż to ma miejsce w Internecie obecnie. Spowo
duje to zapewne powstanie nowych, dzisiaj jeszcze trudno wyobrażalnych 
możliwości. 

2 Prawdopodobnie Unia Europejska, która dzięki opóźnieniu w rozwoju telefonii trady
cyjnej stworzyła znacznie większą i lepszą infrastrukturę telefonii komórkowej, w konse
kwencji wyprzedzi USA w rozwoju m-biznesu. 
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Robert A. Rządca 

Negocjacje w warunkach 
gospodarki cyfrowej. 
Kontynuacja i zmiana 

Rozważania na temat roli negocjacji w tzw. nowej gospodarce można umiej
scowić w kontekście trzech zagadnień: 

• przestrzeni, w jakiej odbywają się negocjacje, swoistego „równania po
la", czyli określenia, jakie cechy gospodarki cyfrowej są kluczowe dla 
prowadzenia negocjacji, 

• negocjujących stron, czyli podmiotów rozmów, oraz 
• relacji stron, czyli przedmiotu i sposobów prowadzenia rozmów. 

Przestrzeń negocjacyjna 

Na temat „nowej gospodarki" napisano już stosunkowo wiele. Najbardziej 
przydatne i najczęściej używane terminy służące opisowi zachodzących zjawisk 
to „gospodarka cyfrowa", „sieć", „e-commerce", „e-business", „information 
technology", „WWW", „information management". Początek „nowej gospo
darki" to lata 80. albo, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie się światowej sie
ci (WWW), nawet 90. Niezależnie od daty, zachodzące zmiany niosą ze sobą 
nową jakość. Doskonale scharakteryzował to ponad dziesięć lat temu Charles 
Handy, pisząc: tym razem zmiany mają inny charakter: brak im ciągłości i jako 
takie nie stanowią części określonego wzorca1. Ciekawe, że Handy, przestawiając 
w roku 1989 spodziewaną wizję świata roku 2000 z wieloma rewolucyjnymi 
zmianami, nie wspominał nawet o Internecie2. 

1 Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998, s. 16. 
2 Tamże, s. 26-29. 
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Najkrócej charakteryzując pole negocjacji, można powiedzieć, że rozwój 
technologii informatycznych umożliwił powszechną digitalizację, czyli cyfrowy 
zapis, przetwarzanie i transmisję dowolnych danych. To z kolei doprowadziło 
do powstania nowych branż, zmiany definicji wartości, polegających często na 
oderwaniu informacji od towarzyszących jej produktów materialnych. Połą
czenie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dało sieć, a więc 
m.in. łatwiejszą współpracę różnych podmiotów, ale również eliminowanie 
pośredników różnorodnych transakcji. Zastosowanie nowych technologii 
umożliwiło także masową kastomizację produktów i usług. 

Nowe sektory i nowe granice 

Jedna z najciekawszych tendencji w gospodarce cyfrowej to zmiany w łańcu
chach wartości i towarzyszące im zacieranie się granic pomiędzy sektorami. 
Tapscott (1998, s. 10, 70) wskazuje na pojawienie się nowego sektora gospo
darki, stanowiącego zespolenie przetwarzania (computing), transmisji (Com
munications) oraz wykorzystania danych (content). Możliwość oferowania 
produktów i usług przez ten nowy obszar zmienia miejsca tworzenia wartości 
dla klienta, zmienia także podmioty, które mogą tę wartość zatrzymać. Przy
kładem mogą być możliwości operatorów sieci telefonii komórkowej. Firma 
telekomunikacyjna umożliwiała klientowi prowadzenie rozmów, za które ten 
płacił. Operator telefoniczny może jednak zaproponować klientowi szereg 
nowych usług - od przesyłania danych (fax), sms, e-mail przez informacje 
o pogodzie albo kursach walut aż do płatności za pomocą telefonu za wszel
kie dobra i usługi (np. za parking albo zakupy w sklepie). 

Tworzenie wartości dla klientów wiąże się z dwoma pytaniami: co klient 
będzie postrzegał jako wartość (a w związku z tym za co będzie skłonny za
płacić) oraz kto przechwyci nadwyżkę ekonomiczną z tytułu jego decyzji. Oba 
te pytania są bardzo ważne w kontekście zacierania się granic branż i sekto
rów. Można oczywiście powiedzieć, że zacieranie się granic to po prostu inte
gracja wprzód lub wstecz, ale nie oddaje to wspomnianej już nieciągłości 
zmian w gospodarce. Otóż jeśli już trzymać się pojęcia „integracja", to nale
żałoby raczej mówić również o integracji „w bok", „w górę" albo „w dół", 
aby podkreślić, że łańcuch wartości traci swój liniowy charakter i zmienia się 
w sieć wartości, której uczestnicy mogą pochodzić z bardzo różnych „miejsc". 
Wspomniane rozszerzenie oferty operatora telekomunikacyjnego o płatności 
za towary to przecież wejście w zupełnie nowy obszar usług - rozliczanie 
transakcji - a więc m.in. wejście w konkurencję z sektorem bankowym. Do
dajmy jeszcze jedno: operator sieci telekomunikacyjnej uzyskuje dzięki świad
czeniu nowych usług informacje, które mogą być przydatne dla kreowania 
kolejnych usług. 
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Tradycyjnie strategia firmy polegała na opanowaniu jakiejś umiejętności 
w stopniu wystarczająco dobrym i zdobywaniu coraz to nowych klientów. 
Zaburzenie na rynku - w tym powstawanie nowych sektorów - powoduje 
konieczność uczenia się nowych umiejętności lub uzyskiwania ich od kogoś 
innego. Przykładem jest trwająca ewolucja branż doradczej, informatycznej 
(softwarowej) oraz komputerowej. Były to trzy samodzielnie ewoluujące sek
tory, z których każdy miał swoich liderów i naśladowców oraz swoje miejsce 
w usługach dla odbiorców - przedsiębiorstw. Firmy doradcze typu Andersen 
Consulting (obecnie Accenture), KPMG, McKinsey analizowały i diagnozo
wały systemy zarządzania oraz proponowały odpowiednie rozwiązania, 
w tym m.in. wdrażanie systemów klasy MRP/ERP, których autorami były fir
my softwarowe - SAP, Baan, People Soft itp. Z kolei te firmy korzystały 
z oprogramowania bazowego dostarczanego przez Microsoft, Oracle, Infor-
mix, IBM. Ta ostatnia firma oferowała również sprzęt oraz bazę danych. 
Tymczasem obecnie obraz branży doradczej staje się coraz bardziej złożony. 
Połowa dochodów IBM to usługi, m.in. związane z doradztwem, systemami 
pracy grupowej, e-biznesem itp. Z kolei Oracle dostarcza - jak dotychczas -
motory baz danych. Motory te umożliwiają jednak dzisiaj nie tylko samą 
„obsługę" bazy, ale również rezygnację z systemu operacyjnego. Oracle stał 
się także dostawcą systemów ERP (Financial), świadczy usługi doradcze 
i wdrożeniowe, m.in. proponując wspólnie z Hewlett Packard wiązkę usług, 
składającą się ze sprzętu, oprogramowania, analizy organizacji i wdrożeń. 
SAP proponuje coraz większy zakres oprogramowania specjalizowanego dla 
poszczególnych branż, wchodząc wyraźnie w usługi doradcze, zaś Accenture 
prowadzi prace nad oprogramowaniem swoich „best practices" oraz nad 
agentami softwarowymi. Tradycyjne granice branż czy sektorów tracą na 
znaczeniu. Nie oznacza to, że zupełnie tracą na znaczeniu branżowe umie
jętności (np. dla SAP umiejętnością taką jest oprogramowywanie poszcze
gólnych procesów branżowych, a dla Oracle - umiejętność tworzenia nieza
wodnych motorów multimedialnych baz danych), ale to, że ogromnego zna
czenia nabiera zdolność „kojarzenia" umiejętności i tworzenia z nich nowych 
produktów i usług. 

Masowa indywidualizacja oferty 

Nikogo już nie powinna dziwić możliwość indywidualizacji wersji strony 
w Wirtualnej Polsce (www.wp.pl), w Onecie (www.onet.pl), czy we wzorcowym 
wręcz sklepie Amazon (www.amazon.com), dostosowania jej do własnych wy
obrażeń o tym, co ważnego dzieje się w świecie, albo jakie książki zasługują 
na miano „ciekawych". A przecież taka możliwość to nic innego jak realiza
cja marzenia każdego specjalisty od marketingu - posiadania zindywidualizo-

http://www.wp.pl
http://www.onet.pl
http://www.amazon.com
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wanej oferty dla każdego z klientów, dostosowanej do jego potrzeb i życzeń. 
Dodajmy do tego jeszcze realizację kolejnego marzenia: koszt tej zindywidu
alizowanej oferty jest taki sam albo nawet niższy niż oferty standardowej, 
jednakowej dla wszystkich klientów. Idźmy dalej. Wybór przez klienta okre
ślonego, zindywidualizowanego produktu jest zapamiętywany przez firmę 
i kolejny raz nie musi on już formułować swoich preferencji, lecz otrzymuje 
zindywidualizowaną ofertę. Jej ewentualne odrzucenie jest również dla firmy 
cenne, bowiem pozwala uzupełnić wiedzę o preferencjach klienta. Na tym 
właśnie polega idea one-to-one-enterprise3. Firma zajmuje się pojedynczym 
klientem, starając się dowiedzieć o nim jak najwięcej i na podstawie tej wła
śnie wiedzy zaspokoić możliwie wiele jego potrzeb. Jeśli firma potrafi zapytać 
klienta czego chce, zapamiętać jego preferencje oraz przygotować produkt 
specjalnie dla niego, to ma dzięki temu szanse zdobyć jego zaufanie i' lojal
ność. W kolejnych powtórkach cyklu pytanie - oferta (produkt) - zapamięta
nie firma może rozszerzać swoją ofertę dla tego konkretnego klienta, coraz 
lepiej zaspokajając jego potrzeby. 

Indywidualizacja oferty nie jest tak naprawdę niczym nowym. Przed epo
ką produkcji masowej oferta była zindywidualizowana - klient przychodził do 
krawca czy szewca i zamawiał wyrób przygotowywany „na miarę". Stosunko
wo szybko wytwórca poznawał preferencje klienta i mógł przewidzieć, czego 
ten będzie poszukiwał przy kolejnej wizycie. Problem pojawił się, gdy klien
tów były setki, a nawet tysiące - wtedy indywidualizacja stawała się mrzonką. 
Oczywiście zawsze - obok fabryk butów czy firm szyjących koszule - istnieli 
krawcy i szewcy szyjący na indywidualne zamówienie. Kłopot polegał jedynie 
na tym, że „na zamówienie" („na miarę") oznaczało jednocześnie „drożej". 
Rewolucyjna zmiana polega na tym, że indywidualizacja i masowość przestały 
być sprzeczne. Można wytwarzać na wielką skalę (oferować produkt bardzo 
wielu klientom), a jednocześnie obsługiwać każdego z nich indywidualnie. 
Drugą rewolucyjną zmianą jest możliwość wyjścia ze zindywidualizowaną 
ofertą poza swój pierwotny sektor. Ów współczesny krawiec może zapropo
nować dodatki do ubrania, a następnie spinki, torebkę, a nawet pobyt 
w atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej wraz z pakietem sportowym itd. 

Indywidualizacja oferty nie jest wystarczającym warunkiem odniesienia 
sukcesu. Coraz częściej musi jej towarzyszyć obsługa w czasie rzeczywistym 
(real time)4. Klienci oczekują natychmiastowej obsługi, dostaw just-in-time, 
najświeższych wiadomości, dostarczanych „na żywo". Jednocześnie cykle życia 
wielu nowych produktów są coraz krótsze, przy czym wymagania stawiane im 
przez odbiorców nie spadają. 

3 D. Patrz Peppers, M. Rogers, Enterprise One to One. Tools for Competing in the Inte-
ractive Age, Currency Doubleday, New York 1997. 

4 Patrz: R. McKenna, Real Time, Harvard University Press, Boston 1997. 
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Sieć 

Sieć - Internet, intranet, ekstranet - zrobiła prawdziwą karierę w ciągu ostat
nich 10 lat. Sieć umożliwia interaktywną, dwustronną komunikację oraz two
rzenie nowych, nie istniejących wcześniej produktów, rozwijanie nowych sposo
bów pracy i współpracy podmiotów. Evans i Wurster5 wskazują, że sieć umożli
wia obalenie ważnego prawa obowiązującego w przekazie informacji: albo 
zasięg, albo bogactwo informacji. Zasięg to liczba ludzi, do których można do
trzeć z daną informacją. Bogactwo zaś to szerokość przekazu, czyli liczba infor
macji, jaką można przekazać od nadawcy do odbiorcy w jednostce czasu, moż
liwość indywidualizacji oraz interaktywność. Internet umożliwia zwrotne komu
nikowanie się jednocześnie z wieloma odbiorcami i przekazywanie bardzo 
wielu informacji. Internet umożliwia nie tylko tłoczenie informacji od nadawcy 
do odbiorcy, ale daje odbiorcy możliwość aktywnego poszukiwania i wyboru. 

Internet, przyczyniając się do redefinicji branż i wartości, prowadzi do 
zmian w łańcuchach wartości, które mają dramatyczne wręcz konsekwencje 
dla uczestników rynku - przede wszystkim w postaci eliminacji różnego typu 
pośredników. Pośrednikiem takim może być agencja ubezpieczeniowa, firma 
turystyczna, ale także firma wydająca książki lub gazety. Pośrednikiem może 
być również tradycyjna hierarchia organizacyjna. Jednocześnie sieć rodzi 
możliwość pojawienia się nowych pośredników - organizujących informacje 
w wartościowy dla klienta sposób. Doskonałym przykładem są aukcyjne plat
formy internetowe - zarówno dla klientów indywidualnych, (np. eBay -
www.ebay.com, Allegro - www.alegro.pl), jak i przedsiębiorstw (np. giełdy or
ganizowane przez firmę Oracle: motoryzacyjna (Auto-Xchange), handlowa 
(GlobalNetXchange), detaliczna (RetailsMarketXchange) lub lotnicza (Aero-
Xchange). Sieć doskonale sprzyja widocznej od lat tendencji do globalizacji 
gospodarki. Z interesującego nas punktu widzenia ważne jest przede wszyst
kim to, że globalne stają się (albo mogą się stać) firmy duże i małe dzięki 
możliwości oferowania swoich produktów i usług - poprzez sieć - odbiorcom 
na całym świecie. 

Strony negocjacji 

Zmiany w polu negocjacji mają swoje odzwierciedlenie w sposobie działania 
i organizacji stron negocjacji. Można oczywiście spierać się o to, w jakim 
stopniu i jak szybko nowa, cyfrowa gospodarka będzie rozprzestrzeniać się 

5 P.B. Evans, T.S. Wurster, Strategy and the New Economies of Information w: Creating 
Value in the Network Economy, ed. by D. Tapscott, s. 16-18. 

http://www.ebay.com
http://www.alegro.pl
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w rzeczywistości organizacyjnej, ale nie ma wątpliwości, że zachodzące zmia
ny są wyraźne. 

Rewolucja cyfrowa w skali przedsiębiorstwa to wprowadzenie technologii 
informatycznych, umożliwiających usprawnienie pracy poszczególnych pra
cowników i całych zespołów, zmiana sposobu zorganizowania firmy oraz jej 
miejsca w otoczeniu. 

Usprawnienie pracy pracowników i zespołów 

Najważniejszą zmianę w wyposażeniu i możliwościach pracy pojedynczych 
pracowników przyniósł odpowiednio oprogramowany komputer. Najbardziej 
chyba znanym przykładem są stanowiska pracy inżynierów-konstruktorów, 
wyposażone w oprogramowanie typu CAD. Nie mniej rewolucyjne zmiany 
zachodzą w wyposażeniu analityków finansowych, redaktorów naukowych, 
a nawet pracowników autoryzowanych stacji obsługi samochodów. 

Skojarzenie techniki i procesów biznesowych pozwala na wykonywanie 
pracy znacznie wygodniej, dokładniej, a często na świadczenie usług, które 
jeszcze niedawno były praktycznie niedostępne. Spójrzmy na nowoczesne 
centrum telefoniczne obsługi klienta (call center). Pracownik banku lub ope
ratora telekomunikacyjnego ma, w momencie telefonu klienta, dostęp do in
formacji o nim: imię, nazwisko, od kiedy jest klientem, do jakiej kategorii (A, 
B czy C) należy, jak płaci rachunki, a nawet z jakimi pytaniami i jak często 
dzwoni. Pozwala to na ułatwienie pracy, przyspieszenie obsługi i podniesienie 
jej jakości. Jednocześnie sprawność pracy agenta obsługi może być kontrolo
wana przez system rejestrujący czas rozmów, udzielane odpowiedzi, liczbę 
odsyłań klienta itd. Przykład ten ilustruje również konieczność zmian w pracy 
pracownika. Mając kilkuset klientów, można szukać informacji o każdym 
z nich w podręcznym notatniku, można skorzystać z doświadczenia i wiedzy 
starszych kolegów. Mając 2 mln klientów, trzeba mieć narzędzia. 

Zastosowanie sieci pozwala na zmianę sposobu pracy zespołów - pracę 
zdalną, telepracę, telekonferencje i uczestnictwo w dyskusjach, gdzie fizyczne 
oddalenie poszczególnych uczestników przestaje mieć znaczenie. Projektowa
nie samochodów, samolotów, a także nowych produktów finansowych, staje 
się dzięki temu sprawniejsze6. 

Masowa indywidualizacja jest możliwa dzięki nowym technologiom infor
matycznym oraz automatyzacji i modularyzacji procesu przygotowania dóbr 
i usług. Podstawą jest możliwość operowania wielkimi bazami danych doty
czącymi trzech powiązanych ze sobą elementów: klientów, produktów 

6 Jednym z przykładów jest historia Boeinga 777 oraz Chryslera, patrz: D. Tapscott, Go
spodarka cyfrowa, s. 181-193. 
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(usług) oraz zdarzeń. Firmy są w stanie zapamiętać i śledzić wiele skompli
kowanych, pojedynczych relacji z klientami i na tej podstawie przygotowy
wać zindywidualizowane oferty. Drugim członem technologii jest możliwość 
dialogu z klientem, zapytania go, czego potrzebuje, jak podoba mu się do
tychczasowa obsługa. Do tego można używać tradycyjnych metod (np. karta 
zgłoszeniowa, ankieta w sklepie), ale można też wykorzystać sieć telefonicz
ną (np. częściowo zautomatyzowane call center), a w coraz większym stopniu 
Internet. 

Nowe przedsiębiorstwo 

Najprostszy rysunek ilustrujący pojęcie firmy to piramida, składająca się z ko
mórek organizacyjnych połączonych hierarchicznymi więzami pionowych za
leżności. Spójność, integracja firmy była warunkiem rozwoju, rozsądnej aloka
cji zasobów, czynnikiem ułatwiającym zwycięstwo w grze rynkowej. Korzysta
nie z zewnętrznych dostawców-kooperantów było podporządkowane podobnej 
zasadzie. Najwyżej ceniona była sytuacja, w której odbiorca dokładnie określał 
specyfikację zamówienia i kontrolował sposób pracy dostawcy. Jako wzorzec 
wskazywany był japoński system keiretsu7. Piramida ta stawała się od pewnego 
czasu coraz bardziej płaska, ale zasadnicza zmiana polega dopiero na zastą
pieniu wielu więzi hierarchicznych powiązaniami typu sieciowego. 

Współczesna firma musi nauczyć się działać w warunkach „organizacyjne
go intranetu" i „organizacyjnego internetu". Organizacyjny intranet to działa
nie firmy jako sieci powiązanych ze sobą elementów. Organizacyjny internet 
to funkcjonowanie w sieci powiązań zewnętrznych. Nowoczesne technologie 
umożliwiają przebudowę organizacji - rozbicie jej na części współpracujące 
ze sobą na podstawie dokonywanych uzgodnień. Przykładem może być firma 
prowadząca hurt farmaceutyczny oraz apteki. Centrala decydowała nieomal 
o wszystkim i zapewniała spójność całości. Nowy obraz firmy może być 
przedstawiony jako układ sieci, w której każdy z elementów - zarówno cen
trala, jak i każda z aptek - może pełnić rolę centrum w odniesieniu do nie
których zadań. Każda z aptek może bowiem być centralnym magazynem dla 
pewnej grupy leków, centrum kompetencyjnym dla pewnych dolegliwości lub 
zastosowań (np. kosmetyki, leki homeopatyczne) i centrum szkoleniowym 
w pewnych okresach. 

Indywidualizacja oferty i działanie w czasie rzeczywistym oznacza ko
nieczność dostosowania wewnętrznych reguł funkcjonowania firmy do stanu 

7 Ciekawą dyskusję na temat sił i słabości systemu keiretsu jako systemu powiązań mię
dzy firmami zawiera praca D. Burta i M. Doyla, The American Keiretsu, w szczególności roz
dział 2 i 3. 
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permanentnej zmiany, która nie przebiega na zasadzie kolejnych cykli, ale 
trudnych do przewidzenia wahnięć i skoków. Jedną z najbardziej doniosłych 
konsekwencji jest konieczność zmiany w sposobie przygotowywania produk
tów - wprowadzenie elastycznych procesów rozwoju8, w których tradycyjna 
sekwencja czasowa: przygotowywanie projektu - wdrażanie rozwiązania zo
staje zastąpiona przenikaniem się projektowania, testowania i wdrażania. 

Firma, działając w warunkach „organizacyjnego internetu", tworzy wraz 
z innymi „społeczność e-biznesu" (e-business community) - sieć dostawców, 
dystrybutorów,, handlowców oraz klientów, którzy używają Internetu i innych 
mediów elektronicznych jako platformy współpracy oraz konkurencji9. Spo
łeczność e-biznesu jest czymś więcej niż wirtualną organizacją. Jak piszą cy
towani autorzy, wirtualna korporacja działała według modelu „piasty 
i szprych", w którym piasta kontroluje interakcje i procesy tworzenia warto
ści10. Jej ewolucja zmierza jednak w kierunku powstania takiego przedsię
biorstwa, którego podstawą działania jest sieć (internetworked enterprise) 
lub, jak nazywają je inni autorzy, e-form enterprise11, które jest zdolne do 
elastycznej, natychmiastowej i indywidualnej odpowiedzi na potrzeby klien
ta. Przedsiębiorstwo takie uczestniczy w społeczności e-biznesu (niekoniecz
nie tylko jednej), która próbuje zdominować swoje środowisko, wykorzystu
jąc możliwości, jakie daje sieć i inne współczesne technologie. Stopień inte
gracji i kontroli takiej społeczności może być bardzo różny: począwszy od 
luźno powiązanych - typu wspomnianych już giełd internetowych - aż do 
silnie zintegrowanych wokół wiodącej firmy. 

Jednym z fundamentalnych zagadnień społeczności e-biznesu jest kwe
stia zróżnicowania interesów i koordynacji wzajemnych działań. Zróżnico
wanie interesów jest - pomiędzy samodzielnymi przecież podmiotami - rze
czą oczywistą. Najlepszym tego wskaźnikiem jest uczestnictwo w różnych 
społecznościach, powstawanie i rozpadanie się wspólnych przedsięwzięć 
i inicjatyw. James Moore porównuje powstające społeczności do luźnych 
struktur typu rój pszczół albo stado ptaków, których członkowie zachowują 
się jak roje pszczół albo stado ptaków; dostosowując się wzajemnie do siebie 
i lecąc przez chwilę formacją, następnie rozrywając kurs i eksplodując natych
miastowym nieporządkiem. Moment później - równie niespodzianie - rekonfi-

8 Patrz: M. Iansiti, A. MacCormack, Developing Products on Internet Time, w: Creating 
Value in the Network Economy, ed. by D. Tapscott, Harvard Business Review Book 1999 
s. 91-106. 

9 D. Ticoll, A. Lowy, Joined at the Bit: The Emergence of the e-business Community, 
w: Blueprint to the Digital Economy, ed. by D. Tapscott, A. Lowy, D. Ticoll. McGraw-Hill 
1998, s. 19. 

10 Tamże, s. 23. 
11 Opis koncepcji organizacji typu e-form patrz: J. Moore, The New Corporate Form, w: 

Blueprint to the..., jw., s. 77-95. 
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gurują nowy kurs w nowym kierunku"12. To ciekawy obraz, przywodzący na 
myśl jedną z najlepszych powieści science fiction Stanisława Lema - „Nie
zwyciężony"13. Tam właśnie pojawia się pomysł samoorganizującego się ro
ju, który jest zdolny zdominować swoje środowisko, niszcząc pozornie 
znacznie silniejszego od siebie przeciwnika. Ale wróćmy do Internetu. Po
wstanie takich dynamicznie powiązanych wspólnym kierunkiem społeczno
ści oznacza pojawienie się nowej przestrzeni uzgodnień - dotyczących reguł 
wejścia, współpracy, konkurowania, czerpania korzyści. 

Negocjacje 

W literaturze można znaleźć bardzo wiele definicji negocjacji. Ograniczymy 
się jedynie do kilku, zaczerpniętych z najważniejszych prac na ten fascynujący 
notabene temat. Walton i McKersie piszą, że negocjacje to przemyślana inte
rakcja dwóch lub więcej skomplikowanych jednostek społecznych, za pomocą 
której próbują zdefiniować lub redefiniować warunki wzajemnej zależności14. Fi-
sher, Ury i Patton definiują je następująco: Negocjacje są podstawowym spo
sobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. Jest to zwrotny proces komuni
kowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy ty i druga strona 
związani jesteście pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne prze
ciwstawne15. Z kolei Lewicki pisze: Negocjacje to proces składania ofert 
i kontrofert, ustępstw i kompromisów, dzięki którym strony osiągają punkt, który 
obie uważają za najlepszy, jaki można osiągnąć16. Zakończmy jedną z najkrót
szych i najładniejszych definicji, jaką udało mi się znaleźć w literaturze, au
torstwa Zartmana i Bermana: proces, w którym przeciwstawne stanowiska łą
czone są we wspólną decyzję11. 

Negocjacje są więc procesem decyzyjnym służącym uzgodnieniu wzajem
nych reguł współdziałania podmiotów w sytuacji zróżnicowanych interesów. 
Negocjacje są także swoistą inwestycją w stosunki z drugą stroną. Inwestycją, 
której efektywność można mierzyć poszerzaniem lub zawężaniem wzajem
nych kontaktów, a także sprawnością samego procesu dochodzenia do poro
zumienia. 

12 Tamże, s. 89. 
13 S. Lem, Solaris; Niezwyciężony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968. 
14 R.Walton, R. McKersie, A Behcwioral Theory of Labor Negotiations, second ed. ILR 

Press, Ithaca, New York, s. 3. 
15 R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 1994, s. 27-28. 
16 R. Lewicki, J. Litterer, Negotiations. Readings, Exercises and Case, Irwin, Burr Ridge 

I11, 1985, s. 43-44. 
17 W. Zartman (ed.), International Multilateral Negotiation, Jossey-Bass, San Francisco 

1994 s 5 
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Analizując zmiany, jakie zachodzą w negocjacjach, w gospodarce cyfrowej 
można rozważać dwa generalne obszary rozmów. Pierwszy - to negocjacje 
pomiędzy organizacjami, pomiędzy podmiotami występującymi na rynku 
w roli podstawowych twórców, producentów i dostawców wartości. Relacje 
między podmiotami tego typu zwane są żargonowo B2B (business-to-busi-
ness). Drugi - to negocjacje pomiędzy organizacjami a ostatecznymi klienta
mi, konsumentami, zwane B2C (business-to-consumer). 

Strona negocjacji - niezależnie od tego, czy jest to specjalista pracujący 
na rzecz organizacji jako „jednoosobowa firma" czy też korporacja - ocenia 
sytuację negocjacyjną w kategoriach szans lub zagrożeń, których źródłem jest 
potencjalny partner negocjacji lub szerzej rozumiane otoczenie. W ten spo
sób uzyskujemy najważniejszą klasyfikację sytuacji negocjacyjnych, opartą na 
dominujących w danej sytuacji interesach: 

Rysunek I 
Podstawowe sytuacje negocjacyjne18 

Pierwsza z funkcji negocjacji w gospodarce cyfrowej - to określanie zasad 
współdziałania, a przez to i granic poszczególnych organizacji oraz społecz
ności biznesowych. Owo współdziałanie może przybrać postać dość klasycz
nych relacji dostawca - odbiorca albo wspólnego działania dla osiągnięcia ja
kiegoś celu. Druga z funkcji, ściśle łącząca się z pierwszą, to określanie zasad 
podziału i zawłaszczania wartości. 

B2B: Kupno-sprzedaż 

Celem strony w tej sytuacji negocjacyjnej jest określenie możliwie korzyst
nych relacji wymiany z partnerem. Tego typu negocjacje toczyły się „od za
wsze". Strony składały sobie oferty i kontroferty, uzgadniały specyfikację do
staw i podejmowały zobowiązania co do warunków wykonania umowy. Poszu-

18 W dalszej części referatu zostanie pominięta sytuacja „strajku" z uwagi na częste sto
sowanie innych niż negocjacje metod rozwiązywania konfliktu. 
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kiwanie najlepszego dostawcy było ograniczone kosztami transakcyjnymi. 
Ograniczeniu ich służyło tworzenie pionowo zintegrowanych firm, pionowo 
zintegrowanych sieci dostawców oraz nawiązywanie bardziej trwałych relacji 
z dostawcami. Relacje te - zwłaszcza w japońskich keiretsu - mogły przywo
dzić na myśl strukturę feudalnych zależności, w których pan rządził poddany
mi, ale ci wiedzieli, że pan dba o to, aby nawet w trudnych czasach nie umar
li z głodu. 

Kupujący zazwyczaj miał przewagę wynikającą z posiadania pieniędzy 
oraz swobody wyboru dostawcy. Swoboda ta była jednak ograniczona trzema 
czynnikami: umiejętnością określenia precyzyjnej specyfikacji zamówienia, 
czasem i przestrzenią oraz przewagą informacyjną sprzedającego, który bar
dzo dobrze znał przedmiot transakcji. Jakie zmiany niesie ze sobą gospodar
ka cyfrowa? 

Jeśli kupujący potrafi bardzo precyzyjnie określić wszystkie istotne warun
ki dostawy, to może sprowadzić negocjacje z dostawcami do wyboru spośród 
homogenicznych dóbr. Oznacza to możliwość redukcji procesu negocjacji do 
aukcji, w której liczy się tylko jedna zmienna - najczęściej cena. Równocze
śnie dzięki sieci znika ograniczenie przestrzenne i czasowe. Poszukiwanie do
stawcy jest równie łatwe w skali kraju, jak i Europy czy świata. Sytuacja taka 
sprzyja automatyzacji procesu negocjacji i przechodzeniu do systemu giełdo-
wo-aukcyjnego. To z kolei redukuje możliwości zawłaszczania wartości wy
twarzanej przez dostawcę, umożliwiając jej kumulację przez ten podmiot, 
który sprzedaje wyrób ostatecznemu odbiorcy. Konsekwencją przejścia do au
kcji sieciowych jest spadek znaczenia umiejętności interpersonalnych w nego
cjacjach na szczeblu „przedstawiciele-sprzedawcy", aż do całkowitej ich eli
minacji jako zbędnego elementu. 

Polskim przykładem dosłownie z ostatnich miesięcy jest internetowa plat
forma handlu metalami (http://www.ce-market.com/), która ruszyła w Polsce 
14 grudnia19. Celem - jak stwierdził prezes Zarządu Bogusław Bartczak -
jest utworzenie największego i najlepszego w Europie Centralnej internetowego 
rynku metali oraz produktów i usług komplementarnych, który umożliwi dotarcie 
do większej liczby kontrahentów i pozwoli na zawieranie korzystniejszych trans
akcji handlowych w sposób bezpieczny, szybki i efektywny20. Firma ma być nie 
tylko „miejscem, na którym można handlować", ale także źródłem informacji 
o rynku, a co jeszcze ciekawsze - również narzędziem weryfikacji wiarygod
ności kontrahentów. 

Spójrzmy teraz na omawianą sytuację oczyma sprzedającego. Co może on 
zrobić? Niewątpliwie zejście do roli uczestnika wyścigu „kto sprzeda taniej" 

19 Informacje za: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?z=Komputery+i+Internet 
&kat = 945&_WID=91747 

20 Tamże. 

http://www.ce-market.com/
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?z=Komputery+i+Internet
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nie jest szczególnie atrakcyjne. Niestety, może to być i coraz częściej zapew
ne będzie niezbędne. Sprzedający może jednak próbować zastosować strate
gię różnicowania i niskich kosztów na niespotykaną wcześniej skalę. Zmiany 
w technice i technologii ułatwiają wymianę informacji i ich analizę, sprzeda
jący może więc pozwolić sobie na zwiększenie liczby danych służących podej
mowaniu decyzji. Idealna sytuacja polegałaby na uzyskaniu szansy wejścia 
w interakcję z kupującym w celu uzyskania informacji o jego potrzebach 
i preferencjach, tak aby przygotować na podstawie dialogu ofertę, która była
by najlepsza z możliwych dla obydwu stron. Problem polega jednak na tym, 
że kupujący - składając zapytanie poprzez system aukcyjny - nie daje najczę
ściej szansy na poprawienie oferty wstępnej. Jeśli nie będzie ona wystarczają
co atrakcyjna, kupujący może nie zapytać po raz drugi. Oznacza to, że w sy
tuacjach kupna-sprzedaży ogromnie wzrośnie znaczenie przygotowania oferty 
na podstawie całej dostępnej wiedzy na temat branży, ewentualnych konku
rentów i klienta. 

Jeśli kupujący chce osiągnąć najlepszy dla siebie rezultat (tzn. zapłacić jak 
najmniej za najlepszy dla siebie zestaw warunków dostawy obejmujący m.in. 
kwotę, warunki płatności, jakość, zabezpieczenie dostaw) w transakcjach za
wieranych poprzez mechanizmy aukcyjne, może zastosować mechanizmy 
optymalizacji, określając wiele krzywych substytucji lub ważąc kryteria decy
zyjne, tak aby stosować skalę ilorazową. Właśnie w tym uwidaczniają się 
ograniczenia takiego sposobu myślenia. Otóż zakłada on, że kupujący ma go
towy projekt całego produktu i poszukuje najlepszych dostawców poszczegól
nych podzespołów czy elementów. Jednak w gospodarce cyfrowej wiele pro
duktów powstaje jako pewien zbiorowy wysiłek dostawców-partnerów, którzy 
nie tylko muszą znać preferencje owego kupującego, ale w gruncie rzeczy 
biorą udział w ich powstawaniu, określając co jest możliwe, co trudne, a co 
niemożliwe lub nadmiernie kosztowne. W tym przypadku aukcja nie jest do
brym rozwiązaniem. 

B2B: spółka 

Gdy organizacja próbuje stworzyć nowy produkt, nową społeczność e-bizne-
su, nowy sposób zdobywania miejsca w przestrzeni gospodarczej, może oczy
wiście spróbować kupić na zewnątrz niezbędne zasoby i umiejętności. Tak 
działa klasyczna pionowo zintegrowana korporacja. Jednak metodą tańszą 
jest przekonanie potencjalnych partnerów, że warto uczestniczyć w przedsię
wzięciu, że warto inwestować zasoby zgodnie z czyimś pomysłem. To ważna 
różnica w stosunku do sytuacji kupna-sprzedaży, w której określa się, za ile 
jedna strona kupi, a druga sprzeda jakiś towar. Ryzyko takich negocjacji jest 
stosunkowo małe. Oczywiste jest, że sprzedający ryzykuje: jeśli sformułuje 
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ofertę zbyt wysoko, to nie sprzeda, a jeśli zaproponuje ofertę zbyt niską, to 
sprzeda, ale mógłby osiągnąć lepszy rezultat21. Niemniej jednak wypłata 
w krótkim okresie jest jasno określona: dostaje się ją, gdy negocjacje kończą 
się porozumieniem, a transakcja zostaje zrealizowana. W sytuacji spółki na
groda jest znacznie słabiej określona, bowiem to strony muszą najczęściej 
stworzyć ją - osiągając zamierzony cel - a dopiero potem podzielić. Ustale
nie wspólnego kierunku działania i uzgodnienie, kto i co ma zrobić, nie daje 
jeszcze wygranej. Po prostu całe przedsięwzięcie może się nie powieść. Przy
kładem może być interaktywna telewizja, oparta na koncepcji pay-per-view, 
której wróżono wspaniałe perspektywy w latach osiemdziesiątych. Jednocze
śnie wartość oferowanego wkładu nie musi determinować udziału w wygra
nej. Przekonał się o tym boleśnie IBM, gdy okazało się, że znaczną część 
wartości związanej z komputerami typu PC przejmuje Intel i Microsoft, 
a IBM musi walczyć z nowymi graczami. 

Sytuacja spółki - oparta na wspólnej szansie lub zagrożeniu - będzie 
w warunkach gospodarki cyfrowej sprzyjała negocjacjom, których zasadni
czym elementem będzie zdolność do przekonania drugiej strony o słuszności 
proponowanego kierunku działania, wówczas gdy nie da się oprzeć procesu 
perswazji na twardych przesłankach ekonomicznych i rynkowych. Tempo 
zmian jest na tyle duże, a ich kierunek na tyle niejasny, że trudno określić, 
ile wart jest określony pomysł (rynek). Trzeba natomiast jasno określić, jakie 
mają być inwestycje każdej ze stron, w jaki sposób każda z nich będzie 
uczestniczyć w przedsięwzięciu. Oznacza to, że znaczną i rosnącą rolę odgry
wać będą doświadczenia ze współpracy z danym partnerem, opinia, jaka pa
nuje o nim w otoczeniu, a przede wszystkim umiejętności negocjacyjne klu
czowych aktorów - najczęściej przedsiębiorców lub menedżerów najwyższego 
szczebla. 

Im bardziej negocjacje dotyczą spraw, dla których brakuje punktów od
niesienia, precedensów, kryteriów, tym większe znaczenie będą miały umie
jętności konkretnych ludzi „sprzedania" swojej wizji rzeczywistości, roli każ
dej ze stron i zasad podziału wkładów i korzyści, które można by uznać za 
sprawiedliwe. 

Trudno byłoby oczywiście bronić tezy, że negocjacje takie toczyć się będą 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami społeczności e-biznesu w jednakowym 
stopniu. W związku z tym, że społeczności te składają się z wielu podmiotów, 
może okazać się, że do ich powstania niezbędnych jest wiele negocjacji dwu
stronnych. W zależności od uczestniczących podmiotów można wyróżnić 
przynajmniej trzy podstawowe modele negocjacji: 

21 Sytuacja taka zwana jest przekleństwem zwycięzcy. Patrz: M.H. Bazerman, 
M.A. Neale, Negocjując racjonalnie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1996, 
s. 58-64. 
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a/ Tradycyjny model „gwiazdy", w którym jeden podmiot - dominujący 
w sieci - negocjuje z każdym z potencjalnych uczestników. 

b/ Tradycyjny model „hierarchiczny", przypominający układ keiretsu, 
w którym ewentualne negocjacje odbywają się „z góry w dół", gdzie 
każdy kolejny szczebel negocjuje z podmiotami znajdującymi się niżej. 

c/ Model sieciowy, w którym odbywa się wiele negocjacji jednocześnie 
i brak jest pojedynczego lidera. 

Ten ostatni model najbliższy jest myśleniu o prawdziwych społecznościach 
e-biznesu tworzących się spontanicznie z wielu samodzielnych podmiotów, 
ale jest jednocześnie najmniej prawdopodobny. Przyjęty model ma bowiem 
ogromne znaczenie z punktu widzenia przechwytywania wartości kreowanej 
przez społeczność. Model „gwiazdy" daje największe możliwości w tej kwestii 
i wydaje się, że nawet w warunkach tworzących się sieci zdobycie centralnej 
pozycji w negocjacjach będzie celem najbardziej aktywnych aktorów. Osob
nym pytaniem jest czy centralne miejsce musi zajmować gracz największy, 
najsilniejszy ekonomicznie. Zmiany, które składają się na gospodarkę cyfro
wą, wskazują, że chyba nie. Jeśli nowy, stosunkowo mały aktor zdoła przeko
nać do siebie innych, może stać się ośrodkiem, jądrem kondensacji i powsta
nia EBC. Co daje bycie dużym? Przede wszystkim potencjał, kapitał i wiary
godność wskazywania kierunku. Skoro np. Oracle inwestuje w Network 
Computer, to widać, że warto. Ale jednocześnie bycie dużym oznacza więk
szą inercję, dłuższe procedury decyzyjne, choć na ogół mniejsze ryzyko, zwią
zane z kosztami ewentualnej porażki. Bycie małym oznacza przede wszystkim 
elastyczność, możliwość próbowania nowych kierunków, nawet kosztem 
ewentualnego wypadnięcia z gry. 

B2C: czy tylko kupno-sprzedaż? 

Sytuację firmy oferującej towary za pośrednictwem Internetu, która jedno
cześnie chce zindywidualizować ofertę dla klienta, aby w ten sposób go za
trzymać, można opisać za pomocą wspomnianego już „przekleństwa zwycięz
cy". Firma chce z jednej strony sprzedać, ale z drugiej osiągnąć możliwie wy
soką marżę. Cele te są - w pewnym obszarze - sprzeczne. Otóż zwiększenie 
prawdopodobieństwa sukcesu w sprzedaży wiąże się z utratą części marży. 
Z kolei gdy zwiększymy cenę, to mamy szanse zarobić więcej, ale spada szan
sa sprzedaży. Najprostszym przykładem jest sytuacja negocjacyjna na bazarze. 
Gdy sprzedający podaje cenę, a kupujący akceptuje ją natychmiast, to nie
wątpliwy sukces - sprzedanie towaru - może zostać przesłonięty świadomo
ścią, że być może można było uzyskać znacznie więcej. 

Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie przez firmę indywidu
alizacji oferty na podstawie znajomości konsumenta, tak aby dopasować tę 
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ofertę dokładnie do jego potrzeb i preferencji. Producent musi w tym celu 
rozpocząć z nim negocjacje dotyczące dwóch zagadnień: za jaką cenę udo
stępni informacje o sobie oraz czego potrzebuje i za ile jest skłonny to ku
pić. Konsument będzie skłonny ujawnić informacje, jeśli uzna, że jest to dla 
niego korzystne, bowiem umożliwia przygotowanie lepszej oferty. W wielu 
przypadkach konsument staje się w takiej sytuacji współtwórcą produktu -
prosumentem22. Oznacza to, że firma może odnieść sukces, jeśli uda się jej 
zdobyć lojalność klienta dzięki indywidualnej ofercie oraz dzięki temu, że 
przekształcą sytuację w grę o wspólny interes: obydwie strony chcą, aby 
konsument był jak najbardziej zadowolony. Pierwszym etapem wiodącym do 
tego celu są systemy typu CRM (Client Relations Management) wiążące 
wszystkie etapy obsługi w spójną całość. Ważna zmiana, jaką niesie ze sobą 
gospodarka cyfrowa, polega na możliwości pojawienia się negocjacji w ob
rębie relacji konsument-firma, a więc tam, gdzie era masowej produkcji 
i obsługi doprowadziła do ich zaniku. Czym mogą różnić się takie negocja
cje w stosunku do rozmów z komiwojażerem albo wykonawcą robót budow
lanych? 

Otóż konsument może powierzyć poszukiwanie najlepszej możliwości za
kupu specjalnemu programowi, zwanemu agentem softwarowym (software 
agent). Jest to autonomiczny, samouczący się program, projektowany aby 
poruszać się wewnątrz sieci. Jego zadaniem jest znalezienie najlepszej 
z ofert na podstawie zadanych parametrów. Możliwe jest więc nie tylko za
mieszczenie oferty typu „Kupię...." i oczekiwanie na sprzedającego, ale ak
tywne poszukiwanie sprzedającego w różnych miejscach sieci (np. w skle
pach internetowych, na aukcjach czy nawet na stronach prywatnych, jeśli 
ktoś zamieszcza na nich ofertę sprzedaży). Jednym z pierwszych agentów był 
eksperymentalny program BargainFinder, opracowany w 1995 roku przez 
firmę Andersen Consulting i przeznaczony do porównywania cen (początko
wo płyt kompaktowych) w Internecie. Program nie został - jak na razie -
skomercjonalizowany w swojej pierwotnej wersji. Podobną funkcję pełnią 
strony oferujące możliwość poszukiwania najlepszych ofert. Różnica w sto
sunku do agentów softwarowych polega przede wszystkim na uboższych 
możliwościach indywidualizacji parametrów zakupu, ograniczających się naj
częściej do ceny. Przykładem jest strona http://www.campusi.com/bargain-
Finder/. Można zamówić za jej pośrednictwem poszukiwanie najlepszej oka
zji cenowej na zakup różnych artykułów. Program przeszukuje najważniejsze 
źródła zaopatrzenia (w przypadku książek są to 23 najpopularniejsze księ
garnie internetowe) i podaje cenę, łącznie z podatkiem, kosztami wysyłki 

22 Więcej na temat konsumenta i jego pozycji w nowej gospodarce patrz np. MacDo-
nald J., Tobin J., Customer empowerment in the digital economy, w: Tapscott D., Lowy A., Ti-
coll D. (ed.) - Blueprint to the Digital Economy, McGraw-Hill, New York 1998, s. 202- 220. 

http://www.campusi.com/bargain-
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i czasem oczekiwania. Proste zapytanie o cenę najpopularniejszej książki na 
temat negocjacji Getting to YES przyniosło - w odniesieniu do książek 
w miękkich okładkach - 17 rezultatów. Proponowane ceny wahały się od 
$4.12 do $12.95 za używany egzemplarz oraz od $11.30 aż do $17.95 za no
wą książkę. Oczywiście w identyczny sposób można przeszukiwać sieć w po
szukiwaniu innych towarów. 

Powyższy przykład jest bardzo prosty, operuje bowiem konkretnym tytu
łem i tylko jedną zmienną. Wyobraźmy sobie jednak bardziej skomplikowa
ną sytuację - poszukiwanie „ciekawej książki na wakacje". Jeśli nie jest to 
tytuł, to na jakiej podstawie agent softwarowy ma poszukiwać „ciekawej" 
książki? Otóż niezbędna jest umiejętność wnioskowania o preferencjach na 
podstawie dotychczas zgromadzonych informacji. W tym właśnie aspekcie 
ujawnia się siła agenta softwarowego. Jednym ze sposobów jest porównanie 
preferencji danej osoby z preferencjami innych, podobnych ludzi. Inaczej 
mówiąc, stworzenie wstępnego profilu zainteresowań umożliwia programowi 
rekomendowanie „ciekawej książki na wakacje" na podstawie tego, co inni 
podobni ludzie rozumieli pod tym pojęciem. Jeden z pierwszych programów 
tego typu - Firefly - jest przykładem takiego działania. Program uczy się, to 
znaczy uwzględnia wybory dokonywane przez człowieka, uzupełniając jego 
profil. Rozwiązanie tego typu stosowane jest na przykład przez największą 
księgarnię internetową Amazon (www.amazon.com). Doskonałe sformułowa
nie preferencji likwiduje negocjacje, z uwagi na likwidację sfery niepewności 
- tzn. kupujący (a dokładniej agent występujący w jego imieniu) formułuje 
bardzo precyzyjne zapytanie ofertowe, a sprzedający odpowiada ofertą, któ
ra ma charakter „bierzesz albo nie", podobnie jak w przypadku kupna -
sprzedaży w sferze B2B. Brak negocjacji jest stanem najbardziej prawdopo
dobnym, jednak nie jedynym. Otóż sprzedający mogą również używać agen
tów poszukujących nabywców o określonych profilach, którzy będą mieli 
zdolność zmiany swoich ofert na podstawie zapytań agentów reprezentują
cych nabywców. To trochę jak w starej jak świat historii miecza i tarczy. To, 
o co będzie toczyć się gra, to informacja o nabywcy i jego potrzebach. Wy
miana informacji pomiędzy konsumentem (klientem) a firmą daje jej szanse 
uzupełnienia wiedzy o kliencie (i jemu podobnych). Informacja jest podsta
wą tworzenia lojalności. To z kolei oznacza, że możliwy jest - zwłaszcza bio
rąc pod uwagę traktowanie negocjacji jako metody uczenia się firmy („wy
brano nas - świetnie", „nie wybrano naszej oferty - to też jest ważna infor
macja") oraz możliwość operowania wielkimi bazami danych - scenariusz 
polegający na pojawieniu się negocjacji tam, gdzie ich nie ma dzisiaj - czyli 
w relacjach pomiędzy firmami a konsumentami. 

http://www.amazon.com
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Vito Tanzi* 

Globalizacja, rozwój 
technologiczny i działanie 
termitów fiskalnych 

Wstęp 

Niektóre z ostatnich publikacji wskazują na wrażliwość systemów podatko
wych państw, a zwłaszcza państw OECD, w obliczu pogłębiającej się globali
zacji oraz związanego z nią postępu technologicznego i instytucjonalnego 
(patrz Tanzi 1995 i 1996). Źródłem potencjalnie znacznego oraz negatywnego 
wpływu globalizacji na gospodarki państw najprawdopodobniej staną się wła
śnie sytemy podatkowe. Na razie niewiele jest dowodów ilościowych wskazu
jących to, że systemy podatkowe państw uprzemysłowionych są w stanie 
upadku. Wręcz przeciwnie, dla wielu z tych państw poziom opodatkowania 
osiągnął swoją najwyższą wartość w całej dotychczasowej historii lub bardzo 
się do niej zbliżył1. Niemniej jednak w latach dziewięćdziesiątych w większo
ści państw poziom opodatkowania przestał rosnąć, zaś w niektórych z nich 
w rzeczywistości zanotował spadek. Zjawisko to mocno kontrastuje z tenden
cjami obserwowanymi w poprzednich dziesięcioleciach. Co więcej, niektórzy 
ministrowie finansów narzekają na skutki, jakie konkurencja podatkowa wy
wiera na dochody ich państw, a państwa OECD oraz Unia Europejska nie
pokoją się różnorodnymi aspektami takiej konkurencji. Tak więc, chociaż do-

* Tłumaczenie oryginalnego tekstu z jęz. angielskiego „Globalization, Technological De-
velopments, and the Work of Fiscal Termites" zostało dokonane za zgodą MFW na wyłącz
ną odpowiedzialność WSPiZ im. L. Koźmińskiego. MFW nie ponosi odpowiedzialności za 
tłumaczenie tekstu. 

1 W przypadku 11 z 29 państw OECD, dla których są dane historyczne, poziom 
opodatkowania w 1997 roku był rekordowo wysoki. W przypadku większości pozostałych 
państw poziom ten był bliski rekordowemu. 
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wody ilościowe, dotyczące wpływu globalizacji na dochody z podatków, są 
w dalszym ciągu ograniczone, dowody te i tak najprawdopodobniej nie byłyby 
pomocne przy stawianiu prognoz na przyszłość. Teza niniejszego opracowania 
brzmi następująco: w miarę upływu czasu oddziaływanie globalizacji na wpły
wy z podatków najprawdopodobniej będzie rosnąć, co stanie się wyraźnie wi
doczne w danych statystycznych dotyczących dochodów państw. 

Globalizacja oraz związana z nią rosnąca integracja transgraniczna, sty
mulowane szybkim rozwojem technologicznym, będą prawdopodobnie od
działywać na zdolność państw do ściągania podatków. Wpłynie to również na 
rozkład obciążenia podatkowego. Istnieje kilka argumentów na poparcie tej 
tezy; zostaną one omówione w drugiej części niniejszego opracowania. 
W części trzeciej zostaną wymienione niektóre możliwości neutralizacji od
działywania globalizacji na wpływy z podatków, a w czwartej zostaną przed
stawione wnioski. 

Pobieżny przegląd tendencji, jakie wykazują wpływy z podatków w pań
stwach OECD w ostatnich trzech dekadach, przedstawia znaczny wzrost ob
ciążeń podatkowych ogółem, jak również pewne zmiany w strukturze wpły
wów z podatków. Tabela 1 pokazuje, że średnie obciążenie podatkowe dla 
państw OECD wzrosło z 26 procent w 1965 roku do 35 procent w 1985 oraz 
do 37 procent w 1997. Z tabeli widać również, że tempo wzrostu obciążenia 
podatkowego zmalało w miarę upływu lat2. 

Struktura wpływów z podatków również uległa zmianom. Początkowa ten
dencja wzrostowa udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, charak
terystyczna dla lat 1965-1985, uległa odwróceniu w latach dziewięćdziesiątych 
i obecnie udział ten kształtuje się na poziomie z lat siedemdziesiątych. Udział 
podatku dochodowego od osób prawnych był relatywnie stały w tym okresie. 
Z drugiej strony, składki na ubezpieczenie społeczne znacznie wzrosły. Pod
czas gdy udział ogółem podatków konsumpcyjnych nieznacznie zmalał, z 36 
procent w 1965 r. do 31 procent w 1997 r., można zauważyć wyraźne przejście 
od podatków nakładanych na poszczególne pozycje do ogólnych podatków od 
sprzedaży (z rosnącą dominacją podatku VAT na czele). Udział podatku ma
jątkowego spadał do roku 1985, a później utrzymywał się na stałym poziomie. 

Oczywiście niektóre państwa miały inne doświadczenia, głównie odzwier
ciedlające różnice w prowadzonych przez nie politykach podatkowych. Pod
czas gdy w niektórych państwach można zauważyć pewne różnice we wzro
ście ogólnego obciążenia podatkowego, Irlandia wyróżnia się dzięki utrzymu
jącemu się spadkowi obciążenia podatkowego w latach dziewięćdziesiątych. 
Również Holandia, Nowa Zelandia, Hiszpania oraz Szwecja obniżyły obcią-

2 Z 21-procentowego wzrostu w latach 1965-1975, poprzez 11-procentowy w latach 
1975-1985, do 6-procentowego w latach 1985-95 i prawie zerowego w latach dziewięćdzie
siątych. 
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Tabela I 
Tendencje podatkowe w państwach OECD, 1965-1997 
(procent PKB i procent wpływów z podatków ogółem) 

1965 1975 

(procent PKB) 

Wpływy z podatków ogółem 26 31 

1985 

35 

(procent wpływów z podatków ogółem) 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Podatki od wynagrodzeń 
Podatki majątkowe 
Ogólne podatki konsumpcyjne 
Podatki od wyselekcjonowanych dóbr 

konsumpcyjnych 
Inne podatki 
Ogółem 

26 
9 

18 
1 
8 

12 

24 
2 

100 

30 
8 

22 
1 
6 

13 

18 
2 

100 

30 
8 

22 
1 
5 

16 

16 
2 

100 

1995 

37 

27 
8 

25 
1 
5 

18 

13 
3 

100 

1997 

37 

27 
8 

25 
1 
5 

18 

13 
3 

100 

Źródło: OECD (1999). 

żenia podatkowe w tym okresie. Bez wątpienia obniżenie takie nie wynika 
z ogólnych skutków globalizacji, lecz odzwierciedla polityki tych państw. 
Skutki globalizacji zaczęły być intensywniej odczuwane w latach dziewięćdzie
siątych, kiedy liberalizowano rynki kapitałowe i nastąpiła ściślejsza integracja 
gospodarek w skali globalnej. 

Termity fiskalne 

Dane z tabeli 1 wskazują, że w większości państw uprzemysłowionych fiskal
ny gmach stoi pewnie i sprawia wrażenie solidnego. Większość z tych państw 
uzyskuje obecnie większe wpływy niż dwie lub trzy dekady temu. Jednakże, 
jeśli przyjrzymy się uważniej, możemy zauważyć działanie „fiskalnych termi
tów", które z zapałem podgryzają fundamenty systemów podatkowych. Do
piero w przyszłości będzie można się przekonać, czy ich działanie spowoduje 
w końcu poważne uszkodzenia fiskalnych budowli. Możliwe, że wpływ globa
lizacji będzie zarówno stanowić wyzwanie dla działających obecnie organów 
podatkowych i zapewni możliwości wykorzystania nowej technologii oraz wie
dzy w celu podwyższenia dochodów z tytułu podatków poprzez zastosowanie 
innowacyjnych metod, tak aby państwa w dalszym ciągu mogły finansować 
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bieżące wysokie poziomy wydatków publicznych. Można przypuszczać, że po
dobnie jak miało to miejsce w przeszłości, powstaną nowe rodzaje podatków 
w celu uzyskania większych wpływów od podatników3. Jednak możliwość taka 
nie zmniejsza potrzeby dokonywania oceny sposobów, w jakie aktualny roz
wój wypadków prawdopodobnie wpłynie na istniejące systemy podatkowe. 
W pozostałej części niniejszego rozdziału takie sposoby zostaną omówione. 
Zidentyfikowanych zostanie osiem termitów fiskalnych, choć najprawdopo
dobniej istnieją jeszcze inne. Nie wszystkie z nich są tak samo ważne, a kolej
ność, w jakiej są wymienione, nie odzwierciedla ich potencjalnego wpływu. 

Handel elektroniczny i transakcje elektroniczne 

Pierwszym z termitów jest coraz powszechniejsze wykorzystywanie handlu 
elektronicznego i elektronicznych transakcji (patrz McLure, Jr. 1999). Han
del elektroniczny wzrastał w bardzo szybkim tempie i przewiduje się, że osią
gnie wysokie obroty w ciągu kilku lat. Niedługo znaczny udział handlu świa
towego, w szczególności handlu między przedsiębiorstwami (firma-firmie), 
będzie mógł odbywać się za pośrednictwem Internetu. Oczywiście trudno jest 
snuć przypuszczenia co do wzrostu handlu elektronicznego, gdyż wiąże się on 
z istotnymi czynnikami charakteryzującymi się wysokim stopniem nieprzewi-
dywalności. Niemniej jednak, zgodnie z badaniami Forrester Research, 
w 1999 r. transakcje dokonane za pomocą Internetu osiągnęły łączną wartość 
ponad 150 miliardów USD i przewiduje się, że do 2003 r. liczba ta wzrośnie 
do ponad 3 trylionów USD („The Economist" 2000). Handel elektroniczny 
bez wątpienia będzie oddziaływał na wpływy z podatków. W niektórych sta
nach USA tendencja ta kształtuje wpływy z podatków od sprzedaży, co moż
na zobaczyć w tabeli 2. Do 2003 r. niektóre stany mogą utracić aż 4 procent 
wpływów z podatków od sprzedaży. Fox i Bruce oszacowali, że do 2003 r. 
erozja podstawy wymiaru podatku od sprzedaży, należnego stanowym i lokal
nym władzom w USA, może wynieść prawie 11 miliardów USD (tabela 2). 
Biorąc pod uwagę przewidywany rozwój handlu elektronicznego, straty te 
mogą szybko wzrosnąć do większych kwot. Międzynarodowy wymiar takich 
strat w dochodach będzie bez wątpienia o wiele większy. 

Wydaje się, że przeważające nastroje polityczne w Stanach Zjednoczo
nych są przeciwne wprowadzeniu podatków od transakcji internetowych, 

3 Na przykład „odkrycie" podatku od wartości dodanej (VAT) w latach pięćdziesiątych 
oraz jego powszechne wykorzystanie w latach późniejszych powinno być uważane za naj
istotniejszy przejaw rozwoju technologicznego w dziedzinie opodatkowania w ciągu ostat
nich 50 lat. Mniej ważnym przejawem takiego rozwoju w Ameryce Łacińskiej są podatki od 
aktywów brutto oraz podatki od transakcji finansowych. 
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przynajmniej w najbliższym czasie4. Kongres Amerykański ustanowił tymcza
sowe moratorium na podatki od transakcji internetowych. Uzasadnienie ta
kich działań jest zapewne podobne do argumentu, zgodnie z którym należy 
wspierać pączkujące branże (zaadaptowane do potrzeb gospodarki nowej ge
neracji), aby zapewnić pełne wykorzystanie potencjału, jaki daje Internet bez 
hamującego efektu wywołanego podatkami5. Niektórzy argumentują, że nało
żenie podatków od sprzedaży w Internecie ograniczy jego wykorzystanie. Jed
nakże, jak dotąd, przeprowadzono zbyt mało prac, by móc oszacować wpływ 
podatków na transakcje internetowe. Przynajmniej, jeżeli chodzi o zakupy 
dóbr konsumpcyjnych, można oczekiwać wyników identycznych z wynikami 
zakupów w systemie sprzedaży wysyłkowej, zważywszy na fakt, że w Stanach 
Zjednoczonych podatki od sprzedaży tradycyjnie uważane są za istotny czyn
nik, wpływający na decyzję konsumenta o zakupie towarów lub usług w syste
mie sprzedaży wysyłkowej. Towary zakupione w stanach wolnych od podat
ków od sprzedaży nie są opodatkowane. 

Inne badanie, przeprowadzone na podstawie dużej próbki transakcji elek
tronicznych w USA, wykazało, że wpływ podatków na zakupy internetowe 
jest prawdopodobnie bardzo istotny i podobny do wpływu podatku na zakupy 
dokonane za pomocą katalogów sprzedaży wysyłkowej (Goolsbee 2000, patrz 
również tabela 2). Podobne kwestie dotyczą na przykład sytuacji, w których 
spółki amerykańskie sprzedają towary lub usługi przez Internet klientom eu
ropejskim, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie istnieje podatek od war
tości dodanej, a ściągniecie podatku w miejscu przeznaczenia sprzedawanego 
produktu jest trudne. Ostatnio Unia Europejska wyraziła chęć opodatkowa
nia tego rodzaju sprzedaży6. 

Organy podatkowe będą musiały poważnie podjąć wyzwanie związane ze 
zmianami wynikającymi z handlu elektronicznego. Ciągle nie jesteśmy pewni 
co do długoterminowego ilościowego znaczenia takich zmian, ale mimo to 
można przypuszczać, że mogą one być istotne. 

Pierwszą i najbardziej oczywistą zmianę stanowi przejście od transakcji wy
magających dokumentów papierowych, które pozostawiają wiele trwałych śla-

4 Gubernator Virginii, Gilmore, który przewodniczył Komisji Doradczej ds. Handlu 
Elektronicznego, argumentował, że handel taki powinien być wolny od podatków w celu 
promowania jego nieograniczonego rozwoju. 

5 Może również pojawić się pogląd, że Internet, poprzez oddziaływanie na wzrost, może 
przyczynić się do wzrostu wpływów z tytułu innych podatków. Jest to argument z punktu wi
dzenia strony podażowej, podobny do tych, jakie cieszyły się popularnością na początku lat 
osiemdziesiątych. 

6 Komisja poparła rejestrację stawki podatkowej jednego państwa członkowskiego, która 
byłaby zastosowana w przypadku wszystkich aktów sprzedaży (zasada pochodzenia towaru). 
Obecnie Europejska Wspólnota Przedsiębiorstw (UNICE) dyskutuje na temat przedłożenia 
komisji wniosku o ustanowienie jednolitej niższej stawki dla handlu elektronicznego. 
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Tabela 2 
Stanowe/lokalne straty przyrostu dochodów 
z tytułu handlu elektronicznego, 2003 (1000 USD) 
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dów wykorzystywanych przez organy podatkowe w postaci np. faktur, na rzecz 
transakcji wirtualnych, które pozostawiają ślady trudniejsze do zidentyfikowa
nia. W wielu państwach organy podatkowe w dalszym ciągu opierają się na pa
pierowych fakturach w celu sprawowania kontroli nad odprowadzaniem podat
ków od sprzedaży. Chociaż teoretycznie transakcje komputerowe również mo
gą być prześledzone, jest to o wiele trudniejsze w praktyce. W przypadku 
opodatkowania opierającego się na miejscu pochodzenia produktu, zakłady 
zajmujące się sprzedażą mogą znajdować się w miejscach, gdzie podatki od 
sprzedaży są niskie lub nie ma ich w ogóle. Miejscami tymi mogą być stany lub 
państwa, włączając w to tak zwane raje podatkowe. Ponadto niektóre miejsca 
mogą skłaniać się do uzyskania statusu obszarów o niskich podatkach. Z dru
giej strony, opodatkowanie opierające się na miejscu przeznaczenia produktu 
może być trudne do wdrożenia, szczególnie przy uwzględnieniu wzrastających 
obrotów handlowych oraz faktu, że światowa polityka jest nastawiona na uła
twianie handlu zagranicznego. Proszę tylko wyobrazić sobie Urząd Celny USA 
otwierający każdą paczkę przychodzącą do Stanów Zjednoczonych7. 

Drugą zmianą jest coraz istotniejszy zwrot technologiczny od produkcji 
i sprzedaży produktów fizycznych do produkcji i sprzedaży produktów cyfro
wych. W przeciwieństwie do produktów, które w sposób tradycyjny są sprze
dawane w sklepach i w formie nadającej im fizyczną zawartość, wiele nowych 
produktów traci lub straci w przyszłości swoje właściwości fizyczne. W rezul
tacie trudniej będzie określić lokalizację punktów sprzedaży. Muzyka, teksty 
pisane, fotografie, plany inżynieryjne, filmy, porady medyczne i finansowe, 
usługi edukacyjne i tym podobne mogą być obecnie pobierane bezpośrednio 
z Internetu. Co więcej, takie pobranie może dokonywać się prawie z każdego 
miejsca na świecie, łącznie z satelitami. Dlatego definicja „stałego miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej" dla celów podatkowych stanie się 
bardzo problematyczna8. Taka „sprzedaż" w przyszłości najprawdopodobniej 
zwiększy swój udział w konsumpcji ogółem. 

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, znaczenie jurysdykcji podatkowej 
staje się niejasne9 (Kobrin 1999 i 2000). Kto powinien zapłacić podatek i kto 

7 Artykuł w „New York Times" z 10 stycznia 2000, s. 1, zatytułowany Online Sales Spur 
Ulegał Importing of Medicine to U.S., daje pojęcie o problemie. Artykuł cytuje komisarza 
Urzędu Celnego stwierdzającego: Internet sprawił, że mamy więcej pracy. Zostaliśmy zasypani 
lekami na receptę przysłanymi z zagranicy. Teraz, kiedy ich ilość się zwiększa, stanowi to dla nas 
jedno z większych wyzwań. 

8 Komisja Europejska jest szczególnie zaniepokojona sprzedażą takich „produktów" ze 
Stanów Zjednoczonych do państw europejskich. Od takiej sprzedaży nie trzeba uiszczać po
datku VAT. Wyzwaniem dla Komisji jest znalezienie realistycznego sposobu na nałożenie ta
kiego podatku. 

9 Zjawisko takie ma już wpływ na świat artystyczny. Rozważmy na przykład sytuację, 
w której Rosjanin sprzedał Amerykaninowi obraz na aukcji, przeprowadzonej w miejscu 
wolnym od podatków. W jaki sposób można opodatkować taką transakcję? 



176 Vito Tanzi 

powinien ściągać pieniądze? I w jaki sposób powinno się to robić? W przy
szłym nowym, wspaniałym świecie produkty, a zwłaszcza produkty składające 
się z samej wiedzy, mogą być sprzedane z każdego miejsca lub nawet z ko
smosu i trudno będzie określić tożsamość ich sprzedawcy, a w związku z tym 
także i kupca. Wiele towarów nie będzie już „produktami". Ze wszystkich 
konsekwencji takich zmian ledwie zdajemy sobie dzisiaj sprawę, ale w przy
szłości prawdopodobnie będą one stopniowo nabierać coraz większego zna
czenia10. 

Wykorzystanie elektronicznych pieniędzy 

Drugim termitem jest możliwość coraz powszechniejszego wykorzystywania 
pieniędzy elektronicznych (gotówki elektronicznej) zamiast pieniędzy rzeczy
wistych w ramach zwykłych transakcji przeprowadzonych przez osoby fizycz
ne. Salda zasobów gotówkowych osób fizycznych mogą zostać zapisane w chi
pach kart elektronicznych, z których można korzystać w celu dokonywania 
płatności oraz rozliczeń. Tendencja ta z pewnością przyczyni się do powsta
wania dalszych trudności, z którymi będą musiały borykać się organy podat
kowe i monetarne (King 1996 i 1999)11. 

Gotówkę elektroniczną można podzielić na gotówkę elektroniczną on-line 
oraz gotówkę elektroniczną off-line. (Fairpo 1999). Gotówka elektroniczna 
on-line najczęściej ma formę systemu opartego na oprogramowaniu, w któ
rym użytkownik nabywa program „portmonetkowy" od banku uczestniczące
go, gdzie przechowywane są cyfrowe „monety" w celu dokonywania mikro-
platności za pomocą Internetu. Witryny www będą w stanie obciążać użyt
kowników minimalnymi kwotami zgodnie z systemem, w którym kupujący 
dokonuje opłat w niewielkich ratach w miarę korzystania z usługi, zamiast 
bazować na dużych ryczałtowych opłatach subskrypcyjnych lub w ogóle rezy
gnować z opłat. Gotówka elektroniczna off-line może być systemem opartym 
na kartach, który w przypadku większych transakcji funkcjonuje jako bezpo
średnia i wygodniejsza alternatywa dla zwykłej gotówki. Gotówka elektronicz
na w tych dwóch formach może być udostępniana w ramach systemu z księ
gowaniem lub systemu bez księgowania. W systemie z księgowaniem wystaw-

10 Na przykład pełne wykorzystanie Internetu w celu dostarczania informacji, zawiera
nia umów i dokonywania płatności może z czasem zmniejszyć zapotrzebowanie na sprze
dawców detalicznych oraz sklepy oferujące wiele towarów i usług. 

11 Należy przypomnieć, że wykorzystywanie gotówki jest jednym z czynników stymulują
cych rozwój gospodarki „podziemnej" i uchylanie się od płacenia podatków (Tanzi 1980). 
Pieniądze elektroniczne (gotówka elektroniczna) będą stanowić kolejny bodziec. 
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ca gotówki elektronicznej prowadzi scentralizowany rejestr transakcji, prze
chowując kontrolny zapis przychodów i rozchodów użytkownika takiej gotów
ki. Oczywiście rozwiązanie to jest preferowane z punktu widzenia organów 
podatkowych, jednakże może być uważane przez użytkowników za nadmier
nie ingerujące w ich prywatność. Z kolei w systemie bez księgowania nie ist
nieje taki scentralizowany rejestr transakcji. System taki gwarantowałby ano
nimowość użytkowników, którzy jednak mogą powstrzymywać się od wyko
rzystywania go w większych transakcjach z powodu braku rejestru, co 
zwiększa ryzyko oszustw lub powoduje trudności w przypadku rozwiązywania 
sporów. Jeśli ta ostatnia właściwość nie zyskałaby wielkiego znaczenia, połą
czenie tajnych kont bankowych z gotówką elektroniczną, udostępnianą off-li-
ne, stałoby się koszmarem dla organów podatkowych. 

Choć dysponujemy technologią ułatwiającą rozpowszechnianie gotówki 
elektronicznej, jej faktyczne wykorzystanie jest znacznie ograniczone (ibid.). 
Innymi słowy, termit ten jeszcze nie zabrał się do prawdziwej roboty. Spowo
dowane jest to częściowo brakiem ujednoliconego standardu dla kart kredy
towych z mikrochipem, ale również może odzwierciedlać ogromną lukę mię
dzy istniejącą technologią a obecnym stanem legislacji. Dopóki nie zostaną 
wyjaśnione kwestie prawne dotyczące ochrony konsumentów i fałszerstw, 
większość konsumentów może sceptycznie podchodzić do korzystania z go
tówki elektronicznej. Jednak widoczne ostatnio poparcie dla użycia gotówki 
elektronicznej, wyrażane przez pewne duże przedsiębiorstwa zajmujące się 
dystrybucją i obsługą kart kredytowych, może stanowić czynnik stymulujący 
przejście tego projektu ze sfery wyobraźni do rzeczywistego powszechnego 
korzystania z gotówki elektronicznej w przyszłości. 

Główne ryzyko dla systemu podatkowego ze strony gotówki elektronicz
nej wiąże się z systemem bez księgowania, gdyż wyklucza on sprawozdaw
czość podatkową, prowadzoną przez pośredników finansowych (ibid.). Taki 
brak zapisu kontrolnego będzie stanowił ryzyko zarówno dla efektywności 
ściągania podatku VAT i podatku od sprzedaży, szczególnie w związku ze 
sprzedażą elektronicznych towarów i usług, jak i dla efektywności ściągania 
podatku dochodowego - być może w przyszłości możliwe będzie uzyskiwanie 
wypłat za pracę świadczoną przez Internet w gotówce elektronicznej. Może 
mieć to również wpływ na opodatkowanie kapitału, gdyż osoby fizyczne oraz 
firmy będą w stanie szybko i tanio przelewać pieniądze do obszarów o ni
skich podatkach. W wyniku zredukowanych kosztów transakcji próg finanso
wej rentowności mechanizmu oszczędności podatkowych zostanie obniżony 
dzięki komercjalizacji gotówki elektronicznej12. 

12 W transakcjach tych można wykorzystywać lokaty posiadane w bankach oraz w pań
stwach zezwalających na prowadzenie tajnych rachunków. 
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Handel wewnątrzfirmowy 

Trzecim termitem jest rosnące znaczenie handlu, odbywającego się w ramach 
przedsiębiorstw międzynarodowych, czyli między poszczególnymi jednostkami 
wchodzącymi w skład międzynarodowych przedsiębiorstw, zlokalizowanymi 
w różnych państwach. Choć nie jest to rzecz nowa dla przedstawicieli orga
nów podatkowych, ten potencjalny problem w ostatnich latach przyciąga 
większą uwagę ze względu na szybki rozwój handlu światowego, w szczegól
ności handlu w ramach międzynarodowych przedsiębiorstw. Handel we
wnątrzfirmowy stanowi obecnie ogromny i ciągle rosnący udział w całym han
dlu światowym. Handel ten stwarza problemy krajowym organom podatko
wym z powodu potencjalnego wykorzystywania i nadużywania przez 
międzynarodowe przedsiębiorstwa „cen transferowych", dotyczących kredy
tów, alokacji kosztów stałych oraz wyceny znaków handlowych i patentów. 
Wielu przedstawicieli organów podatkowych uważa, że niektóre przedsiębior
stwa tak manipulują swoimi cenami, aby przenieść zyski z obszarów, gdzie 
nakładane są wysokie podatki, do miejsc, w których obowiązują niskie podat
ki13. Obecne porozumienia podatkowe nie zapobiegną prawdopodobnie dal
szemu rozprzestrzenianiu się tego problemu. Tendencja ta wzbudza duży nie
pokój w organach podatkowych wielu państw, lecz jednocześnie często nie 
wiedzą one, jak uporać się z tym problemem. 

Transgraniczne przerzucanie dochodów przy zastosowaniu cen transfero
wych nie tylko stanowi wyzwanie dla przedstawicieli organów podatkowych, 
lecz także gwałtownie zmienia sposób prowadzenia międzynarodowej dzia
łalności gospodarczej. Najnowsze badanie dotyczące takich praktyk stoso
wanych przez ponad 600 przedsiębiorstw międzynarodowych (z siedzibami 
w 19 różnych państwach) ukazuje rosnącą ich rolę w prowadzeniu działal
ności gospodarczej na skalę międzynarodową oraz w opodatkowywaniu 
przedsiębiorstw międzynarodowych (Ernst & Young 1999). Podczas gdy ba
dane przedsiębiorstwa międzynarodowe uważają maksymalizację wyników 
operacyjnych, nie zaś optymalizację porozumień podatkowych, za najważ
niejszy czynnik kształtujący ich zachowanie, równocześnie badane firmy do
strzegły wyraźny związek między potrzebą uniknięcia podwójnego opodat
kowania a wykorzystywaniem cen transferowych. Wiele z nich również od
czuwało silną potrzebę rozwiązania skomplikowanych spraw związanych 
z prowadzeniem działalności oraz transgranicznym przerzucaniem docho-

13 W przypadku niekonsekwentnych zasad dotyczących transgranicznego przerzucania 
dochodów stosowanych przez różne władze podatkowe również takie działania mogą prowa
dzić do podwójnego opodatkowania. Kilka badań empirycznych wskazuje, że w rzeczywisto
ści możliwe jest dokonywanie przez firmy manipulacji cenami transferowymi, zaś niektóre 
państwa, takie jak na przykład Irlandię, wymienia się jako potencjalnych beneficjentów ta
kich manipulacji. 
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dów wynikających z globalizacji, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wła
dze podatkowe niektórych państw poświęcają takim praktykom coraz więcej 
uwagi. 

Respondenci potwierdzili, że zainicjowany przez USA model ustalania 
cen transferowych (wraz z towarzyszącymi wymogami dotyczącymi dokumen
tacji, karami oraz procedurami egzekucyjnymi) rozpowszechnia się wśród in
nych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem zasady dystansu w ramach jed
nego przedsiębiorstwa, wdrażanej jako standard pod groźbą dużych kar za 
niestosowanie się do tej zasady. W przypadku wielu przedsiębiorstw między
narodowych doprowadziło to do dostrzeżenia potrzeby globalnego podejścia 
do planowania i dokumentowania polityk w zakresie cen transferowych. Ist
nieje również potrzeba jasnego traktowania oraz zagwarantowanego unikania 
podwójnego opodatkowania, co być może spowoduje zwiększone wykorzysty
wanie mechanizmów wzajemnych umów, takich jak uprzednie porozumienia 
cenowe. Jednakże takie porozumienia mogą niejednokrotnie spowodować 
przekształcenie podatku od osób prawnych z podatku płaconego od rzeczywi
ście osiągniętych zysków w podatek od zysków przewidywanych, a ponadto 
znacznie podwyższają koszty prowadzenia działalności w niektórych jurysdyk
cjach podatkowych. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie sektora prywatnego na większą kla
rowność zasad, dotyczących ustalania cen transferowych, coraz większa liczba 
jurysdykcji podatkowych zaczyna stosować uprzednie porozumienia cenowe, 
za pomocą których przed dokonaniem transakcji określa się kryteria stosowa
nia zasady dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa14. Urząd Skarbowy 
Stanów Zjednoczonych jest jednym z pierwszych stosujących takie praktyki, 
ale także organy podatkowe w innych państwach coraz częściej wykorzystują 
podobne metody. 

W celu zapewnienia właściwych wskazówek, OECD ostatnio wydała za
łącznik do niedawno opublikowanych Wytycznych w sprawie ustalania cen 
transferowych, które sugerują, w jaki sposób należy przeprowadzać uprzednie 
porozumienia cenowe zgodnie z tak zwaną procedurą wzajemnych umów 
(Neighbor, 1999). Pozwala to właściwym władzom rozpocząć dyskusję na te
mat wzajemnych umów, a także dostarcza wskazań na temat wymaganej tre
ści projektów uprzednich porozumień cenowych oraz stosowanej metodolo
gii, ponownie podkreślając, że nadrzędną regułą powinno być zastosowanie 
zasad dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa. 

Powstanie handlu elektronicznego także wiąże się z osobnymi problema
mi cen transferowych, charakterystycznymi dla tej branży (Boyle i inni 1999). 

14 Jednakże w przypadku wielu wkładów stworzonych specjalnie na potrzeby danego 
produktu końcowego, może na nie nie być rynku zbytu, jeśli cena zostanie ustalona zgodnie 
z zasadami dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa. 
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Gdyby przedsiębiorstwa międzynarodowe jeszcze bardziej przyczyniały się do 
dalszej decentralizacji, w miarę rozwoju telekomunikacji i informatyki oraz 
spadku kosztów transakcji, transakcje z zastosowaniem cen transferowych 
stałyby się jeszcze bardziej skomplikowane. To wywarłoby większą presję na 
zasady cen transferowych, opierające się na transakcjach i mogłoby wymusić 
zmianę w kierunku częstszego wykorzystywania metody podziału zysku 
(zgodnie z ostatnimi doświadczeniami w globalnym obrocie towarami lub fi
nansowymi instrumentami pochodnymi). 

Ośrodki finansowe off-shore i raje podatkowe 

Czwartym termitem fiskalnym jest rosnące znaczenie ośrodków finansowych 
off-shore oraz rajów podatkowych, jako pośredników w dokonywaniu lokat 
finansowych (Errico i Musalem 1999). Rozwój takich ośrodków stymulowany 
jest przepływem informacji cyfrowych, który obecnie pozwala na łatwe, tanie 
przesyłanie pieniędzy i wiedzy w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem ist
niejących uregulowań obowiązujących w konkretnych krajach. Szacunkowe 
wielkości takich lokat przekraczają 5 trylionów USD (ONZ 1998, s. 71). Jest 
mało prawdopodobne, że uzyskujący dochody z takich lokat zgłaszają je kra
jowym organom podatkowym15. Raport ONZ wskazuje, że rosnąca w ogrom
nym tempie liczba takich osób prawnych, jak przedsiębiorstwa międzynarodo
we oraz trusty off-shore, rutynowo jest wykorzystywana na potrzeby prania 
pieniędzy i unikania płacenia podatków. Takie podmioty osłaniają określone 
transakcje szczelną zasłoną. 

Obecnie można zaobserwować rosnące zainteresowanie tym problemem 
władz niektórych dużych państw uprzemysłowionych, a państwa G-7 przyglą
dają mu się uważnie. ONZ również stara się zwrócić uwagę na ten problem 
poprzez organizowanie konferencji i publikowanie raportów, a OECD 
w kontekście działań dotyczących nieuczciwej konkurencji podatkowej, podję
tych przez tę ogranizację. Zespół FATF (Financial Action Task Force), powo
łany przez państwa G-7 w celu zajmowania się kwestią prania pieniędzy, 
opracował już ramy prawne, które, jeśli będą skutecznie stosowane, mogą 
zredukować to zjawisko. Jednakże rozwiązania te są technicznie i politycznie 
skomplikowane. Na przykład kilka niewielkich państw karaibskich ostro zare
agowało na opublikowaną przez OECD listę rajów podatkowych, a kilka 
sprzeciwiło się projektowi zniesienia praw dotyczących tajności informacji 

15 Jednym z powodów powstrzymywania się od zgłaszania dochodów jest fakt, że są one 
związane z praniem pieniędzy. Na podstawie obowiązujących zasad krajowym organom po
datkowym jest niezwykle trudno zidentyfikować tożsamość właścicieli takich rachunków. 
Oczywiście, wiele z takich ośrodków off-shore stosuje prawo zezwalające na anonimowość. 
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bankowych. Dlatego nie wiemy, czy problem ten będzie w dalszym ciągu po
szerzał swój zasięg, czy też będzie możliwe jego powstrzymanie16. 

Instrumenty pochodne oraz fundusze hedgingowe 

Piątym termitem fiskalnym jest rozwój nowych instrumentów finansowych 
oraz środków kanalizowania oszczędności, takich jak instrumenty pochodne 
(derywaty) oraz fundusze hedgingowe. Wiele funduszy hedgingowych działa 
z ośrodków off-shore i w niewielkim stopniu podlega lub wcale nie podlega 
regulacjom, nawet te, które działają na terenie państw uprzemysłowionych. 
Wykorzystują one nowatorskie i egzotyczne instrumenty, stanowiące nowe 
wyzwania dla władz podatkowych, które nie zawsze posiadają odpowiednie 
umiejętności, aby im sprostać. Co więcej, te same problemy informacyjne, 
o których była mowa przy omawianiu handlu elektronicznego, pojawiają się 
w jeszcze większym zakresie w związku z inwestycjami takich funduszy hed
gingowych. Jeśli chodzi o zyski z tytułu instrumentów pochodnych, istnieją 
poważne problemy dotyczące identyfikacji pojedynczych beneficjentów trans
akcji, dochodów oraz jurysdykcji, w których mieszkają takie osoby lub w któ
rych generowane są dochody. Wymagania sprawozdawcze władz podatko
wych, nałożone na fundusze hedgingowe działające w rajach podatkowych, są 
bardzo ograniczone lub w ogóle nie istnieją. W wielu przypadkach ich opo
datkowanie pozostanie problematyczne, chyba że takie dochody powrócą do 
kraju pochodzenia podmiotu, który je uzyskał, oraz zostaną przez taki pod
miot zgłoszone jako dochody. Szacuje się, że kwota środków pieniężnych, 
które są kanalizowane poprzez takie transakcje, wynosi około jednego trylio
na dolarów17. Fundusze hedgingowe ciągle prawdopodobnie będą rozpo
wszechniać się jako kanały inwestycyjne dla osób zamożnych. 

Jednym z wyzwań wynikających z rozpowszechniającego się użytkowania 
skomplikowanych instrumentów finansowych, takich jak derywaty i im po
dobne, jest stosowanie ich w celu unikania podatków poprzez wykorzystywa
nie braku jasności oraz niekonsekwencji w traktowaniu tych instrumentów 
przez systemy podatkowe (Alworth 1998). Większość systemów podatkowych 
nie uświadamia sobie w wystarczającym stopniu szczególnej natury finanso
wych instrumentów pochodnych, nawet jeśli są one wykorzystywane przez 
krajowe fundusze. Na przykład rozróżnienie między dochodem kapitałowym 

16 Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu, mającego na celu ograniczenie wyko
rzystywania rajów podatkowych do prania pieniędzy, patrz Tanzi (2000). Opracowanie to by
ło oryginalnie wydane jako Dokument Roboczy MFW 96/55 (maj 1996). Obecnie ONZ oraz 
państwa G-7 poważnie rozważają niektóre warianty tego projektu. 

17 Patrz artykuł Howarda Daviesa w „Financial Times", 15 sierpnia 2000, s. 15. 
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a zyskami lub stratami kapitałowymi staje się płynne, jeśli określone roszcze
nie (zysk lub strata) może powstać na podstawie struktury pewnych przepły
wów środków pieniężnych (dochód). W ten sam sposób podział istniejący 
w legislacji podatkowej na dywidendy i odsetki staje się arbitralny, gdyż in
strumenty pochodne pozwalają na łatwą modyfikację zewnętrznych atrybutów 
różnych finansowych porozumień. Co więcej, wszelkie kruczki w tabelach po
datkowych będą zachęcać do obniżania pułapu podatkowego oraz do mani
pulacji pozycjami podatkowymi, na bazie których mogą być tworzone instru
menty finansowe. 

Dochód z transgranicznych inwestycji portfelowych może być opodatko
wany u źródła poprzez potrącenie należnych kwot podatków. Jednakże po
dejście to przestaje być właściwe w przypadku coraz szerszego wykorzystania 
instrumentów pochodnych. Po pierwsze, w przypadku derywatu składającego 
się z kilku kontraktów, dla celów podatkowych każdy z kontraktów trakto
wany jest niezależnie od innych, co zachęca do wykorzystywania takich kom
binacji kontraktów, które zapewnią jak największe oszczędności podatkowe. 
Po drugie, potrącenia podatków u źródła stosują się jedynie do dodatnich 
przepływów środków pieniężnych, podczas gdy rosnąca liczba derywatów 
uwzględnia zarówno dodatnie, jak i ujemne przepływy gotówkowe. Co więcej, 
dla celów podatkowych w większości przypadków przepływy środków pienięż
nych z derywatów nie są uważane za dochód z kapitału w takim samym sen
sie jak dywidendy czy odsetki. Cały czas powstają nowe instrumenty finanso
we. Te nowe instrumenty stanowić będą wyzwanie dla pomysłowości przed
stawicieli organów podatkowych, którzy się nimi zajmują. Tendencja ta 
sprawi, że skromnie opłacani pracownicy organów podatkowych będą musie
li zmierzyć się z lepiej opłacanymi i wyszkolonymi geniuszami rynku finanso
wego. 

Niezdolność do opodatkowania kapitału finansowego 

Szóstym termitem fiskalnym jest rosnąca niezdolność lub często niechęć 
państw do opodatkowania, zwłaszcza wysokimi stawkami, kapitału finanso
wego oraz dochodów uzyskanych przez wysoce wykwalifikowane osoby fizycz
ne. W miarę zwiększania się poziomu integracji oraz efektywności międzyna
rodowego rynku kapitałowego, państwom coraz trudniej jest nałożyć podatki 
na mobilny kapitał przy zastosowaniu stawek o wiele wyższych od tych, jakie 
nałożono by za granicą. Podobną opinię można sformułować w stosunku do 
opodatkowania wysoce wykwalifikowanych osób fizycznych. Wysokie stawki 
podatkowe -od kapitału finansowego lub nałożone na mobilne osoby fizyczne 
w ogromnym stopniu zachęcają podatników do umieszczania kapitału za gra
nicą, na obszarach gdzie nałożone podatki nie będą wysokie, lub też do za-
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mieszkania w państwach o niskich podatkach. Co więcej, koszty transakcji 
związane z inwestycjami za granicą są obecnie znacznie niższe, ponieważ ryn
ki kapitałowe stały się bardziej efektywne, a ich zasięg bardziej międzynaro
dowy. Dlatego nawet małe różnice w stopie zwrotu mogą być wykorzystywa
ne przez niektóre osoby fizyczne, choć wiele z nich być może w dalszym cią
gu preferuje inwestowanie na rynku krajowym. Podobne konstatacje można 
zastosować do rosnącej liczby wysoce wykwalifikowanych osób fizycznych po
siadających umiejętności, które mogą być przedmiotem sprzedaży i zakupu 
na rynkach międzynarodowych18. 

Opodatkowanie dochodów z tytułu kapitału finansowego stało się główną, 
jak dotąd nie rozwiązaną kwestią w Unii Europejskiej, i zmusza państwa albo 
do obniżenia krańcowych stawek podatkowych od dochodów, albo też do 
wprowadzenia podwójnego opodatkowania. Globalne podatki dochodowe 
z wysokimi krańcowymi stawkami podatkowymi nie są już praktycznie możli
we w świetle światowej globalizacji. Fakt, że krańcowe stawki podatków do
chodowych od osób fizycznych spadały w ostatnich latach w większości kra
jów, stanowi częściowe odzwierciedlenie wpływu globalizacji. 

Coraz powszechniejsze prowadzenie działalności poza granicami kraju 

Siódmym termitem fiskalnym jest coraz powszechniejsze prowadzenie dzia
łalności poza granicami kraju zamieszkania przez niektóre osoby fizyczne 
o bardzo wysokich kwalifikacjach. W świecie, w którym wymiana informacji 
między organami podatkowymi jest i prawdopodobnie pozostanie ograni
czona, prowadzenie działalności poza granicami swojego kraju umożliwia 
osobom fizycznym podawanie zaniżonej wartości lub niezgłaszanie krajo
wym organom dochodów uzyskanych za granicą. Jednocześnie coraz więcej 
osób inwestuje obecnie oszczędności za granicą, aby uniknąć płacenia po
datków. Na przykład powszechnie stosowaną metodą jest oferowana przez 
wiele krajów możliwość założenia wolnego od podatku konta dla nierezy-
dentów. 

Inwestowanie oszczędności za granicą stanowi jedną z ważniejszych trosk 
Komisji Europejskiej, która poparła stosowanie minimalnych podatków od 
dochodów z tytułu aktywów finansowych. Niektóre państwa europejskie moc
no sprzeciwiają się jednak temu projektowi. Pełna wymiana informacji nie 

18 Niski wskaźnik osób migrujących mylnie odzwierciedla wielkość problemu, jeśli weź
miemy pod uwagę fakt, że osoby emigrujące z danego kraju to osoby najbardziej produk
tywne (Tanzi 1995, s. 32-41). Należy również pamiętać, że ściąganie podatków na ogól moc
no koncentruje się na osobach o najwyższych dochodach. Dlatego wskaźnik osób migrują
cych nie odzwierciedla w petni strat dochodów. 
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wydaje się realistycznym rozwiązaniem w najbliższej przyszłość (Tanzi 1995, 
s. 84-89)19. 

Zakupy za granicą 

Ostatnim termitem fiskalnym są coraz powszechniejsze podróże osób fizycz
nych, umożliwiające im zakup szczególnie drogich i lekkich towarów w miej
scach, gdzie podatek od sprzedaży jest niski. Zjawisko takie zachęca zwłasz
cza niewielkie państwa do obniżania akcyzy i innych podatków od sprzedaży, 
zwłaszcza na produkty luksusowe, w celu przyciągnięcia kupujących z zagra
nicy20. Ta forma eksportu podatkowego oraz konkurencji podatkowej stop
niowo ogranicza wolność państw w nakładaniu podatków akcyzowych na 
drogie, lecz łatwe do transportu produkty. W rzeczywistości, tak jak to zo
stało opisane wyżej, dochody z podatków akcyzowych, zwłaszcza jeśli wyłą
czymy benzynę oraz wyroby tytoniowe, spadały bardzo gwałtownie w ciągu 
ostatnich lat21. Ponieważ koszty podróży obniżają się (biorąc pod uwagę 
czas i pieniądze) i coraz więcej osób podróżuje za granicę, państwom będzie 
coraz trudniej utrzymać wysokie podatki na towary luksusowe. Nawet papie
rosy i napoje alkoholowe stanowią dla niektórych osób zachętę do przekro
czenia granicy, aby kupić je w sąsiednim państwie, gdzie obowiązują niższe 
podatki. 

Czy można zwalczyć termity fiskalne? 

W poprzedniej części został przedstawiony obraz nowego wspaniałego świata, 
w który wkraczamy, oraz przykłady czających się termitów fiskalnych, które 
prawdopodobnie w nadchodzących latach obniżą efektywność ściągania po
datków. Waga coraz większej liczby dowodów wskazuje, że jeżeli nie zostaną 
wprowadzone zmiany neutralizujące termity fiskalne, to w przyszłości praw
dopodobnie wskaźnik wpływów z podatków do PKB spadnie w wielu pań
stwach OECD, a być może nawet w niektórych państwach rozwijających się. 
Oczywiście skala takiego spadku będzie zależeć od szybkości, w jakiej termity 

19 Zdaniem autora niniejszego opracowania, na Szczycie UE w Portugalii 20 czerwca 
2000 r. w związku z dyrektywami oszczędnościowymi wyrażono zbyt optymistyczne poglądy 
dotyczące roli wymiany informacji. 

20 Niektóre lotniska, na przykład w Hongkongu, Singapurze, Bangkoku, stały się ogrom
nymi centrami handlowymi. Pasażerowie traktują niektóre państwa same w sobie jako obo
wiązkowe przystanki w podróży. 

21 OECD, „Revenue Statistics" (1999). 
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będą wykonywać swoją pracę. Obecnie kwantyfikacja takich skutków nie jest 
możliwa i różne osoby mogą wysnuć różne wnioski dotyczące ilościowego 
charakteru przyszłego wpływu tych tendencji. Pozostawiając na boku odpo
wiedź na wartościujące pytanie, czy spadek opodatkowania mogący wynikać 
z globalizacji jest pożądany, czy też niepożądany, które to pytanie zaprząta 
uwagę przede wszystkim świata akademickiego oraz osób ukierunkowanych 
na wybór społeczeństwa (...), można żywić nadzieję, że wspólnota światowa 
będzie w stanie opracować metody łagodzące lub nawet całkowicie neutrali
zujące oddziaływanie niektórych termitów fiskalnych albo wprowadzić nowe 
podatki przeciwdziałające wszelkim potencjalnym stratom wpływów. 

Chociaż eksperci podatkowi często zalecają zastosowanie opodatkowania 
globalnego dochodu, a w ostatnich dekadach państwa starały się wprowadzić 
taki podatek, fundamentalną zmianą może okazać się odejście od opodatko
wania dochodu globalnego, popieranego przez Henry Simonsa (1938) i jego 
zwolenników na rzecz ustalonego analitycznego systemu podatkowego, który 
obniżyłby stawki podatków od podstaw opodatkowania dochodu mobilnego. 
Podatki nakładane zgodnie z systemem analitycznym były popularne na po
czątku XX wieku w tradycji francuskiej i włoskiej, natomiast eksperci anglo
sascy kładli nacisk głównie na opodatkowanie globalnego dochodu22. Przej
ście na podatki nakładane zgodnie z systemem analitycznym dałoby asumpt 
do kwestionowania sprawiedliwości systemu podatkowego, lecz pozwoliłoby 
także państwom zminimalizować potencjalne straty wpływów, spowodowane 
ucieczką kapitału i emigracją poprzez obniżenie stawek podatkowych bar
dziej mobilnych podstaw opodatkowania23. W ostatnich latach ujawniły się 
tendencje w tym kierunku i niektóre z państw nordyckich w Europie oraz 
Wiochy wprowadziły systemy podwójnego opodatkowania dochodów, łącząc 
opodatkowanie progresywne (niemobilnego) dochodu z pracy oraz dochodów 
transferowych z podatkiem proporcjonalnym od (mobilnego) dochodu z ka
pitału finansowego (Sorensen 1994). Niemniej jednak zmiana ta jedynie czę
ściowo będzie stanowić przeciwwagę wobec nacisków na obniżenie podatków 
i prawdopodobnie będzie towarzyszyć jej dalsza presja na obniżenie krańco
wych stawek podatkowych. 

Rządy mogą opracować sposoby kontroli handlu elektronicznego oraz 
elektronicznych pieniędzy lub wprowadzić nowe podatki, takie jak „podatki 

22 Szczególnie Simons (1938) i Goode (1976). 
23 Jest to ta sama zasada, która leży u podstaw poglądów Keena (1999). Twierdzi on, że 

preferencyjne ordynacje podatkowe mogą służyć strategicznemu celowi, umożliwiając pań
stwom ograniczenie najbardziej agresywnej konkurencji podatkowej do konkretnych aspek
tów systemu podatkowego. Ponadto należy zauważyć, że podatek od wydatków, popierany 
obecnie przez różnych ekspertów podatkowych i niektórych polityków, jest ekstremalną for
mą analitycznego podejścia do opodatkowania dochodów, gdyż nakłada podatki na oszczęd
ności przy zastosowaniu stawki zerowej. 
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bitowe", „podatki Tobina" lub im podobne. Chociaż wydaje się, że nastroje 
polityczne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, sprzeciwiają się nakładaniu 
nowych podatków na działalność w Internecie, przynajmniej w krótkim okre
sie, istnieje jednak możliwość dokonania postępu w kwestii wyjaśnienia, w ja
ki sposób można zgodnie z istniejącym systemem podatkowym nałożyć po
datki na transakcje handlu elektronicznego. 

Oddziaływanie handlu elektronicznego na wpływy z podatków jest jednak 
ciągle nieznane. Niektórzy eksperci uważają, że po wprowadzeniu pewnych 
modyfikacji istniejący system podatkowy można dostosować do znacznie roz
szerzonej obecności handlu elektronicznego (Boyle et al. 1999). Główną za
sadą powinno być neutralne traktowanie handlu elektronicznego w porówna
niu z innymi rodzajami działalności gospodarczej. Wiązałoby się to z faktem, 
że obowiązujące zasady, dotyczące stałego miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej (zakładu), wymagające dostatecznej obecności fizycznej, stoso
wałyby się także do handlu elektronicznego, tak by sama lokalizacja serwera 
lub witryny sieciowej nie stanowiła utworzenia zakładu oraz powstania zobo
wiązania podatkowego; decydującym kryterium powinno być raczej miejsce, 
w którym wytwarzana jest wartość i bogactwo przez kapitał, sprzęt oraz dzia
łanie człowieka. Może się to okazać niełatwym zadaniem. Być może udałoby 
się sklasyfikować większość transakcji w handlu elektronicznym przy zastoso
waniu tych samych zasad, które obowiązują w przypadku transakcji konwen
cjonalnych, gdzie wymianą towaru mógłby być moment, gdy klient nabywa 
coś od dostawcy, nawet gdyby zamówił to przez Internet lub otrzymał w for
macie elektronicznym. Wciąż jednak pozostaje otwarta kwestia, czy takie 
optymistyczne poglądy mają swoje uzasadnienie w nowej, ciągle zmieniającej 
się rzeczywistości. 

Mimo że wspólnota międzynarodowa zgodnie popiera stosowanie zasady 
dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa przy określaniu zobowiązań po
datkowych przedsiębiorstw międzynarodowych, podejście to jest krytykowane 
zarówno z powodu dodatkowych komplikacji administracyjnych, często wyma
gających międzypaństwowych negocjacji przeprowadzanych przez niezależne 
organy podatkowe, lecz również za to, że nie uwzględnia ono ekonomicznej 
różnicy pomiędzy jednostkami powiązanymi a jednostkami nie powiązanymi 
(Lebowitz 1999). Na przykład ryzyko walutowe i kredytowe wpływają na stro
ny powiązane i nie powiązane w zupełnie odmienny sposób, nawet w przypad
ku gdy stosowanie standardów dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa 
w odniesieniu do transakcji wymagać będzie hipotetycznego podziału kosztu 
i ryzyka, co miałoby niewiele wspólnego z realiami gospodarczymi. 

Aby pokonać takie trudności, zaproponowano zastąpienie zasady dystansu 
w ramach jednego przedsiębiorstwa formułą repartycji zysków (Tanzi, 1995 
i Mintz 1998). Jest to sposób podziału skonsolidowanego dochodu międzyna
rodowych firm pomiędzy określone jurysdykcje podatkowe, bez skupiania się 
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na poszczególnych transakcjach. Głównym wyzwaniem pozostaje stworzenie 
listy obiektywnych i łatwo mierzalnych kryteriów, które mogłyby zostać wyko
rzystane do przeprowadzenia słusznego i równomiernego podziału dochodu 
podlegającego opodatkowaniu pomiędzy poszczególne jurysdykcje podatko
we. Wśród ewentualnych kretyriów można by uwzględnić udział w posiadaniu 
fizycznych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych (cho
ciaż powodowałoby to problemy z wyceną), bądź też udział w zatrudnieniu. 
Udział w sprzedaży jest prawdopodobnie mniej atrakcyjnym kryterium, głów
nie dlatego, iż ponownie skierowałby nas na problemy transakcji przeprowa
dzanych zgodnie z zasadą dystansu w ramach jednego przedsiębiorstwa. 
W przypadku elastycznych kursów walut należałoby spodziewać się konfron
tacji z różnymi problemami natury księgowej24. 

Inną dobrą stroną formuły repartycji, oprócz tego, że podejście to usuwa 
zachęty do transgranicznego przerzucania dochodów dla celów podatkowych 
przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, jest uniemożliwienie podwójnego 
opodatkowania, jeśli formuła repartycji będzie konsekwentnie stosowana. Dla
tego zagraniczne kredyty podatkowe nie będą konieczne. Mogłoby to znacznie 
ułatwić zarządzanie podatkami w skali międzynarodowej. Jednakże projekt 
ten jest związany ze specyficznymi trudnościami, odnoszącymi się w szczegól
ności do definicji „przedsiębiorstwa" (na podstawie której dokonywałaby się 
konsolidacja dochodu), jak również dotyczącymi potrzeby osiągnięcia między
narodowego konsensusu na temat standardów księgowania podatków oraz 
metod określania dochodu podlegającego opodatkowaniu, który miałby być 
podzielony. Oczywiście wymagałoby to również osiągnięcia międzynarodowego 
konsensusu wspierającego to podejście oraz mechanizmy jego wdrożenia, co 
samo w sobie mogłoby się okazać zadaniem niemożliwym do wykonania. 

Istnieje możliwość likwidacji ośrodków finansowych off-shore oraz rajów po
datkowych za pomocą zdecydowanych działań ze strony państw uprzemysłowio
nych, obejmujących sankcje karne. OECD przygotowuje wytyczne umożliwia
jące identyfikację rajów podatkowych, w szczególności podkreślając brak efek
tywnej wymiany informacji z innymi władzami podatkowymi oraz brak 
przejrzystości (OECD 1998). Jednym z zaleceń wynikających z powyższych wy
tycznych jest opublikowanie listy rajów podatkowych, która byłaby pierwszym 
krokiem na drodze zwalczania praktyk prania pieniędzy oraz unikania podat
ków. Zidentyfikowane raje podatkowe są zachęcane do usunięcia tych aspektów 
ich ustrojów fiskalnych, które uważane są za przyczyniające się do szkodliwej 
konkurencji podatkowej. Jednak, jak należało się spodziewać, kroki te spotkały 
się z podejrzliwością i obawą ze strony dużej liczby małych i nieco większych 
państw. Zakwestionowano również samo pojęcie szkodliwej konkurencji. 

24 Dochód rozdzielany jest zgodnie z tą formułą pomiędzy stany USA oraz prowincje 
w Kanadzie. 
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Państwa mogłyby zgodzić się na nieograniczoną wymianę informacji, do
tyczącą podatników, co byłoby ułatwione poprzez zastosowanie technologii 
komputerowej25. Większość dwustronnych umów podatkowych obejmuje po
stanowienia o wymianie informacji między organami podatkowymi, zaś wiele 
z nich wzoruje się na modelowych konwencjach podatkowych ONZ 
i OECD. Są one użyteczne, gdyż dostarczają informacji potrzebnych do oce
ny międzynarodowych przedsiębiorstw lub innych konkretnych bezpośred
nich inwestorów zagranicznych, ponieważ w takich wypadkach tożsamość 
podatnika jest dobrze znana. Sama ilość wymaganej wymiany informacji 
oraz różnice językowe mogą jednak sprawić, że zadanie to będzie paraliżują
co trudne i frustrujące w momencie, gdy wymiana taka będzie dotyczyć bar
dzo wielu informacji. 

Jeśli chodzi o inwestorów portfelowych, sytuacja jest inna. W takim wy
padku liczba inwestorów jest często duża, a ich tożsamość nie jest zazwyczaj 
znana organom podatkowym. Problem ten zaostrzył się jeszcze z powodu in
nowacji informatycznych oraz globalnego handlu inwestycjami finansowy
mi26. Wymiana informacji, nawet jeśli ma charakter systematyczny i zrówno
ważony, często nie jest w stanie objąć takich przepływów podlegających opo
datkowaniu. (Tanzi i Zee 1999). Ostatnio niektórzy członkowie OECD 
zobowiązali się do objęcia zakazem anonimowych kont bankowych oraz po
nownie potwierdzili potrzebę udostępnienia organom podatkowym informa
cji bankowych i przekazywania, w razie potrzeby, takich informacji organom 
podatkowym za granicą27. Tak więc, być może, wysiłki zmierzające do polep
szenia wymiany informacji nabiorą rozmachu w nadchodzących latach. Jed
nak nierealistyczne byłoby przekonanie, że można pokonać znaczne ograni
czenia techniczne, prawne, językowe, administracyjne oraz polityczne, które 
obecnie taką wymianę informacji utrudniają. 

Fundusze hedgingowe mogłyby podlegać bardziej skrupulatnej kontroli 
i surowszym regulacjom. Ich oddziaływanie stało się przedmiotem między
narodowych dyskusji, prowadzonych (między innymi) na Forum Stabilno
ści Finansowej, mających na celu reformę międzynarodowej architektury 
finansowej. Jednak, jak dotąd, dyskusje takie w niewielkim stopniu skupia
ły się na implikacjach działania takich funduszy dla systemów podatko
wych. Oświadczeniom o potrzebie działania nie towarzyszyły konkretne 
kroki. 

25 Jednakże prawdopodobnie nie stanie się to w najbliższej przyszłości z powodu ogra
niczeń prawnych, trudności technicznych oraz interesów narodowych. Aby zasięgnąć więcej 
informacji na ten temat, patrz Tanzi (1995) oraz Tanzi i Zee (1999). 

26 Każdego dnia podlega wymianie kwota o wartości ponad tryliona dolarów. Można so
bie wyobrazić trudności, jakie wiązałyby się z identyfikacją każdej transakcji. 

27 Jednakże niektóre państwa sprzeciwiają się tej zmianie. 
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Trudności z zastosowaniem potrącania podatku brutto u źródła w sposób 
kompleksowy w odniesieniu do wielu finansowych instrumentów pochodnych 
doprowadziły do głosów upominających się o bardziej kompleksowe trakto
wanie podatku dochodowego z zastosowaniem systemu opartego na kryte
rium rezydencji w odniesieniu do transgranicznych transakcji finansowych 
(Alworth 1998). Można to osiągnąć poprzez doraźną kalkulację dochodu, 
w której każdy składnik derywatu jest zdefiniowany i traktowany osobno 
przed zsumowaniem zobowiązania podatkowego ogółem. Innym podejściem 
byłoby wykorzystanie opodatkowania narastającego przez zastosowanie zasa
dy „mark to market" w odniesieniu do pozycji finansowych lub poprzez ko
rektę zrealizowanych zysków z tytułu ostatnich przychodów. Pierwsze rozwią
zanie jest skomplikowane z administracyjnego punktu widzenia, szczególnie 
dla osób fizycznych oraz małych firm, a także w przypadkach, gdy handel ak
tywami odbywa się rzadko i na wąskich rynkach oraz może powodować pro
blemy z płynnością. Co więcej, przejście na zasadę rezydencji może zostać 
efektywnie wdrożone jedynie poprzez zwiększoną wymianę informacji między 
państwami, co po raz kolejny wiąże się z tymi samymi problemami informa
cyjnymi, które omówiono powyżej. 

Zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej, podjęto również pewne wielo
stronne inicjatywy mające na celu zneutralizowanie potencjalnego negatyw
nego wpływu globalizacji na efektywność ściągania podatków. OECD przygo
towała wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób należy odnieść się do szkodli
wej konkurencji podatkowej zarówno na poziomie krajowym, jak 
i międzynarodowym (OECD 1998). UE również omawia oddziaływanie kon
kurencji podatkowe; dokonano nawet opracowania zasad postępowania na 
potrzeby opodatkowywania działalności gospodarczej w celu zredukowania 
nieprawidłowości występujących w UE, niedopuszczenia do nadmiernych 
strat wpływów z podatków oraz opracowania struktur podatkowych, które 
wywierałyby mniej szkodliwy wpływ na zatrudnienie. Rządy mogłyby nawet 
kiedyś stworzyć Międzynarodowy System Skarbowy odpowiedzialny za ściąga
nie niektórych podatków (Tanzi 1988) lub Światową Organizację Podatkową, 
co pomogłoby w omawianiu problemów oraz w opracowywaniu i koordyno
waniu rozwiązań (Tanzi 1999). Wymienione pomysły są jednak odległymi 
i być może utopijnymi rozwiązaniami. 

Uwagi końcowe 

W części drugiej omówiliśmy termity fiskalne oraz sposób, w jaki każdy 
z nich może oddziaływać na wpływy z różnych podatków. Nie omówiliśmy 
potencjalnej interakcji niektórych termitów, co mogłoby doprowadzić do sy-
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tuacji, których nawet nie udało nam się uwzględnić w tych rozważaniach28. 
Niemniej takie interakcje są oczywiście bardzo możliwe i możemy być pewni, 
że wyobraźnia i inicjatywa milionów podatników doprowadzi do ich odkrycia, 
rozwoju i wykorzystania. Ponadto najprawdopodobniej pojawią się nowe ter-
mity, które otworzą dodatkowe możliwości dla praktyk mających na celu uni
kanie płacenia podatków. 

Mało prawdopodobne, aby wszystkie działania opisane w części trzeciej 
zostały zastosowane, a jeśli nawet uda się je wszystkie podjąć, mała jest szan
sa, że dzięki nim zneutralizuje się wszystkie termity fiskalne i ochroni system 
podatkowy. Dlatego nieunikniona konkluzja jest taka, że dla wielu państw, 
zwłaszcza o wysokich obciążeniach podatkowych, rozsądnym krokiem byłoby 
przygotowanie się na znaczną presję na obniżenie poziomu podatków w nad
chodzących latach. Powinno temu towarzyszyć nowe myślenie na temat spo
sobu wykorzystania wpływu globalizacji i nowych technologii dla celów uła
twienia konstruktywnej zmiany w sposobie nakładania podatków oraz wpro
wadzenia zmian w pozycjach podlegających opodatkowaniu. 

Chociaż nie ma pewności co do tego, w jaki sposób i w jakim stopniu glo
balizacja wpłynie na efektywność ściągania podatków, pewne jest, że organy 
podatkowe oraz osoby odpowiedzialne za opracowywanie właściwych polityk 
podatkowych będą musiały w najbliższych latach stawić czoło wyzwaniu, któ
re może doprowadzić do zmiany dotychczasowego sposobu nakładania i ścią
gania podatków. Skuteczna reakcja na takie wyzwanie będzie wymagała od 
nich zmobilizowania ukrytych dotąd rezerw wyobraźni. Trzeba będzie oprzeć 
się na podatkach, które w niewielkim stopniu będą podlegać wpływom opisa
nych powyżej problemów, czyli na podatkach od czynników lub zasobów nie-
mobilnych, jak również opracować nowe technologie podatkowe. Nie powin
niśmy łudzić się, że problem w jakiś sposób sam się rozwiąże. Najrozsądniej 
byłoby przyjąć, że systemy podatkowe przyszłości będą posiadać inne struktu
ry oraz niższe poziomy podatków niż systemy obecne. 
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Internet i cyfrowa gospodarka 

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił żywiołowy wzrost zainteresowania rolą 
technologii teleinformatycznej (ICT) w kształtowaniu globalnego środowiska 
gospodarczego (OECD 2000a)1. Od strony podaży na rolę tę składają się ta
kie czynniki, jak przygotowywanie i wdrażanie nowych i ulepszonych produk
tów poprzez inwestycje w prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji 
na poziomie firm, łatwa dostępność kapitału wysokiego ryzyka (venture capi
tal) przeznaczonego na inwestycje w branży ICT, powstawanie i szybki rozwój 
nowych sektorów produktów i usług oraz ogólne przesunięcie punktu ciężko
ści w kierunku tych ostatnich. Do wzrostu popytu przyczynia się szybki spadek 
kosztów użytkowania i cen sprzętu ICT oraz usług telekomunikacyjnych, jak 
również liberalizacja wymiany handlowej i obowiązujących regulacji. Jeśli do 

* Tłumaczenie oryginalnego tekstu z jęz. angielskiego „E-commerce for Development: 
Prospects and Policy Issues" zostało dokonane za zgodą OECD na wyłączną odpowiedzialność 
WSPiZ im. L. Koźmińskiego. OECD nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenie tekstu. 

** Uwagami i sugestiami dotyczącymi wcześniejszych wersji artykułu podzielili się z nami, 
za co wyrażamy im w tym miejscu podziękowanie: Jorge Braga de Macedo, Maurizio Bussolo, 
Colm Foy, Kiichiro Fukasaku, Ulrich Hiemenz, Irene Hors, Roberto Longo, Catherine Mann, 
Helmut Reisen oraz uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Japan Bank for Interna
tional Cooperation i Japan Institute for International Affairs. Wyłączna odpowiedzialność za 
treść tego artykułu spoczywa na autorach, a przedstawione tu wyniki i interpretacje mogą nie 
odzwierciedlać poglądów OECD, OECD Development Centrę lub państw członkowskich. 

1 ICT można zdefiniować jako „elektroniczne środki pozyskiwania, przetwarzania, prze
chowywania i rozpowszechniania informacji"; innymi słowy, są to nowe narzędzia do zarzą
dzania zasobem już dawniej istniejącym (Duncombe i Heeks 1999, s. 2). 
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kwestii znaczenia i samego istnienia „nowej gospodarki" należy podchodzić 
ostrożnie (OECD 2000b), to rozprzestrzenianie się i wszechobecność ICT mo
gą rzeczywiście przyczyniać się do wzrostu stopy trwałego rozwoju. 

Internet, czyli sieć - czy może raczej sieć -sieci - staje się głównym czynni
kiem oddziaływania ICT na gospodarkę, wpływającym na sposoby komunikowa
nia się, uzyskiwania informacji, zdobywania wiedzy, prowadzenia działalności 
gospodarczej i wymiany kulturalnej. Sieć www, będąca kluczowym składnikiem 
Internetu, udostępnia użytkownikom graficzny interfejs oraz protokoły hipertek
stowe pozwalające przesyłać tekst, dźwięk i obrazy. Z historycznego punktu wi
dzenia Internet rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż technologie telekomu
nikacyjne poprzednich generacji (patrz wykres 1). Od roku 1990 do początków 
roku 2000 szacunkowa liczba użytkowników Internetu wzrosła z ok. miliona do 
ok. 300 mln2. Jednym ze szczególnie obiecujących zastosowań Internetu jest 
handel elektroniczny, czyli wymiana handlowa dokonująca się faktycznie po
przez sieć, polegająca zazwyczaj na tym, że kupujący odwiedza witrynę sprzeda
jącego i zawiera tam transakcję lub uczestniczy w aukcji w trybie online3. 

Wykres I 
Lata potrzebne do osiągnięcia 50 mln użytkowników 
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Istnieje ryzyko powstania „cyfrowej bariery", umacniającej dotychczasowe 
nierówności w poziomie dochodu i dystrybucji majątku zarówno wewnątrz 

2 Patrz www.nua.ie/surveys. 
3 Towary i usługi mogą być dostarczane „offline", czyli tradycyjnymi kanałami, lub za

mieniane na postać cyfrową i przesyłane „online", czyli poprzez sieć. 

http://www.nua.ie/surveys
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państw, jak i między nimi. Wykres 2 pokazuje, jak nierówno rozkłada się 
obecnie wykorzystanie Internetu w skali światowej. Choć rynki ICT w niektó
rych dużych państwach nie należących do OECD, w szczególności w Brazylii 
i w Chinach, rozwijają się szybciej niż w krajach OECD (OECD 2000a), to 
jednak wydatki przedsiębiorstw na teleinformatykę są w stosunku do PKB 
wyższe w państwach członkowskich OECD niż poza tą organizacją, a odsetek 
gospodarstw domowych dysponujących dostępem do Internetu jest w OECD 
wielokrotnie większy. Według niektórych analiz, sukces Stanów Zjednoczo
nych w dziedzinie wykorzystania ICT wynika częściowo z istnienia w tym kra
ju elastycznych, konkurencyjnych rynków (np. Cohen et al. 2000, OECD 

Wykres 2 
Liczba użytkowników Internetu na 10 tys. mieszkańców 

10 000 

Uwaga: Dane dla Azji podano z wyłączeniem Japonii oraz Hongkongu, Korei Południowej, 
Singapuru i Tajwanu. 
Źródło: International Telecommunications Union, 2000. 

2000c). Korzyści z wykorzystania Internetu mogą być mniejsze w ściślej regu
lowanych gospodarkach o nieelastycznym rynku pracy i rynkach towarowych 
oraz nieefektywnych rynkach kapitałowych, które ograniczają mobilność siły 
roboczej i kapitału, potrzebną do wykorzystania nowych możliwości. 

A jednak z globalizacji płynie ogromna potencjalna korzyść, jaką jest swo
bodniejszy przepływ technologii, w tym ICT, przez granice państw - z obsza
rów obfitości w rejony niedoboru. ICT może więc przyczynić się do wyrówna
nia szans, zapewniając ubogim państwom i osobom dostęp do rynków, infor
macji i innych zasobów, które w przeciwnym razie byłyby poza ich zasięgiem. 
Zmniejszając koszty transakcji, Internet ogranicza korzyści z integracji piono-
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wej i sprawia, że optymalna wielkość firmy również się zmniejsza. Małe firmy 
mogą teraz taniej kupować usługi zewnętrzne. Tak więc, mówiąc ogólnie, ba
riery utrudniające wejście na rynek powinny zanikać. Handel elektroniczny 
na płaszczyźnie firma-firma (B2B) i firma-klient (B2C) może ułatwić ubogim 
państwom dostęp do globalnych rynków i zwiększyć ich obroty handlowe, 
a zatem pozwala im odnosić korzyści skali i zakresu działalności, umacniając 
tym samym pożytki płynące z liberalizacji handlu. Co więcej, Internet -
zwiększając przejrzystość cen i konkurencję - powinien bezpośrednio wpły
wać na eliminację nieefektywnych rozwiązań w tych gospodarkach o wysokich 
marżach dystrybucyjnych, w których możliwa jest największa skala spadku 
cen i wzrostu efektywności4. Poddając firmy silniejszej presji globalnej konku
rencji, Internet powinien wymusić na rządach i podmiotach gospodarczych 
przemyślenie dawnych, nieefektywnych nawyków i poszukiwanie nowych spo
sobów kompensowania lub eliminowania skostniałej struktury rynku5. Dlate
go też rządy, które myślą tylko o przetrwaniu, zamiast podejmować rynkowe 
reformy, mogą zapłacić za to wysoką cenę. 

Artykuł omawia niektóre możliwości, jakie stwarza ICT - a zwłaszcza te
lefonia bezprzewodowa i Internet - dla krajów o niskim dochodzie i ich ubo
gich mieszkańców, przed którymi otwiera się szansa pełniejszego udziału 
w korzyściach z integracji z gospodarką światową. Dostrzegając rozległość za
stosowań Internetu - np. w służbie zdrowia, szkolnictwie, administracji rzą
dowej itp. - ograniczymy się tu jednak do tych aspektów, które mają najbliż
szy związek z informacjami i decyzjami istotnymi z punktu widzenia drobnych 
przedsiębiorców w krajach rozwijających się. Nie chodzi tu o określanie hie
rarchii ważności poszczególnych zastosowań, a jedynie o uchwycenie najważ
niejszych implikacji omawianych technologii dla działalności zarobkowej sze
rokiej klasy osób (obejmującej, w myśl przyjętej przez nas definicji, rolników, 
hodowców, rybaków, rzemieślników, a także właścicieli/menedżerów małych 
i średnich przedsiębiorstw), stanowiącej trzon gospodarek wielu krajów roz
wijających się. Jakie jest znaczenie potencjału ICT dla przedsiębiorców 

4 Wskazana jest tu jednak ostrożność, nawet w kontekście państw OECD. Przegląd wy
ników kilku badań porównujących Internet i rynki konwencjonalne w kategoriach cen, kosz
tów menu i elastyczności cen nie potwierdza hipotezy o większej efektywności Internetu 
(por. Smith et al. 1999). 

5 Ponieważ handel elektroniczny od samego początku integruje rynki krajowe i global
ne, prowadzenie negocjacji handlowych będzie wymagało dokonania samooceny kluczowych 
aspektów polityki krajowej, zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji, usług finansowych oraz 
dystrybucji i dostaw. Zważywszy że są to sektory o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowa
nia współczesnej gospodarki, liberalizacja w tych działach będzie powodować większy wzrost 
dobrobytu niż analogiczna liberalizacja w sektorach o węziej zdefiniowanym zakresie dzia
łalności. Dlatego pragnienie włączenia się w nurt handlu elektronicznego może być potężną 
siłą osłabiającą wpływ partykularnych interesów spowalniających liberalizację tych sektorów 
(por. Mann 2000a). 
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z ubogich państw? Co powinny robić rządy państw rozwijających się, by uła
twić wykorzystanie tego potencjału, pamiętając, że mają do dyspozycji ograni
czone zasoby? Na czym polegają potrzebne ułatwienia - w zakresie infra
struktury fizycznej i finansowej, systemów prawnych i regulacyjnych, kwalifi
kacji itp. - i jak można je najsprawniej wprowadzić? Jaką rolę ma w tym 
kontekście do spełnienia pomoc rozwojowa, uwzględniając rachunek korzyści 
i kosztów związanych z przeznaczeniem ograniczonych zasobów na takie 
a nie inne cele? W dalszych częściach artykułu przedstawiamy refleksje zwią
zane z tymi pytaniami, z pełną świadomością potrzeby dalszych badań w tej 
dziedzinie. 

Internet a procesy rozwojowe 

Internet, czy też, mówiąc ogólniej, teleinformatyka, przynosi nowe narzędzia 
do uzyskiwania, przetwarzania, analizy i przesyłania informacji - jednak to 
właśnie sama informacja jest podstawowym zasobem, posiadającym wartość 
dla przedsiębiorców. Analiza potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw 
w krajach rozwijających się6 wskazuje na cztery szczególnie cenne rodzaje in
formacji: 

• o klientach i rynkach, 
• o wzorach produktów, 
• o technologii wytwarzania - w tym o użytkowaniu, obsłudze i napra

wie istniejącego sprzętu oraz postępach w rozwoju technologii, 
• o źródłach i warunkach finansowania. 

ICT może również przynosić korzyści przedsiębiorcom dzięki poprawie 
jakości informacji dostępnej dla ich partnerów - niezależnie od tego, czy bę
dą to klienci, instytucje finansowe, czy jeszcze inne osoby. Poza zmniejsze
niem kosztów wyszukiwania informacji, Internet lub telefonia komórkowa 
mogą przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania rynków produktów 
i czynników produkcji, na przykład poprzez skrócenie czasu realizacji płatno
ści, rozpatrywania wniosków kredytowych itp. (Leff 1984, Garbade i Silber 
1978). 

Zdecydowanie najistotniejszym - jak dotąd - zastosowaniem Internetu 
w krajach rozwijających się jest poczta elektroniczna. W Bangladeszu ok. 
82% danych przekazywanych przez Internet stanowi korespondencja elektro
niczna, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych, dostęp do sieci www gene
ruje 70% ruchu na łączach, a poczta elektroniczna jedynie 5% (ITU 1999). 

6 Por. np. wyniki badań z Botswany, Duncombe (1999) oraz Duncombe i Heeks (1999). 
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Wynika to z dość wysokich kosztów dostępu do sieci w wielu krajach rozwija
jących się, szczególnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Jako me
dium służące do zarządzania informacją, Internet nie tylko konkuruje z inny
mi mediami, ale także je uzupełnia. W zależności od kosztów dostępu, może 
stać się tanim, choć niedoskonałym substytutem usług telefonicznych i fakso
wych: tanim dzięki większej szybkości przekazu określonego pakietu danych 
lub, patrząc z odwrotnej perspektywy, dużej ilości informacji możliwej do 
przekazania w jednostce czasu; niedoskonałym, ponieważ, przynajmniej w od
różnieniu od telefonu, (a) nie umożliwia w prosty sposób dwukierunkowego 
komunikowania się w czasie rzeczywistym7 oraz (b) zakłada umiejętność czy
tania i pisania w podstawowym zakresie lub możliwość zatrudnienia osoby 
posiadającej te umiejętności do zapisu i odczytu wiadomości. W każdym 
przypadku Internet wymaga infrastruktury telekomunikacyjnej, której niedo
stateczny rozwój na wielu obszarach w krajach rozwijających się (szczególnie 
na terenach wiejskich, gdzie nadal mieszka większa część ludności tych 
państw i nieproporcjonalnie wysoki odsetek ludzi ubogich8) wyklucza korzy
stanie z telefonu, faksu lub Internetu. Potencjalnym rozwiązaniem problemu 
niedostatku infrastruktury telefonicznej na obszarach wiejskich stała się tele
fonia bezprzewodowa (lub komórkowa), która może stać się technologią 
prowadzącą z epoki pozbawionej łączy telekomunikacyjnych wprost w erę In
ternetu9. Telefony komórkowe najnowszej generacji już teraz umożliwiają 
bezpośredni dostęp do sieci, jednak nawet bez tej możliwości telefony ko
mórkowe szybko upowszechniają się w wielu krajach o niskim dochodzie, 
w niektórych przypadkach nawet na terenach wiejskich (przykładem może 
być wiejska sieć telefoniczna Grameen w Bangladeszu). 

Istnieją niewątpliwe paralele między obecnymi sposobami korzystania 
z telefonii bezprzewodowej i potencjalnymi sposobami korzystania z Interne
tu jako źródła aktualnych informacji przez izolowane społeczności wiejskie 
w krajach rozwijających się. Są też różnice: Internet udostępnia potencjalnie 
znacznie szerszy zestaw baz danych i źródeł informacji przy jednokrotnym 
nawiązaniu połączenia (sesji dial-up). Co więcej, Internet umożliwia regular-

7 Jednakże w miarę rozwoju telefonii internetowej rozróżnienie to coraz bardziej traci 
na ostrości. 

8 Na przykład więcej niż jedna trzecia z liczącej 1,2 mld ludności Chin mieszka na wsi, 
a duża część tej grupy mieszkańców to ludzie ubodzy. 45% użytkowników Internetu w Chi
nach mieszka w Szanghaju, Pekinie lub bogatej prowincji Guangdong, zamieszkałych łącznie 
przez zaledwie 8% ludności kraju. 80% użytkowników mieszka w dużych miastach; prawie 
80% to mężczyźni, a 85% mieści się w grupie wiekowej 18-35 lat - takie są wyniki współfi
nansowanego przez rząd badania, przeprowadzonego przez China Internet Network Infor
mation Centre. 

9 Wymaga to jednak co najmniej lokalnego źródła energii elektrycznej do ładowania ba
terii w telefonach komórkowych. 
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ne, automatyczne zestawianie i przekazywanie informacji do wybranych grup 
użytkowników, a nawet przesyłanie w pełni zindywidualizowanych zestawów 
informacji dla każdego odbiorcy. Pozostaje pytanie, czy sieć zawiera dosta
tecznie dużo informacji mających wartość dla typowego przedsiębiorcy z kra
ju rozwijającego się, by uzasadniało to inwestowanie w dostęp do Internetu. 
Większość małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się ob
sługuje rynki lokalne i korzysta głównie z lokalnych źródeł informacji. Na 
przykład w Botswanie, jak to stwierdzili Duncombe i Heeks (1999), wykorzy
stanie sieci pozostaje w powijakach. Autorzy ci dowodzą, że jest mało praw
dopodobne, by dla większości małych i średnich przedsiębiorstw korzyści pły
nące z Internetu przeważały nad kosztami, dopóki nie nastąpi znaczący 
wzrost ilości i jakości dostępnych tą drogą informacji lokalnych. Dla wielu 
przedsiębiorców o niskich dochodach w dużej części państw rozwijających się 
oznacza to zarazem informacje podane w miejscowym języku. 

Handel elektroniczny a procesy rozwojowe 

Część wartości dodanej, która mogłaby być przedmiotem obrotu elektronicz
nego, odpowiada ok. 30% PKB - najważniejsze jej składniki to dystrybucja, 
usługi finansowe i usługi dla firm (Perez-Esteve i Schuknecht 1999). Handel 
elektroniczny przyczyni się też zapewne do istotnego wzrostu międzynarodo
wych przepływów wielu rodzajów usług10. Obecnie zdecydowanie największe 
obroty w handlu elektronicznym osiągane są na płaszczyźnie firma-firma 
(B2B), szczególnie za sprawą dużych firm organizujących internetowe giełdy, 
aby zaopatrywać się tą drogą w materiały i półprodukty, takie jak stal, chemi
kalia czy też części samochodowe. Niedawno opublikowany raport firmy 
Goldman Sachs ocenia, że możliwe oszczędności dla firm związane z zakupa
mi poprzez Internet wahają się od 2% w przemyśle węglowym aż do 40% na 
rynku części elektronicznych11. Jednak do największych potencjalnych korzy
ści na płaszczyźnie B2B mogą należeć oszczędności związane z zakupem 
przez mniejsze firmy pośrednich czynników produkcji, takich jak usługi tele
foniczne, wyposażenie i umeblowanie biurowe czy energia elektryczna, które 
stanowią w sumie 30-60% łącznych kosztów nieosobowych ponoszonych 

10 Mimo rosnącego znaczenia handlu elektronicznego dla działalności gospodarczej 
i handlu, spadek wpływów z ceł będzie zapewne minimalny. Handel towarami medialnymi 
możliwymi do rozpowszechniania w postaci cyfrowej (takimi jak muzyka, oprogramowanie 
lub książki), podlegającymi obecnie w niektórych krajach opłatom celnym, stanowi mniej niż 
1% obrotów handlu światowego, a cła nakładane na te produkty przynoszą w większości 
krajów mniej niż 1% wpływów celnych. Por. Perez-Esteve i Schuknecht (1999). 

11 A thinkers' guide, „The Economist", 1 kwietnia 2000. 



202 Andrea Goldstein, David 0'Connor 

przez firmy. Agregując popyt generowany przez małe przedsiębiorstwa, inter-
netowi pośrednicy mogą negocjować rabaty, a dzięki efektywniejszej procedu
rze zamówień - również obniżyć koszty ich obsługi12. Płaszczyzna firma-
-klient (B2C) stanowi drugi co do wielkości segment handlu elektronicznego, 
obejmujący typowe transakcje detaliczne w sieci, na przykład realizowane po
przez witrynę Amazon.com. Trzeci sektor rynku elektronicznego, klient-klient 
(C2C), tworzą internetowe witryny aukcyjne, natomiast sektor czwarty, 
klient-firma (C2B), obejmuje aukcje odwrotne (reverse auctions) - polegające 
na wyznaczaniu przez kupującego maksymalnej ceny zakupu od konkurują
cych sprzedawców - Internet pozwala tu nabywcy przejąć wiodącą rolę 
w transakcji. (Dzieje się tak np. w przypadku linii lotniczych, które konkuru
ją między sobą, starając się zaoferować podróżnym bilety na najkorzystniej
szych warunkach). Należy wreszcie wymienić płaszczyznę firma-rząd (B2G), 
polegającą na przeniesieniu do Internetu procedur zamówień publicznych, 
koncesjonowania itp. 

Istnieją co najmniej cztery różne kanały, przez które handel elektroniczny 
może wpływać na przedsiębiorców w krajach rozwijających się: 

1. Łatwiejszy dostęp do światowych rynków B2C dla rzemieślników oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Ułatwienie działalności na światowym rynku produktów rolnych i tropi
kalnych. 

3. Umożliwienie firmom z uboższych państw włączenia się w łańcuchy do
staw na płaszczyznach B2B i B2G. 

4. Umożliwienie firmom usługowym z krajów rozwijających się skutecz
niejszego działania i bezpośredniego świadczenia niektórych rodzajów 
usług klientom z całego świata. 

Handel elektroniczny na płaszczyźnie B2C 

Dyskusja na temat płaszczyzny B2C koncentrowała się dotychczas na zastoso
waniach dla przedsiębiorców z państw członkowskich OECD, jednak coraz 
więcej danych świadczy o jej istotnym potencjale dla krajów rozwijających się, 
szczególnie w sektorach rzemiosła, tradycyjnie posługujących się prostymi 

12 Badanie przeprowadzone niedawno w Wielkiej Brytanii wykazało, że hurtowe zakupy 
dokonywane przez pośrednika działającego online mogą obniżyć koszt czynników produkcji 
o 10-20%. Z badania tego wynika też jednak, że czynnik ten odpowiada za mniej niż jedną 
trzecią łącznych oszczędności, które mogą uzyskać drobni przedsiębiorcy. Aż 70% oszczęd
ności wynika z dużo większej szybkości i niższych kosztów składania i przetwarzania zamó
wień przez Internet. O ile ten pierwszy rodzaj oszczędności wynika przede wszystkim z prze
niesienia zysku z dostawców na nabywców, o tyle oszczędności drugiego rodzaju oznaczają 
trwały wzrost wydajności. Por. Could B2B B4U?, „The Economist", 26 maja 2000. 
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technologiami13. Wielu - być może większość - rzemieślników w tych sekto
rach to kobiety mieszkające w odległych rejonach wiejskich. Możliwe zresztą, 
że właśnie izolacja była jednym z czynników, które pozwoliły ich rzemiosłu 
przetrwać, czy nawet rozkwitać. Bogaci konsumenci z państw OECD od lat 
wysoko cenią sobie rękodzieło, a im więcej jest w tych państwach obywateli 
dobrze sytuowanych, tym bardziej rozszerza się rynek zbytu na tradycyjne wy
roby rzemiosła. Drugą grupę klientów stanowią imigranci z krajów rozwijają
cych się, a za ich pośrednictwem możliwe staje się wejście na szersze rynki 
państw OECD. Ze względu na trudny nieraz dostęp do miejsc zamieszkania 
twórców wyrobów rękodzielniczych, transport i dystrybucja stanowiły zawsze 
dużą część kosztów wprowadzania tych produktów na rynki międzynarodowe. 
Z nadejściem sieci rzemieślnicy zyskali możliwość reklamy, a nawet bezpo
średniej sprzedaży swoich produktów na rynkach OECD, zamieszczając na 
swoich stronach internetowych wizerunki oferowanych przedmiotów wraz 
z informacją o technikach ich wytwarzania i historii swojego rzemiosła. Po
przez Internet mogą oni również przyjmować indywidualne zamówienia14 

i negocjować ceny. Choć nadal muszą organizować transport i dostawy do 
klientów, sieć daje im szerszy zakres kontroli nad łańcuchem dostaw i umoż
liwia zasadniczo większy udział we wpływach ze sprzedaży towaru końcowe
mu odbiorcy. Jako absolutne minimum wytwórcy powinni zyskać możliwość 
negocjowania korzystniejszych cen z pośrednikami, którzy odnosili dotąd ko
rzyści z asymetrycznego dostępu do informacji; mogą również być w stanie 
zredukować liczbę tychże pośredników (proces ten określany jest po angiel
sku jako disintermediation czyli „odpośredniczanie"). 

Przykładu wykorzystania oferowanych przez Internet możliwości globalne
go marketingu dostarcza pewna spółdzielnia rękodzielnicza z Gujany15. Trzy
sta kobiet z plemion Wapishana i Macushi utworzyło organizację, która - ko
rzystając z dziewiętnastowiecznych opisów i rysunków hamaków, pozostawio
nych przez europejskich podróżników - odtworzyła starodawną sztukę 
wiązania hamaków. Kobiety uruchomiły na nowo cały proces wytwórczy, od 
uprawy bawełny na niewielkich rodzinnych działkach po ręczne wiązanie du
żych, brązowo-białych hamaków. Następnie zamieściły w Internecie informa
cję o swoim produkcie, zamawiając przygotowanie witryny www u jednej 

13 Rynku wyrobów rękodzielniczych nie należy lekceważyć. Na przykład w roku 1998/99 
Indie uzyskały wpływy z eksportu rękodzieła (z wyłączeniem dywanów) w wysokości 1,23 
mld USD, a kolejne 490 mln USD przyniósł eksport dywanów. Biuro Pełnomocnika Rządu 
Indii ds. Rozwoju Rzemiosła [Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Go-
vernment of India]. 

14 Na ogól jest możliwa wymiana specyfikacji produktu oraz ich modyfikacji między 
klientem i producentem; producent może nawet przesłać odbiorcy wizerunek prototypu 
przed uruchomieniem produkcji seryjnej. 

15 Weavers Go Dot-Com, and Elders Move In, „The New York Times", 28 marca 2000. 
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z młodszych członkiń swojej organizacji. W połowie lat 90. spółdzielnia, o na
zwie Rupununi Weavers Society, miała już na liście swoich klientów m.in. 
królową Elżbietę II, księcia Filipa oraz Smithsonian Institution i British Mu-
seum. To ostatnie uznało jej wytwory za jedną z najdoskonalszych form sztuki 
ludowej zakupionych w [dwudziestym] wieku. Od połowy 1998 roku spółdziel
nia sprzedała przez Internet 20 hamaków nabywcom z całego świata w cenie 
1000 USD za sztukę. Podejmuje się wiele podobnych działań, także zbioro
wych, jak na przykład utworzenie Międzynarodowej Federacji Handlu Alter
natywnego (International Federation for Alternative Trade, IFAT), zrzeszają
cej ponad 100 organizacji z 42 krajów (w tym ponad 70 organizacji z krajów 
rozwijających się). Organizacje skupione w IFAT sprzedają łącznie w ciągu 
roku wyroby rękodzielnicze i płody rolne wartości 200-400 mln USD, pocho
dzące z państw o niskim dochodzie, i zapewniają pomoc dla rzemieślników 
w dziedzinie logistyki, kontroli jakości, opakowań i eksportu16. 

Produkcja rękodzielnicza na rynek światowy może przybierać różne for
my, w zależności od pozycji przetargowej producenta w łańcuchu dostaw oraz 
możliwości realizacji dodatkowych zysków. W wielu łańcuchach występuje 
podmiot dominujący (czasem jest ich kilka), który staje się odpowiedzialny za 
usprawnienie funkcjonowania poszczególnych ogniw oraz koordynację ich 
współdziałania. Aby generować wartość dodaną na każdym etapie od pomy
słu do sprzedaży, potrzebna jest firma zdolna do projektowania, dystrybucji, 
sprzedaży oraz zapewnienia serwisu po sprzedaży. Nie jest jasne, czy małe 
i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające masowo takie artykuły, jak odzież, 
obuwie i wyroby skórzane, meble itp., są w stanie uzyskiwać równie istotne 
korzyści cenowe ze sprzedaży przez Internet, jak rzemieślnicy. Po pierwsze, 
producenci z tej grupy nie pochodzą zwykle z tak izolowanych obszarów, 
a więc w mniejszym stopniu dotykają ich skutki niepełnej informacji o cenach 
czy też problemy logistyczne związane z dostarczaniem towaru na rynek. 
W tym sensie wzrost korzyści wynikający z dostępu do rynku światowego za 
pośrednictwem sieci może być mniejszy. Po drugie, nie mają oni szans, by 
skorzystać w tym samym stopniu co rzemieślnicy (jeśli w ogóle) z „efektu do
brego samopoczucia", który sprawia, że niektórzy konsumenci z państw 

16 Jedna z organizacji członkowskich, PEOPLink, ogłosiła plany organizowania „global
nej sprzedaży bezpośredniej" artykułów produkowanych przez jej partnerów handlowych 
z krajów rozwijających się. Organizacja ta ma promować sprzedawane wyroby w państwach 
importujących, oferować je po cenach hurtowych i dzielić się z producentami pól na pól zy
skiem brutto. Ponieważ koszty wysyłki i cła wynoszą ok. 60% ceny na bazie FOB, gdyby ce
na ta wynosiła 1 USD, a cena hurtowa - 3 USD, zysk brutto wyniósłby 1,40 USD (3 USD -
1,60 USD), z czego 0,70 USD trafiłoby do partnerów handlowych, oprócz ceny FOB. Gdyby 
z kolei 0,40 USD zysku było przekazywane samym rzemieślnikom, oznaczałoby to dla nich 
wzrost o co najmniej 50% w stosunku do ceny, do której byli przyzwyczajeni. Informacja ta 
pochodzi z witryny internetowej PEOPLink (www.peoplink.org). 

http://www.peoplink.org
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OECD gotowi są zapłacić więcej, gdy wiedzą, że popierają w ten sposób ja
kąś słuszną sprawę - na przykład zachowanie kultur tradycyjnych lub ochro
nę środowiska. Po trzecie, mogą oni nie być w stanie uzyskać znacznie wyż
szych cen, jeżeli nie będą gotowi do zaoferowania nowatorskich wzorów -
z drugiej jednak strony Internet może być użytecznym narzędziem pozwalają
cym korzystać mimo oddalenia z dorobku światowego wzornictwa. Możliwo
ści takie już teraz oferuje się rzemieślnikom - częściowo w ramach darmowej 
pomocy, a częściowo odpłatnie - aby ułatwić im dostosowywanie wzorów do 
zmieniającej się mody17. Także producenci odzieży i obuwia z krajów rozwija
jących się mogą otrzymywać (i niekiedy otrzymują) drogą elektroniczną wzo
ry i specyfikacje od znanych domów mody, które sprzedają ich wytwory pod 
swoją marką. W takim jednak przypadku dodatkowy zysk związany z mod
nym wzornictwem przejmują domy mody, nie zaś producenci. Przyszłość po
każe, czy obecność w Internecie ułatwi tym ostatnim podniesienie globalnej 
świadomości ich własnych marek. 

Choć samą internetową witrynę sklepową można stworzyć stosunkowo ta
nio, to jednak koszty sprzedaży nadal mogą być dość wysokie. Ze względu na 
anonimowy charakter handlu elektronicznego i bardzo wielu potencjalnych 
„e-dostawców" niektórych produktów, znaczenie reputacji i świadomości 
marki może być większe w świecie wirtualnym niż rzeczywistym. Jeżeli tak 
jest istotnie, może się to przyczyniać do powstawania nowych barier utrud
niających wejście na rynki i niwelujących korzyści wynikające z posiadania 
własnej, dostosowanej do potrzeb sieciowej witryny sklepowej. Należy przy 
tym pamiętać, że sama obecność w Internecie nie jest tym samym co posia
danie szeroko znanej i często odwiedzanej witryny. Prowadzący witrynę musi 
nie tylko dbać o to, by zawierała ona odpowiednie informacje i była przyja
zna dla użytkownika, ale także często aktualizować jej zawartość i starać się, 
by wyszukiwarki umieszczały ją na priorytetowych pozycjach w odpowiedzi na 
określonego typu kwerendy, a informacja o istnieniu witryny docierała nie
formalnymi internetowymi kanałami do jak najszerszej grupy odbiorców. Do
piero wtedy można oczekiwać, że witryna zacznie przynosić istotne zyski z re
klam. Doświadczenie państw OECD, gdzie wiele podmiotów „nowej gospo
darki" należy do największych zleceniodawców zamieszczających reklamy 
w wydawnictwach drukowanych oraz w radiu i telewizji, uczy, że nawet naj
lepsza strategia handlu elektronicznego nie zastąpi tradycyjnych mediów. 
I rzeczywiście, ta forma reklamy jest zwykle traktowana jako nieunikniony 
koszt budowy świadomości marki, ponoszony w nadziei, że zwróci się on 
w przyszłości w formie wpływów z reklamy internetowej i innych przychodów 
związanych z obecnością w sieci. 

17 Udostępnienie klientom międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej projektowania 
przewiduje m.in. witryna world2market.com. 

http://world2market.com
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Handel elektroniczny i rynki surowców podstawowych 

Państwa rozwijające się o niskim dochodzie pozostają w większości eksporte
rami surowców podstawowych (w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i innych 
surowców mineralnych oraz produktów rolnych). Tak więc - jeżeli nie brać 
pod uwagę ogólnego rozwoju i dywersyfikacji produkcji i usług - są one zain
teresowane przede wszystkim wpływem handlu elektronicznego na ich kon
kurencyjność na tradycyjnych rynkach eksportowych. Struktura rynkowa glo
balnych łańcuchów zaopatrzenia jest z reguły inna w przypadku towarów tro
pikalnych niż wyrobów przemysłowych. Z historycznego punktu widzenia, jej 
cechami charakterystycznymi były: silna pozycja państwowych central handlu 
w poszczególnych państwach oraz istnienie międzynarodowych porozumień 
stabilizujących ceny, zawieranych przez państwa-producentów. Po przeciwnej 
stronie znajdowały się duże międzynarodowe korporacje, wywierające silny 
wpływ na rynek ze względu na kontrolę sprawowaną nad znakami towarowy
mi i kanałami dystrybucji18. Zasadniczo rzecz biorąc, rolą sprzedawcy-mono-
polisty po stronie eksportera miało być zneutralizowanie przewagi importe
rów, negocjujących z pozycji monopolistycznej lub oligopolistycznej. Jednak 
nawet w sytuacjach, gdy rozwiązanie takie było skuteczne, stratni byli z regu
ły drobni producenci, którym rzadko kiedy przypadał znaczący udział 
w zwiększonych wpływach. Obecnie rządowe centrale handlu są w wielu kra
jach likwidowane - podobny los spotyka też międzynarodowe ciała odpowie
dzialne za stabilizację cen, a to ze względu na ich niską skuteczność. 

Tymczasem gwałtowny rozwój branży ICT dostarcza silnego impulsu na 
rzecz zmian w organizacji i funkcjonowaniu światowych rynków produktów 
rolnych. Jaki może być wpływ tych zmian na perspektywy finansowe produ
centów z krajów rozwijających się? W zakresie zarządzania rynkiem ICT 
umożliwia prowadzenie aukcji zarówno u dostawcy, jak i w Internecie. Na 
przykład na rynku hurtowych dostaw herbaty aukcje takie odbywają się obec
nie zarówno w Afryce, jak i w Azji, co doprowadziło do zawieszenia działal
ności Londyńskiej Aukcji Terminowej (London Terminal Auction) w 1998 ro
ku. Podobne tendencje występują także na innych rynkach. Organizacja sprze
dawców oleju Cochin Oil Merchant Association z Indii zawarła porozumienie 
z pionem rozliczeń giełdy towarowej International Pepper Exchange, dotyczą
ce sprzedaży kontraktów terminowych na dostawy oleju kokosowego i ko
pry19. Transakcje będą zawierane poprzez elektroniczną tabelę ofert, nie zaś 
na parkiecie w systemie „outcry", a docelowo przewiduje się przeniesienie ich 
do Internetu i stworzenie portalu typu B2C. W przypadku handlu kauczukiem 
- którego 80% produkcji światowej pochodzi od trzech azjatyckich dostawców 

18 Por. Gordon (1979) i Talbot (1997). 
19 Future for coconuts in India, „Financial Times", 5 kwietnia 2000. 
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(są to Indonezja, Malezja i Tajlandia) - sześć największych grup producentów 
opon planuje uruchomienie do końca 2000 roku giełdy internetowej, mającej 
stanowić przeciwwagę dla silnej pozycji rynkowej tego quasi-kartelu20. 

Na niektórych rynkach pojawia się generowany przez bogatych konsumen
tów popyt na wysokogatunkowe produkty pochodzące z upraw ekologicznych. 
W grudniu 1999 roku nastąpiła pierwsza w historii sprzedaż kawy w formie in
ternetowej aukcji. Jej przedmiotem było 10 gatunków wysokiej jakości brazylij
skiej kawy (wyselekcjonowanych przez degustatorów) z 10 plantacji21. Planta
torów reprezentował jeden eksporter, natomiast do aukcji przystąpiło 23 
uczestników. Brazylijska kawa jest zwykle sprzedawana poniżej ceny bazowej 
notowanej w Nowym Jorku, natomiast za kawę sprzedaną podczas aukcji uzy
skano cenę przewyższającą cenę bazową średnio o 73%. Na krótko przed au
kcją plantatorzy sprzedali kawę mającemu ich reprezentować eksporterowi, 
ustalono też sposób podziału nadwyżki wpływów z aukcji. Ze zdarzenia tego 
wypływa między innymi wniosek, że - mimo istnienia Internetu - zasadnicze 
znaczenie ma dla dostawców sprawny system fizycznej dystrybucji. Plantacje 
i palarnie kawy rzadko kiedy są przygotowane do pełnienia funkcji typowych 
dla pośredników eksportowych, takich jak transport do portu, obsługa akredy
tyw, realizacja płatności, przygotowywanie dokumentacji i organizacja wysyłki. 
Inny wniosek jest taki, że wielkość wysyłki ma zasadnicze znaczenie dla opła
calności przedsięwzięcia, a zagwarantowanie minimalnej ekonomicznie uzasad
nionej ilości towaru (na ogół jest to ilość pozwalająca na wypełnienie jednego 
kontenera) może nastręczać trudności w przypadku rzadkich gatunków kawy. 

Na rynku herbat dla smakoszy, typowa herbata liściowa jest preferowana 
w stosunku do odmian łamanych, choć drobni plantatorzy mają trudności 
z zapewnieniem wymaganych standardów jakościowych. Istnieje również seg
ment rynku (jak dotąd niewielki) akceptujący wyższe ceny za produkty zaku
pione od dostawcy „na godziwych warunkach". W przypadku kawy, wyspecja
lizowanym importerem działającym na takich warunkach jest firma Equal 
Exchange, dokonująca zakupów od spółdzielni plantatorów w krajach rozwi
jających się22. W Kostaryce niewielka firma Cafe Britt realizuje pełny cykl 
uprawy, przetwarzania, eksportu, importu i sprzedaży kawy poprzez swoją wi
trynę sieciową23. Pojawiło się też w Internecie kilka witryn dostarczających 
informacji rynkowych i technicznych, porad agronomicznych oraz narzędzi do 

20 Groups to Launch Internet Venture, „Financial Times", 19 kwietnia 2000. 
21 M. Scholer, The World's First Internet Coffee Auction A Success - And Some Lessons 

Learned, referat przedstawiony na sympozjum Executive Forum on National Export Strategies, 
zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Handlu (International Trade Centre), 
Genewa. 

22 O tym, jak niewielki jest to obecnie rynek, świadczy fakt, że firma Equal Exchange 
osiąga obroty zaledwie 3 mln USD na globalnym rynku wartości ponad 3 mld USD. 

23 Internet Injects Traditional Marketing, „Tea and Coffee Trade Journal", kwiecień 2000. 
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zarządzania ryzykiem dla plantatorów kawy i herbaty z krajów rozwijających 
się24. Z jednej strony, Internet może ułatwić małym producentom i ich spół
dzielniom dostęp do klientów zagranicznych, z drugiej - popyt na kawę 
z upraw ekologicznych i potrzeba spełnienia innych standardów narzuconych 
przez konsumentów mogą sprzyjać niewielkiej grupie dużych producentów, 
których metody produkcji można łatwo kontrolować i weryfikować. 

Dostęp do łańcuchów dostaw na platformie B2B 

Dla krajów dokonujących szybkich zmian strukturalnych wzrost zatrudnienia 
w przemyśle nadal stwarza duże możliwości poprawy standardu życia ubo
gich. W jakim stopniu Internet i handel elektroniczny mogą się przyczynić do 
wzrostu wydajności i konkurencyjności sektora przemysłowego państw rozwi
jających się? Jeżeli rozwiązania te pozwoliły ograniczyć bariery utrudniające 
dostęp do rynku B2C, czy ten sam efekt wystąpi na rynkach B2B? Są powo
dy, by przypuszczać, że tak, choć może w mniejszym stopniu. Firmy, których 
zasadniczym przedmiotem działalności jest wytwarzanie produktów przezna
czonych dla innych firm, z reguły nie potrzebują równie intensywnej reklamy, 
jak firmy adresujące swoje produkty do nabywców indywidualnych. Z tego 
względu mali wytwórcy półproduktów z państw rozwijających się mogą nie 
być w stanie odnosić równie wielkich korzyści z możliwości reklamowania 
swojej oferty poprzez sieć, jak tradycyjni rzemieślnicy. Z drugiej strony, dla 
takich firm bardzo ważna jest możliwość kontaktu z potencjalnymi nabywca
mi z sektora przedsiębiorstw i przekonania ich, że są w stanie dostarczać pro
dukty odpowiedniej jakości, zgodne z zamówieniem, terminowo i po konku
rencyjnych cenach. Internet niemal na pewno ułatwia to zadanie. Albowiem 
duże portale B2B, tworzone przez firmy z państw OECD w tak odmiennych 
sektorach, jak przemysł motoryzacyjny, stalowy i chemiczny, są zasadniczo 
dostępne na jednakowych zasadach dla wszystkich potencjalnych dostawców, 
niezależnie od ich lokalizacji. Z drugiej jednak strony jasne jest, że sam do
stęp do rynku poprzez sieć nie otwiera jeszcze nowych możliwości przed do
stawcami z państw rozwijających się, jeśli nie dysponują oni odpowiednią in
frastrukturą transportową i logistyczną, gwarantującą pewność dostaw. 

Małe lub średnie przedsiębiorstwo obecne w Internecie ma nie tylko 
większe szanse, by zostać zauważone, ale także daje dowód osiągnięcia pew
nego poziomu kompetencji technicznej i handlowej. Typowy globalny łańcuch 
dostaw składa się z całego szeregu transakcji - jeżeli choć jedno ogniwo 

24 Na przykład Bootcoffee.com oferuje pomoc w rozwijaniu rynków eksportowych, kon
taktując plantatorów z importerami, jak również dostarczając wskazówek dotyczących tech
nik oceny produktu stosowanych przez palarnie kawy. 

http://Bootcoffee.com
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w tym łańcuchu nie ma dostępu do łączności elektronicznej, znika cała 
oszczędność czasu i kosztów związana z handlem elektronicznym. Tak więc 
międzynarodowe spółki nie będą raczej narażać się na koszty współpracy 
z dostawcą nie dysponującym dostępem do Internetu, chyba że mogą je rów
noważyć inne oszczędności. Mówiąc krótko, jeżeli małych i średnich przedsię
biorstw z krajów rozwijających się nie stać na poniesienie kosztów dostępu 
do elektronicznego rynku, to nie stać ich również na pozostanie poza tym 
rynkiem, jeżeli aspirują do udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw. 

Handel elektroniczny w sektorze usług 

Pewne segmenty sektora usług stwarzają szczególnie dogodne pole do wdra
żania rozwiązań ICT, zaznaczania swojej obecności w sieci i prowadzenia 
działalności drogą elektroniczną. Na przykład działalność biur podróży 
i agencji turystycznych coraz bardziej przenosi się do Internetu, a zatem kra
je rozwijające się, które są lub mają ambicję stać się magnesem dla turystów, 
muszą odpowiednio reagować. Jak stwierdza Światowa Organizacja Turystyki, 
podmioty niszowe nie są już ograniczane przez koszty pokonywania bariery dy
stansu - mogą obecnie działać na rynkach globalnych. Za kilkaset dolarów za
płaconych dostawcy usług internetowych - przy odpowiednio starannym plano
waniu działań i redagowaniu materiałów - firmy, które jeszcze kilka lat temu nie 
miały szans na zaistnienie poza granicami swojego kraju, mogą dziś zdobywać 
rynki światowe. Dystrybucja na skalę globalną jest dziś w zasięgu nawet naj
mniejszych podmiotów (WTO 2000). Można zakładać, że - podobnie jak 
w państwach OECD - także w krajach rozwijających się jest na rynku usług 
turystycznych miejsce dla małych dostawców (organizatorów turystyki wyjaz
dowej, prywatnych pensjonatów i małych hoteli, restauracji itp.), zawierają
cych transakcje bezpośrednio z klientami zagranicznymi lub przynajmniej do
cierających do nich poprzez reklamę. Organizacje turystyczne i izby turystyki 
mogą pełnić użyteczną funkcję pośredników, umieszczając na swoich stro
nach sieciowych zestawienia różnych kategorii usługodawców. 

Lista usług, które można oferować drogą elektroniczną, jest otwarta, a jej 
granice wyznacza właściwie jedynie wyobraźnia. Już teraz zagraniczne ośrod
ki przetwarzania danych w krajach rozwijających się - a nawet niektórych 
krajach rozwiniętych o niższym poziomie płac - przejmują administrację we
wnętrznymi operacjami i bazami danych w przedsiębiorstwie (back ojfice) to
warzystw ubezpieczeniowych, linii lotniczych, emitentów kart kredytowych, 
banków i wielu innych usługodawców z państw OECD. Firmy telemarketin-
gowe mogą teraz zatrudniać przedstawicieli w odległych lokalizacjach w celu 
promowania swoich produktów. Centra telefonicznej obsługi klienta, organi
zowane przez firmy internetowe („dotcomy") i inne przedsiębiorstwa z bran-
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ży ICT w krajach OECD, należą do najszybciej rozwijających się segmentów 
sektora „zdalnych usług"25. W Indiach i na Filipinach rozwinęły się usługi 
wprowadzania danych i programowania na rzecz zleceniodawców zagranicz
nych, przy czym Indie stworzyły również znaczny potencjał w dziedzinie two
rzenia oprogramowania (oparty na wysoko kwalifikowanych kadrach). Tłu
maczenia, usługi redakcyjne i korektorskie, a nawet przygotowywanie publi
kacji elektronicznych (e-publishing) to kolejne dziedziny, w których istnieje 
możliwość zdalnego wykonywania zleceń, choć oczywiście koniecznym warun
kiem jest tu znajomość przynajmniej jednego języka na bardziej zaawansowa
nym poziomie. Lokalni dostawcy usług internetowych i inni przedsiębiorcy 
z krajów rozwijających się mogą sporządzać zestawienia informacji na temat 
zwyczajów użytkowników sieci, mające potencjalną wartość rynkową dla firm 
międzynarodowych. Także i muzykę w wykonaniu artystów z krajów rozwija
jących się można nagrywać cyfrowo i rozpowszechniać poprzez sieć - już te
raz istnieją witryny sprzedające nagrania artystów z Afryki i innych kontynen
tów. 

Drobni przedsiębiorcy z krajów rozwijających się mogą również korzystać 
z usług świadczonych zdalnie poprzez Internet. Możliwa jest na przykład dia
gnostyka i obsługa ich systemów teleinformatycznych na odległość poprzez 
sieć; tą samą drogą mogą otrzymywać oprogramowanie narzędziowe i aplika
cyjne26. W przypadku innych rodzajów środków trwałych, Internet może być 
jedyną drogą zasięgania porad technicznych, zlecania napraw i zamawiania 
części zamiennych lub nowego sprzętu. Zarazem może to być najtańszy, naj
szybszy i najpewniejszy sposób wykonywania tych czynności, zwłaszcza jeżeli 
istnieje możliwość bezpiecznej płatności drogą elektroniczną. 

Internet zapewnia również atrakcyjną możliwość udziału w grupie dysku
syjnej użytkowników określonego sprzętu lub przedsiębiorców z danej branży, 
stanowiącej forum wymiany doświadczeń, w tym rozwiązań konkretnych pro
blemów technicznych. Ten rodzaj wymiany informacji jest co prawda możliwy 
na zasadach nieformalnych już na szczeblu lokalnym, jednak globalna spo
łeczność użytkowników może stać się źródłem dodatkowych cennych infor
macji. Możliwość ta jest szczególnie cenna na obszarach geograficznie izolo
wanych albo w sytuacji, gdy lokalna grupa użytkowników jest nieliczna lub 
mało doświadczona. 

25 W Stanach Zjednoczonych ośrodki wsparcia informatycznego pojawiają się licznie na 
obszarach wiejskich; na przykład firma Sykes Enterprises z Florydy specjalizuje się w two
rzeniu takich ośrodków i dostarczaniu dla nich pracowników, m.in. w rejonie Appalachów; 
Wiring Appalachia, „Red Herring", lipiec 2000. 

26 Jeżeli konieczna jest naprawa sprzętu (np. wymiana procesora), użytkownicy z państw 
rozwijających się, nie dysponujących dobrą infrastrukturą transportową i systemem logistycz
nym zapewniającym terminowość dostaw, mogą nadal znajdować się w mniej korzystnej sytu-
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Udraźnianie infrastruktury, zachęty dla dostawców usług 
internetowych i obniżanie kosztów dostępu 

Przygotowanie danego państwa do handlu elektronicznego zależy przede 
wszystkim od infrastruktury sieciowej - wąsko- i szerokopasmowej - a także 
kosztów dostępu do Internetu. Jakość i zakres dostępnych usług zależą od 
obecności innowacyjnie nastawionych dostawców usług internetowych. Do
świadczenie państw OECD sugeruje wyraźnie, że reforma systemu telekomu
nikacyjnego jest ważnym czynnikiem determinującym powstanie „nowej go
spodarki" (OECD 2000b). Szybsza i bardziej niezawodna infrastruktura sie
ciowa w połączeniu z nowym podejściem do taryf (zarówno dla klientów 
detalicznych, jak i użytkowników linii dzierżawionych, używanych na platfor
mie B2B) zwiększyła zakres wykorzystania Internetu przez firmy i gospodar
stwa domowe. Niski koszt dostępu jest ważnym czynnikiem stymulującym 
wzrost w tym zakresie, zaś konkurencja wśród dostawców infrastruktury 
i usług internetowych przyniosła nowatorskie systemy taryfowe. 

W krajach rozwijających się o niskim dochodzie podstawowym prioryte
tem jest, co wydaje się oczywiste, zwiększenie nasycenia usługami telekomu
nikacyjnymi. Na przykład 800 mln mieszkańców Afryki jest obsługiwanych 
przez zaledwie 14 mln linii telefonii przewodowej, gdy tymczasem w Stanach 
Zjednoczonych jest takich linii 169 mln. Ok. 80% ludności świata (w tym 
przede wszystkim ludność państw rozwijających się) nie ma dostępu do nieza
wodnych usług telekomunikacyjnych (Panos 1998). W Afryce obszary objęte 
zasięgiem sieci telekomunikacyjnych koncentrują się głównie w stolicach bar
dziej rozwiniętych państw i ich regionów - a i tam nie ma pewności, że po 
podniesieniu słuchawki usłyszy się sygnał. Szczególnie niską gęstość łączy te
lefonicznych obserwuje się na obszarach wiejskich, co komplikuje kwestię ta
niego dostępu do Internetu, gdyż trudno jest udostępniać wiejskim użytkow
nikom Internetu połączenia zamiejscowe w cenie rozmów lokalnych. 

Z perspektywy historycznej główną przyczyną słabego tempa rozwoju 
podstawowej sieci telekomunikacyjnej była niska opłacalność przyłączania do 
sieci terenów wiejskich, szczególnie odległych, w państwach o niskim docho
dzie. Według jednego z szacunków, przy założeniu nakładów kapitałowych na 
jedną linię wynoszących 1000 USD, rentowność całego przedsięwzięcia wy
magałaby przychodów rzędu 330-100 USD z jednej linii - co przekracza do
chód narodowy na mieszkańca w niejednym ubogim kraju (Ernberg 1998). 

Deregulacja sektora telekomunikacyjnego nabiera tempa w krajach roz
wijających się. Ponad 90 takich krajów otworzyło swój rynek telekomunika
cyjny dla konkurencji między rokiem 1990 a 1998, przenosząc do sektora 
prywatnego ryzyko związane z pracami konstrukcyjnymi i/lub działalnością 
operacyjną w ponad 500 przedsięwzięciach, w których udziałowcy zobowią-
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zali się do zainwestowania łącznie 214 mld USD27. Reforma systemu tele
komunikacyjnego może być grą, z której korzyść odnoszą wszyscy uczestnicy 
- klienci, istniejący i nowi operatorzy, pracownicy, inwestorzy krajowi i za
graniczni oraz rządy. Oto niektóre z zasad pozwalających zwiększyć te ko
rzyści: należy szybko rozwiązywać konflikty związane z odmiennym postrze
ganiem celów - szczególnie między maksymalizacją przychodu a świadcze
niem lepszych, tańszych i powszechniejszych usług; partnerów mających 
zastąpić dawny monopol należy wybierać stosując mechanizmy rynkowe, nie 
zaś metodę indywidualnych negocjacji, należy również określić właściwą ce
nę licencji na prowadzenie działalności; trzeba wreszcie przyjąć i stosować 
jasno określoną procedurę sprzedaży majątku i stanowienia regulacji, 
umożliwiającą uczestnictwo i kontrolę wszystkich zainteresowanych podmio
tów, w tym także społeczeństwa. A jednak z trwających na całym świecie od 
blisko dwudziestu lat reform wypływa powszechnie znany wniosek, że nawet 
przy udziale podmiotów prywatnych w warunkach nasilającej się konkuren
cji rynkowej, korzyści z reformy mogą być nikłe, jeśli źle funkcjonują orga
ny regulacyjne. Powołanie organu realizującego pełny zakres funkcji regula
cyjnych może okazać się niewykonalne z przyczyn technicznych lub finanso
wych - w takim przypadku potrzeba rozwiązań bardziej pragmatycznych, 
takich jak koncesjonowanie z góry określonych pakietów usług, włączanie 
przyjętych zasad do zapisów porozumień międzynarodowych w celu zapew
nienia ich poszanowania, zlecanie określonych funkcji podmiotom ze
wnętrznym na zasadzie umowy oraz powoływanie agencji wielobranżowych 
lub regionalnych. 

Jednym z najpoważniejszych ograniczeń utrudniających szersze wykorzy
stanie Internetu w krajach rozwijających się o niskim dochodzie jest szero
kość dostępnego pasma międzynarodowych łączy, ograniczająca możliwość 
przekazywania dużych ilości cyfrowych danych, potrzebną do pełnego wyko
rzystania możliwości Internetu28. Dopóki to wąskie gardło nie zostanie usu
nięte, głównym sposobem wykorzystania Internetu w tych krajach pozostanie 
zapewne poczta elektroniczna. Regiony rozwijające się mogą teoretycznie 
„przeskoczyć" cały etap rozwoju technologicznego oparty na naziemnych łą
czach przewodowych lub światłowodowych, przechodząc od razu do najbar
dziej zaawansowanych technik łączności bezprzewodowej, pozwalających na 
równoczesne przesyłanie głosu i danych w obrębie tej samej sieci. Budowę 
dużych sieci bezprzewodowych ukończono ostatnio w Szanghaju i prowincji 

27 Por. Izaguirre (1999). 
28 Nawet w Stanach Zjednoczonych niska jakość usług telefonicznych w wielu regionach 

wiejskich spowalnia łączność z Internetem. Ze światem łączy mnie 10 km miedzianego kabla, 
więc mam dużo zakłóceń na linii, żali się jeden z mieszkańców, nazwiskiem Lake, a kiedy wy
syłam zapytanie do wyszukiwarki, mogę pójść zrobić sobie w tym czasie kawę, tyle to trwa. Źró
dło: A Promising Farm Tool, for Some, „The New York Times", 7 czerwca 2000. 
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Fujian w Chinach oraz w Peru, Indonezji i Etiopii. Niewielka firma Bismark 
z Ekwadoru, partner firmy Ericsson, doskonale prosperuje, wykorzystując 
bezprzewodowe sieci transmisji danych do zarządzania zdalnymi systemami 
alarmowymi29. W Indiach, według niektórych szacunków, jest obecnie więcej 
abonentów telewizji kablowej (ok. 30 mln) niż linii telefonicznych (ok. 20 
mln)30. 

Jeśli chodzi o sposoby szybkiego zapewnienia dostępu do telekomunikacji 
dla odległych i ubogich rejonów, największy potencjał mają zapewne po
wszechnie zakładane „centra usług telekomunikacyjnych" (telecentres). Na 
przykład w Afryce ok. 10% linii telefonicznych w Senegalu użytkują właśnie 
centra usług telekomunikacyjnych; programy pilotażowe uruchomiono w Mo
zambiku i Namibii, a w RPA powołano specjalny Fundusz Powszechnego Do
stępu (Universal Service Fund), finansowany z podatku nałożonego na 
wszystkich operatorów telekomunikacyjnych i służący budowie wiejskich cen
trów usług telekomunikacyjnych. W Ameryce Łacińskiej system centrów 
usług telekomunikacyjnych działa w Peru od maja 1996 r., a każdy z tych 
ośrodków dysponuje dedykowanym połączeniem z Internetem31. W Surina
mie powołano dwa główne centra usług telekomunikacyjnych (w 1996 
i 1997 r.), zapewniające publiczny dostęp do telefonu oraz usług faksowych 
i komputerowych w odległych częściach interioru32. Zastosowana technologia 
wykorzystuje niedrogi system stałych połączeń komórkowych sprzężony z sie
cią krajową za pomocą cyfrowego łącza mikrofalowego, zbudowanego w ra
mach programu pilotażowego. System ten zasilany jest z baterii słonecznych, 
wspomaganych przez generator dieslowski pracujący w nocy i przy zachmu
rzeniu. Dokonana w październiku 1998 r. ocena tych eksperymentów nie jest 
jednak szczególnie zachęcająca, gdyż z utworzonych centrów korzysta znacz
nie mniej niż zakładane docelowo 10% ludności (Ernberg 1998). System jest 
wykorzystywany przede wszystkim do połączeń telefonicznych, przy małej 

29 Your Wireless Future, „Business" 2.0, sierpień 1999. 
30 The wiring of India, „The Economist", 26 maja 2000. 
31 Podobna inicjatywa w Brazylii przybrała formę spółki joint venture założonej przez 

producenta domowych środków czystości i czołowego krajowego dostawcy usług e-mailo-
wych, mającej na celu zakładanie ogólnodostępnych stanowisk komputerowych w supermar
ketach, umożliwiających dostęp do sieci osobom nie dysponującym własnym komputerem 
(Online invaders from a neighbour to the north, „Financial Times", 17 listopada 1999). 

32 Także w Tanzanii pewna amerykańska firma próbowała wykorzystać technologię stwo
rzoną w celu szybkiej budowy przez zagranicznych operatorów międzynarodowych niedro
gich sieci telekomunikacyjnych, pozwalających udostępnić mieszkańcom łączność telefonicz
ną w podstawowym zakresie w formie poczty głosowej komunikującej się z kieszonkowym 
pagerem; The Finał Frontier, „Red Herring", 18 maja 2000. Z różnych powodów, związanych 
m.in. z rządową biurokracją, brakiem kulturowego przygotowania do użytkowania propono
wanej technologii oraz konfliktami w tonie kierownictwa, z przedsięwzięcia tego ostatnio 
zrezygnowano; por. Many crossed wires in Tanzania, „Financial Times", 1 czerwca 2000. 
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liczbie faksów i znikomym wykorzystaniu komputerów. Przedsięwzięcie to nie 
jest komercyjnie opłacalne, nie zdołano też zgromadzić środków na rozbudo
wę sieci centrów usług telekomunikacyjnych. Przy mniejszej liczbie węzłów 
systemu korzyści z sieci dla jej obecnych użytkowników są również odpowied
nio mniejsze. 

W szybkim tempie powstają w krajach rozwijających się kawiarnie i sklepy 
internetowe - przede wszystkim w miastach i ośrodkach miejskich, ale dzięki 
turystyce zjawisko to dociera także w odleglejsze rejony. W stolicy Tybetu, 
Lhasie, Tsering Tashi otworzył jedyną kawiarnię internetową będącą w rękach 
tybetańskich natychmiast po pojawieniu się w ubiegłym roku pierwszego 
w Tybecie dostawcy usług internetowych. W ciągu 10 miesięcy odzyskał zain
westowaną kwotę blisko 10 tys. USD. Jednak prawie wszyscy jego klienci to 
turyści, a poza sezonem - od października do lutego - przekształca on więk
szą część kawiarni w sklep odzieżowy33. 

Oprócz infrastruktury fizycznej, szeroki dostęp do Internetu wymaga ist
nienia miejscowych dostawców usług internetowych oraz portali zdolnych do 
zestawienia niezawodnego i taniego połączenia z siecią, zakładania witryn za
wierających użyteczne treści podane w języku lokalnym oraz świadczenia in
nych usług, których oczekują miejscowi użytkownicy Internetu. Po osiągnięciu 
wystarczającej gęstości sieci telefonicznej można będzie zaoferować większości 
abonentów dostęp do Internetu w cenie połączeń lokalnych. Stanie się to 
możliwe, jeżeli dostawca usług internetowych uzyska od operatora sieci tele
komunikacyjnej linię o wysokiej przepustowości za konkurencyjną cenę. Obec
nie koszt tego rodzaju łączy dzierżawionych bardzo się różni w zależności od 
kraju, jest on jednak z reguły kilkakrotnie wyższy w państwach rozwijających 
się niż w Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju obowiązuje roczna 
opłata rzędu 3800 USD, gdy tymczasem w Argentynie dostawca usług interne
towych musiałby zapłacić telekomunikacyjnemu monopoliście 180 tys. USD 
(Panos 1998). Podobnie jak na rynku telekomunikacyjnym, także na rynku do
stawców usług internetowych należy stymulować konkurencję. Występuje tu 
zagrożenie, że pozycja dominującego dostawcy usług internetowych może być 
gwarantowana przez określonego operatora telekomunikacyjnego bądź jeden 
z konglomeratów, które nieraz kontrolują znaczną część majątku na wielu 
wschodzących rynkach i w krajach rozwijających się. Na przykład największy 
dostawca usług internetowych w Turcji, Superline, kontrolujący 38% rynku, 
jest własnością Yapi Kredi, drugiego co do wielkości komercyjnego banku pry
watnego, oraz jego spółki-matki, grupy Cukurova, która kontroluje również 
Turkcell - czołowego dostawcę usług telefonii komórkowej GSM w Turcji34. 

Tracking the Web Across China, „The New York Times", 29 marca 2000. 
Banks in Control of Turkey's Internet Explosion, „Financial Times", 11 marca 2000. 
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Instytucjonalne i polityczne uwarunkowania 
rozwoju handlu elektronicznego 

Nawet przy założeniu, że wąskie gardła hamujące rozwój Internetu, związane 
z infrastrukturą fizyczną, zostaną pokonane, a ceny dostępu w krajach rozwi
jających się będą przystępniejsze, rządy będą musiały jeszcze rozwiązać sze
reg problemów politycznych, jeżeli ma powstać sprzyjające środowisko dla 
handlu elektronicznego. Ta forma handlu wymaga istnienia norm i standar
dów prawnych (obejmujących m.in. egzekwowanie umów, ochronę konsumen
ta, określanie zasad odpowiedzialności, ochronę prywatności, ochronę wła
sności intelektualnej), jak również standardów proceduralnych i technicznych 
(związanych m.in. z dokonywaniem płatności przez Internet i dostarczaniem 
towaru do końcowego użytkownika, bezpieczeństwem, identyfikacją stron, 
podpisami cyfrowymi i protokołami sieciowymi). 

W kontekście technologii internetowych wydaje się rzeczą niemal nie
uniknioną, że wiele norm i standardów dotyczących handlu elektronicznego 
zostanie wypracowanych w państwach bardziej rozwiniętych. Warto „stać na 
ramionach olbrzymów" w sytuacji, gdy zasadnicze znaczenie dla maksymali
zacji korzyści z handlu elektronicznego mają zewnętrzne efekty sieciowe oraz 
interoperacyjność standardów (Mann 2000b). Poza sprzyjającymi warunkami 
politycznymi dla takiej działalności, elektroniczny handel towarami wymaga 
również komplementarnej infrastruktury fizycznej, a w szczególności systemu 
logistycznego umożliwiającego terminową i niezawodną wysyłkę po rozsąd
nych cenach niewielkich partii do wielu punktów przeznaczenia. Koszt opóź
nień może być wysoki nawet w Stanach Zjednoczonych. Niedawne badanie 
przeprowadzone przez BCG wykazało, że 19% klientów sklepów elektronicz
nych twierdzi, iż dostawa towaru trwała dłużej niż oczekiwali lub w ogóle nie 
nastąpiła. W rezultacie duża część tej grupy przestała dokonywać zakupów 
poprzez sieć, natomiast inni zrezygnowali z dalszej współpracy z konkretnym, 
nierzetelnym sieciowym sprzedawcą35. 

Zaufanie w sieci: ochrona konsumenta i polityka konkurencji 

Zaufanie jest potrzebne na wielu poziomach, obejmujących m.in. bezpieczeń
stwo sprzętu i oprogramowania, reżim regulacyjny, znajomość systemu i od
czucia użytkowników. Czynniki wpływające na wymagany i zapewniany po
ziom zaufania obejmują: 

35 Creating Ways to Cut the Delivety Time From Mouse to House, „The New York Ti
mes", 7 czerwca 2000. 
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• miejsce i sposób rozliczenia (płatność realna czy wirtualna - w przy
padku płatności wirtualnej, drogą internetową muszą być przekazane 
wirtualne pieniądze lub instrukcje płatnicze); 

• termin rozliczenia (z góry, w chwili realizacji transakcji, z dołu); 
• tożsamość uczestników rozliczenia (ustalona pozycja na rynku względ

nie jej brak); 
• płaszczyzna, na której dokonuje się transakcja - B2B czy B2C (me

chanizmy rozliczeń sieciowych są dużo słabiej rozwinięte w tym pierw
szym przypadku); oraz 

• możliwość śledzenia przebiegu rozliczenia36. 

Budowa zaufania w wybitnie bezosobowym środowisku, jakim jest Internet, 
nie jest prosta. Tradycyjne regulacje i przepisy, ukierunkowane na obrót doku
mentami „papierowymi", mogą stwarzać poczucie niepewności co do mocy 
i skutków prawnych transakcji elektronicznych. W wielu społeczeństwach, 
szczególnie w krajach rozwijających się, zaufanie buduje się i umacnia poprzez 
związki rodzinne, wielokrotne kontakty i interakcje osobiste. Społeczeństwa 
nowoczesne wypracowały sposoby rozszerzania podstaw budowy zaufania po
przez bezstronne egzekwowanie prawa i dostosowanie go do nowych rozwiązań 
technologicznych. Na takich właśnie podstawach opiera się zaufanie do handlu 
elektronicznego w świecie państw rozwiniętych. Gdy instytucje prawne i sądow
nicze nie są dostatecznie rozwinięte - jak to ma miejsce w wielu krajach rozwi
jających się - firmy prowadzące sprzedaż przez Internet są w gorszej sytuacji 
ze względu na większe ryzyko transakcji (rzeczywiste czy choćby tylko postrze
gane). Utrzymuje się zdecydowana niechęć do powierzania ważnych danych 
osobowych - takich jak numery kart kredytowych - firmom działającym w sie
ci. Badania nad klientami sklepów elektronicznych w krajach rozwijających się 
wskazują na brak gotowości do przekazywania ważnych informacji finansowych 
poprzez Internet. Na przykład w Chinach banki dopiero niedawno rozpoczęły 
wydawanie prawdziwych kart kredytowych, są one jednak rzadkie i choć wielu 
mieszkańców posiada karty debetowe pozwalające na dokonywanie płatności 
bezpośrednio z rachunku bankowego, mało kto decyduje się na korzystanie 
z nich w sieci37. W rezultacie najpowszechniejszą formą rozliczeń w handlu 
elektronicznym jest płatność gotówkowa przy odbiorze. Dom aukcyjny Each-
Net, zbierający oferty z dziewięciu miast, kontaktuje kupujących i sprzedają
cych w obrębie każdego z tych miast oddzielnie. Po zamknięciu licytacji strony 

36 Czynniki te wpływają na wybór technologii stosowanej do budowy zaufania (takiej jak 
np. kodowanie za pomocą inteligentnej karty chipowej [smart card]), jak również na zaufa
nie w oczach użytkowników (np. konsumenci mogą być bardziej skłonni zaufać nowym do
stawcom usług finansowych niż powstającym firmom informatycznym). Por. OECD (2000). 

37 Por. Three Roads in China: B2B, B2C and C2C, „The New York Times", 7 czerwca 
2000. 
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transakcji umawiają się na bezpośrednie spotkanie38. Płatność poprzez sieć sta
je się jednak łatwiejsza dzięki nowej firmie Chinapay z siedzibą w Szanghaju, 
udostępniającej pierwszy system płatności online obejmujący całe to miasto39, 
oraz podobnej firmie (Cyber Beijing) działającej w stolicy Chin (która jednak 
nie jest w stanie przetwarzać transakcji w czasie rzeczywistym). 

Klienci z państw OECD zawierający transakcje w Internecie mogą nie 
chcieć ujawniać poufnych informacji finansowych firmom z tych krajów roz
wijających się, które oceniane są nisko pod względem praworządności i goto
wości ścigania oszustw. Na przykład witryna sieciowa wymienionej wcześniej 
organizacji producentów kawy z Kostaryki nie zapewnia obecnie bezpieczne
go połączenia, dlatego konsumenci muszą składać zamówienia dzwoniąc pod 
bezpłatny numer telefoniczny. Przykładem działań rządowych nastawionych 
na problemy bezpieczeństwa jest działające w Singapurze centrum certyfika
cji Netrust, które dokonuje weryfikacji tożsamości sprzedawców i kupujących, 
sprawdza procedury zawierania transakcji i ochrony bezpieczeństwa stosowa
ne przez sprzedawców i wydaje cyfrowe certyfikaty tym spośród nich, którzy 
spełniają standardowe kryteria. Możliwe są też rozwiązania dostarczane przez 
podmioty prywatne: na przykład witryna sieciowa Hypermart udostępnia ty
siącom małych i średnich firm miejsce na serwerze na ich sklepy internetowe 
(które pomaga im zaprojektować) oraz wspólny dla wszystkich uczestników 
bezpieczny system płatności (ITC 2000). 

Kwestia zaufania nabiera szerszego wymiaru w kontekście wiarygodności 
opisów produktów i informacji udzielanych przez sprzedawców oraz egze
kwowania umów. Jest to ogólny problem związany z ochroną konsumenta, 
jednak fakt, że handel elektroniczny jest nowością i ma relatywnie anonimo
wy charakter, stwarza nowe wyzwania40. Nowi uczestnicy rynku z reguły nie 
mieli czasu na wyrabianie sobie reputacji solidnych i uczciwych partnerów, 
a niskie koszty wejścia i wyjścia z rynku osłabiają motywację do uczciwego 
prowadzenia interesów. Z tego powodu, jak już powiedziano, świadomość 
marki może znaczyć w handlu elektronicznym więcej niż w świecie rzeczywi
stym41. Odpowiedzią na problem zaufania są do pewnego stopnia innowacyj
ne rozwiązania tworzone przez sektor prywatny42. Niektórzy prywatni do-

38 Pedicarts Link Shanghai's Streets to the Internet, „The New York Times", 29 marca 
2000. 

39 Linking Up, „Far Eastern Economic Review", 24 sierpnia 2000. 
40 Jak się o tym przekonała pewna kalifornijska firma sprzedająca żywność „ekologicz

ną" z państw rozwijających się, istnieje niewiele tanich a wiarygodnych sposobów weryfiko
wania twierdzeń dostawców o „ekologicznym" charakterze produktów (Panos 1998). 

41 Por. An MIT Professor Who Could Level The Cyber Playing Field, „BusinessWeek On
line", 15 marca 2000. 

42 Mówi prof. Patty Maes z MIT, inicjatorka wprowadzenia systemu ocen: Jestem inter
netową idealistką. Nadal wierzę w wizję Internetu jako czynnika wyrównującego szanse, 
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stawcy usług oferują projektowanie bezpiecznych witryn sieciowych dla ma
łych przedsiębiorstw43. Podejmowane są też starania na rzecz stworzenia 
wspólnego systemu ocen, które małe przedsiębiorstwa działające w sieci mo
głyby zamieszczać na swoich witrynach, aby informować i - można zakładać -
uspokajać klientów. Na przykład w przypadku elektronicznych giełd podmio
ty dokonujące za ich pośrednictwem transakcji mogą oceniać dostawców na 
podstawie jakości obsługi, szybkości dostaw i innych mierników. Nawet w tym 
przypadku istnieją oczywiste możliwości oszustwa. Dlatego w system ocen 
wbudowane są pewne zabezpieczenia: np. by ocena danego klienta została 
uwzględniona, konieczne jest udokumentowanie dokonania zakupu, a oce
nom stałych klientów przyznaje się większą wagę. Klienci otrzymują zarówno 
ogólną informację o trendach na podstawie przyznawanych ocen, jak i uwagi 
poszczególnych klientów. Tego rodzaju inicjatywy nie rozwiązują jednak 
w pełni kwestii ochrony konsumenta. 

Dlatego też organy regulacyjne państw OECD uznają za swój obowiązek 
zapewnienie konsumentom dokonującym zakupów na elektronicznym rynku 
takiej samej ochrony, z jakiej korzystają pozostali klienci, a świat biznesu wy
pracowuje obecnie kryteria samoregulacji, aby uprzedzić podjęcie ewentual
nych bardziej restrykcyjnych kroków prawnych. Istotne kwestie w tym kon
tekście to: pełna informacja o warunkach sprzedaży; możliwość wglądu we 
wszystkie szczegóły transakcji i związane z nią koszty (w tym wysyłki); stan
dardy określające warunki odstąpienia od transakcji, zwrotu towaru i zapłaty 
oraz gwarancji; bezpieczeństwo danych osobowych klientów. Ryzyko, że in
formacja zgromadzona w Internecie może trafić w ręce prywatnego biura 
śledczego, zostać wykorzystana przez złodzieja lub przekazana firmie ubez
pieczeniowej, stanowi centralny motyw dyskusji o ochronie prywatności to
czącej się w krajach OECD. Z danych ogłoszonych przez Amerykańską Fe
deralną Komisję ds. Handlu (Federal Trade Commission) wynika, że mniej 
niż jedna na dziesięć witryn internetowych, które gromadzą osobowe dane 
identyfikacyjne, zamieszcza zobowiązanie do zachowania ich poufności zgod
nie ze standardem przyjętym w branży do dobrowolnego stosowania (yolunta-
ry privacy seal). Postuluje się, by witryny sieciowe były prawnie zobowiązane 
do informowania użytkowników, w zrozumiałej formie, jakie informacje gro
madzą (często potajemnie, za pomocą tzw. plików cookies przechowywanych 
na dysku komputera użytkownika w celu śledzenia jego przyzwyczajeń) oraz 
komu sprzedają lub z kim wymieniają się danymi osobowymi44. 

umożliwiającego małym sklepikom konkurowanie ze [znanymi markami]. By jednak wizja ta 
mogła się spełnić, małe firmy muszą w jakiś sposób zdobyć zaufanie swoich klientów (ibid.). 

43 Jednego z takich dostawców można znaleźć pod adresem http://www.internet-trust-
-services.com/customers/small-business.html. 

44 Stalking The Internet, „The New York Times", 29 maja 2000. 

http://www.internet-trust-
http://-services.com/customers/small-business.html
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Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym podmiotom na zawieranie trans
akcji online bez potrzeby kontaktu osobistego byłoby stworzenie odpowied
nich ram prawnych spełniających określone minimalne wymogi dotyczące 
przejrzystości, bezstronności i terminowości postępowania. W wielu krajach 
pozostaje to jednak odległym celem. W perspektywie średniookresowej ko
deksy etyczne przyjmowane na zasadzie samoregulacji, o których dyskutuje 
się obecnie w wielu krajach OECD, mogą stać się modelem do wykorzystania 
przez środowiska biznesowe w krajach rozwijających się. Nie ma chyba prze
sady w przewidywaniu, iż w pewnym momencie firmy spoza OECD zaczną 
stosować - indywidualnie lub grupowo (np. w ramach stowarzyszeń lub spół
dzielni zrzeszających podobnie myślących przedsiębiorców) - kodeksy etyczne 
w rodzaju przyjętego w krajach OECD (2000d). Aby jednak rozwiązanie ta
kie było skuteczne, potrzebny jest system weryfikacji przestrzegania jego za
sad, dokonywanej przez niezależny podmiot. 

Istnieje również obawa, że w pewnych przypadkach giełdy elektroniczne 
zamiast ograniczać możliwość sterowania rynkiem, mogą przynosić przeciwny 
efekt, jeżeli prowadzą do powstania zmowy. W stopniu, w jakim giełdy elek
troniczne działające na platformie B2B służą do agregowania popytu, mogą 
przyczyniać się one do powstania monopolu (lub oligopolu) nabywców w sy
tuacji, gdy na rynku działa kilku dużych kupców, wobec licznej grupy małych 
dostawców. Także w przypadku, gdy właściciel giełdy ma zarazem znaczny 
udział w jej obrotach, może on korzystać z uprzywilejowanego dostępu do in
formacji rynkowej i uzyskiwać wpływy z prowizji płaconych przez korzystającą 
z giełdy konkurencję. Ponieważ w dającej się przewidzieć przyszłości więk
szość głównych globalnych giełd towarowych będzie zapewne rejestrowana 
w krajach członkowskich OECD, organy regulacyjne państw rozwijających się 
będą miały znikomy wpływ na sposób, w jaki państwa te będą traktowane 
w ramach polityki konkurencji. Mogą one jedynie mieć nadzieję na zbieżność 
interesów potencjalnych dostawców z państw OECD i państw rozwijających 
się w zwalczaniu przypadków zmowy lub innych antykonkurencyjnych praktyk 
dużych nabywców z państw OECD. 

Międzynarodowy wymiar internetowych regulacji: podatki i nazwy domen 

Zderzenie globalnego, wielofunkcyjnego medium, jakim jest Internet, z sys
temami zaprojektowanymi na potrzeby fizycznego, podzielonego terytorial
nie świata rodzi kolejne pytania dotyczące polityki. W porównaniu z innymi 
instytucjami społecznymi, Internet rozwijał się w sposób żywiołowy i zde
centralizowany, nie posiada również centralnego ośrodka władzy i kontroli. 
W przypadku kwestionowanych roszczeń i możliwych sporów prawnych, 
fundamentalna kwestia jurysdykcji pozostaje nierozstrzygnięta. Kierunek 
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technologicznego rozwoju Internetu wytyczały protokoły sformułowane 
w toku wielostronnych procesów decyzyjnych przez takie ciała, jak Interne
towy Zespół Zadaniowy ds. Technicznych (Internet Engineering Task Force, 
IETF) i jego podkomitety oraz Internetowy Komitet ds. Adresów Domen 
(Internet Assigned Numbers Authority, IANA). Nie istniał nigdy żaden 
centralny podmiot ustalający zasady, który sprawowałby całościowy nadzór 
ustawodawczy nad Internetem - nie wydaje się też prawdopodobne, by 
podmiot taki miał kiedykolwiek powstać. Charakter Internetu, związany 
z wielością jurysdykcji i wielością funkcji, sprawia nieuchronnie, że jakakol
wiek próba sformułowania polityki w dowolnej kwestii dotyka wielu róż
nych interesów w wielu różnych częściach świata. Nawet w Unii Europej
skiej sugestia zawarta w projekcie dyrektywy Komisji, by handel elektro
niczny podlegał prawu kraju, na terenie którego ma siedzibę dostawca 
usług, została zakwestionowana przez grupy konsumenckie, domagające się 
priorytetu prawa lokalnego, obowiązującego tam, skąd ma miejsce dostęp 
do danej witryny45. 

Jednym z obszarów o kluczowym znaczeniu jest opodatkowanie transakcji 
internetowych. Obroty w handlu elektronicznym pozostają jak dotąd stosun
kowo niewielkie, a zatem i skala ich implikacji fiskalnych jest umiarkowana. 
Jeżeli jednak wierzyć prognozom, przewidującym wzrost obrotów, pytanie, 
który rząd i w jaki sposób winien opodatkować uzyskiwane tą drogą wpływy, 
może nabrać istotnego znaczenia dla stanu finansów publicznych. Pojawiają 
się tu co najmniej dwie podstawowe kwestie: czy transakcje w handlu elek
tronicznym mogą i powinny być opodatkowane (a jeżeli tak, to według jakich 
stawek) oraz jakiej jurysdykcji podatkowej podlegają transakcje w międzyna
rodowym obrocie elektronicznym (zagadnienie zasygnalizowane powyżej). Na 
obszarze OECD poglądy na tę pierwszą kwestię różnią się. W Stanach Zjed
noczonych dominuje pogląd, że rząd nie powinien nakładać podatków na za
kupy elektroniczne46, natomiast w Unii Europejskiej przeważają zwolennicy 
objęcia usług zakupionych przez Internet w postaci elektronicznej (np. opro
gramowania, muzyki, informacji) taką samą stawką podatku VAT, jaką byłyby 
one obłożone w postaci materialnej. Rządy ubogich państw mogą z dwóch 
powodów preferować liberalne podejście do opodatkowania handlu elektro
nicznego. Po pierwsze, istotnym składnikiem dostępnego poprzez sieć asorty-

45 Freshfields (1999), International IT and new media update, kwiecień. 
46 W 1998 r. Kongres przyjął Ustawę o wolności podatkowej w Internecie (Internet Tax 

Freedom Act), zabraniającą wielokrotnego stosowania i dyskryminacyjnego opodatkowania 
działalności w Internecie i zakazującą w praktyce obciążania podatkiem od sprzedaży trans
akcji w handlu elektronicznym między stronami mającymi siedzibę w różnych stanach do ro
ku 2001. W maju 2000 r. Izba Reprezentantów przedłużyła to moratorium o pięć lat, do ro
ku 2006. Jest to jednak nadal kwestia sporna, a niektórzy wpływowi przedstawiciele przemy
słu opowiadają się za wprowadzeniem podatku od sprzedaży. 
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mentu (w szczególności mowa tu o oprogramowaniu) są dobra inwestycyjne, 
których opodatkowanie miałoby szkodliwy efekt; po drugie, podatek w do
wolnej formie byłby zachętą do uprawiania piractwa. Co więcej, towary kupo
wane poprzez sieć nie są zwykle substytutami zakupów krajowych, nie powo
dują więc spadku wpływów z podatków. Rozszerzenie tego rozumowania na 
cały kontekst zobowiązań przyjętych w ramach Światowej Organizacji Handlu 
implikowałoby wybór, w obrębie każdej branży, takiego zestawu reguł, który 
wprowadzałby jak najmniejsze zniekształcenia. Mann (2000a) podaje przy
kład produktów ubezpieczeniowych, które mogą być sprzedawane przez In
ternet nawet wtedy, kiedy fizyczna obecność zagranicznego towarzystwa 
ubezpieczeniowego nie miała być przedmiotem liberalizacji w ramach GATT. 
Państwa rozwijające się nie muszą wcale patrzeć z przerażeniem na te libe
ralne tendencje - mogą traktować je jako czynnik stymulujący rozwój handlu 
elektronicznego, a zarazem zachętę do głębszej liberalizacji i deregulacji 
w całej gospodarce. 

Kolejne zagadnienie dotyczy nazw domen internetowych, czyli adresów in
ternetowych w formie czytelnej dla ludzi. Zaprojektowane z myślą o umożli
wieniu użytkownikom łatwej lokalizacji serwerów, nazwy domen zyskały nowe 
znaczenie jako identyfikatory firm, wchodząc w ten sposób w konflikt z istnie
jącym wcześniej systemem identyfikatorów podlegających przepisom o ochro
nie własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 
(WIPO) zapoczątkowała międzynarodowy proces służący sformułowaniu zale
ceń dotyczących kwestii własności intelektualnej, związanych z nazwami do
men internetowych, w tym także rozwiązywania sporów47. Zalecenia sformu
łowane w rezultacie tego procesu zostały udostępnione wiosną 1999 r. nowej 
organizacji powołanej w celu zarządzania systemem nazw domen interneto
wych - Korporacji Internetowej ds. Nazw i Adresów Domen (Internet Corpo
ration for Assigned Names and Numbers, ICANN). Oferuje ona ochronę 
nazw z przyrostkiem „com" w ramach swojej Jednolitej Polityki Rozstrzygania 
Sporów o Nazwy Domen (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Poli
cy), przewidującej rozstrzyganie sporów w drodze porozumienia, postępowa
nia sądowego lub arbitrażu. Właściciele znaków towarowych mogą wnosić 
skargi do sądów lub do zaaprobowanych przez ICANN mediatorów48. 

Należy zwracać szczególną uwagę na to, by żadna polityka sformułowana 
w celu realizacji określonego interesu lub funkcji nie naruszała i nie zakłóca-

47 Zaskoczeniem był wyrównany stosunek liczby członków OECD oraz państw nieczłon-
kowskich, które złożyły formalne uwagi dotyczące procesu zainicjowanego przez WIPO: 15 
do 14 (w tym trzy kraje z subsaharyjskiej Afryki: Burkina Faso, Mauritius i Senegal). Por. 
WIPO (1999), załącznik II. 

48 Por. E-commerce: The Taming of the Internet in China, „The China Business Review", 
lipiec-sierpień 2000. Artykuł ten omawia procedury rejestracji nazw domen i rozwiązywania 
sporów stosowane w Chinach. 
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ła w sposób nieuzasadniony innych interesów lub funkcji. Zważywszy na 
ogromne możliwości ekspansji gospodarczej, o jakie toczy się gra dla firm 
z całego świata, kraje rozwijające się powinny uczestniczyć na równych pra
wach w tworzeniu mechanizmów regulacji funkcjonujących w Internecie, któ
rych liczba stale się powiększa. 

Nowe wyzwania dla społeczeństw i pomocy rozwojowej 

Trwająca obecnie rewolucja technologiczna związana z branżą teleinforma
tyczną, której Internet jest tylko jednym z przejawów, zmienia nie tylko 
kształt życia gospodarczego, ale także, co się z tym wiąże, sferę stosunków 
społecznych. Wpływ tych zmian na kraje rozwijające się będzie zapewne rów
nie wielki jak na państwa członkowskie OECD, jeśli nie większy. Ponieważ 
powstanie Internetu oznacza upodmiotowienie grup dotąd dyskryminowa
nych, beneficjenci dotychczasowego status quo mogą (co jest w pełni racjo
nalne) reagować na tę sytuację, broniąc swych interesów. W opisanym wcze
śniej przykładzie z Gujany brawurowe wejście tkaczek na rynek elektroniczny 
stało się źródłem napięcia między ich organizacją a tradycyjnymi strukturami 
władzy w regionie. W poczuciu zagrożenia sukcesem stowarzyszenia tkaczek, 
regionalni przywódcy podjęli próbę przejęcia nad nim kontroli. Autorki wi
tryny www na znak protestu opuściły organizację, która walczy od tego czasu 
o przetrwanie. Przykładu bardziej pozytywnego dostarcza sieć telefoniczna 
Grameen Village Phone działająca na wiejskich obszarach Bangladeszu, któ
ra najwyraźniej przyczyniła się do dalszego upodmiotowienia kobiet, przera
stającego niekwestionowane sukcesy odnotowane na tym polu przez Grame-
enBank (Bayes, von Braun i Akter 1999). Obsługę wszystkich bez wyjątku 
wiejskich telefonów w tej sieci powierzono ubogim kobietom, które rzetelnie 
spłacały w przeszłości kredyty. Obecnie regularnie odwiedzają je przedstawi
ciele zdominowanych przez mężczyzn wiejskich elit, pragnący skorzystać z te
lefonu komórkowego. Dysponując przychodami z usług telefonicznych, ko
biety te korzystają, jak się wydaje, z większej swobody niż w przypadku pozo
stałej części dochodu ich gospodarstw domowych. 

Obok wyższych uczelni i placówek badawczych, także międzynarodowe 
agencje rozwoju i organizacje pozarządowe podejmowały najwcześniejsze 
działania na rzecz udostępnienia Internetu mieszkańcom krajów rozwijają
cych się o niskim dochodzie. Organizacje pozarządowe odgrywają szczególnie 
ważną rolę katalizatora, gdyż często działają na odległych terenach, w obrę
bie izolowanych społeczności. Do pewnego stopnia rozbudziły one popyt na 
dostęp do Internetu na szerszą skalę. Organizacje te odegrały na przykład 
decydującą rolę w rozpowszechnianiu technologii pozwalającej wiejskim rze-
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mieślnikom korzystać z sieci. Dobrze znanym przykładem jest GrameenBank 
z Bangladeszu - instytucja, która udostępniła swoją infrastrukturę oddziałów 
dla celów administrowania wiejską siecią telefonów komórkowych, stworzoną 
przez GrameenTelecom, spółkę afiliowaną GrameenBanku49. Eksperyment 
ten wskazał na interesującą formę dodatkowej działalności zarobkowej dla 
gospodarstw wiejskich, związanej z usługami telefonicznymi (a w dalszej per
spektywie także dostępem do Internetu), dla której GrameenBank mógłby 
udostępniać kapitał początkowy. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, Grameen
Bank może stać się inkubatorem dla bardzo wielu „dotcomów" na wiejskich 
obszarach Bangladeszu. 

Aby tego rodzaju firmy internetowe mogły prosperować - czy to w Ban
gladeszu, czy w innych krajach rozwijających się - należy umożliwiać społecz
nościom lokalnym zdobywanie określonych kwalifikacji potrzebnych do pro
wadzenia handlu elektronicznego, takich jak projektowanie stron www. 
W Kenii prowadzony jest ciekawy eksperyment, polegający na uczeniu mło
dzieży ze slumsów Nairobi projektowania stron internetowych, wykorzystują
cy kapitał początkowy udostępniony przez rząd Holandii50. Rządy bogatych 
państw rozumieją pilną potrzebę organizowania tego rodzaju szkoleń, czego 
przykładem jest japońska inicjatywa uruchomienia całościowego programu 
pomocy w dziedzinie teleinformatyki dla krajów rozwijających się51. 

Panos (1998) zauważa: jeżeli mechanizmy rynkowe sprawiają, że dostęp roz
szerza się (w kategoriach infrastruktury fizycznej), ofiarodawcy i organizacje po
zarządowe mogą skoncentrować się na innych zagadnieniach - maksymalizacji 
korzyści i eliminowaniu zjawiska marginalizacji. Wydaje się, że takie właśnie 
podejście stosuje wiele agencji zajmujących się oficjalną pomocą rozwojową. 
Według raportu za rok 1996 z realizacji inicjatywy InfoDev, podjętej pod au
spicjami Banku Światowego w celu wspomagania rozwoju branży ICT w kra
jach rozwijających się, mniej niż jedna trzecia rozważanych wtedy przedsię
wzięć koncentrowała się na infrastrukturze. Objęcie dostępem odległych ob
szarów wiejskich pozostaje ważnym zagadnieniem, jednak akcent przesuwa 
się z inwestycji o charakterze czysto publicznym, finansowanych w ramach 

49 GrameenPhone Limited, największy operator telefonii komórkowej w Bangladeszu, 
buduje ogólnokrajową komórkową sieć telekomunikacyjną, która ma zapewnić dostęp do te
lefonu polowie z 60 tys. wsi znajdujących się w tym kraju. Projekt zakłada instalowanie na 
wsiach telefonów dostępnych za opłatą. Telefony takie, w liczbie jednego we wsi, byłyby ob
sługiwane przez wybrane mieszkanki. Grameen Bank oferuje im „mikrokredyty" na zakup 
aparatów telefonicznych. Bangladesz należy do krajów o najniższym w skali światowej nasy
ceniu usługami telekomunikacyjnymi: na 1000 mieszkańców przypadają zaledwie 3 linie. 

50 Patrz www.nairobits.org. Podobną inicjatywę podjętą w Rio de Janeiro opisuje arty
kuł Stepping stones to a life beyond poverty, „Financial Times", 5/6 lutego 2000. 

51 Por. przemówienie premiera Yoshiro Mori podczas spotkania Grupy Dyskusyjnej 
w ramach szczytu grupy G8 na Okinawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, Tokio, 
5 czerwca 2000. 

http://www.nairobits.org
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pomocy rozwojowej, na konsorcja publiczno-prywatne. Na przykład Między
narodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) powołała organizację WorldTel, 
której zadaniem jest poszukiwanie prywatnego kapitału na finansowanie bu
dowy łączy telekomunikacyjnych dla terenów wiejskich i ubogich społeczności 
lokalnych w krajach rozwijających się. Celem podobnych przedsięwzięć pu-
bliczno-prywatnych może również być udostępnienie za niską cenę łączy 
o odpowiedniej przepustowości dla obszarów wiejskich w państwach rozwija
jących się, przy wykorzystaniu sieci złożonych z dużej liczby satelitów teleko
munikacyjnych na niskich orbitach, które mają zostać wystrzelone w nadcho
dzących latach przez rozmaite konsorcja sektora prywatnego. Sieci takie za
pewniłyby dużą nadwyżkę przepustowości do wykorzystania na obszarze 
krajów rozwijających się52. 

Na poziomie inicjatyw w skali mikro typem inwestycji preferowanym 
przez Bank Światowy, agencje ONZ i banki rozwoju regionalnego jest two
rzenie centrów usług telekomunikacyjnych. Na przykład w ramach Programu 
Rozwoju ONZ (UNDP) uruchomiono przedsięwzięcia pilotażowe mające na 
celu tworzenie elektronicznych lokalnych ośrodków życia zbiorowego (electro-
nic community centres) jako platformy dostępu do Internetu i usług teleko
munikacyjnych na obszarach wiejskich - początkowo w Egipcie i RPA. Będą 
one również służyć jako ośrodki aktywizacji zawodowej, doskonalenia kwalifi
kacji, szkolenia, usług telekomunikacyjnych i przygotowywania materiałów in
formacyjnych. Zachęca się małe i średnie przedsiębiorstwa, by korzystały 
z tych możliwości - otrzymają one również pomoc w dziedzinie tworzenia 
i utrzymywania witryn internetowych oraz prowadzenia handlu elektroniczne
go. Program Craftslink India, realizowany przez agencję USAID, przygoto
wuje grupy kobiet o niskich dochodach, zajmujących się rękodziełem, do ko
rzystania z możliwości stwarzanych przez technologie informatyczne i handel 
elektroniczny. Kobiety otrzymują cyfrowe aparaty fotograficzne i uczą się ich 
obsługi oraz korzystania z Internetu, by móc tą drogą promować swoje pro
dukty, ukazując całe bogactwo ich kontekstu kulturowego. 

Budowa reputacji i zdobywanie zaufania konsumentów pozostają najważ
niejszymi wyzwaniami, przed jakimi stają przedsiębiorcy z krajów rozwijają
cych się, wchodzący na globalny rynek elektroniczny. Dla eksporterów ręko
dzieła skojarzenie z marką o ustalonej pozycji, jak IFAT, lub z cieszącą się 
uznaniem i szacunkiem w skali światowej organizacją pozarządową było do
tąd ważnym czynnikiem budowy zaufania konsumentów. Jednak w pewnym 
momencie - jeżeli bariery utrudniające wejście na rynek mają się zmniejszać 

52 Już teraz istniejące satelity na orbicie geostacjonarnej są w stanie zapewnić szybki do
stęp do Internetu na odległych obszarach przy stosunkowo niskich kosztach (ok. 10 tys. 
USD); por. Dasgupta et al. 2000. 
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dla coraz większej grupy małych i średnich przedsiębiorstw - potrzebne będą 
rozwiązania systemowe. Jest, oczywiście, za wcześnie, by przewidywać, czy 
wspomniany wcześniej otwarty system ocen stanie się (w obecnej lub zmody
fikowanej formie) standardem w handlu elektronicznym. Jeżeli tak, powstaje 
pytanie, czy przeciętne małe lub średnie przedsiębiorstwo z kraju rozwijające
go się stać będzie na samodzielny zakup oprogramowania i pokrycie kosztów 
uczestnictwa w takim systemie. Warto być może zbadać możliwości negocjo
wania korzystnych warunków licencjonowania oraz współdzielenia kosztów -
np. poprzez stowarzyszenia branżowe, być może finansowane częściowo ze 
środków oficjalnej pomocy rozwojowej. 

Aby ułatwić powstawanie sprzyjającego środowiska dla handlu elektronicz
nego, organizacje międzynarodowe starają się dopomóc zainteresowanym pań
stwom w tworzeniu odpowiednich ram prawnych, jak również systemów 
wsparcia. Jak wspomniano wyżej, wiele norm i standardów dotyczących han
dlu elektronicznego powstaje w krajach OECD, tymczasem także i państwa 
rozwijające się są zainteresowane udziałem w forach, na których podejmuje 
się kluczowe decyzje. Chodzi tu między innymi o Światową Organizację Han
dlu (WTO), zważywszy na jej rolę w określaniu sposobu traktowania handlu 
elektronicznego w międzynarodowej wymianie handlowej. Biorąc pod uwagę 
ograniczoną zdolność wielu państw o niskim dochodzie do radzenia sobie ze 
wszystkimi szczegółami technicznymi dotyczącymi chociażby bieżących proble
mów handlu, widać wyraźną potrzebę zwiększenia zdolności tych państw do 
efektywnego uczestnictwa w wielostronnych negocjacjach i ciałach ustalających 
standardy. Pożyteczną rolę może tu odegrać oficjalna pomoc rozwojowa. 

Należy też zauważyć, że elementy teleinformatyki będą pojawiać się co
raz częściej w wielu tradycyjnych dziedzinach współpracy rozwojowej, jak na 
przykład szkolnictwo i ochrona zdrowia53. Utrzymywanie infrastruktury ICT 
wymaganej dla przedsięwzięć w tych dziedzinach może ułatwiać wielofunk
cyjny charakter stosowanych technologii - szczególna rola może przypaść 
dzierżawie sprzętu oraz usługom na rzecz lokalnych przedsiębiorców działa
jących w sieci. 

Wnioski 

Co zatem wiadomo o możliwościach, jakie otwierają dla ubogich państw te
leinformatyka oraz handel elektroniczny? Łatwo tu popaść w przesadę, jed-

53 Por. ITU (1999), rozdz. 4 i 5, dotyczące, odpowiednio, zastosowań Internetu 
w ochronie zdrowia i szkolnictwie. 
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nak handel elektroniczny faktycznie stwarza nowe szanse dla drobnych 
przedsiębiorców z krajów rozwijających się. W niniejszym artykule starali
śmy się w pierwszym rzędzie określić najważniejsze kanały, poprzez które 
możliwości te mogą się ziścić. W chwili obecnej dane wskazujące na fak
tyczne korzyści są rozproszone i mają charakter anegdotyczny, a zapewnie
nie dostępu do Internetu za niewygórowaną cenę nadal natrafia na ogrom
ne przeszkody. Przeszłość nie dostarcza jednak w tej dziedzinie wiarygod
nych wskazówek co do przyszłości. Przecież nawet w krajach OECD 
przynoszące dochód przedsiębiorstwa zaangażowane w handel elektroniczny 
należą do rzadkości. Korzyści, jakie przynosi Internet, związane są z ze
wnętrznymi efektami sieciowymi, jednak bardzo ważną rolę odgrywają tu 
czynniki lokalne. W miarę powiększania się lokalnej społeczności użytkow
ników, odpowiednio wzrasta też motywacja do oferowania usług w dziedzi
nie przygotowywania lokalnych materiałów informacyjnych oraz wsparcia -
a to z kolei powinno przysparzać nowych lokalnych użytkowników. Tak więc 
nawet jeżeli zakres użytkowania Internetu jest obecnie w wielu krajach roz
wijających się o całe rzędy wielkości niższy niż w krajach OECD, obraz ten 
może dość szybko ulec zmianie. 

Jakie czynniki ułatwiające - infrastruktura fizyczna, ramy prawne i regula
cyjne - są potrzebne, by promować handel elektroniczny? Czy można w łatwy 
sposób zapewnić ich obecność? Istnieje, z jednej strony, potrzeba pokonywa
nia ograniczeń infrastrukturalnych, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć 
techniki oraz wniosków płynących z reformy systemów regulacyjnych, aby za
pewnić niezawodny i łatwy dostęp do usług telekomunikacyjnych i Internetu 
na jak największym obszarze. W tym celu konsorcja publiczno-prywatne -
być może również z udziałem agencji pomocy rozwojowej - mogą stać się 
sposobem na jak najpełniejsze wykorzystanie wszystkich możliwości, np. po
przez udostępnianie nadwyżek przepustowości łączy krajom o niskim docho
dzie. Należy też pamiętać, że infrastruktura telekomunikacyjna jest uzupeł
nieniem, nie zaś substytutem infrastruktury transportowej i logistycznej w sy
tuacjach, gdy realizacja transakcji elektronicznej wymaga fizycznej wysyłki 
towaru. Z drugiej strony pojawiają się mechanizmy regulacji handlu elektro
nicznego, związane m.in. z ochroną konsumenta, bezpieczeństwem transakcji, 
poufnością danych i ochroną własności intelektualnej. Jeżeli najważniejsze 
wyzwanie polega na tworzeniu atmosfery zaufania do handlu elektroniczne
go, jedno z rozwiązań mogłoby polegać na przyjmowaniu, na zasadzie samo-
regulacji, kodeksów etycznych przez grupy podobnie myślących przedsiębior
ców. Inna możliwość polegałaby na tworzeniu zachęt dla małych i średnich 
przedsiębiorstw do udziału w uznawanych w skali międzynarodowej, siecio
wych systemach ocen. 

Jaka rola w promowaniu handlu elektronicznego przypada pomocy roz
wojowej? Jak zauważono wyżej, rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej 
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i internetowej w krajach rozwijających się należy, jeśli to możliwe, pozostawić 
w rękach inwestorów prywatnych, choć międzynarodowe agencje wspierania 
rozwoju mogą wzmacniać pozytywne efekty inwestycji prywatnych - np. po
przez udostępnianie nadwyżek przepustowości systemów satelitarnych na cele 
związane z dostępem do Internetu na odległych obszarach wiejskich w kra
jach rozwijających się. Źródłem innego rodzaju wzmocnienia są inwestycje 
w przedsięwzięcia próbne na niewielką skalę, jak na przykład centra usług te
lekomunikacyjnych, choć pojawia się wtedy pytanie, czy korzyści płynące z ta
kich inwestycji nie są z natury rzeczy ograniczone przez ich izolowany cha
rakter i lokalizację na obszarach o niskiej gęstości łączy telekomunikacyjnych. 
Możliwość czerpania korzyści z handlu elektronicznego może być również 
uwarunkowana komplementarnymi inwestycjami w innego rodzaju infrastruk
turę - sieci energetyczne, drogi, porty - co sugeruje, że inicjatyw w dziedzinie 
ICT nie należy traktować jako alternatywy względem innych działań w ra
mach oficjalnej pomocy rozwojowej. Odnosi się to także do szkolnictwa 
i zdobywania kwalifikacji: by móc zacząć uczyć się biegać, należy umieć cho
dzić - kształcenie ogólne pozostaje zadaniem o szczególnym priorytecie. In
ternet otwiera przy tym nowe możliwości zdalnego zdobywania wiedzy dla 
ubogich, izolowanych społeczności, choć radio i telewizja będą nadal pełnić 
ważną funkcję edukacyjną. 

Co się tyczy kwestii prawnych i regulacyjnych, stosowane są obecnie bar
dzo zróżnicowane podejścia, nawet w obrębie państw OECD. Niewiele jest 
wypróbowanych „zasad dobrej praktyki", które nadawałyby się do upo
wszechnienia, jest natomiast rzeczą bardzo ważną, by kraje rozwijające się 
miały prawo głosu już we wczesnych fazach negocjacji i dyskusji, w toku któ
rych kształtują się globalne zasady i protokoły rządzące handlem elektronicz
nym. Przydatną rolę w przygotowaniu zainteresowanych państw do udziału 
w takich inicjatywach może odegrać oficjalna pomoc rozwojowa, przy czym 
jej adresatem powinny zapewne być ugrupowania, regionalne lub inne, sku
piające państwa, które łączy wspólny interes - chodzi o to, by nie stawiać za
dań ponad siły przed nielicznymi kwalifikowanymi kadrami w ubogich pań
stwach. Zasadnicze znaczenie ma również koordynacja zadań agencji pomocy 
rozwojowej, aby unikać kosztownego powielania działań - koordynację taką 
może ułatwić właśnie ICT54. W dobie innowacyjnych rozwiązań elektronicz
nych potrzeba też myślenia wykraczającego poza utarte schematy, zarówno 
w odniesieniu do oficjalnej pomocy rozwojowej, jak i przedsięwzięć prywat
nych. Przykładowo, można tu wskazać na inicjatywy ukierunkowane na drob
nych przedsiębiorców z ubogich państw, prowadzących działalność w Interne-

54 Bellanet to międzynarodowa inicjatywa, której zadaniem jest poprawa skuteczności 
działań na rzecz rozwoju poprzez ściślejszą współpracę, uzupełnioną przez efektywniejsze 
stosowanie technologii teleinformatycznych. Patrz http://www.bellanet.org. 

http://www.bellanet.org
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cie, związane m.in. z indywidualnym lub grupowym udziałem w sieciowych 
systemach ocen czy też wspieraniem ze środków publicznych tworzenia porta
li, które - prezentując ofertę małych producentów - ułatwiają pokonywanie 
bariery nieufności. 

Bibliografia 

Bayers A., von Braun J. i Akhter R. (1999), Village Pay Phones and Poverty Reduction: Insi-
ghts from a Grameen Bank Initiative in Bangladesh, „ZEF Discussion Papers on Develop-
ment Policy", nr 8, Centre for Development Research, Universitat Bonn. 

Cohen S.J., DeLong B. i Zysman J. (2000), Tools for Thought: What Is New and Important 
About the „E-conomy", „BRIE Working Paper", nr 138, Berkeley, CA. 

Dasgupta S., Huq M. i Wheeler D. (2000), Village Development in the Digital Age: The Im-
pact of the Internet on Rural Bangladesh, lnfrastructure/Environment Team, Development 
Research Group, The World Bank, Washington, D.C., w druku. 

Duncombe R. (1999), Pilot Case Studies of ICT-related Categories of Smali Enterprise in Bot
swana, IDPM, University of Manchester, w druku. 

Duncombe R. i Heeks R. (1999), Information, ICTs and Smali Enterprise: Findings from Bot
swana, „Development Informatics Working Paper Series", nr 7, University of Manche
ster. 

Ernberg J. (1998), Universal Access for Rural Development: From Action to Strategies, First 
„International Conference on Rural Tełecommunications", Washington, D.C., 30 listopa-
da-2 grudnia. 

Garbade K.D. i Silber WL. (1978), Technology, Communication, and the Performance of Fi
nancial Markets, 1840-1975, „Journal of Finance", t. 33, nr 3, s. 819-832. 

Gordon A. (1979), The Location of Coffee Processing, OECD Development Centre, Paris, 
maszynopis powielony. 

ITC (2000), Secrets of Electronic Commerce: A Guide for Smali- and Medium-Sized Exporters, 
International Trade Centrę, UNCTAD/WTO, Geneva. 

ITU (1999), Challenges to the Network: Internet for Development, International Tełecommuni
cations Union, Geneva. 

Izaguirre A. (1999), Private Participation in Tełecommunications - Recent Trends, „The World 
Bank Private Sector View Point", nr 206, Washington, D.C. 

Leff N.H. (1984), Extemalities, Information Costs, and Social Benefit-Cost Analysis for Econo
mic Development: An Emmple from Telecommunications, „Economic Development and 
Cultural Change", t. 32, nr 2, s. 255-276. 

Mann CL. (2000a), Electronic Commerce in Developing Countries. Issues for Domesric Policy 
and WTO Negotiations, „Institute for International Economies Working Paper", 
nr 2000-03, Washington, D.C. 

Mann CL. (2000b), Global Electronic Commerce: A Policy Primer, „Institute for Internatio
nal Economies", Washington, D.C. 

OECD (2000a), Information Technology Outlook 2000, Paris. 
OECD (2000b), Is There a New Economy? First Report on the OECD Growth Project, Paris. 
OECD (2000c), OECD Economic Outlook, nr 63, Paris. 
OECD (2000d), Guidelines for Consumer Protection in the Contact of Electronic Commerce, 

Paris. 



Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia 229 

PANOS (1998), The Internet and Poverty, „Panos Briefing Note", nr 28, London. 
Perez-Esteve R. i Schuknecht L. (1999), A Quantitative Assessment of Electronic Commerce, 

„WTO Staff Working Paper", nr 99-01, Geneva. 
Smith M., Bailey J. i Brynjolfsson E. (1999), Understanding Digital Markets: Review and As-

sessmen, w: Erik Brynjolfsson and Brian Kahin (red.), Understanding the Digital Econo
my, The MIT Press, Cambridge, MA. 

Talbot J. (1997), The Struggle for Control of A Commodity Chain: Instant Coffee from Latin 
Americ, „Latin American Research Review", t. 32, nr 2. 

WIPO (1999), The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, 
Geneva. 

World Tourism Organization (2000), Marketing Tourism Destinations Online, Madrid. 





Stanisław Flejterski 

E-finanse a makro-, mezzo-
i mikroekonomia. 
Wstęp do analizy kosztów 
i korzyści 

Fenomen „e-finance", podobnie jak „new economy", „e-commerce" czy 
„e-business", znajduje się in statu nascendi. Zjawisko to, należąc do tzw. no
wo rozpoczynanych, odznacza się bogactwem barw i odcieni, a opinie na jego 
temat oscylują między euforią i bezkrytyczną fascynacją a sceptycyzmem, nie
kiedy wręcz czarnowidztwem. Konsekwencją jest nadzwyczajny poziom trud
ności natury metodologicznej, jakie towarzyszą analitykom, którzy chcą opi
sać, zrozumieć i naukowo objaśnić zjawiska określane współcześnie mianem 
e-finance. Nieprzypadkowo liczni aktorzy i analitycy rynków finansowych 
twierdzą, że wszystko jest bardziej skomplikowane niż myśli większość ludzi, 
apelując o skromność i pokorę. Jeśli możliwe jest bez wątpienia formułowa
nie wartościowych hipotez i spostrzeżeń o charakterze cząstkowych diagnoz, 
prognoz i terapii, to złożoność problematyki przemysłu finansowego oraz 
liczba rozmaitych czynników natury egzogenicznej i endogenicznej zdają się 
wykluczać możliwość sformułowania uniwersalnych, ponadczasowych konklu
zji. Nie oznacza to bynajmniej akceptacji postawy „pesymizmu badawczego", 
wręcz przeciwnie - wydaje się, że trzeba stale na nowo próbować. W kon
wencji „umiarkowanego optymizmu badawczego" mieści się również niniejsza 
próba, mająca ex definitione charakter przyczynkarski; jej celem jest wstępna 
- na miarę skromnych ram tych rozważań - ocena kosztów i korzyści towa
rzyszących procesowi e-finance. 

Jedną z pierwszorzędnych trudności są problemy definicyjne, a co za tym 
idzie - brak jednoznacznego określenia zakresu pojęcia e-finance. Potencjal
nie mogą wchodzić w rachubę następujące subdyscypliny nauki finansów, bę
dące odbiciem odpowiednich, ściśle ze sobą powiązanych, fragmentów real
nego świata finansów: finanse globalne i międzynarodowe, finanse publiczne, 
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w tym finanse samorządowe (regionalne i lokalne), finanse banków komer
cyjnych i inwestycyjnych, z rynkiem kapitałowym włącznie, finanse ubezpie
czeń gospodarczych i społecznych, finanse korporacji oraz finanse małych 
i średnich przedsiębiorstw, wreszcie, last but not least, finanse gospodarstw 
domowych. Współcześnie, na początku XXI wieku, stopień „elektronizacji", 
czy też w innym, węższym ujęciu „internetyzacji" wymienionych części skła
dowych finansów jest ogólnie biorąc coraz wyższy, jednak bez wątpienia sil
nie zróżnicowany. Znaczne różnice występują głównie między poszczególnymi 
krajami, choćby między państwami TRIADY (USA, Japonia, kraje UE) 
a państwami posocjalistycznymi, z Polską włącznie. Inny jest także poziom 
„elektronizacji" finansów gospodarstw domowych oraz przykładowo finansów 
instytucji finansowych, z bankami na czele. Nieprzypadkowo wiele uwagi po
święca się rozwojowi e-banking, na dalszym planie znajdują się e-ubezpiecze-
nia i pozostałe. Należy zauważyć, że przydatne w tym przypadku mogłoby być 
pojęcie „spirala innowacji finansowych", autorstwa noblisty Roberta Merto-
na. Rozwój jednej części e-finance, np. e-banking, pobudza, a niekiedy wręcz 
wymusza rozwój pozostałych („efekt naśladownictwa"). 

Cechą niniejszych rozważań jest próba nawiązania do tego nurtu w teorii, 
który określa się mianem „zintegrowanego podejścia" (unified approach), po
legającego na ścisłym łączeniu ze sobą ekonomicznych i - szeroko pojmowa
nych - pozaekonomicznych, w tym głównie instytucjonalnych czynników. 
W świetle tego podejścia każda kategoria analizowana przez ekonomię i fi
nanse ma jednocześnie charakter ekonomiczny, jak i pozaekonomiczny. Pro
blematyki e-finance nie sposób analizować współcześnie z uwzględnieniem je
dynie aspektów ekonomicznych, należy brać pod uwagę również elementy 
o charakterze społecznym, kulturowym, prawnym, politycznym, technicznym 
i technologicznym etc. Ujęcie takie zawsze może budzić pewien niedosyt, 
rozważania prowadzone są jednak przede wszystkim z pozycji nauk ekono
micznych i przez ekonomistę. Inną osobliwością tej analizy jest konsekwentne 
dążenie do ujmowania kosztów i korzyści z punktu widzenia mikro-, mezzo-
i makroskali. Last but not least, problematyki e-finance nie sposób zrozumieć 
bez uprzedniego odniesienia się do kwestii globalizacji (chodzi o to, aby wi
dzieć nie tylko pojedyncze drzewa, ale cały las). 

Świat jako „globalna wioska", „globalne społeczeństwo", „globalne spo
łeczeństwo informacyjne", „globalne państwo", „globalna gospodarka", „glo
balne finanse", „globalna bankowość", „globalny przemysł", „megakapita-
lizm", „globalny kapitalizm sieciowy", „globalna infostrada", „globalny kon
kurencyjny kapitalizm", „globalna waluta", „strategia globalna", „globalny 
consulting", „produkt globalny", „usługa globalna", „firma globalna", „bank 
globalny"- to ważniejsze dowody, że termin „globalizacja" i pokrewne nale
żą do najmodniejszych współcześnie pojęć używanych (niektórzy twierdzą, że 
wręcz nadużywanych) przez wielu badaczy i publicystów. Autorzy z Grupy 
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Lizbońskiej dokonali pożytecznej próby sprecyzowania trzech pojęć: interna
cjonalizacja, multinacjonalizacja i globalizacja1. Ich zdaniem „internacjonali
zacja" gospodarki i społeczeństwa odnosi się do całości przepływów surow
ców naturalnych, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów i usług, pieniędzy, 
pomysłów i ludzi między dwoma czy trzema państwami. Z kolei „multinacjo
nalizacja" (lub też „transnacjonalizacja") gospodarki i społeczeństwa, zwią
zana z działalnością korporacji międzynarodowych, charakteryzuje się głów
nie transferem i delokalizacją zasobów, a w szczególności kapitału 
i w mniejszym stopniu pracy, z jednej gospodarki narodowej do drugiej. 
W procesie multinacjonalizacji zagraniczne przedsiębiorstwo (również ban
kowe czy też - szerzej - finansowe) nabywa możliwość wywierania wpływu 
na daną gospodarkę narodową i jej przyszłość. Stąd też - w odniesieniu do 
procesów internacjonalizacji - multinacjonalizacja napotyka na protekcję go
spodarczą i kulturalno-polityczne nacjonalistyczne reakcje: obawy przed 
i sprzeciw wobec obecności przedsiębiorstw ponadnarodowych i inwestycji 
zagranicznych (z USA, Japonii i nowych krajów przemysłowych, krajów Unii 
Europejskiej). Znamienne, iż rządy narodowe zaczynają pomagać swoim na
rodowym firmom w ich badaniach i tworzeniu strategii efektywnej i trwałej 
multinacjonalizacji, zarówno w kategoriach ofensywnych (tzn. aktywnie 
wspierając przewagi strategiczne swoich firm ponadnarodowych) jak i defen
sywnych (utrudniając penetrację swoich rynków obcym firmom międzynaro
dowym)2. 

„Globalizacja" gospodarki i społeczeństwa (przez niektórych utożsamiana 
z „amerykanizacją", a nawet tzw. McSwiatem) jest najnowszym zjawiskiem, 
odmiennym od „internacjonalizacji" i „multinacjonalizacji". Akcentując brak 
powszechnie akceptowanej definicji globalizacji, wiążąc ją głównie z wielością 
powiązań i sprzężeń między państwami i społeczeństwami, autorzy z Grupy 
Lizbońskiej rozróżnili następujące siedem jej obszarów3: globalizacja finan
sów i własności kapitału, globalizacja rynków i strategii, globalizacja techno
logii oraz badań i wiedzy, globalizacja stylów życia i modeli konsumpcji (glo
balizacja kultury), globalizacja rządzenia i regulacji prawnych, globalizacja ja
ko polityczne ujednolicenie świata, globalizacja postrzegania i świadomości. 
Globalne rynki finansowe są czasem porównywane do potężnego, bardzo 
sprawnego, a przy tym brutalnego „niwelatora" (te firmy, które przetrwają 
konkurencję, będą miały zwiększone możliwości). 

Zdaniem G. Ritzera, autora książki Mcdonaldyzacja społeczeństwa, mak-
donaldyzacja to proces stopniowego upowszechniania się zasad działania re
stauracji szybkich dań McDonald'sa, tego symbolu i jednego z najważniej-

1 Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996, s. 43 i następne. 
2 Ibidem, s. 47. 
3 Ibidem, s. 48. 
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szych wynalazków Ameryki, we wszystkich dziedzinach życia społecznego 
w Stanach Zjednoczonych oraz w pozostałej części świata. Makdonaldyzacja 
oddziałuje nie tylko na gastronomię, ale również na sposób, w jaki zdobywa 
się wykształcenie, pracuje, podróżuje, spędza czas wolny, odżywia, uprawia 
politykę, traktuję rodzinę, „bankuje", słowem - praktycznie na każdą dzie
dzinę życia społecznego. Makdonaldyzacja powiodła się dzięki zaoferowaniu 
klientom, personelowi oraz menedżerom efektywności, kalkulacyjności, prze
widywalności i możliwości manipulacji. Konstatacje powyższe można prak
tycznie w całości odnieść do analizowanego tu fenomenu e-finance. 

Wzrost globalizacji w gospodarce, czyli szybko postępująca integracja od
rębnych krajowych rynków finansowych w jeden rynek ogólnoświatowy, naru
sza jeden z podstawowych filarów państwa narodowego - rynek narodowy, co 
nie oznacza oczywiście, że gospodarka narodowa straciła znaczenie. Gospo
darka narodowa jest wciąż ważna, jednak już nie najważniejsza. Nową cechą 
globalizacji jest zespół procesów, które: 

• umożliwiają projektowanie, rozwój, produkcję, dystrybucję i konsump
cję procesów, produktów i usług na skalę światową z wykorzystaniem 
instrumentów przygotowanych i udostępnionych w skali świata, 

• są nastawione na coraz bardziej zdywersyfikowane i zorientowane na 
klienta globalne rynki, regulowane przez „quasi-uniwersalne" normy 
i standardy, 

• są oparte na organizacjach (sieciach firm) działających na całym świe
cie, których kapitał należy obecnie coraz częściej do akcjonariuszy 
rozproszonych po całym świecie, których kultura jest otwarta na śro
dowisko światowe i podporządkowuje się światowej strategii. 

W tym kontekście używa się współcześnie pojęcia: „made in the world", 
odnosząc to do „produktu globalnego" (np. samochodu) lub do „usługi glo
balnej" (typowym przykładem takiej usługi, przewidzianej na potrzeby świa
towego rynku o wysokiej atrakcyjności, powstałej dzięki integracji wielu no
wych technologii, świadczonej przez globalne organizacje o coraz większym 
światowym doświadczeniu, są karty płatnicze). Głównym podmiotem we 
współczesnej gospodarce i społeczeństwie staje się „firma globalna". Coraz 
częściej uznawany jest fakt, że „firma globalna" zastępuje władzę publiczną 
jako główny podmiot w kierowaniu i kontrolowaniu gospodarki światowej 
(jako producenci przedmiotów, infrastruktur i usług, kształtujących nową, 
światową gospodarkę, firmy mają skłonność do twierdzenia, że co jest dobre 
dla firmy, jest również dobre dla świata)4. 

Te generalne spostrzeżenia spróbujmy przenieść na grunt współczesnego 
sektora i przedsiębiorstwa bankowego. G.S. Yip uważa, iż sektor (branża) 

Ibidem, s. 101-103. 
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jest wówczas globalny, gdy istnieją w nim powiązania międzynarodowe5. 
W takim rozumieniu sektor bankowy (podobnie jak i cały przemysł usług fi
nansowych) ma oczywiście charakter globalny, gdyż współczesna bankowość 
jest ex definitione sektorem o silnych, ponadprzeciętnych, różnorodnych po
wiązaniach międzynarodowych. Podobnie jest z wieloma „bankami globalny
mi" (głównie amerykańskimi, japońskimi, zachodnioeuropejskimi), funkcjo
nującymi nie tylko w swoim kraju macierzystym, ale i za granicą. Dotyczy to 
wreszcie licznych produktów i usług bankowych, które można określić mia
nem „globalnych" (wiele z nich ma bowiem charakter wystandaryzowany, nie 
różniąc się - co do istoty - w poszczególnych krajach; klasycznymi wręcz 
przykładami są choćby operacje zagraniczne). W rezultacie, generalnie rzecz 
biorąc, z pewnymi zastrzeżeniami można współcześnie mówić o jednym świa
towym „biznesie bankowym". Dziś jesteśmy świadkami powstania globalnego 
rynku wytwarzania i sprzedaży. Prawo, reklama, doradztwo gospodarcze oraz 
usługi finansowe zostały umiędzynarodowione. Bez względu na rynek, na któ
rym operują, firmy (banki) z całego świata starają się działać i wyglądać tak, 
jakby były przedsiębiorstwami lokalnymi. Wśród międzynarodowych aliansów 
i przedsięwzięć możliwych dzięki komputerom i zaawansowanym technikom 
komunikacyjnym pojęcie narodowości coraz bardziej się rozmywa. O ile w la
tach siedemdziesiątych zmartwieniem było to, że firmy (banki) międzynaro
dowe mogą stać się zagranicznym ramieniem rządu, o tyle teraz mówi się 
o tym, że przestają działać w interesie własnego kraju, przenoszą miejsca pra
cy za granicę, unikają podatków, powodując erozję gospodarczej suwerenno
ści swojego państwa6. 

Współczesną falę internacjonalizacji i globalizacji w przemyśle bankowym, 
uznawanych za tendencję uniwersalną i nieodwracalną, wywołał splot czynni
ków, z amerykanizacją światowego systemu na czele. Nie rozwijając tu szcze
gółowo kwestii genezy globalizacji, należy odnotować, że z interesującego nas 
punktu widzenia znacznie ważniejsze są związane z nią konsekwencje, czy -
w innym ujęciu - koszty i korzyści, a zwłaszcza ich podział między uczestni
ków rynku bankowo-finansowego. Problematyka ta była ostatnio - nie po raz 
pierwszy - przedmiotem dyskusji przy okazji zawarcia w grudniu 1997 roku 
przez 71 państw członkowskich World Trade Organisation traktatu o liberali
zacji usług finansowych, co przez niektórych zostało określone wręcz jako 
kolejny cud w światowym handlu. Porozumienie zawarte po długotrwałych 
i trudnych negocjacjach, dotyczące 95% światowego handlu usługami finan
sowymi, ma przyśpieszyć ekspansję rynku bankowo-finansowego, a ponadto 
stworzyć jasne, łatwiejsze do przewidzenia warunki działania na tym rynku. 
Istotą porozumienia jest zobowiązanie się poszczególnych państw (również 

5 G.S. Yip, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, Warszawa 1996, s. 21. 
6 J. T. Mathews, Ewolucja władzy, „Gazeta Bankowa" 1997, nr 13, s. 17. 
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Polski) do otwarcia swoich rynków bankowych i ubezpieczeniowych na mię
dzynarodową konkurencję. W ostatnich latach, chociaż usługi finansowe na
potykały na wiele barier w ekspansji międzynarodowej, nastąpił ogromny 
wzrost liczby zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych i domów ma
klerskich działających za granicą bądź też świadczących usługi dla zagranicz
nych klientów. Porozumienie ma sprawić, że ponad 90% usług finansowych 
na świecie znajdzie się pod kontrolą przepisów WTO, co oznacza, że pań
stwa, które naruszą reguły otwarcia, będą musiały poddać się zasadom roz
strzygania sporów obowiązującym w tej organizacji. 

Objęcie sektora bankowo-finansowego światowymi zasadami wolnego 
handlu jest wydarzeniem historycznym, a zarazem swoistym znakiem czasów. 
Dla wielu państw-sygnatariuszy porozumienie oznacza znaczne zwiększenie 
możliwości inwestowania za granicą, wyrównanie szans i stworzenie ram wol
nej konkurencji na dowolnym rynku. Znamienne jednak, że korzyści państw 
mniej rozwiniętych nie będą dorównywać temu, co uzyskuje USA czy też kra
je członkowskie Unii Europejskiej. Nieprzypadkowo pojawiły się opinie 
o „ruchu jednokierunkowym": większość państw słabiej rozwiniętych otworzy 
swoje rynki, na których nie będzie jednak w stanie konkurować (Zachód 
przyjdzie do nas, ale my nie odpowiemy tym samym). 

Znaczenia problemu beneficjentów procesów globalizacji i liberalizacji 
w światowej bankowości nie sposób przecenić. Globalizacja, jej intensywna, 
dynamiczna ekspansja, jej prężny, przedsiębiorczy duch wywołują na świecie 
odmienne reakcje. Ma ona najwięcej zwolenników i orędowników w kołach 
związanych z korporacjami ponadnarodowymi, z wielkimi bankami, z wielki
mi sieciami mediów, wielkimi pozarządowymi organizacjami, a więc najbogat
szą, rządzącą obecnie światem klasą globalną7. Ton tych ludzi, gdy mówią 
i piszą o globalizacji, „nowej gospodarce", e-commerce, e-business, e-finance 
etc, cechują niezachwiany optymizm i pewność siebie. Inaczej jest w Euro
pie, gdzie obok zwolenników, globalizacja ma licznych sceptyków i wręcz 
przeciwników. Europa (również, a może przede wszystkim posocjalistyczna 
Europa Środkowowschodnia) obawia się o swoją przyszłość. Wrogo odnoszą 
się do globalizacji kraje ubogie. Globalizację nazywa się tam niekiedy nowym 
kolonializmem, a hasło wolnego rynku nie przemawia do ludzi, którzy na tym 
rynku nie mają na razie wiele do sprzedania. Wizja ta napełnia lękiem wielu 
ludzi, wiele środowisk i instytucji. 

Jak praktycznie każde zjawisko czy proces, również globalizacja i liberali
zacja związane są z nowymi szansami i wyzwaniami, towarzyszą im także ry
zyka i zagrożenia. Podzielając ogólnie opinię, że na dłuższą metę globaliza
cja niesie ze sobą więcej korzyści niż strat, szczególnie dla klientów korzy
stających z usług finansowych, warto zauważyć w tym miejscu, choćby za 

Pojęcia takiego użył R. Kapuściński podczas Kongresu Kultury Polskiej w grudniu 2000. 
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szwajcarskimi autorami, że problem konsekwencji globalizacji wzbudza 
i wzbudzać będzie w przyszłości spore emocje, wywołując spory między jej 
zwolennikami a sceptykami i pesymistami8. Istota tkwi w tym, że w rezulta
cie procesów globalizacji pojawią się „wygrani" i „przegrani". Według opinii 
szwajcarskich respondentów do głównych wygranych należą korporacje mię
dzynarodowe oraz banki, natomiast do przegranych zwłaszcza: rolnictwo, 
pracobiorcy, rzemiosło, ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa. Globaliza
cja i towarzyszący jej wzrost roli konkurencji związane są bez wątpienia 
z rozlicznymi korzyściami i zaletami, przede wszystkim z - tak ważną dla 
konsumentów - tendencją do obniżki kosztów i cen. Zwolennicy globalizacji 
twierdzą też, że nie jest ona sama przez się triumfem uniformizmu ani de
strukcją kultur lokalnych i zatrudnienia. Globalizacja ma też oponentów 
i krytyków, akcentujących raczej jej koszty. Przykładowo zdaniem prof. 
R. Petrelli z Europejskiego Kolegium w Brugii, współczesna globalizacja 
wbrew swoim celom wyłącza z udziału w rynku światowym ludzi i terytoria, 
które nie są konkurencyjne9. Nie służy też przybliżeniu większej części ludz
kości niedostępnych przedtem osiągnięć i dóbr. Jej celem jest natomiast 
maksymalizacja zysków finansowych, m.in. poprzez przenoszenie produkcji 
na tańsze rynki pracy. Jedynym celem w tej pogoni za optymalizacją kosztów 
jest konkurencyjność wobec rywali. Współczesna globalizacja to w rzeczywi
stości walka o przetrwanie na rynku. W systemie gospodarczym zdominowa
nym przez amerykańskie pojęcie konkurencyjności, gdzie zwycięzca bierze 
wszystko, nie ma miejsca dla przegranych firm („zwyciężaj albo giń"). We
dług R. Petrelli tylko 10% codziennych transakcji finansowych na świecie 
ma na celu finansowanie inwestycji czy innych działań zmierzających do roz
woju przemysłu i handlu, natomiast 90% tych operacji to transakcje speku
lacyjne, co jest dowodem coraz większego rozdźwięku między gospodarką 
„realną" a „finansową"10. Według prof. Petrelli już od lat celem zglobalizo-
wanego, zliberalizowanego systemu finansowego nie jest gospodarka „real
na", lecz spekulacyjna. Europejczycy nie powinni poddawać się pojęciu glo
balizacji zdominowanemu przez amerykańskie pojęcie konkurencyjności. Na 
kulturze walki o przetrwanie, na której oparta jest dzisiejsza globalizacja, 
nie można budować przyszłości społeczeństw europejskich, stąd konkuren
cyjność musi zostać zastąpiona przez współpracę. 

Przytoczony wyżej przykład podejścia krytyków globalizacji dowodzi, że 
fenomen ten niełatwo poddaje się próbom jednoznacznych ocen. Nie próbu-

8„Bulletin. Das Magazin der Credit Suisse", Januar/Februar 1998 (różne strony). 
9 Współpraca zamiast konkurencji (27. Sympozjum Zarządzania w St. Gallen), „Rzecz

pospolita" 1997, nr 123, s. 11. 
10 Handel derywatami usamodzielni! się, dając początek „erze rewolucji finansowej", 

a zdaniem innych świat finansów wyemancypował się ze świata rzeczywistego (zob. H.-P. Mar
tin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999, s. 67). 
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jąc w tym miejscu pokusić się o naświetlenie wszystkich niuansów globalizacji 
(makdonaldyzacji, amerykanizacji etc), odnotujmy jedynie z naciskiem, że 
procesy globalizacji w światowym sektorze bankowo-finansowym są faktem, 
którego znaczenia nie sposób wręcz przecenić. 

Drugą z przesłanek, a nawet wręcz filarem i siłą napędową przemian 
w bankowości, jest bezprecedensowy rozwój nowych, coraz bardziej zaawan
sowanych technik i technologii, głównie informatycznych i telekomunikacyj
nych. Symbolem rosnącej rangi oraz wyjątkowej aktualności tych zjawisk, 
określanych nawet mianem rewolucji technologicznej, jest nadzwyczajna eks
plozja nowych terminów dotyczących „nowego pieniądza" i „nowej bankowo
ści". „Siatka pojęć" stosowanych przez współczesnych bankowców wzbogaciła 
się m.in. o:11 „pieniądz elektroniczny", „e-cash", „pieniądz plastikowy", „kar
ty mikroprocesowe", „elektroniczną portmonetkę", „inteligentne karty płatni
cze", „bankowość elektroniczną", „bankowość wirtualną", „bankowość inter
netową", „bankowość on-line", „telebanking", „bankowość całodobową", 
„bank non stop", „bankowość samoobsługową", „bankowość zdalną". Nie
przypadkowo współcześnie twierdzi się, że bankowość będzie zawsze, banki 
niekoniecznie, a ponadto, że współczesna bankowość jest permanentnym pla
cem budowy (to ostatnie sformułowanie odnosi się również w pełni do feno
menu e-finance). 

Nowe techniki i technologie odgrywają już i odgrywać będą w przyszłości 
fundamentalną rolę w transformacji rynku usług bankowo-finansowych. 
Dzięki ich upowszechnianiu się możliwe jest zapewnienie elastyczności 
w dziedzinie definiowania nowych produktów, obniżanie kosztów związanych 
z wykonywaniem powtarzalnych i nie przynoszących wartości dodanej proce
sów, redukcja kosztów obsługi poszczególnych transakcji, ponadto podniesie
nie jakości usług oferowanych klientom. Techniki i technologie umożliwiają 
zwiększanie zasobu wiedzy na temat klientów, pozwalając na bardziej precy
zyjne i efektywne promowanie sprzedaży poszczególnych produktów i usług. 
Pozwalają też na poprawę jakości obsługi klientów przez rozwój systemów 
informatycznych bezpośrednio wspierających pracę oddziałów, na zarządza
nie aktywami wysokiego ryzyka przez użycie sieci neuronowych przy podej
mowaniu decyzji i sztucznej inteligencji do zwalczania oszustw oraz na po
prawę informacji zarządczej poprzez utrwalenie znaczenia Systemów Infor
mowania Zarządu (Executive Information System). Dzięki nowym technikom 
i technologiom rosnąć też będzie ranga samoobsługi w bankowości. Wzrasta 
pozycja bankowości wirtualnej, dzięki czemu klient może korzystać z usług 
bankowych w dowolnym miejscu i czasie. Klienci będą odnosić korzyści z ty
tułu większej elastyczności i wygody, a banki będą w stanie zmniejszać kosz-

11 S. Flejterski, B. Świecka, Rynek kart płatniczych. Historia i perspektywy plastikowego 
pieniądza, Szczecin 1996. 
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ty, nie tylko dzięki redukcji sieci kosztownych oddziałów, ale także dzięki 
przerzucaniu na klientów pracy związanej z obsługą transakcji (i odpowie
dzialności za jej prawidłowość). Bankowość uległa głębokiej transformacji: 
z branży, w której dominowały pracochłonne techniki wytwarzania i dostar
czania usług, staje się ona branżą kapitałochłonną, wymagającą ogromnych 
nakładów na sprzęt umożliwiający automatyzację wytwarzania i świadczenia 
usług finansowych. 

Zastosowanie nowych technik i technologii w bankowości nie jest celem 
samym w sobie. U jego źródeł znajduje się głównie dążenie do obniżki kosz
tów transakcji bankowych, przy czym można przyjąć, że wraz ze spadkiem 
cen zaawansowanych technologii koszty zautomatyzowanych operacji banko
wych będą nadal maleć. To, że koszt operacji bankowej przeprowadzonej 
przez Internet jest wielokrotnie niższy niż w przypadku operacji dokonywanej 
tradycyjnie przy okienku bankowym (czasem transakcja w oddziale jest też 
związana z uciążliwymi kolejkami), mogłoby na pierwszy rzut oka prowadzić 
do wniosku o tendencji do zaniku bankowości oddziałowej i uznania jej za 
anachronizm. Sprawa ta nie jest jednak jednoznaczna, przynajmniej na krót
ką metę. Pewne jest to, że współczesny klient (instytucjonalny oraz prywatny) 
ma swobodę wyboru kanałów dostępu do banku (Multichannel). Pewne jest, 
że technologie tworzenia i dystrybucji produktów bankowych będą się rozwi
jać. Opinii, że rozwijanie bankowości detalicznej poprzez sieć oddziałów czy 
filii jest przeżytkiem, a nawet swego rodzaju ślepą uliczką, przeciwstawiane 
są oceny, że bankowość elektroniczna, samoobsługowa (telefoniczna, banko-
matowa, internetowa etc.) jest na razie ważnym, ale tylko uzupełniającym ka
nałem „bankowania". O ile transakcje elektroniczne wchodzą w rachubę 
w przypadku operacji standardowych (pobranie gotówki, przelew, lokata 
etc), o tyle w przypadku operacji bardziej wyrafinowanych, wymagających 
osobistego kontaktu, namysłu, doradztwa, dyskusji, jeszcze długo niezastąpio
ny będzie oddział czy filia. Wydaje się, że rację mają ci, którzy twierdzą, że 
na razie klienci chcą fizycznie istniejących produktów obsługi w najbliższym 
sąsiedztwie miejsca pracy czy domu, stąd obecnie nie jest możliwe rozwijanie 
działalności detalicznej bez posiadania przez bank dostatecznie gęstej i efek
tywnej sieci oddziałów i filii. 

Uznanie potrzeby dalszego funkcjonowania oddziałów i filii - nie tylko 
w krótkiej, ale i w średniej perspektywie, jeśli chodzi o bankowość korpora
cyjną i detaliczną - nie oznacza akceptacji ich dotychczasowego kształtu („to 
samo, ale nie takie samo"). W przeszłości teoria finansów zakładała, że okre
ślone instytucje zawsze świadczyły określone usługi. R. Merton udowodnił, że 
niekoniecznie jest to zgodne z prawdą. Nazwał on swój pogląd „perspektywą 
funkcjonalną", w odróżnieniu od tradycyjnej „perspektywy instytucjonalnej". 
Ważna jest spełniona funkcja, a nie instytucja, która się tym zajmuje. Współ
cześnie, w dobie Internetu, który przekształcił krajobraz biznesu, niemal nikt 
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już nie kojarzy określonych usług z instytucjami w monumentalnych budyn
kach12. 

Zdaniem dyrektora Centrum Badań Strategicznych nad Technologiami 
(Informatycznymi) Andersen Consulting - Anatola Gershmana już w tej 
chwili dysponujemy technologiami, którymi można zastąpić typowe, murowa
ne, wyłożone marmurami XIX-wieczne świątynie bankowości XXI-wiecznymi 
„laboratoriami bankowymi", „technobankami" 13. Istnienie tych pierwszych 
wynika w większości z ludzkich przyzwyczajeń. Tak naprawdę jest coraz mniej 
powodów, aby istniały tradycyjne placówki oferujące produkty bankowości 
detalicznej. Dzisiejsze technologie pozwalają uniknąć uciążliwego chodzenia 
do banku i czekania na wypłatę gotówki. Te produkty bankowe, które mogą 
być oferowane na odległość za pośrednictwem np. terminala komputerowego 
lub bankomatów trzeciej generacji, za kilka lat - zdaniem A. Gershmana -
nie muszą w ogóle być dostępne w oddziałach. Im tańszy będzie sprzęt kom
puterowy, a przecież staje się tak niemal z dnia na dzień, tym powszechniej
sze będą zdalne usługi. Z punktu widzenia ekonomiki, jak podkreśla A. Ger-
shman, bankowość zdalna jest o wiele tańsza, bardziej efektywna niż obsługa 
okienkowa. To jest zysk, którym mogą się podzielić bank i klient. Podobnie 
będą znikać najbardziej fizyczne przejawy środków finansowych, czyli bank
noty i monety, tam bowiem, gdzie istnieje zaawansowana technologia, nie bę
dą one potrzebne. Właściwie już teraz - gdyby nie ludzkie sentymenty - by
łoby możliwe całkowite przejście na obrót bezgotówkowy. 

Usługi bankowe będą potrzebne zawsze, ale zmienia się i zmieniać się bę
dzie ich charakter. Zapewne nie będą potrzebni pracownicy wykonujący pra
ce rutynowe, na przykład kasjerzy; równie dobrze lub lepiej już teraz robią to 
maszyny. Widowiskowa ekspansja bankomatów, zwanych nieprzypadkowo 
„inteligentnymi kasami" lub „automatycznymi kasjerami", specyficznego ro
dzaju terminali, zapewniających głównie możliwość pobierania gotówki posia
daczom kart plastikowych (bankomatowych, płatniczych) jest jednym z naj
bardziej interesujących współcześnie fenomenów w światowej bankowości. 
Burzliwy ilościowy i jakościowy rozwój bankomatów (i sieci bankomatowych) 
jest częścią większej całości: trwającego od lat, stopniowego wypierania pie
niądza gotówkowego przez bezgotówkowy, w tym głównie plastikowy, ponad
to rozwoju bankowości elektronicznej. Implementacja technologii informa-

. tycznych i telekomunikacyjnych do bankowości stała się impulsem dla rozwo
ju nowych produktów, usług i operacji bankowych. Sprawia to, że bankowcy 
muszą i będą nadal musieli wznosić się na wyższy poziom profesjonalizmu 

N. Dunbar, Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management i mitów 
z nim związanych, Warszawa 2000, s. 95-96. 

13 Nadchodzi zmierzch świątyń bankowości. Rozmowa z A. Gershmanem, „Bank" 1997, 
nr 10, s. 71-72. 
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(funkcje doradcze etc). Współcześnie dąży się do łączenia produktu i usługi 
lub nawet przeobrażenia produktu w usługę (zasada „nieustającego serwi
su"). Prowadzone są badania nad sztuczną inteligencją, telewizją interaktyw
ną, ponadto nad sensorami, urządzeniami, które umożliwiają porozumienie 
się z komputerem za pomocą głosu. Lista już stosowanych lub dość daleko 
zaawansowanych nowinek techniczno-technologicznych, zarówno informa
tycznych jak i telekomunikacyjnych, jest coraz bardziej pokaźna. Z interesu
jącego nas punktu widzenia ważne jest to, że wskutek tych zastosowań i no
wych możliwości zmienia się i zmieniać będzie pozycja oddziałów, głównie 
z punktu widzenia liczby zatrudnionych w nich pracowników (zanikanie kil
kudziesięcioosobowych czy nawet większych oddziałów na rzecz tańszych ka
nałów dystrybucji usług - lub zaledwie kilkunastoosobowych filii, swego ro
dzaju „butików bankowych" czy też „kiosków multimedialnych", z niewielką 
obsadą kadrową). W praktyce musi to doprowadzić do klasycznej konse
kwencji, jaka towarzyszy postępowi technicznemu i technologicznemu, mia
nowicie do redukcji zatrudnienia w sektorze bankowym, tak w centralach po
szczególnych banków jak i w skali poszczególnych placówek lokalnych. 
W ostatnich latach w prasie fachowej można było spotkać wiele informacji, 
dotyczących skali redukcji personelu bankowego w wielkich bankach amery
kańskich, azjatyckich oraz zachodnioeuropejskich (w gruncie rzeczy trudno 
byłoby precyzyjnie rozróżnić, w jakim stopniu zapowiedziane lub zrealizowa
ne redukcje, często dotyczące tysięcy bankowców, były lub będą bezpośred
nim rezultatem zmian techniczno-technologicznych, w jakim zaś generalnych 
zmian restrukturyzacyjnych, zorientowanych na obniżenie kosztów, zgodnie 
z imperatywami strategii „lean banking"). 

Z interesującego nas punktu widzenia istotna jest jeszcze jedna, ściśle po
wiązana z omawianą wcześniej globalizacją, konsekwencja postępu technicz
no-technologicznego. Chodzi tu o fenomen, określany mianem „końca geo
grafii finansów". Kwestia ta ma dwa wymiary. W miarę jak - w wyniku postę
pu techniczno-technologicznego - geografia (odległość) staje się coraz mniej 
znaczącą barierą świadczenia usług bankowych, ich rynek poszerza się. Coraz 
częściej głównymi konkurentami nie są banki mające swoją siedzibę w tym 
samym mieście czy nawet w tym samym kraju, lecz banki o światowym zasię
gu. Z drugiej strony dzięki zastosowaniom komputerów i zaawansowanych 
technik komunikacyjnych w globalnych transakcjach finansowych pojęcie na
rodowości rynków i granic coraz bardziej się rozmywa. Tradycyjna „prze
strzeń geograficzna" nie jest bynajmniej tożsama z „cyberprzestrzenią"14. 
Międzynarodowy system bankowo-finansowy, składający się z setek tysięcy 
monitorów komputerowych rozrzuconych po całym świecie, jest pierwszym 
elektronicznym rynkiem świata. E-cash to tylko jeden z przejawów powstawa-

S.J. Kobrin, Pieniądz elektroniczny, „Gazeta Bankowa" 1997, nr 37. 
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nia globalnej gospodarki powiązanej bardziej z cyberprzestrzenią niż z geo
grafią polityczną. Zdaniem amerykańskiego Departamentu Skarbu nowe 
technologie komunikacyjne skutecznie wyeliminowały znaczenie granic pań
stwowych w elektronicznych trasach szybkiego ruchu. Elektroniczny handel mo
że rozmyć połączenie między działalnością przynoszącą zysk a konkretnym 
miejscem jej prowadzenia. Handel elektroniczny charakteryzuje się tym, że 
nie ma konkretnego, fizycznego miejsca, gdzie dochodzi do transakcji. Miej
scem tym jest bowiem mglisty świat „cyberprzestrzeni". 

Elektroniczny pieniądz oznacza w konsekwencji problemy w kontrolowa
niu gospodarki przez centralne urzędy. Granice otaczające narodowe rynki 
i państwa będą coraz bardziej „przepuszczalne", coraz mniej ważne. Stephen 
J. Kobrin zadaje, bynajmniej nie jako jedyny, fundamentalne pytanie: czy 
wraz z początkiem XXI wieku nadal będzie można traktować suwerenność 
terytorialną jako podstawę kierowania polityką i gospodarką? W warunkach 
wszechogarniającej globalizacji oraz rewolucji techniczno-technologicznej gra
nice w światowym systemie finansowym będą zapewne nadal istnieć, ale będą 
raczej wyznaczone przez strefy siły ekonomicznej (np. Triada) niż geopoli
tyczne ugrupowania i regiony. Istotnym problemem jest w interesującym nas 
kontekście kontrola międzynarodowych transferów pieniądza, panowanie nad 
pieniądzem w gospodarce poszczególnego kraju, wreszcie odpowiedź na pyta
nie o status własnościowy poszczególnego banku (proporcja między udziałem 
kapitału rodzimego oraz zagranicznego bądź też międzynarodowego). 

Problematyka e-finance, każdorazowo na szerszym tle procesów globaliza
cji, będzie w XXI wieku jednym z najbardziej fundamentalnych, a przy tym 
kontrowersyjnych tematów. W centrum dyskusji nadal znajdować się będzie 
m.in. kwestia granic oraz złagodzenia negatywnych skutków globalizacji, 
a więc idea tzw. globalizacji z ludzką twarzą lub też tzw. globalizacji przyja
znej (wspomniany wcześniej G. Ritzer nieprzypadkowo pisał o tzw. żelaznej 
klatce makdonaldyzacji). Wydaje się, że nieuprawniony byłby w tym miejscu 
ani łatwy optymizm, ani też „czarnowidztwo". Można podzielić wyrażaną cza
sem opinię, że proces e-finance sam w sobie nie jest panaceum: jest to ko
nieczny, ale niewystarczający warunek wzrostu i rozwoju. W gruncie rzeczy 
z punktu widzenia krajów posocjalistycznych, w tym i Polski, tzw. nowa go
spodarka, e-commerce, e-business, e-finance etc. mogą być „śmiertelnym za
grożeniem" prowadzącym do peryferyzacji czy też marginalizacji, lecz w pew
nych warunkach mogą stać się wielką szansą (por. tab. 1). 

Według niedawno opublikowanego studium pt.: The Internet Economy -
Revolution to Evolution, autorstwa Gartner Group, do najważniejszych kwe
stii, na których powinny się skupić państwa pragnące utworzyć podstawy 
zdrowej gospodarki elektronicznej, należą15: 

Z. Zwierzchowski, Lawinowy e-biznes, „Rzeczpospolita" 2000, nr 267. 
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• świadomość i wykształcenie - wysokie i utrzymujące się zainteresowa
nie Internetem, a także rosnące umiejętności posługiwania się techni
ką komputerową, 

• gospodarka rynkowa - uczciwa konkurencja, ograniczona interwencja 
państwa oraz swobodny przepływ towarów i usług przez granice, 

• podstawy legislacyjne - ustawodawstwo likwidujące ograniczenia w do
stępie do Internetu, a także regulacje uznające status handlu elektro
nicznego, 

• infrastruktura telekomunikacyjna - liberalny rynek telekomunikacyjny, 
na którym panuje wolna konkurencja i m.in. przejrzystość umów 
o wzajemnym dostępie do sieci, 

• popularność terminali dostępowych - dostęp do Internetu jest coraz 
bardziej możliwy dzięki tanim i powszechnie stosowanym urządzeniom 
(telefon, przystawki telewizyjne), 

• odpowiedni system rozliczeń - karty płatnicze lub elektroniczne port
monetki muszą być łatwo dostępne i bezpieczne w użyciu. 

Powyższej listy nie sposób traktować jako zamkniętej, warunków włączenia 
się do e-wyścigu jest bowiem znacznie więcej16. W tym kontekście nie budzi 
zdziwienia niedawna dobitna opinia J. Chambersa z amerykańskiej firmy Ci
sco: ten, kto nie włączy się szybko do internetowej rewolucji, zepchnie swój kraj 
w przepaść11. Nieco wcześniej znany szwedzki menedżer P.G. Gyllenhammar 
przestrzegał: ...jeśli w gospodarce globalnej jakiś kraj w niczym nie jest najlepszy, 
to zostanie kolonią. Zostanie opróżniony ze swoich bogactw materialnych i inte
lektualnych, wyssają z niego najlepszych badaczy, najzdolniejszą młodzież, najlep
szych biznesmenów. Zdaniem wielu analityków zignorowanie gospodarki elek
tronicznej grozić może utratą konkurencyjności regionu, przedsiębiorstwa, in
stytucji (np. uczelni), pracobiorcy. Gospodarka internetowa w sposób 
nieodwracalny i fundamentalny zmienia podejście do biznesu, również finanso
wego. Od dynamiki jego rozwoju w najbliższych latach zależeć będzie, czy kra
je posocjalistyczne zdołają sprostać nowym wyzwaniom i w dającej się przewi
dzieć przeszłości dogonią kraje Triady. Internet może być katalizatorem {the 
engine of economic growth) wzrostu i rozwoju w Polsce (internet-led-growth). 
Jest to jednak tylko szansa, a nie gwarancja sukcesu. Najbliższe lata zadecydu
ją o pozycji Polski w hierarchii krajów rozwijających „nową gospodarkę". Czy 
dołączymy do „pierwszego świata", czy pozostaniemy na peryferiach? Czy gro
zi nam status „kolonii" w XXI-wiecznej „globalnej internetowej wiosce"? 

16 Jedną z bardziej interesujących kwestii są zasady opodatkowania handlu elektronicz
nego (szerzej zobacz W. Szpringer, Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?, War
szawa 2000, s. 40-41). 

17 Wir, die Grossen von morgen, „Manager Magazin" 2000, nr 12. 
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Tablica I 
Zasadnicze konsekwencje procesu „elektronizacji" przemysłu finansowego 

Poziom analizy 

MAKRO 

MEZZO 

MIKRO 

BOGATE 
KRAJE TRIADY 

KRAJE 
POSOCJALISTYCZNE 
(M.IN. POLSKA) 

SEKTORY 
GAŁĘZIE 
BRANŻE 

REGIONY 
SUBREGIONY 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
I FiRMY 
NIEFINANSOWE 

BANKI I INNE 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
PRZEMYSŁU 
FINANSOWEGO 

GOSPODARSTWA 
DOMOWE 
(KLIENCI) 

Koszty/Zagrożenia 

- przestępczość internetowa 
(piractwo, hackerzy) 
- nieracjonalnie wielka skala 
inwestycji w Internet 
(A. Greenspan) 

- relatywny niedorozwój 
w dziedzinie teleinformatyki 
i telekomunikacji 
- ryzyko marginalizacji 

- „lean banking" („wielka 
poręba") 
- „twórcza destrukcja" 
(stopniowy upadek branż 
schyłkowych) 

- relatywny niedorozwój 
regionów z dominacją 
„starej gospodarki" 

- koszty inwestycji w tech
nologie internetowe - ba
riery związane z dostępem 
MSP do Internetu 

- nakłady związane z in
westowaniem w hardware 
i software 
- konkurencja paraban-
ków i „niebanków" 
- konkurencja wewnątrz-
bankowa („kanibalizm" -
eliminowanie „matki" 
przez „córki") 

- relatywnie niska (choć 
rosnąca) liczba użytkowni
ków Internetu 
- bariera braku pełnego 
zaufania do bezpieczeń
stwa e-finance 
- trudności z dostosowa
niem się do nowoczesnych 
technologii bankowych 
(głównie starsza generacja 
klientów) 

Korzyści/Szanse 

- rynek globalny bez granic 
- wyższy poziom efektywno
ści alokacji zasobów 
- korzyści wynikające z po
zycji lidera w e-finance 
(głównie USA) 

- możliwość inteligentnego 
naśladownictwa krajów Tria
dy („ucieczka do przodu") 
- rozwój edukacji informa
tycznej na rzecz „nowej go
spodarki" 

- rozwój branż „nowej go
spodarki" 
- przezroczystość rynku 
- niższe koszty transakcyj
ne 

- nowe bieguny wzrostu 
- subregiony z dominacją 
„nowej gospodarki" 

- redukcja kosztów związa
nych z obsługą transakcji 
finansowych 

- oszczędności kosztów 
- wzrost liczby dostępnych 
informacji i szybkość ich 
przepływu 
- rozwój Customer Rela-
tionship Management 
(CRM) 

- „demokratyzacja" rynku 
finansowego 
- przejrzystość rynku fi
nansowego 
- korzyści dla klientów 
(ceny, jakość, szybkość) 
- wzrost siły przetargowej 
klientów 

Źródło: opracowanie własne. 
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Beata Świecka 

Bankowość elektroniczna 
- implikacje dla rozwoju 
sektora bankowego w Polsce 

Wprowadzenie 

Bankowość elektroniczna jest częścią nowej ekonomii w nowym świecie. 
W tym opracowaniu bankowość elektroniczna (BE) jest rozumiana jako al
ternatywne w stosunku do oddziału bankowego kanały dystrybucji usług fi
nansowych (bankowych). BE umożliwia interakcję banków z klientami po
przez elektroniczne urządzenia, takie jak: komputer (home/corporate banking, 
internet banking - e-banking), telefon stacjonarny (call center) i komórkowy 
(mobil banking), a także telewizję interaktywną (tv-banking), bankomaty, ter
minale POS czy kioski multimedialne. 

Postępująca globalizacja nie pozwala nikomu żyć w nadziei, że elektro
niczna rewolucja jego nie dotyczy. Elektronizacja działalności gospodarczej 
będzie miała większe lub mniejsze oddziaływanie na gospodarkę wszystkich 
państw. Nowoczesne formy kontaktu z bankiem stają się powoli standar
dem we współczesnym świecie. Najwięcej zyskają te banki, które zastosują 
je jako pierwsze. Nie ma ucieczki przed nowoczesnymi formami świadcze
nia usług. Europa Zachodnia odnosi się z pewną rezerwą do bankowo
ści internetowej, chociaż uważa ją za nieuniknioną przyszłość rynku finan
sowego. Rozwój technologii informatycznych sprawia, że banki nie mają wy
boru: albo rozpoczną rywalizację o klienta wprowadzając nowe rozwiązania, 
albo ograniczą swoje możliwości tworzenia dochodu z cyklu realizacji płat
ności1. 

Patrz: A. Kantecki, Kierunki rozwoju systemu finansowego, „Bank" 2000, nr 11, s. 24. 



248 Beata Świecka 

Stan i tendencje zmian w bankowości elektronicznej 
w krajach przodujących w tym zakresie 

Pionierami bankowości elektronicznej na świecie są banki amerykańskie, zaś 
w Europie banki skandynawskie. To właśnie w Finlandii w 1984 r. po raz 
pierwszy wprowadzono pc-banking (home/corporate banking) umożliwiający 
kontakt z bankiem za pomocą komputera, zaś transakcje internetowe były po 
raz pierwszy świadczone przez banki fińskie i szwedzkie w 1996 r2. Banki 
proponują również swoim klientom dostęp do konta za pomocą telefonu 
i faksu. Dopiero rozwój Internetu umożliwił dostęp do usług bankowych 
z własnego domu za pośrednictwem sieci. 

Internet zaczął odgrywać kluczową rolę w gospodarce. W USA w okre
sie od pierwszego kwartału 1998 r. do pierwszego kwartału 1999 r. gospo
darka internetowa przyniosła obroty w wysokości 507 mld USD, zapewniła 
2,3 miliona miejsc pracy i wykazała 68% wskaźnik wzrostu3. W Europie 
wartość rynku internetowego jest szacowana na 53 mld USD, a w ciągu naj
bliższych czterech lat obroty gospodarki internetowej mają osiągnąć poziom 
1,2 bln USD, co oznacza, że rynek będzie się powiększał średnio o 87% 
rocznie.4 Fakt, że gospodarka internetowa rozwijała się w tak szybkim tempie 
w ciągu jednego roku, jest dowodem, że firmy dostrzegają znaczenie Internetu, 
a rewolucja internetowa zmienia sposoby prowadzenia działalności gospodar
czej5. 

Pomimo tego, że w USA z Internetu korzysta czterokrotnie więcej gospo
darstw domowych niż w Europie, gdzie liczba użytkowników wynosi ponad 
10%, to jednak według danych banków inwestycyjnych, np. JP Morgan oraz 
Salomon Smith Barney, Europa jest nieznacznie bardziej zaawansowana 
w bankowości internetowej niż USA6. W Europie najszybciej rozwija się 
Skandynawia, gdzie około 85% banków w Finlandii i 90% w Szwecji oferuje 
usługi za pośrednictwem Internetu, zaś w USA - 65%, w Niemczech - 60% 
i w Wielkiej Brytanii - 50%7. 

2 Ch. Brown-Humes, The Dinosaurus are Not Going to Die, „The Banker", supplement 
2000, nr 3, s. 13. 

3 Wyniki badań Center for Research in Electronic Commerce Uniwersytetu Stanowego 
w Teksasie; http://www.sigma.pl/cisco/19991927.html. 

4 Raport The Internet Economy - Revolution to Evolution, przygotowany przez Gartner 
Group na zlecenie firmy Cisco, 
http://www.computerworld.p1/wiadomosci/archiwum/3/l/3128.asp. 

5 Wypowiedz J. Chambersa, prezesa i dyrektora generalnego firmy Cisco Systems; 
http://www.sigma.pl/cisco/19991927.html, 

6 S. Horbaczewski, Wokół Internetu, „Bank" 2000, nr 3, s. 26. 
7 http://www.winter.pl. 

http://www.sigma.pl/cisco/19991927.html
http://www.computerworld.p1/wiadomosci/archiwum/3/l/3128.asp
http://www.sigma.pl/cisco/19991927.html
http://www.winter.pl
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Liderami na rynku bankowości elektronicznej, w tym w szczególności in
ternetowej, są banki z krajów skandynawskich oraz z Wielkiej Brytanii. Sy
tuacja zmienia się z miesiąca na miesiąc. Z raportu Schroder Salomon 
Smith Barney na koniec 1999 r. wynika, że liderem w tworzeniu bankowo
ści internetowej były banki fińskie i szwedzkie, posiadające 1,1 mln klien
tów; najwięcej klientów posiadał fiński MeritaNordbanken (49%) 
i szwedzki SEB (37%).W Stanach Zjednoczonych liderem pod względem 
liczby klientów jest Bank of America, który w 1999 r. posiadał 1,9 mln 
klientów, czyli więcej niż w Finlandii i Szwecji, ale stanowiło to tylko 6% 
wszystkich klientów banku8. W czerwcu 2000 r. na pozycję lidera banko
wości internetowej wysunęły się banki brytyjskie, gdzie liczba klientów 
w czerwcu 2000 r. osiągnęła wielkość 1096 mln9. 

Internet nie jest jedyną formą świadczenia usług finansowych. Klienci -
nawet ci najbardziej przychylni Internetowi - traktują go jako jedną z możli
wości korzystania z usług bankowych. Z osób, które deklarowały się jako ko
rzystające z Internetu, 9% chodzi do oddziału swojego banku, 14% używało 
telefonu do realizacji transakcji, a 16% używało do tego celu bankomatu10. 
Jednakże 82% osób korzystających obecnie z bankowości internetowej uzna
ło, że w przyszłości będzie to główna forma ich kontaktu z bankiem. Dzisiaj 
jeszcze Internet stanowi jedną z form świadczenia usług bankowych, ale 
niewykluczone, że w najbliższych latach stanie się podstawową, zaś pozostałe 
instrumenty bankowości elektronicznej będą jej uzupełnieniem. 

Oprócz e-bankingu, coraz bardziej rozpowszechnia się m-banking, 
choć niewątpliwie bardziej w Europie niż na świecie. Według raportu Da-
tamonitor, liderem m-bankingu w 1999 i 2000 r. były kraje skandynawskie, 
a w szczególności Finlandia i Norwegia, gdzie odpowiednio 67,2% 
i 56,5% społeczeństwa posiada telefony komórkowe, zaś najmniej ich jest 
we Francji (28,6%) i Niemczech (26,7%). W najbliższych latach spodzie
wany jest szybki rozwój m-bankingu w Europie. Według prognoz Datamoni-
tor w 2003 r., w czołowych krajach Europy Zachodniej 62-75% społeczeń
stwa będzie posiadało telefony komórkowe z protokołem WAP. Uważa się, że 
w 2004 r. banki skandynawskie nadal będą liderem m-bankingu, obok Wiel
kiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, gdzie liczba klientów 
wzrośnie do 73%. Jednakże uważa się, że znacznie szybciej będzie powięk
szała się liczba klientów banków internetowych. Według Datamonitor, 
w 2004 r. w Europie liczba klientów bankowości internetowej będzie wynosiła 
21 mln, zaś m-bankingu 16 mln11. Bankowe usługi internetowe mogą być 

8 The Rise and Rise of the .coms, „The Banker", supplement 2000, nr 4, s. 2. 
9 UK e-banks Lead European Rivals, „The Banker" 2000, nr 9, s. 61. 
10 Badania Research International. 
11 The World Goes Mobile, „The Banker", supplement 2000, nr 6, s. 20. 
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również świadczone za pomocą tv-bankingu. W Europie w 1999 r. korzystało 
z tej formy 60 tys. klientów banków12. 

Stan i kierunki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce 

Pierwsze kroki w rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce zostały już po
czynione na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zainstalowano pierwsze 
bankomaty i wydano pierwsze karty płatnicze. Mimo wzrostu liczby bankoma
tów jest ich jeszcze stosunkowo niewiele, gdyż ciągle rośnie liczba posiadaczy 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i liczba posiadanych przez nich 
kart. W 1996 r. w Polsce było około 431 bankomatów, co stanowiło 0,15% za
sobów europejskich. W 1997 r. nastąpiło podwojenie liczby działających ban
komatów do ponad 1,4 tys., co pozwoliło osiągnąć poziom Grecji i Irlandii -
krajów o najmniej licznych sieciach bankomatowych w Europie. W Polsce 
w 1997 r. było 15 razy mniej bankomatów niż w Niemczech i 14 razy mniej 
niż w Wielkiej Brytanii. W 1999 r. liczba bankomatów zwiększyła się do 3,6 
tys., a w 2000 r. osiągnęła liczbę 6,0 tys. Poza tym funkcjonujące na rynku 
bankomaty to w większości tzw. Cash Dispencer'y umożliwiające tylko wypłatę 
pieniędzy, a nie dokonywanie operacji bankowych i zastępowanie maszyną 
pracownika w okienku bankowym. Co prawda banki zaczęły instalować ban
komaty wielofunkcyjne, tzw. ATM, jednakże liczba ich jest jeszcze niewielka. 

Rysunek I 
Liczba bankomatów w Polsce w latach 1996-2000* 

7000 

6000 

5000 

* Prognoza 
Źródło: Rada Wydawców Kart Bankowych. 

12 Badania Datamonitor w: P. Doliniak, Nadchodzi epoka i-bankingu, Raport specjalny 50 
największych banków w Polsce, „Bank", „Dziennik Prawo i Gospodarka", marzec 2000, s. 14. 
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W 1993 r. Bank Rozwoju Eksportu rozpoczął oferowanie usług typu ho-
me/corporate banking, który w momencie wprowadzenia adresowany był 
wyłącznie do klientów instytucjonalnych. W końcu 2000 r. większość z ok. 
50 banków oferujących tę usługę kierowało ją nadal do klienta instytucjo
nalnego (ok. 40 tys. klientów)13, zaś do klienta indywidualnego kierowana 
była głównie bankowość internetowa, umożliwiająca dokonywanie operacji 
bankowych za pomocą ogólnie dostępnej sieci Internet. W Polsce banko
wość internetowa jest dopiero w początkowej fazie rozwoju. Usługi banko
we przez Internet jako pierwszy zaczął świadczyć Powszechny Bank Gospo
darczy (obecnie, w wyniku fuzji, Bank Pekao SA) poprzez stworzenie 
w październiku 1998 r. Oddziału Elektronicznego, który w wyniku połącze
nia z Centrum Bankowych Usług Telefonicznych od listopada 1999 r. działa 
jako Centrum Bankowości Elektronicznej TELEPEKAO 24. W ślad za nim 
poszły inne banki, m.in.: Bank Przemysłowo-Handlowy, Fortis Bank, Lukas 
Bank, Wielkopolski Bank Kredytowy, Handlobank, Bank Rozwoju Ekspor
tu, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy oraz banki spółdziel
cze14. Z zamiarami udostępnienia usług internetowych noszą się również: 
Kredyt Bank PBI i Millenium. W Polsce z usług bankowości internetowej 
korzysta ok. 60 tys. klientów, z których najwięcej posiada Wielkopolski 
Bank Kredytowy SA i Bank Przemysłowo-Handlowy SA15. 

Tabela I 
Banki internetowe w Polsce (stan grudzień 2000) 

"mBank jest częścią Banku Rozwoju Eksportu. 
Źródło-, opracowanie własne. 

13 Raport Instytutu Rynku Elektronicznego: Home banking - elektroniczne usługi finan
sowe - Polska 2000, http://www.biz.reporter.pl 

14 Banki spółdzielcze korzystają z usług typu outsourcingowych oferowanych przez Cen
trum Usług Internetowych, co oznacza, że dzierżawią system internetowy InterComp działa
jący na serwerze producenta systemu - firmy COMP w Rzeszowie. 

15 A. Myczkowska, Rachunek w sieci, „Rzeczpospolita" 2000, nr 266, s. B5. 

http://www.biz.reporter.pl
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Rozwój banków internetowych można przyrównać do rozwoju rynku kart 
płatniczych w Polsce, kiedy to w momencie pojawienia się ich w 1991 r. nie 
sądzono, że staną się powszechnym środkiem płatniczym. Wówczas były 
traktowane jako ekskluzywny dodatek do portfela, na który stać było tylko 
wybranych. W końcu 2000 r. karta jest już powszechnym środkiem płatni
czym, z którego korzysta prawie jedna czwarta społeczeństwa polskiego. Po
dobnie może stać się z bankami internetowymi i pozostałymi instrumentami 
bankowości elektronicznej. W końcu 2000 r. są one jeszcze mało popularne 
i tylko nieliczna część klientów banków korzysta z usług bankowości interne
towej, jednakże uważa się, że sytuacja ta w najbliższych latach ulegnie zmia
nie. Rozwój bankowości internetowej stał się również bodźcem przyspiesza
jącym rozwój call centers, dzięki którym klient za pomocą telefonu stacjonar
nego, faksu i poczty elektronicznej ma możliwość otrzymania informacji 
z banku. 

Duże szanse rozwoju ma wprowadzany od 2000 r. mobil banking. Klienci 
banków wykorzystują telefon komórkowy do otrzymywania i przesyłania 
krótkich informacji tekstowych za pomocą sms-ów, jak również wyposażone 
w protokół WAP do przeglądania stron internetowych. Istotne znaczenie dla 
rozwoju rynku telefonii komórkowej mają coraz tańsze oferty operatorów. Na 
razie ceny telefonów z WAP są wysokie, a prędkość transmisji danych jest kil
ka razy wolniejsza niż obecnie stosowane połączenia z Internetem za pomocą 
modemów przy użyciu telefonów stacjonarnych16. Uważa się jednak, że w naj
bliższych latach ceny telefonów z WAP będą sukcesywnie malały, a poza tym 
operatorzy telefonii komórkowej zamierzają w 2001 r. wprowadzić telefony 
trzeciej generacji, przekazujące dane z szybkością (do 115 kbps) dziesięcio
krotnie szybszą niż obecnie. Obniżka cen telefonów oraz zwiększenie szybko
ści przepływu danych mogłyby dobrze wpłynąć na korzystanie z internetowych 
usług bankowych. Niektórzy są zdania, że szybkość przepływu informacji bę
dzie na tyle duża, że pozwoli przesyłać nie tylko informacje tekstowe, ale rów
nież obrazy. 

Na razie nie zapowiada się, by wszystkie banki zostały zastąpione przez wir
tualne oddziały, gdyż są przecież tacy klienci, którzy preferują bezpośredni kon
takt z pracownikiem bankowym. W końcu XX wieku pozycja placówki bankowej 
była bardzo mocna i chyba nie tak prędko zostanie zachwiana, choć można po
kusić się o wniosek, że w przyszłości banki internetowe będą zyskiwały coraz to 
większą popularność, ograniczając liczbę tradycyjnych oddziałów. Banki nadal 
będą obecne fizycznie, ale na ile będzie to oczywiście konieczne, i wirtualnie, na ile 
tylko to będzie możliwe11. Poza tym instrumenty bankowości elektronicznej mogą 

16 http://www.winter.pl 
17 T. Porębska-Miąc, Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu, „Bank" 2000, nr 9, 

s. 98. 

http://www.winter.pl


Bankowość elektroniczna - implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce 253 

stanowić doskonałe uzupełnienie oferty bankowej, świadczonej w tradycyjnym 
oddziale bankowym. 

Oceniając stopień i różnorodność usług oferowanych przez polskie ban
ki, można stwierdzić, że rażąco nie odbiegają od tego, co oferują banki 
W krajach wysoko rozwiniętych. Polskie banki poczyniły znaczne postępy 
w tym zakresie w ostatnich kilku latach, jednakże kiedy spojrzymy na po
wszechność stosowania instrumentów bankowości elektronicznej, a przede 
wszystkim internetowej, to mimo że polskie banki zaoferowały swoje usługi 
przez Internet w 1998 r., czyli tylko trzy lata później niż w USA, to jednak 
liczba użytkowników jest znacznie niższa. Może to wynikać z niższego po
ziomu zamożności społeczeństwa, jak również z mniejszej powszechności 
posługiwania się komputerami przy korzystaniu z usług bankowych. Zda
niem P. Łysakowskiego18 w przyszłości banki będą skazane na Internet, a te, 
które nie będą korzystały z tego kanału dystrybucji, mogą mieć poważne pro
blemy z konkurencją. 

Bariery ekspansji bankowości elektronicznej w Polsce 

Ważną barierą w rozwoju elektronicznych form świadczenia usług banko
wych jest bariera bezpieczeństwa. Usługi świadczone za pomocą banku przez 
nowe kanały dystrybucji powinny zawierać mechanizmy bezpieczeństwa, 
uniemożliwiające dokonywanie transakcji na rachunkach przez osoby nie
powołane, chroniące składane zlecenia przed zniekształceniem w czasie 
transmisji oraz uniemożliwiające wyparcie się przez klienta dokonanych 
transakcji. Bezpieczeństwo, poufność danych zapewnia m.in. szyfrowanie ich 
poprzez użycie technologii SSL19, klucza publicznego i prywatnego20 lub to-

18 P. Łysakowski - były sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej działającej przy 
Związku Banków Polskich, obecnie wiceprezes firmy Centrast zajmującej się certyfikacją 
kluczy publicznych; J. Kuźmierz, Pilot czy klawiatura, „Bank" 2000, nr 6, s. 18. 

19 SSL (Secure Sockets Layer) - protokół pozwalający na szyfrowanie połączeń interne
towych. 

20 Klucz prywatny i publiczny - zestaw kluczy wygenerowany podczas wypełniania zgło
szenia, służący do podpisywania i weryfikacji podpisów na dokumentach elektronicznych. 
Prawidłowy mechanizm zastosowania kluczy polega na wykorzystaniu przez każdego użyt
kownika dwóch kluczy: prywatnego i publicznego. Klucz prywatny jest przechowywany przez 
osobę wysyłającą wiadomość (klienta banku) i nie może być nikomu udostępniany. Umożli
wia on wygenerowanie „podpisu" pod wysyłaną wiadomością w specyficzny i niemożliwy do 
podrobienia sposób. Natomiast klucz publiczny odpowiadający kluczowi prywatnemu danego 
użytkownika jest ogólnie dostępny i pozwala na zidentyfikowanie autentyczności podpisu 
wygenerowanego kluczem prywatnym. 
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kena21. Poza tym wprowadzenie przez banki systemu off-line może również 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w sieci. Dzię
ki temu, że klient dokonywałby wpisania wszelkich danych na komputerze 
w systemie off-line, a później w ciągu około 1 minuty wysłałby wpisane dane 
do banku, włamanie do komputera klienta byłoby znacznie trudniejsze niż 
obecnie. Nad taką możliwością pracuje obecnie Bank Pekao SA. 

Bezpieczeństwo bankowych usług elektronicznych napawa obawą zarów
no banki, jak i ich klientów. Problem bezpieczeństwa transakcji elektronicz
nych, w tym problem rozpoznawania uczestników transakcji oraz niezaprze-
czalność transakcji, jest kluczowym zagadnieniem dla obu stron. Internet 
jest siecią globalną narażaną na różnego rodzaju zagrożenia. Jednakże coraz 
większa część informatyków jest zdania, że problem bezpieczeństwa jest po
zorny. Według J. Pelczarskiego22 technologia dokonywania operacji ban
kowych za pośrednictwem Internetu jest wystarczająco dojrzała i bezpieczna. 
Poziom bezpieczeństwa jest podobny jak przy korzystaniu z teleserwisu, kart kre
dytowych czy rozwiązań typu home/corporate banking. Niemniej jednak banki 
powinny podchodzić do bezpieczeństwa usług internetowych z największą 
ostrożnością, gdyż Internet jest siecią otwartą, podatną na ingerencję z ze
wnątrz i wymaga wielu zabezpieczeń. Dlatego też powinny być - i są - pro
wadzone prace nad rozwojem sposobów zabezpieczania danych. Rodzaje 
zabezpieczeń muszą ulegać nieustannej ewolucji, gdyż - jak powszechnie 
wiadomo - nie ma absolutnie bezpiecznego systemu zabezpieczającego ban
kowe operacje internetowe. 

Barierą w rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce jest również brak 
zaufania klientów do banków, zwłaszcza internetowych. Według badań Fun
dacji Edukacji i Badań Bankowych klienci mają największe zaufanie do do
konywania operacji w bankomatach, a najmniejsze do Internetu. To zaufanie 
niekoniecznie musi wynikać z tego, że poziom bezpieczeństwa operacji doko
nywanych w bankomacie jest większy niż w Internecie, ale z powszechności 
użycia bankomatu. Karty płatnicze, a tym samym i bankomaty, funkcjonują 
na rynku polskim najdłużej w porównaniu do pozostałych instrumentów ban
kowości elektronicznej. Klienci zdążyli je zaakceptować jako naturalną -
obok oddziału bankowego - formę świadczenia usług bankowych. Brak za
ufania wiąże się z nieznajomością nowoczesnych form świadczenia usług. In
ternet jest najmniej popularną formą w Polsce, gdyż pojawił się jako jeden 
z ostatnich kanałów dystrybucji usług bankowych. 

21 Token jest osobnym urządzeniem, niezależnym od komputera, tzn. nie wymagającym 
fizycznego podłączenia; w nim zaszyte są algorytmy kryptograficzne, dzięki którym możliwe 
jest autoryzowanie transakcji. Umożliwia łatwy proces jednoznacznej identyfikacji użytkow
nika systemu oraz zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do zasobów informatycznych. 

22 J. Pelczarski - dyrektor Departamentu Informatyki (byłego Pierwszego Polsko-Ame
rykańskiego Banku w Krakowie) Fortis Banku. 
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Rysunek 2 
Poziom poczucia bezpieczeństwa przy korzystaniu z elektronicznych kanałów 
dystrybucji produktów bankowych (%) 

Bankomat Komputer Telefon 
Poczucie bezpieczeństwa Brak bezpieczeństwa 

Źródło: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, „Bank" 2000, nr 10, s. 48. 

Jedną z barier jest jakość, która wiąże się z wykorzystaniem infrastruktury 
technicznej. Uważa się, że nie stanowi ona najpoważniejszej bariery rozwoju 
bankowości elektronicznej. Jednakże z badań23 wynika, że trzy czwarte re
spondentów miało w tygodniu poprzedzającym problemy z połączeniem z sie
cią lub skarży się, że ich połączenie było bardzo wolno realizowane czy zosta
ło przerwane. Tylko jedna piąta nie miała takich problemów. Na początku 
grudnia 2000 r. Telepekao 24 nie działało przez kilka dni. Około 7 tys. osób 
nie miało możliwości dokonania transakcji, a bank nie przekazał klientom in
formacji o awarii. Awarie występują również w bankach zagranicznych. Na 
przykład w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2000 r. Abbey National wprowadził 
system bankowości elektronicznej o nazwie Cahoot, który nie wytrzymał ob
ciążenia już w pierwszym dniu działania, przez dwa kolejne dni towarzyszyły 
mu ciągłe awarie, aż w czwartym dniu podjęto decyzję o jego wyłączeniu. 
W dwa tygodnie po uruchomieniu system jeszcze nie działał24. Poprawa jako
ści połączeń internetowych, a także obniżka kosztów związanych z korzysta
niem z Internetu, może znacznie wpłynąć na szersze rozpowszechnienie ban-

23 Badanie przeprowadzone 14-24 stycznia 2000 r. na próbie 1012 internautów, Internet 
Monitor styczeń-luty 2000, http://www.internet-monitor.pl 

24 B. Pilawski, Zagrożenia i bariery rozwoju, „Bank" 2000, nr 9, s. 76. 

http://www.internet-monitor.pl
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Rysunek 3 
Poziom zaufania do elektronicznych kanałów dystrybucji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Fundacji Edukacji i Badań Bankowych, w: „Bank" 
2000, nr 10, s. 48. 

kowości internetowej. Warunkiem szybszego rozwoju bankowości elektronicz
nej jest również posiadanie odpowiedniej przepustowości sieci, która nie wy
dłuża czasu niezbędnego do przesłania danych, nie zwiększając kosztów połą
czenia z Internetem. Brak przepustowości sieci nie tylko podraża koszty, ale 
także zmniejsza ogólną dostępność do sieci i efektywność działania użytkow
ników. Od szybkości i przepustowości łączy zależy, w jakim stopniu polskie 
firmy będą korzystać z e-biznesu, w tym z bankowości elektronicznej, 
w szczególności internetowej. Z przeprowadzonych przez Intela badań pol
skich przedsiębiorców wynika, że aż 71% używałoby Internetu częściej, gdyby 
łącza były szybsze25. 

Uważa się, że to nie bariera prawna czy infrastruktura są głównymi hamul
cami rozwoju bankowości elektronicznej, tylko niewiedza klientów na temat 
elektronicznych form świadczenia usług bankowych. Najlepiej poinformowani 
są ludzie młodzi w wieku 18-25 lat (46,4%) i 26-35 lat (25,0%) zamieszkujący 

H. Wojtach, Miejsce w szeregu, Raport e-biznes, „Businessman" 2000, nr 11, s. 82. 
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duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (32,3%)26, w większości mężczyźni 
(63%). Jednakże poziom wiedzy społeczeństwa na temat elektronicznych form 
świadczenia usług bankowych jest na ogół bardzo niski, co niekorzystnie wpły
wa na rozwój BE w Polsce (patrz rysunek 5 - znajomość). 

Kolejną barierą jest dostępność, która wiąże się z poziomem zamożności 
społeczeństwa. Uważa się, że, że bankowość elektroniczna, a w szczególności 
internetowa, nie jest jeszcze najtańszą formą świadczenia usług finansowych. 
Nawet badania SEB - jednego z banków skandynawskich - wskazują na to, 
że klienci internetowi są ponad dwa razy bardziej dochodowi niż klienci ko
rzystający tylko z tradycyjnej formy świadczenia usług bankowych27. 

Rysunek 4 
Deklarowana dostępność do usług elektronicznych (%) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Źródło: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, „Bank" 2000, nr 10, s. 49. 

Kolejną barierą w rozwoju bankowości elektronicznej jest bariera opła
calności, wiążąca się z wysokimi kosztami wprowadzenia usług - dla banków 
- i użytkowania - dla klientów. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicz
nych wymaga wyspecjalizowanego oprzyrządowania, które jest drogie, a po
nadto bardzo szybko staje się „przestarzałe", więc wymaga ciągłych nakła-

26 Internet Monitor 2000. 
27 Więcej klientów regularnie korzystających z usług banków on-line, „Bezpieczny Bank" 

2000, nr 2/3, s. 129-130. 
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dów finansowych ze strony banków. Poprzez długoletnie „zamrażanie" środ
ków finansowych zaangażowanych w inwestycje w system informatyczny ban
ki zmniejszą elastyczność podejmowania decyzji. Koszty związane z wdroże
niem bankowości elektronicznej nie należą do najmniejszych. Na przykład 
firma Hewlett-Packard ocenia, że uruchomienie serwisu WAP w banku, 
w kategoriach sprzętu, oprogramowania i przedsięwzięć integracyjnych po
ciąga za sobą koszty w wysokości 500 tys. USD na każdych stu klientów. Do 
tego trzeba doliczyć bieżące koszty eksploatacji systemu28, koszty klientów 
również są wysokie. Nie wspomina się o kosztach poniesionych przy zakupie 
komputera czy telefonu, a jedynie opłat związanych z obsługą rachunku 
bankowego. 

Klienci korzystający z instrumentów bankowości elektronicznej ponoszą 
koszty związane z zakupem tokena, bez którego w niektórych bankach inter
netowych (np. TELEPEKAO 24, WBK24internet) nie ma możliwości doko
nania operacji, a do tego takie same jak w oddziale bankowym opłaty za 
przelew, zlecenia stałe czy inne. Klienci ponoszą również koszty związane 
z połączeniem z Internetem, niezależnie od tego, czy klient uzyska połącze
nie czy też nie. Przy otrzymaniu połączenia z Internetem klient potrzebuje 
kilku minut na dokonanie transakcji. Koszt byłby niższy, gdyby klient mógł 
połączyć się ze stroną bankową off-line, a z Internetem połączyłby się tylko 
w celu przesłania już wypełnionego formularza. Wtedy kosztowałoby to jeden 
impuls i byłoby zdecydowanie bezpieczniejsze, gdyż klient byłby w sieci zaled
wie 1 minutę. 

Z uwagi na brak lub też niewystarczającą ilość funduszy na inwestycje 
w BE istnieje również niebezpieczeństwo wprowadzania rozwiązań „przesta
rzałych" technologicznie, a tym samym niedotrzymania kroku konkurencji. 
Obawy te są uzasadnione, gdyż podobna sytuacja miała już miejsce na po
czątku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zostały wprowadzone karty z paskiem 
magnetycznym, a nie od razu karty nowej generacji - z mikroprocesorem. 
W przypadku wprowadzenia kart płatniczych w 1991 r. banki były dopiero 
w początkowej fazie rozwoju, potrzebowały zaplecza finansowego na liczne 
podstawowe przedsięwzięcia, a ponadto nie miały pewności, jak produkt - ja
kim są karty płatnicze - zostanie przyjęty przez społeczeństwo polskie, które 
jest (dzisiaj już można powiedzieć, że było) bardzo przywiązane do gotówki. 
Oczywiście sytuacja w systemie bankowym w Polsce jest dziś całkiem inna niż 
na początku lat dziewięćdziesiątych. Banki mają więcej kapitału i większą 
wiedzę na temat podejścia klientów do innowacji i nowości technicznych, mo
gą też liczyć na przychylne przyjęcie ze strony klientów. 

Pewną barierą rozwoju BE jest brak szczegółowych przepisów prawnych 
dbających o interesy użytkowników, a tym samym zwiększających bezpieczeń-

B. Pilawski, op.cit., s. 79. 
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stwo dokonywanych operacji. W Polsce trwają prace nad wprowadzeniem 
ustawy o podpisie elektronicznym, która w 1999 r. została opracowana przez 
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i przedłożona Międzyresortowemu 
Zespołowi ds. Handlu Metodami Elektronicznymi. Zespół ten przygotował 
również propozycję zmian kodeksu cywilnego, gdzie w art. 78 KC podpis 
elektroniczny ma taką samą moc jak odręczny. Ustawa o elektronicznym 
podpisie wejdzie w życie nie wcześniej niż w 2001 r29. Kraje Unii Europej
skiej mają obowiązek wprowadzenia zmian prawnych dotyczących elektro
nicznego podpisu do 19 lipca 2001 r. W Czechach parlament przyjął już usta
wę o elektronicznym podpisie, wkrótce rozpocznie debatę nad projektem 
ustawy o systemach informatycznych administracji publicznej. Jeszcze 
w 1997 r. ustawa o podpisie elektronicznym powstała w Niemczech, później 
w Austrii i Słowenii. W Hiszpanii, Szwajcarii, Francji i we Włoszech zrezy
gnowano z oddzielnego aktu prawnego, zmodyfikowano jedynie istniejące 
przepisy. Najbardziej kompleksowe rozwiązanie przyjęła Holandia, wprowa
dzając kodeks wdrożenia e-gospodarki. W Stanach Zjednoczonych w ostat
nich dniach czerwca 2000 r. prezydent Bill Clinton podpisał ustawę nadającą 
moc prawną podpisowi elektronicznemu. 

Rysunek 5 
Bariery rozwoju bankowości elektronicznej (%) 
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Źródło: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, „Bank" 2000, nr 10, s. 50. 

H. Wójtach, op.cit., s. 82. 



260 Beata Świecka 

Barierą rozwoju bankowości elektronicznej są również ograniczenia tech
niczne - sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie (wirusy) - a także ogra
niczenia wynikające z interwencji osób trzecich. Obie te kategorie ograniczeń 
wiążą się z wykorzystaniem słabych stron Internetu. Jednym z ograniczeń 
technicznych są wirusy komputerowe, które poczyniły szkody szacowane na 
dziesiątki miliardów dolarów rocznie w skali światowej. Drugim ogranicze
niem jest działanie hakerów komputerowych, którzy m.in. kradną strony in
ternetowe30. Niewiele można powiedzieć o stratach wynikłych z kradzieży wi
tryn bankowych poprzez włamywanie się do systemów informatycznych ban
ków, gdyż banki nie ujawniają takich informacji, a dane w prasie 
specjalistycznej różnią się od siebie o kilka rzędów wielkości. Można tylko 
dodać, że kradzież stron w 2000 r. dotknęła również takie instytucje, jak: Vi-
sa International, rządy USA, Izraela, Arabii Saudyjskiej i kilkadziesiąt uni
wersytetów 31. 

Zakończenie 

Na przełomie XX i XXI wieku, gdzie czas jest jednym z najbardziej pożąda
nych dóbr, bankowość elektroniczna może stać się odpowiedzią na zapotrze
bowanie rzeszy klientów bankowych. Jej główną zaletą jest szybkie i wygodne 
dokonywanie operacji bez wychodzenia z biura lub domu. Na razie w dużej 
mierze trafia ona do młodych, wykształconych, otwartych na nowości ludzi, 
jednakże z biegiem czasu ma szanse stać się powszechną formą świadczenia 
usług bankowych. 

W 2000 r. na rynku polskim funkcjonowało już prawie dziesięć banków 
(i dodatkowo trzy spółdzielcze). W najbliższej przyszłości pojawią się 
zapewne kolejne banki oferujące usługi internetowe, jednakże na eksplozję, 
boom internetowych usług bankowych trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. 
Poprzez świadczenie usług w Internecie banki mają dużą szansę zyskać prze
wagę konkurencyjną i zbudować wizerunek nowoczesnej, wychodzącej na
przeciw potrzebom klientów placówki. Owszem, muszą zdawać sobie sprawę, 
że wprowadzenie tego typu usług jest inwestycją długofalową, która nie przy
niesie od razu wymiernych zysków, ale trzeba traktować ją jako przyczółek 
do przyszłego, rzeczywistego rozwoju, zarówno w sferze technologicznej jak 
i usługowej. Bankowość elektroniczna jest szansą rozwoju dla polskich ban-

30 Kradzież stron internetowych polega na dokonaniu takich zmian w komputerach ob
sługujących nazwy serwerów internetowych, aby próby połączenia się z bankiem skutkowały 
zgłoszeniem się zupełnie innego serwisu. (Patrz szerzej B. Pilawski, op.cit., s. 75). 

31 B. Pilawski, op.cit., s. 74. 
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ków. BE jest jedną z metod przezwyciężenia konkurencji zagranicznej na jed
nolitym rynku finansowym. Banki, które nie zagospodarują platformy elek
tronicznej, mają małe szanse przetrwania. Aby jednak bankowość elektro
niczna mogła rozwinąć się na większą skalę, niezbędne jest m.in.: 

• stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych regulujących korzysta
nie z elektronicznych form świadczenia usług bankowych, 

• opracowanie jednolitych zasad polityki bezpieczeństwa, 
• podniesienie wiedzy na temat bankowości elektronicznej, 
• poprawa połączeń internetowych, 
• obniżka cen za usługi przy korzystaniu z elektronicznych kanałów dys

trybucji. 

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do banków wywołuje znaczne 
zmiany na rynku usług finansowych. Banki muszą dostrzec różnice między 
świadczeniem usług drogą tradycyjną i elektroniczną. Chcąc rozpowszechnić 
nowe kanały dystrybucji, muszą wyjść do klienta z nową ofertą. Nie wszystkim 
klientom wystarczy, że jest to znacznie szybsza forma świadczenia usług ban
kowych. Niewątpliwie jest to forma bardziej komfortowa, jednakże by móc 
dotrzeć do szerszej rzeszy klienteli, banki powinny zastosować korzystniejsze 
warunki, tak jak to jest w innych krajach, gdzie klient - starając się o otrzyma
nie kredytu przez Internet - ma niższe oprocentowanie niż w sytuacji, gdy sta
rałby się o ten sam kredyt, w tym samym banku, lecz przy okienku. 

Banki powinny docenić - i doceniają - bankowość elektroniczną jako spo
sób obniżki kosztów. Wprowadzenie elektronicznych form świadczenia usług 
wiąże się z redukcją zatrudnienia. Zjawisko to występowało już wcześniej, 
jednakże z pewnością jeszcze się nasili. Według byłego prezesa Narodowego 
Banku Polskiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz, w 2001 r. z sektora bankowego 
w Polsce odejdzie ok. 5 tys. osób, zaś w najbliższych latach ok. 50 tys. 
W placówkach przodujących w bankowości elektronicznej proces redukcji 
etatów występował już kilka lat temu i nadal się pogłębia. Według B. Haral
da, szefa bankowości internetowej w MeritaNordbanken, bank ma teraz tylko 
jedną trzecią oddziałów, które posiadał siedem-osiem lat temu32. Deutsche 
Bank zamyka 250 oddziałów, podobnie jak holenderski ABN Amro, który za
mierza zamknąć 150 oddziałów i zlikwidować 2400 miejsc pracy. Liczba obec
nych oddziałów bankowych będzie ulegała redukcji. Będą funkcjonowały 
głównie małe oddziały, zatrudniające kilka osób33. 

W wyniku rozwoju technologii elektronicznych pojawia się coraz więcej 
firm spoza sektora bankowego, zajmujących się świadczeniem usług drogą elek
troniczną. Banki muszą liczyć się z tym, że będą musiały podzielić się rynkiem 

Ch. Brown-Humes, op.cit., s. 14. 
http://www.winter.pl 

http://www.winter.pl
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obsługi operacji elektronicznych z tymi firmami. Kwestią dyskusyjną jest tylko 
to, na jakich warunkach będą one w przyszłości konkurować, na jakich warun
kach dokona się podział rynku obsługi elektronicznych transakcji. W wyniku 
wprowadzenia instrumentów bankowości elektronicznej przez firmy pozabanko-
we banki muszą liczyć się z ostrą rywalizacją cenową, co wiąże się ze zmniejsze
niem rentowności działalności bankowej. Jednakże banki mają znaczną przewa
gę nad firmami świadczącymi usługi elektroniczne, bowiem klienci okazują 
znacznie większe zaufanie do instytucji, która już istnieje na rynku. Poza tym 
banki wykorzystują instrumenty bankowości elektronicznej jako jedno z licz
nych centrów zysku. Prowadzą również tradycyjną obsługę przy okienku banko
wym, co zmniejsza ryzyko generowania strat. Atutem ich jest to, że już pozy
skały klientów, teraz muszą tylko starać się ich utrzymać. Oczywiście mogą 
część kosztów przerzucić na odbiorców usług, jednakże muszą mieć świado
mość, że grozi to zniechęceniem klientów i odejściem ich do konkurencji. 

W wyniku rozwoju technologii elektronicznych rola oddziałów bankowych 
ulegnie zmianie. Staną się one głównie centrami doradczymi, a nie miejsca
mi, gdzie można dokonać transakcji. J. Wallenberg, prezes szwedzkiego SEB 
banku, stwierdził, że rola oddziałów ulegnie zmianie. Będą one mniejsze, za
trudniające klika osób i będzie ich niewiele. Ale będą nadal istotnym miej
scem kontaktu klienta z bankiem34. 

Elektroniczne usługi bankowe będą pojawiać się w ofercie coraz to więk
szej liczby instytucji bankowych, które najpierw będą świadczyły standardowe, 
najprostsze usługi, takie jak: sprawdzenie stanu konta, wgląd w historie do
konywanych operacji, zaś w miarę upływu czasu klient będzie miał dostęp do 
wszystkich lub przynajmniej do większości usług bankowych, świadczonych 
w bezpośrednim kontakcie z pracownikami oddziału. 

Wprowadzenie instrumentów bankowości elektronicznej przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów działalności banku. Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu 
nowych kanałów dystrybucji banki zaoszczędzą na tym około 40% całkowitego 
kosztu obsługi klienta35. Według D. Vergot Holle, analityka Merrill Lynch 
w Londynie, korzyścią widoczną w najbliższej przyszłości, wynikającą z wpro
wadzenia tylko jednego z instrumentów bankowości internetowej, jest zmniej
szenie kosztów banku o około 10%36. Dla klientów korzystających z instru
mentów bankowości elektronicznej największą korzyścią jest wygoda (64%) 
oraz szybkość dokonania transakcji, co wiąże się z oszczędnością czasu (29%). 

Sukces w gospodarce elektronicznej odniosą banki, dla których przyjęte roz
wiązania technologiczne będą istotnym elementem strategii37, posiadające wizję 

Ch. Brown-Humes, op.cit., s. 14. 
T. Porębska-Miąc, op.cit, s. 98. 
Ch. Brown-Humes, op.cit., s. 14. 
J. Stryczyński, T. Zarzycki, Bank ery gospodarki elektronicznej, „Bank" 2000, nr 9, s. 55. 
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wprowadzania ich do banku, gdyż jeśli zabraknie wizji dostarczania nowych 
usług, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje pozostaną je
dynie kosztowną etykietą banku, a nie obszarem zysków. W czasach zmian ko
nieczna jest wizja instytucji finansowej przyszłości, świadomej zmieniającego się 
rynku. Od technologii zawsze bardziej istotne dla pozycji konkurencyjnej banku 
jest świadome jej użycie38. 
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Jacek Brdulak 

„Nowa gospodarka" 
i techniki informatyczne 
czynnikiem zmian 
polskiego transportu 

Rewolucja naukowo-techniczna i zmieniająca się rzeczywistość rynkowa wy
magają od firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych zmian tradycyj
nych sposobów działania. Obecnie podstawą sukcesu firm są: wysoka jakość 
zarządzania, wiedza oraz umiejętność uczenia się. Podstawową determinantą 
umacniania własnej pozycji konkurencyjnej na rynku staje się umiejętne ko
munikowanie się z otoczeniem rynkowym1. 

W ostatnich latach obserwujemy eliminację problemu odległości w rela
cjach społeczno-gospodarczych. Swoista komunikacyjna „śmierć odległości" 
stała się podstawą zjawiska streszczającego nasz czas - zjawiska globalizacji2. 
Ewolucję relacji zachodzących między przestrzenią i aktywnością gospodarczą 
człowieka można prześledzić na przykładzie głównych czynników lokalizacji 
działalności produkcyjnej3. 

W XIX wieku, zgodnie z klasyczną teorią lokalizacji produkcji rolnej, 
opracowaną przez J.H. Thuenena, jedynym czynnikiem lokalizacji różnych ty
pów ekonomicznej działalności był koszt transportu. Lokalizację produkcji 
determinowała renta gruntowa jako funkcja odległości transportowej i kosz
tów transportu. Na początku XX wieku w klasycznej teorii lokalizacji prze-

1 Tezy te zostały rozwinięte w: J. Brdulak, Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju 
transportu, TRANSPORT 2000, Kongres SITK, Kraków-Zakopane, wrzesień 2000, zeszyt nr 
81, s. 11 i nast. 

2 Por.: J. Najder, Udział transportu w globalizacji światowej gospodarki, „Spedycja 
i Transport" 1998, nr 4, s. 7. 

3 J. Brdulak, Społeczno-gospodarcze determinanty..., op. cit., s. 12-13 oraz J. Brdulak, 
Przestrzeń komunikacyjna w nowej fiłozofii biznesu, w: Mokslas ir gyvenimo kokybe. V Tarp-
tautine Konferencija, Studium Yilnense, 1998, vol. 8, nr 1, s. 38-39. 
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mysłu Alfreda Webera obok transportu pojawiły się dwa czynniki uzupełnia
jące wybór lokalizacji - czynnik pracy związany ściśle z ilością i w mniejszym 
stopniu z jakością pracy ludzkiej oraz czynnik aglomeracji, pod którym nale
żało rozumieć koszt dostępnej inwestorom infrastruktury komunalnej. W la
tach trzydziestych XX wieku teoria A. Webera została uzupełniona o inne 
czynniki lokalizacji, szczególnie rynkowe (A. Loesch, E.M. Hoover). Obecnie 
skomplikowanie procesów gospodarczych i zmiana w nich roli czynnika ludz
kiego doprowadziły do podziału czynników lokalizacji (i rozwoju) produkcji 
na „twarde" i „miękkie". Do „twardych" czynników można zaliczyć np.: 

• położenie geograficzne i cechy topograficzne, 
• dostęp do sprawnej infrastruktury społecznej (m.in. badania naukowe, 

edukacja, kultura, ochrona zdrowia, prawna, administracja), 
• dostęp do sprawnej infrastruktury technicznej (transport, łączność, 

elektroenergetyka, gospodarka wodna, obieg pieniądza), 
• wielkość, jakość i różnorodność zasobów ludzkich (rynek pracy), 

strukturę branżową, rozmiary i typ własności podmiotów gospodar
czych. 

Wśród „miękkich" czynników wymienia się najczęściej: 

• intensywność, różnorodność i jakość działań środowiskowych, 
• jakość środowiska kulturowego człowieka oraz środowiska naturalne

go, 
• klimat twórczy (np. uczestnictwo obywateli w działalności publicznej), 
• poczucie identyfikacji społeczeństw lokalnych z regionem. 

W związku z powyższą zmianą, uszczegółowieniem, a także wyraźnym 
upodmiotowieniem procesów gospodarczych świat coraz wyraźniej odchodzi 
od tradycji fordyzmu, w której o wszystkim decydowała produkcja masowa. 
Pojedynczy pracownik traktowany był jako czynnik kosztowy, który należało 
minimalizować. Nowe podejście do produkcji podkreśla rolę ludzi oraz ze
społów zdolnych, ustawicznie kształconych pracowników, samorządnych 
i dzielących odpowiedzialność. W porównaniu do starych metod produkcji, 
pracownicy ci wytwarzają mniejszą liczbę bardziej wyspecjalizowanych i no
watorskich produktów. Wyższej jakości i tańsze szybciej zdobywają one ry
nek. O sukcesie firmy przesądza w tej sytuacji zrozumienie realiów rynko
wych, wiedza zaangażowanych pracowników oraz umiejętność jej inteligent
nej absorpcji. 

Jesteśmy dopiero na początku ważnych zmian ekonomicznych, przestrzen
nych, czy też jakościowych w systemie życia gospodarczego, w tym również 
działalności transportowej. Wprawdzie technologie cyfrowe nie zastąpią 
w przewidywalnej perspektywie tradycyjnej gospodarki, ale wpłyną na jej po
ważne przekształcenie. Oddziaływanie cyberprzestrzeni już można odczuć we 
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wszystkich sektorach nowoczesnej gospodarki. W niedalekiej przyszłości sieć 
połączeń elektronicznych zdeterminuje charakter i strategię każdej spółki, za
decyduje o tym, które firmy przetrwają na rynku, a które poniosą porażkę. 
W Stanach Zjednoczonych nowe sektory gospodarki wytwarzają obecnie tyl
ko 8% PKB i zatrudniają mniej niż 5% aktywnych zawodowo pracowników4. 
Jednak mimo że tradycyjne sektory rynku nadal mają przewagę ilościową nad 
innowacyjnymi gałęziami gospodarki, nie mogą ich ominąć w najbliższej przy
szłości rewolucyjne zmiany jakościowe. Podobnie będzie w Europie, w tym 
także Środkowej. 

Wraz ze wzrostem liczby sieciowych transakcji między firmami w szybkim 
tempie obniżają się ich koszty. Przewiduje się na przykład, że do 2003 r. za
kłady chemiczne i energetyczne w USA będą zamawiały przewóz surowców 
i sprzedaż produktów poprzez internetowych pośredników na sumę 90 mld 
dolarów. Dzięki handlowi elektronicznemu przedsiębiorstwa te będą mogły 
zaoszczędzić do tego czasu 60 mld dolarów kosztów transportowo-logistycz-
no-dystrybucyjnych. Cyfrowe technologie zadały śmiertelny cios modelowi krajo
wych przedsiębiorstw, ochronie rodzimego rynku i rozrzutności rządów, które żyją 
z niewolniczych składek podatników. W dobie zaawansowanych technik infor
macyjnych dochodowe firmy nie będą przypisane do rodzimego kraju. Oznacza 
to, że wszystkie narodowe modele gospodarki, które ograniczają wydajność, odej
dą do lamusa. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku, muszą być 
efektywne zarówno z punktu widzenia rentowności wkładów kapitałowych, jak 
i wykorzystania ludzkich zdolności, nowych technologii i produktu końcowego. 
Dla spółek, które chcą zaistnieć na globalnym rynku, niezbędnym warunkiem 
obniżenia kosztów jest wprowadzenie na szeroką skalę technologii cyfrowych, co 
pozwoli na skrócenie łańcucha dostawczego. Internet stal się więc w pewnym 
sensie systemem nerwowym sterującym mechanizmami całej gospodarki...5. 

Rewolucja mikroprocesorowa sprzyja indywidualizacji i upodmiotowieniu 
się życia gospodarczego. Komputery o potężnych możliwościach procesowych 
trzymane w ręku, komputery samochodowe, inteligentne karty elektroniczne, 
ulepszane technologie internetowe w łączności zmuszają do powszechnego 
używania informacji cyfrowej, także w zarządzaniu przedsiębiorstwami trans
portowymi. Cyberprzestrzeń tworzy nową, powszechną przestrzeń dzielenia 
się informacją, współpracy i wzajemnego handlu. Stanowi nowe medium, któ
re łączy w sobie natychmiastowość i spontaniczność takich technologii jak te
lewizja i telefon, z dogłębnością i zakresem właściwymi dla przekazu na pa
pierze6. 

4 D. Roche, Nowe technologie zmieniają rynki od fundamentów, „The Wall Street Journal 
Europe" (za dodatkiem „Gazety Wyborczej", kwiecień 2000). 

5 Tamże, s. 33. 
6 B. Gates, Biznes szybki jak myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 15. 
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W związku z powyższym wobec osób i firm trudniących się współczesnym 
biznesem transportowym formułuje się szereg oczekiwań. Bill Gates z Micro
soft sprecyzował je następująco: 

W dziedzinie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa: 
• konieczność używania narzędzi cyfrowych do wyeliminowania prac 

jednozadaniowych lub do zastąpienia ich pracą intelektualną o pewnej 
wartości dodanej; 

• konieczność wykorzystywania narzędzi cyfrowych do poprawy wydaj
ności procesów fizycznych i jakości otrzymywanych produktów lub 
usług w taki sposób, by każdy pracownik mógł śledzić kluczowe para
metry procesu produkcyjnego; 

• cyfrowe kierowanie reklamacji klientów bezpośrednio do osób odpo
wiedzialnych za dany produkt czy usługę; 

• użycie komunikacji cyfrowej do zmiany definicji istoty przedsiębior
stwa i określenia na nowo jego granic działalności. 

W dziedzinie handlu: 
• kupowanie czasu informacją i skracanie cykli poprzez zawieranie cy

frowych transakcji ze wszystkimi dostawcami i partnerami w trybie 
operacji handlowo-dystrybucyjnych „dostawy na określony czas" (just-
in-time delivery); 

• eliminacja pośredników w transakcjach z klientami dzięki stosowaniu 
cyfrowego systemu sprzedaży; 

• cyfrowa pomoc klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów 
rynkowych, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich 
do najbardziej skomplikowanych przypadków i najbardziej wartościo
wych klientów7. 

Dostosowanie się przedsiębiorstw do skutków rewolucji naukowo-tech
nicznej i zmieniającej się rzeczywistości rynkowej wymagać będzie również od 
firm transportowych, logistycznych czy też spedycyjnych zmiany tradycyjnych 
sposobów działania. Jeżeli nie będą szybko podejmowały decyzji rynkowych, 
nie będą efektywne i nie wykażą się zdolnością do pozytywnego, kreatywnego 
wpływu na swoich klientów, to bezwzględnie znikną z rynku. 

Coraz częściej przedsiębiorstwa, także w transporcie, zaczyna się porów
nywać do organizacji o charakterze biologicznym, zdolnych do uczenia się 
i zachowujących się inteligentnie. Najogólniej oznacza to możliwość dokony
wania w danej organizacji wszechstronnej analizy: wykorzystania myślenia 
systemowego w organizowaniu pracy przedsiębiorstw, mechanizmów podej
mowania decyzji, stopnia upodmiotowienia pojedynczych pracowników w fir-

7 Tamże, s. 19-20. 
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mie, a także skuteczności budowy partnerskich, kreatywnych zespołów pra
cowniczych w ramach systemów poszczególnych organizacji gospodarczych. 
Postulat inwestowania w zasoby wiedzy swoich pracowników, mającego za
pewnić wysoką jakość zarządzania organizacją transportową na każdym 
szczeblu jej funkcjonowania, należy przy tym rozszerzyć o poczynania, które 
uczynią z dzisiejszej firmy transportowej organizację inteligentną. Nie wystar
czy jedynie troska o kulturę techniczną i organizacyjną zatrudnionych przez 
przedsiębiorstwo transportowe8. Ludzie funkcjonują przecież w określonej 
sytuacji zawodowej, systemie organizującym i komunikowania się. Często roz
poznajemy jedynie kulturę zewnętrzną pracowników przedsiębiorstwa, zapo
minając o istnieniu ...ukrytego, fundamentalnego poziomu tzw. kultury prymar-
nej, wysoce uschematyzowanego zbioru milczących, domyślnych reguł zachowa
nia i myślenia, które kontrolują wszystko, co robimy. To właśnie gramatyka tej 
ukrytej kultury ustala sposób, w jaki ludzie widzą świat, określa ich wartości 
i ustanawia podstawowe tempo i rytmy życia...9. Na tej płaszczyźnie rozstrzyga
ją się współczesne pracownicze dylematy, choćby bardzo indywidualna relacja 
między wszechwładnym pieniądzem a etyką działania ludzi w firmie. Organi
zacja inteligentna powinna wykazywać się zdolnością, podobnie jak każdy do
bry przywódca, do „wysłuchania" zatrudnionych w niej ludzi, by wiedzieć, jak 
budzić w nich motywację. Tym samym zaczynamy personifikować przedsię
biorstwo, firmę, organizację, nadawać jej cechy systemu organizmu biologicz
nego. W niezwykły sposób systemowe rozważania wiedeńskiego biologa Lu
dwika von Bertalanffy sprzed 30 lat ponownie znajdują zastosowanie w teorii 
i praktyce przedsiębiorstwa transportowego. Ale już nie na najogólniejszym 
poziomie makrosystemu gospodarczego, tylko na szczeblu mikro danego 
przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowo-logistycznego, a nawet poszczegól
nych zatrudnionych w nim pracowników. 

Technologie, zawody i całe branże pojawiają się i przemijają. W naukach 
o transporcie ostatniej dekady jesteśmy świadkami odejścia ekonomiki trans
portu. Czym bowiem ma się różnić efektywne, sprawne zarządzanie przedsię
biorstwem transportowym od analogicznych działań w innych branżach? 
W czasach, gdy sama produkcja coraz wyraźniej staje się usługą, a o prze
trwaniu firmy przesądza lojalny klient, którego interesuje jedynie wysoka ja
kość finalnej usługi dystrybucyjnej, dominować zaczyna logistyka w najszer
szym tego słowa znaczeniu. W tej sytuacji restrukturyzacja podmiotów syste
mu transportowego musi być wspierana zmianami dostosowawczymi sfery 
regulacji naszego transportu. Nauka i system ustawicznego kształcenia zawo
dowego w dziedzinie transportu, uzupełnione nowoczesną infrastrukturą 

8 J. Brdulak, W. Bachorski, Organizacje inteligentne w polskim transporcie lotniczym, 
„Spedycja i Transport" 1999, nr 8, s. 29-30. 

9 E.T. Hall, Taniec życia, Muza S.A., Warszawa 1999, s. 12. 
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sprawnego komunikowania się, muszą uwzględniać oprócz bieżących proble
mów10 także uwarunkowania związane z nową filozofią biznesu. Potrzebna 
do tego jest WIEDZA. Zespoły pracownicze przedsiębiorstw transportowych 
stoją przed wyzwaniem aktualizowania swojej wiedzy. Nowoczesne firmy bę
dą istotnie „odchudzone", w większym stopniu oparte na pracy zespołowej, 
ściślej związane z klientami i dostawcami, o płaskiej strukturze, elastyczne, 
zorientowane na jakość, nie bojące się działalności i orientacji globalnej11, 
nawet gdy dotyczy ona cyberprzestrzeni. Jeżeli odnieść te przewidywania do 
realiów dnia codziennego polskich firm transportowych, to łatwo można so
bie wyobrazić ogrom czekających nas zadań edukacyjnych w zakresie zmiany 
świadomości praktyków gospodarczych transportu oraz nadrabiania zaległości 
infrastrukturalnych związanych z komputeryzacją firm. 

Szeroko zakrojone badania rynku usług logistycznych w Polsce podjęte 
przez prof. Halinę Brdulak z SGH w Warszawie dotyczyły strony podażowej 
rynku. Omawiana branża należy do szybko rozwijających się. Szacunki doty
czące Europy Środkowej i Wschodniej określają tempo rozwoju rynku usług 
logistycznych na ponad 12% rocznie do 2003 r.12. O kwalifikowaniu przedsię
biorstw transportowych do grupy operatorów logistycznych przesądzała w za
sadzie sieć informatyczna. Nie można bowiem rozwijać usług logistycznych 
bez sprawnie działających systemów informatycznych. Pozwalają one na do
stęp do informacji o towarze klienta, o zmieniających się poziomach zapasów 
w magazynie, stanie produktów na półkach sklepowych lub przeszkodach wy
stępujących w trakcie przewozów w czasie rzeczywistym. 

Posiadanie lokalnej sieci informatycznej deklarowało 90% badanych 
przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne, z kapita
łem zagranicznym, działające na rynku międzynarodowym (zaledwie 6 działa 
tylko na rynku krajowym). Firmy te swoją działalność logistyczną koncentrują 
w pierwszej kolejności na rynku krajowym, w drugiej - na rynku zagranicz
nym. Ponad 50% z nich nie posiada oddziałów zagranicznych, a ponad 30% 
ma więcej niż 4 oddziały. Natomiast w kraju 74% dysponuje 1-10 oddziała
mi, a 17% - ponad 10 krajowymi oddziałami. Roczne przychody ze sprzedaży 
większości firm (50%) dysponujących lokalną siecią informatyczną stanowią 

10 Choćby przykładowo zagadnienia dostosowawcze związane z naszym przystąpieniem 
do Unii Europejskiej lub problemy wzmocnienia polskiej infrastruktury transportowej, prze
strzennego rozkładu centrów czy też platform logistycznych. 

11 Por.: P. Ploszajski, Zdążyć przed rewolucją, „Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 13, 
s. 32. 

12 H. Brdulak, Od spedycji do e-biznesu. Rynek usług logistycznych, „Businessman" 2000, 
nr 6. Autorka przeprowadziła badania rynku usług logistycznych z pomocą Data Group 
w kwietniu 2000 r. Por. także: H. Brdulak, Innowacyjność na rynku transportowo-spedycyjno-
-logistycznym, w: Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku 
(red. nauk. J. Brdulak), PTE, Warszawa 2000, s. 79 i nast. 
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od 10,1 mln do 50 mln zł, ponad 1/4 firm deklaruje przychody powyżej 50 
mln zł, a niespełna 1/4 do 10 mln zł. Rozkład zatrudnienia jest bardzo pro
porcjonalny: 1/3 firm zatrudnia do 50 osób, 1/3 - od 51 do 300 osób i 1/3 po
wyżej 300 osób13. 

Posiadanie rozleglej sieci informatycznej deklaruje 67% firm. Podobnie 
jak w przypadku sieci lokalnej, są to głównie przedsiębiorstwa prywatne z kapi
tałem zagranicznym, działające na rynku międzynarodowym, ale koncentrujące 
swoją działalność logistyczną w Polsce, w większości dysponujące siecią oddzia
łów w kraju (ponad 50% posiada 1-10 oddziałów). Jednak są to na ogół firmy 
duże (90%), których roczne przychody ze sprzedaży usług kształtują się powy
żej 10 mln zł, a zatrudnienie wynosi w 37% od 51 do 300 osób, i w podobnej 
proporcji - powyżej 300 osób. Założenie takiej sieci planuje w ciągu najbliż
szych 2 lat 46% firm prywatnych. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramo
wania klasy MRP II/ERP, wspomagającego zarządzanie, deklaruje 48% ankie
towanych. Są to głównie średnie i duże przedsiębiorstwa prywatne z udziałem 
kapitału zagranicznego o międzynarodowym zasięgu działania, ale koncentrują
ce swoją działalność logistyczną na terenie kraju. Wśród systemów wykorzysty
wanych przez przedsiębiorstwa dominują własne (powyżej 70%), nie oferowa
ne na rynku typu SAP, Oracle, Brann, IFS czy też MFG Pro. 

Wyraźnie widać, że operatorzy logistyczni wywodzą się z przedsiębiorstw 
spedycyjno-transportowych, ponieważ jest to dominująca usługa oferowana 
przez 96% firm. Ponad 50% firm deklaruje dodatkowo usługi magazynowa
nia (80%), celne (70%), konfekcjonowanie (60%), zarządzanie przewoźnika
mi (56%) oraz usługi zgodne z JIT i doradztwo logistyczne (po 52%). Dys
trybucję opartą na własnej zinformatyzowanej sieci oraz na sieci zewnętrznej 
oferuje po 48% firm. Wśród innych usług występują również (w granicach 
30%): tworzenie zestawów promocyjnych, wystawianie faktur w imieniu 
klienta, cross-docking, optymalizacja potoków ładunkowych, obsługa zaopa
trzenia, inne usługi (m.in.: przeładunek, usługi warsztatowe, organizacja tar
gów i wystaw, przewozy przesyłek ekspresowych, transport kombinowany, pa
kowanie, zarządzanie terminalem przewozów kombinowanych, składowanie 
w magazynie i składzie celnym, nocne i dzienne dostawy części do stacji ser
wisowych). Zaledwie 13% (albo aż 13%) firm deklaruje usługi w zakresie e-
commerce14. Można uznać, że usługi wykonywane przez firmy na rzecz jedne
go klienta mają charakter kompleksowy, ponieważ przeciętnie cztery i powy
żej czterech rodzajów usług jest świadczonych przez 48% firm. Zgodnie 
również z wcześniejszymi danymi, są to przede wszystkim firmy prywatne, 
z kapitałem zagranicznym, koncentrujące swoją działalność na terenie kraju. 

13 Dane zaczerpnięte z opracowania: H. Brdulak, Innowacyjność na rynku..., op. cit., 
s. 80-81. 

14 Tamże, s. 82. 
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Wyposażenie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjno-logistycznych w sieć 
informatyczną daje w rezultacie lepszy dostęp do informacji dla wszystkich 
operatorów i ogniw łańcucha logistycznego. Pozwala to pokonywać różnorod
ne niedostatki i tzw. wąskie gardła łańcuchów logistycznych. Mogą one wyni
kać z różnych przyczyn: 

• w transporcie multimodalnym zapomina się czasami o satysfakcji nabyw
cy finalnej usługi, gdyż odpowiedzialność za jakość usługi „rozmywa" się 
między poszczególnych uczestników łańcucha logistycznego - np. trans
port kolejowy rzadko oferuje usługę typu „drzwi-drzwi", a przekraczanie 
granic państwowych utrudnia kierowanie łańcuchem dostaw; 

• rolę operatora logistycznego pełni czasami pośrednik handlowy, który 
może na przykład dla jednej strony kontraktu realizować usługę prze
woźnika branżowego a dla drugiej dostawcy usług o charakterze spe
dycyjnym; trudno wtedy o pełną koordynację procesu logistycznego; 

• pojedynczy operator, szczególnie mały, lokalny, może mieć rozliczne 
kłopoty koordynacyjne we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, 
tym bardziej że nie ma umów regulujących na gruncie europejskim 
kooperację operatorów logistycznych. 

Powyższym trudnościom próbuje się zaradzić za pomocą informatyzacji, 
wprowadzając w krajach Unii Europejskiej (ale także w Rosji) program 
TEDIM15. Program testowany od września 1997 r., a zastosowany od września 
2000 r., umożliwia planowanie operacji logistycznych sieciowo w czasie rzeczy
wistym. Z jego pomocą próbuje się przezwyciężyć szczególnie trzy problemy: 

• kłopoty z bieżącą kontrolą przesyłek w magazynach przejściowych 
i składach konsygnacyjnych, 

• trudności z planowaniem pracy celników oraz z zaliczkowym nalicza
niem należności celnych, 

• konieczność optymalizacji tras przebiegów poszczególnych wagonów 
kolejowych, szczególnie na styku współpracy z transportem morskim 
(promowym) i samochodowym. 

Zastosowanie zinternetyzowanego programu TEDIM w przewozach mię
dzy krajami basenu śródziemnomorskiego i Skandynawią oraz Sankt Peters
burgiem w Rosji dało zachęcające rezultaty. Najważniejsze korzyści można 
określić następująco: 

• internetyzacja łańcuchów logistycznych pozwala na lepsze identyfiko
wanie potrzeb w zakresie operacyjnego planowania wykorzystania 
środków transportu pozostających w dyspozycji przewoźników, 

15 TEDIM - Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management. Szczegóły w: 
„European Railway Review", September 2000, vcJ. 6, s. 47-48. 
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• przyspieszono reakcje na wymagania stawiane przez odbiorców usług, 
• ułatwiona została obsługa skomplikowanych przewozów multimodal-

nych angażujących różne gałęzie transportu, 
• przesyłki są cały czas monitorowane dzięki udoskonaleniu elektronicz

nego systemu kontroli i natychmiastowemu reagowaniu przez operato
ra logistycznego na wszelkie zmiany w terminach przewozów i dostaw, 

• zintegrowano, uproszczono i uporządkowano procedury związane 
z przewozami towarów, 

• uproszczone zostały procedury celne, zgodnie z oczekiwaniami zlece
niodawców usług, 

• wszelkie informacje o zakłóceniach w łańcuchu logistycznym (wypadki, 
działanie siły wyższej) są natychmiast przekazywane zainteresowanym 
stronom, 

• informacje o realizacji dostaw są przekazywane bez konieczności ku
mulowania raportów z realizacji operacji etapowych16. 

Poważne przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjno-logistyczne nie byłyby 
w stanie sprawnie zarządczo funkcjonować na współczesnym rynku bez 
wsparcia rozbudowanych systemów informatycznych. Firmy muszą często roz
strzygnąć dylemat: czy inwestować w aplikacje i narzędzia informatyczne, czy 
też skupić się na zarządzaniu marką swoich produktów usługowych i budowa
niu dobrych relacji z klientami. Spośród dwóch opcji tworzenia systemów in
formatycznych: 

• budowanych wewnętrznie poprzez tworzenie działów nadzorujących 
struktury informatyczne całej organizacji, 

• zlecania wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym obsługi informatycz
nej (outsourcing), 

wśród dużych firm na rynku transportowym przeważa model obsługi we
wnętrznej. Niektóre z nich mają bardzo rozbudowaną strukturę organizacyj
ną, wymagającą specyficznych systemów informatycznych. Do takich przed
siębiorstw należą na przykład firmy kurierskie zajmujące się dystrybucją wy-
sokowartościowych przesyłek drobnych i paczek. Program magazynowy 
obsługujący jedną z takich firm w Warszawie został opracowany przez Com
puter Service Matrix17. Przeznaczony jest do prowadzenia magazynu ilościo-
wo-wartościowego. Zapewnia automatyzację działań w rejestrze dokumentów 
obrotu magazynowego, jak i w prowadzeniu księgowości bez względu na ro-

16 Międzynarodowy system ekspedycji przesyłek, przewozów towarowych i rejestracji przesy
łek w Internecie, „Spedycja, Transport, Logistyka" 2000, nr 2, s. 61. 

17 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, „Spedycja, Transport, Logistyka" 
2000, nr 2, s. 38. 
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dzaj przedsiębiorstwa. Usprawnia obieg informacji i bieżącą aktualizację da
nych. Ewidencjonuje przychody i rozchody, umożliwia zarządzanie wieloma 
typami dokumentów, a także tworzenie różnorodnych zestawień i raportów 
dotyczących obrotu towarowego w czasie określonym przez użytkownika. 
Prowadzi rozliczenia z kontrahentami i monitoruje zamówienia. Zawiera 
również moduł logistyczny związany ze zleceniami transportowymi. 

Szczególna dbałość o klienta i proklienckie strategie rozwoju przedsię
biorstw usługowych wymagają wprowadzania systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie kontaktami z klientami. Zwłaszcza gdy są to 
duzi, wymagający klienci, jak na przykład wielkie sieci hipermarketów rozbu
dowywane na terytorium Polski. Obsługa transportowo-logistyczna takich 
klientów zmusza do bezbłędnego, bezpiecznego przekazywania w czasie rze
czywistym milionów informacji. Jeżeli w bliskiej przyszłości dojdzie do tego 
wirtualne rozliczanie transakcji, to można wyobrazić sobie rangę zastosowa
nia systemów informatycznych w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami 
transportowymi czy też logistycznymi. Niektóre z nich, zwłaszcza kontrolowa
ne przez kapitał niemiecki, szwedzki i holenderski, dysponują systemami 
CRM-Customer Relationship Management18. Obejmują one swoim zakresem 
kontakt z klientem, począwszy od chwili jego pozyskania (marketing), po
przez obsługę, sprzedaż, serwis, a na świadczeniu wsparcia (supportu) koń
cząc. Każda z firm ma indywidualne sposoby postępowania wobec klienta, 
oparte na teoretycznych modelach marketingu i sprzedaży lub wypracowane 
w praktyce i najczęściej głęboko osadzone w kulturze danej firmy. Na pol
skim rynku przykładem takiego systemu jest Clientele - pierwszy, w pełni 
spolonizowany system CRM, którego wyłącznym dystrybutorem jest firma 
Qmak International. Rola Clientele polega na informatycznym wsparciu new
ralgicznych momentów kontaktów z klientami: 

• służy kompletną informacją, bazą danych o klientach, 
• informuje o szybkości cyklu sprzedaży towarów u klientów, 
• umożliwia analizowanie efektów działań usługowych własnej firmy, 
• znakomicie poprawia jakość procesu informacyjnego i tym samym bar

dzo ważną z punktu zarządczego jakość informacji końcowej, zarówno 
u klienta jak i we własnej firmie. 

Zastosowanie systemów informatycznych w praktyce dużych firm trans-
portowo-spedycyjno-logistycznych oznacza zindywidualizowanie kontaktu 
z odbiorcami usług, automatyzację procesu sprzedaży oferowanych usług 
oraz dystrybuowanego towaru zleceniodawców, a tym samym poprawę jako
ści pracy wszystkich uczestników łańcuchów logistycznych i przyspieszenie 
cyklu sprzedaży. Wspólnym mianownikiem dla tych działań jest istotne zre-

18 Tamże, s. 38. 
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dukowanie kosztów funkcjonowania rynkowego i poprawa pozycji konkuren
cyjnej. 

Zasygnalizowane wyżej tendencje zmian jakościowych wśród uczestników 
polskiego rynku usług transportowych prowadzą do ważnego wniosku. Przed 
naszymi przedsiębiorstwami transportowo-spedycyjno-logistycznymi i tysiąca
mi ich pracowników stoi w najbliższej przyszłości ogromne zadanie edukacyj
ne - zrozumieć, polubić informatykę i uczynić z niej sprawne narzędzie za
rządzania firmą. Być może środkiem wymiany wartości intelektualnych w śro
dowiskach transportowych stanie się przy tym e-edukacja19. Bez szerokiego 
stosowania rozwiązań informatycznych i sprawnego komunikowania się 
z podmiotowo traktowanymi klientami firmy transportowe nie będą w stanie 
poprawić swojej pozycji konkurencyjnej na coraz trudniejszym rynku szeroko 
rozumianych usług transportowych. 

Bibliografia 

Brdulak H. (2000), Od spedycji do e-biznesu. Rynek usług logistycznych, „Businessman", nr 6. 
Brdulak H. (2000), Innowacyjność na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym, w: Przedsię

biorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku (pr. zb.), PTE, Warszawa. 
Brdulak J. (1998), Przestrzeń komunikacyjna w nowej filozofii biznesu, w: Mokslas ir gyvenimo 

kokube. V Tarptautine Konferencija, „Studium Wnense", vol. 8, nr 1. 
Brdulak J. (2000), Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju transportu, TRANSPORT 

2000, Kongres SITK, Kraków-Zakopane, wrzesień, z. 81. 
Brdulak J., Bachorski W. (1999), Organizacje inteligentne w polskim transporcie lotniczym, 

„Spedycja i Transport", nr 8. 
„European Railway Review" (2000), September, vol. 6. 
Gates B. (1999), Biznes szybki jak myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa. 
Hall E.T (1999), Taniec życia, Muza S.A., Warszawa. 
Międzynarodowy system ekspedycji przesyłek, przewozów towarowych i rejestracji przesyłek w In

ternecie (2000), „Spedycja, Transport, Logistyka", nr 2. 

19 E-szkolenia doceniają nie tylko wielcy światowej gospodarki (General Electric, 
KPMG, IBM), ale również setki mniejszych firm. W Polsce rynek szkoleń internetowych 
dopiero zaczyna się rozwijać. Największą firmą szkolącą wirtualnie jest Ogólnopolska 
Szkoła Informatyczna CompuTrain, spółka zależna od ComputerLand, która rocznie 
sprzedaje usługi za ok. 8 mln zł. W 2001 r. planowane jest powołanie Polskiego Uniwersy
tetu Wirtualnego przez spółkę Pro Futuro i lubelski Uniwersytet im. Marii Curie-Skło-
dowskiej. Firma John Bryce chce w ciągu najbliższych trzech lat wykształcić w Polsce wir
tualnie 5 tys. programistów (T. Świderek, Rynek jest wart 6,7 mld USD, „Rzeczpospolita" 
z 8 grudnia 2000 r.). Zdaniem piszącego te słowa najpilniej należałoby objąć szkoleniami 
wirtualnymi środowisko międzynarodowych przewoźników drogowych. Jest ono w Polsce 
zatomizowane, przestrzennie rozproszone i niestety ciągle bardzo konserwatywne. Jego in
stytucjonalny reprezentant - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 
w Warszawie - dysponuje środkami finansowymi i zlokalizowany jest w pobliżu infrastruk
tury informatycznej. 



276 Jacek Brdulak 

Najder J. (1998), Udział transportu w globalizacji światowej gospodarki, „Spedycja i Trans
port", nr 4. 

Płoszajski P. (2000), Zdążyć przed rewolucją, „Nowe Zycie Gospodarcze", nr 13. 
Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, red. nauk. J. Brdulak 

(2000), PTE, Warszawa. 
Roche D. (2000), Nowe technologie zmieniają rynki od fundamentów, „The Wall Street Jour

nal Europe" (dodatek „Gazety Wyborczej", kwiecień). 
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie (2000), „Spedycja, Transport, Logistyka", nr 2. 
Świderek T. (2000), Rynek jest wart 6,7 mld USD, „Rzeczpospolita" z 8 grudnia. 



Część IV 

E-biznes. 
Podejście regionalne 





Andrea Szalavetz 

Strukturalne i regionalne 
implikacje „nowej gospodarki" 
w krajach transformacji 
(na przykładzie Węgier) 

Wstęp 

Transformacja przemysłowa, rewolucjonizująca gospodarcze i operacyjne mo
dele byłych przedsiębiorstw państwowych, zdołała zaledwie osiągnąć poziom 
zaawansowany, kiedy to gospodarki przechodzące transformację po raz kolej
ny stoją przed nowym rodzajem rewolucji przemysłowej, do ich drzwi puka 
mianowicie „nowa gospodarka". 

Politycy muszą stawić czoło nie tylko konwencjonalnemu wyzwaniu, zwią
zanemu z likwidacją luk przedmiotowych i konceptualnych (Romer 1993), 
istniejących również w tej dziedzinie między gospodarkami przechodzącymi 
transformację a gospodarkami rozwiniętymi poprzez promowanie inwestycji 
w dyfuzję fizyczną i mentalne opanowanie technologii teleinformatycznej, ale 
także muszą zmierzyć się z największym wyzwaniem, jakim jest wyzwanie 
strukturalne i regionalne. 

W jaki sposób zmiana strukturalna może być skutecznie promowana 
i stać się celem działania, tak aby osiągnąć zawansowany poziom integracji 
krajowych gospodarek z międzynarodowymi strukturami gospodarczymi? 
Rozważmy przykład Węgier. Obecne włączenie Węgier do globalnej struktury 
światowej produkcji spowodowało, że udział produktów technologii zaawan
sowanej, zarówno w zdolnościach produkcyjnych ogółem jak i w eksporcie 
Węgier, znacznie spektakularnie wzrósł. Ewolucja struktur specjalizacji zosta
ła odzwierciedlona przez spektakularny wzrost obrotów branżowych z gospo-

* Niniejsze opracowanie jest poprawioną i znacznie rozwiniętą wersją pracy biorącej 
udział w konkursie o Nagrodę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w 2001 r. 
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darkami zaawansowanymi1. Czy można w takiej sytuacji dojść do wniosku, że 
państwo to jest na właściwej drodze, aby skutecznie stawić czoło wyzwaniom 
„nowej gospodarki"? 

Porównując zaawansowanie technologiczne2 lub stosunek cena/jakość3 

węgierskich produktów ze wskaźnikami innych gospodarek przechodzących 
transformację lub peryferyjnych państw członkowskich UE, naukowcy zazwy
czaj dochodzą do pozytywnych wniosków na temat stanu węgierskiej transfor
macji strukturalnej oraz konkurencji. 

Pierwszy rozdział niniejszego opracowania kwestionuje uniwersalną waż
ność takich pozytywnych wniosków, wyciągniętych na podstawie powyższych 
wskaźników. Analizując cechy charakterystyczne modelu operacyjnego „no
wej gospodarki" (olbrzymia rola aktywów niematerialnych), ukazuje wyraźnie 
pozytywne wyniki węgierskiego przemysłu produkcyjnego w innym świetle. 
Przykład Węgier można generalizować. Niniejszy dokument stara się odpo
wiedzieć na pytanie, czy można określić jako trwałe osiągnięcia moderniza
cyjne zaawansowanych państw, przechodzących transformację, których klu
czowymi członkami gospodarczymi są pionowo zintegrowane grupy dostaw
ców w przemysłach globalnych. 

Zjawiska związane z gospodarką nowego typu sprawiły, że wyzwania, któ
rym stawia czoło polityka rozwoju regionalnego, stały się poważniejsze. Takim 
regionalnym wyzwaniem, stojącym przed politykami, jest obniżenie nierówno
ści dochodów oraz promocja przestrzennie harmonijnego wzrostu poprzez 
wspieranie rozwoju regionalnego i stwarzanie dla zacofanych regionów wa
runków, dzięki którym mogłyby dogonić inne regiony. Regionalna struktura 
wzrostu wykazuje na Węgrzech duże zróżnicowanie. Pewne regiony bardzo 
szybko doganiają rozwinięte, stając się tym samym biegunami wzrostu, pod
czas gdy sytuacja innych ciągle się pogarsza, a niektóre stają się (wciąż pozo
stają) dramatycznie zacofane. Analiza struktury wzrostu regionalnego wyka
zuje, że znaczny wzrost w określonych regionach państwa stymulowany jest 
przede wszystkim bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Struktura sek
torowa wzrostu charakteryzuje się przejściem starej do „nowej gospodarki" 
dzięki inwestycjom od podstaw w sektory technologii zaawansowanej, takie 
jak: branża elektroniczna, sprzęt teleinformatyczny, części i komponenty ma
szynerii technologii zaawansowanej itp. Drugi rozdział niniejszego dokumentu 
próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy również w regionach zacofanych regio
nalna strategia rozwoju może być stymulowana przez promocję przejścia od 
starej do „nowej gospodarki", które opiera się na bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych. 

1 Carlin-Landesmann 1997; Eltetó 2000. 
2 Elteto 2000; Inotai 1999; Soós 2000. 
3 Landesmann-Burgstaller 1997. 
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Zmiany strukturalne w świetle ekonomii „nowej gospodarki" 

Jedną z najistotniejszych cech charakterystycznych globalizacji przemysłu jest 
zerwanie łańcucha wartości oraz geograficzna separacja czynności przed-
i poprodukcyjnych od samej produkcji4. Gospodarki przechodzące transfor
mację były i są głównymi beneficjentami dezintegracji produkcji (Feentsra 
1998), gdyż stały się ważnymi państwami docelowymi bezpośrednich inwesty
cji zagranicznych. Inwestycje takie promowały strukturalne udoskonalenia ta
kich gospodarek w dwojaki sposób: poprzez wdrażanie i szybką ekspansję no
wych branż (stymulowaną przez nastawione na skuteczność inwestycje od 
podstaw) oraz poprzez odnowę tradycyjnych branż. 

Niniejszy rozdział skoncentruje się na modernizacyjnym wpływie nowych 
branż i ograniczy się do dwóch uwag, dotyczących odnowy tradycyjnych branż. 

Pierwsza uwaga wiąże się z tym, że tworzenie od podstaw zagranicznych 
firm, specjalizujących się w niektórych branżach tradycyjnych (na przykład 
w przemyśle stalowym), może być również traktowane jako radykalna inno
wacja. Zagraniczne firmy przemysłu stalowego (założone od podstaw) 
wprowadziły na Węgrzech nowy typ firmy sektora schyłkowego. Zważywszy, 
że na Węgrzech branże schyłkowe są znacznie opóźnione w porównaniu 
z branżami w najbardziej zaawansowanych technologicznie państwach, ten 
typ firm, to znaczy firm ze skuteczną i zyskowną działalnością operacyjną 
oraz czystym (nie zanieczyszczającym środowiska) i dobrze wyposażonym, 
nowoczesnym parkiem maszynowym, był dotychczas całkiem nieznany. Fir
my prowadzące działalność operacyjną w segmentach schyłkowych na Wę
grzech przypominały bardziej zabytki w muzeum przemysłu niż nowoczesne 
zakłady. 

Druga uwaga dotyczy dramatycznej zmiany starych branż gospodarczych, 
spowodowanej rozwojem nowej gospodarki. Cechy charakterystyczne niektó
rych tradycyjnych branż znacznie się zmieniły w ciągu kilku ostatnich dziesię
cioleci (poważnie wzrosło ich zaawansowanie technologiczne i kapitałowe), 
co może do pewnego stopnia kwestionować kategoryzację, według której są 
one tradycyjne i wykorzystują proste technologie. Najwyższy czas ponownie 
rozważyć ustalone przez OECD5 kategorie branż, dzielące je na technolo
gicznie zaawansowane technologicznie, średnio zaawansowane technologicz
nie oraz wykorzystujące proste technologie, i pogrupować poszczególne bran-

4 Szalavetz 2000 a. Aby dowiedzieć się więcej na temat cech charakterystycznych piono
wych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, patrz Caves 1982. 

5 Kategorie zostaty określone w dokumencie Polityka branżowa w państwach OECD. 
Przegląd roczny, OECD, Paryż 1993 oraz poprawione w: Hatchichronoglou Thomas, Modyfi
kacja klasyfikacji sektorów i produktów technologii zaawansowanej, OECD, Paryż, Dokumen
ty robocze STI, nr 2, 1997 (wymienione w: Eltetó 2000). 
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że nie według kategoryzacji branżowej (zgodnie ze starymi uprzedzeniami), 
lecz według poziomu technologii, które wykorzystują6. 

Proszę rozważyć przykład tradycyjnego procesu produkcji stali. Obecnie 
branże nie mogą być charakteryzowane według stopnia, w jakim warunki pracy 
szkodzą zdrowiu - produkcja stali nie jest już starym, zanieczyszczającym śro
dowisko procesem. Jej technologia nie jest także sztywną technologią, charak
teryzującą się absolutną koniecznością wytworzenia ogromnych ilości w celu 
osiągnięcia korzyści skali. Dzisiejsze fabryki stali nie zatrudniają brudnych, spo
conych pracowników o zaczerwienionych twarzach, a na ich terenie nie ma już 
ciemnych hal oświetlonych czerwonym, roztopionym żelazem. Zamiast tego 
możemy tam obecnie zobaczyć urzędników oraz wyszkolonych techników, sie
dzących przed komputerami i kontrolujących zautomatyzowany proces. Infor
matyka całkowicie zmieniła proces produkcyjny przemysłu metalurgicznego. 

Nowe branże - „nowa gospodarka" 

Wprowadzenie nowych branż spowodowało wzrost w produkcji i eksporcie 
produktów zaawansowanej technologii. „Deklaracje zwycięstwa" są jednak 
problematyczne, gdyż zwykłe wskaźniki, wykorzystywane w porównaniach 
przekrojowych państw (technologiczne zaawansowanie sprzedawanych i ku
powanych produktów, proporcja produktów zaawansowanej technologii, śred
nio zaawansowanej technologii i produktów wykorzystujących prostą techno
logię, zakres handlu wewnątrz branży z zaawansowanymi gospodarkami) 
zniekształcają rzeczywisty obraz sytuacji. 

Mniej oczywista strona opisanego powyżej zniekształcenia, wynikającego 
stąd, że statyczne kategorie zaawansowanej technologii, średnio zaawansowa
nej technologii oraz technologii prostej nie odzwierciedlają zmian w technolo
gicznym zaawansowaniu określonych branż, wiąże się z tym, że kategorie tech
nologicznego zaawansowania odzwierciedlają technologiczne nakłady na 
sprzęt i produkty. Jednakże nakłady technologiczne nie są związane z nakła
dami pracy wykwalifikowanej w całkowitym wkładzie pracy. Chociaż technolo
giczne nakłady niektórych branż (elektroniki konsumenckiej, przemysłu samo
chodowego i części samochodowych, sprzętu teleinformatycznego) są wysokie, 
krajowe nakłady pracy nie charakteryzują się zaawansowaniem pod względem 
wiedzy, lecz prostotą i pracochłonnością (Szalavetz 1999). 

Według konwencjonalnej interpretacji udoskonaleń strukturalnych na Wę
grzech, włączeniu gospodarki Węgier do globalnych struktur produkcyjnych 
oraz intensywnej wzajemnej penetracji gospodarczej Węgier i państw uprze-

6 Szczegółowe informacje na ten temat w: Baily 2000; Panchak 1998; Szalavetz 2001. 
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myslowionych towarzyszyło przejście od starej do „nowej gospodarki". Obec
ny wysoki poziom integracji ze strukturami międzynarodowymi i szybka ewo
lucja struktury specjalizacji stanowią fundamenty trwałej modernizacji gospo
darczej oraz konwergencji z gospodarkami rozwiniętymi. Interpretacja ta 
charakteryzuje się jednak pewną przesadą. 

Po uważniejszym przyjrzeniu się obecnej strukturze specjalizacji można 
dojść do oczywistego wniosku, że nie gwarantuje ona trwałej modernizacji 
gospodarczej. Jednym ze znaczeń, które można generalnie przypisać nowej 
ekonomii7, jest większa rola technologii teleinformatycznej w gospodarce 
światowej oraz ekspansja sektorów wykorzystujących technologię teleinfor
matyczną. W tym sensie termin „nowa gospodarka" mniej lub bardziej od
powiada sytuacji na Węgrzech. Technologicznie zaawansowana część węgier
skiego eksportu wyrosła z nowo stworzonych branż, których większa część 
należy do branż „nowej gospodarki". Branże te, wraz z innymi nowo stwo
rzonymi (elektronika konsumencka, pojazdy, części i komponenty), stanowią 
rzeczywiste branże globalne. Wymagają one dużej skali działania, wielu dóbr 
pośrednich oraz są wysoce skoncentrowane. Strategia międzynarodowej eks
pansji inwestorów w tych branżach charakteryzuje się integracją pionową, 
która korzysta z różnic w cenach środków produkcji i z korzyści skali. Cho
ciaż obecnie i w niedalekiej przyszłości kraje przyjmujące inwestycje będą 
z nich mogły osiągać ogromne korzyści (w sensie dostępu do rynku, transfe
ru technologii do jednostek stowarzyszonych, akumulacji zdolności w takich 
jednostkach oraz w sensie udoskonalonych wskaźników makroekonomicz
nych, takich jak zdolności produkcyjne, eksport i zatrudnienie), na dłuższą 
metę ten rodzaj specjalizacji wygląda gorzej, niż się wydaje, z następujących 
powodów. 

Po pierwsze, większości inwestycji nastawionych na zwiększenie wydajno
ści dokonano właśnie w produkcji, tzn. w pojedynczym materialnym i „maso
wym" elemencie czynności „nowej gospodarki". Obszar działalności produk
cji charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów rentowności wśród 
różnych obszarów działalności firmy. Czynności przed-, a szczególnie popro
dukcyjne, są bardziej rentowne (Szalavetz 2000a, b). Można to zademonstro
wać na przykładzie coraz liczniejszych, tradycyjnych korporacji międzynaro
dowych, które przestały już uważać produkcję za swoją działalność podstawo
wą. Produkcja podlega zaopatrzeniu w ramach tej samej firmy (rzadko 
wykonywana jest w centralach międzynarodowych korporacji), a jej część za-

7 Pierwszym i najczęściej używanym znaczeniem „nowej gospodarki" jest „śmierć cyklu 
koniunkturalnego" w odniesieniu do wyjątkowo długiego wzrostu w gospodarce USA, które
mu towarzyszą wskaźniki mogące wskazywać na „koniec konwencjonalnych tez gospodar
czych". Wiele publikacji mówi o tej głównie makroekonomicznej kwestii i zadaje pytanie, 
czy można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, które miałyby zastosowanie również do innych 
gospodarek (aby zapoznać się z przeglądem literatury, patrz Stiroh 1999). 
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zwyczaj zlecana jest na zewnątrz. Obniżona jest również całkowita rentow
ność produkcyjnych zakładów jednofunkcyjnych w gospodarkach przechodzą
cych transformację, ponieważ w przypadku handlu wewnątrz firmy cena pro
duktów pośrednich zależy w mniejszym stopniu od sił rynkowych, a bardziej 
od wewnętrznych decyzji międzynarodowej korporacji. 

Po drugie, tempo tej tendencji z pewnością będzie wolniejsze i być może 
nawet się zatrzyma, mimo że lata osiemdziesiąte, a szczególnie dziewięćdzie
siąte, charakteryzowały się stale rosnącym udziałem produkcji zintegrowanej 
pionowo w produkcji światowej i w rezultacie nieustannie rosnącym udziałem 
handlu wewnątrz firmy w handlu światowym (UNCTAD 1999, 2000). Dlatego 
gospodarki przechodzące transformację nie są automatycznie niesione prądem 
rozwijającej się globalizacji, opartej na pionowej integracji. Wzrost integracji 
pionowej i zaopatrzenia wewnątrz tej samej firmy zwalnia tempo, zatrzymuje 
się i ustępuje miejsca strukturze stale rozwijających się sieci zewnętrznych. 

Powyższa hipoteza autorki jest sprzeczna z tezami międzynarodowej lite
ratury handlowej, ekstrapolującej obecne tendencje. Liczy ona na dalsze ro
snące znaczenie zarówno bezpośrednich inwestycji zagranicznych koncentru
jących się na eksporcie, jak i globalnej pionowej integracji produkcji. Zakła
da również dalszy rosnący udział handlu wewnątrz firmy w całościowym 
handlu światowym8. Przedstawiciele ekonomii organizacyjnej nie podzielają 
powyższego, godnego uwagi konsensusu wśród naukowców, badających ten
dencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz handlu światowego. 
Przedstawicie ci od dawna przewidują, że waga pionowej integracji w miarę 
upływu czasu będzie się zmniejszać i ustąpi miejsca nowym formom integracji 
(która niekoniecznie będzie opierać się na kapitale)9. 

Trzecie znaczenie „nowej gospodarki" dostarcza dodatkowych argumen
tów przeciw wystarczalności strategii modernizacji, skupiających się wyłącznie 
na włączeniu krajowych firm produkcyjnych w zaawansowanych państwach 
przechodzących transformację do globalnych sieci międzynarodowych korpo
racji, wykorzystujących zaopatrzenie wewnątrz firmy, tzn. skupiających się na 
przyciąganiu coraz większej liczby inwestycji, nastawionych na zwiększenie 
wydajności w branżach „nowej gospodarki". W nowym modelu operacyjnym 

8 Aby uzyskać kompleksowy przegląd literatury na ten temat, patrz Rojec 2000 
i UNCTAD 2000. 

9 Johnston-Lawrence 1988; Dess et al. 1995; Ashkenas 1995. Rozważając wpływ techno
logii teleinformatycznej oraz starając się odpowiedzieć na pytanie, czy technologia teleinfor
matyczna dokonuje rewolucji w dziedzinie „porządku gospodarczego", powinniśmy pamiętać 
o argumentach Mokyra: Rzeczywista rewolucja branżowa nie polega tylko na innowacjach 
technologicznych, ale na takich innowacjach, które wpływają na poziom organizacji branżowej 
(Mokyr 1997, s. 37). W przeciwieństwie do sceptyków „nowej gospodarki" (Gordon 2000), 
autorka niniejszego opracowania jest przekonana, że zjawisko to znacznie zmieni świat biz
nesu i ekonomii. 
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„nowej gospodarki" elementy materialne, nakłady materialne oraz wartość 
dodana, wyrastające z fizycznych czynności przetwarzania, stanowią coraz 
mniejszą część ogólnej wartości poszczególnych produktów. Wartość obecna 
jest dzisiaj w elementach niematerialnych czynności, takich jak innowacyjny 
pomysł wykorzystany w związku z produktem, nakłady na badania i rozwój 
w związku z produktem, nazwa firmowa produktu oraz usługi towarzyszące 
itp. Trzecie znaczenie „nowej gospodarki" dotyczy nowych sposobów tworze
nia wartości i coraz większej roli aktywów niematerialnych10. Oprócz erozji 
udziału nakładów materialnych w całościowej wartości, ciągle spada również 
znaczenie wzrostu efektywności, wynikającego z oszczędności związanych 
z bezpośrednimi kosztami produkcji. Spadek ten spowodowany jest technolo
gią (rutynowe fizyczne oraz umysłowe zadania coraz częściej wykonywane są 
przez inteligentne maszyny) oraz zmianami w orientacji strategicznej firm 
produkcyjnych. 

W ten sposób technologia, lub w szerszym znaczeniu „nowa gospodarka", 
obniża zyski z inwestycji nastawionych na poprawę wydajności. Jeśli chodzi 
o zmiany w strategicznej orientacji firm produkcyjnych, nowe modele opera
cyjne „nowej gospodarki" wiążą się z dodaniem nowych źródeł wartości, za
miast z wykorzystywaniem tradycyjnych strategii, opartych na „udziale rynko
wym" (zabieranie udziału rynkowego innym firmom). Globalne firmy pro
dukcyjne, na przykład renomowane firmy wymieniane przez pismo 
„Fortune", od dawna redefiniują swój łańcuch wartości oraz czynności usłu
gowych, takich jak finansowanie, wsparcie techniczne, konserwacja, czynności 
udoskonalające itp. Udział usług w dochodzie ogółem tradycyjnych firm pro
dukcyjnych, takich jak GE lub IBM, stał się tak wysoki, że trudno już przypi
sać je firmom produkcyjnym. 

W takim nowym modelu operacyjnym wpływ integracji nowego typu na 
handel międzynarodowy zaczyna wzrastać kosztem integracji pionowej. Miej
sce pionowo zintegrowanych, międzynarodowych korporacji, zwiększających 
swoją skuteczność dzięki przerwaniu łańcucha wartości, tworząc zintegrowane 
pionowo organizacje i optymalizując przestrzenne różnice w cenach środków 
produkcji, zajęte zostanie przez poziome sieci11 powiązanych firm, które sta
ną się z pewnością głównymi uczestnikami konkurencji rynkowej. Zamiast 
obecnej przewagi dwóch głównych typów handlu (handlu między branżami 

10 Aby zasięgnąć więcej informacji, patrz Boulton et al. 2000. 
11 „Poziome" dotyczy tutaj nie tylko braku koordynacji hierarchicznej (Dunning 1995), 

ale również transakcji zewnętrznych (w przeciwieństwie do byłych transakcji wewnętrznych 
przeprowadzanych w ramach organizacji międzynarodowych korporacji). Dunning w swojej 
prekursorskiej książce z 1997 r. zgadza się z tezami przedstawicieli ekonomii organizacyjnej 
(patrz przypisy 9 i 18). Wskazuje na rozmywające się granice międzynarodowych korporacji, 
zdefiniowane na podstawie ich struktury własności, będącej wynikiem rosnącej interakcji 
i współpracy z innymi firmami. 



286 Andrea Szalavetz 

oraz wewnątrz branży), spektakularnie wzrośnie udział handlu między firma
mi, powiązanymi w handlu światowym. Firmy te niekoniecznie są powiązane 
kapitałowo. Pomimo że są one dla siebie wzajemnymi dostawcami strategicz
nymi, nie muszą znajdować się w tej samej (całościowej) branży (np. sieć sta
nowi szerszą kategorię niż zwykła grupa dostawców części). Niektóre firmy 
w sieci wykonują usługi świadczone innym firmom i niektóre z nich specjali
zują się w jednym obszarze działalności12. W pewnym sensie handel dokony
wany między nimi można nazwać handlem wewnątrz jednej branży, pod wa
runkiem że w nowym modelu operacyjnym pojęcie „branża" zostanie zredefi-
niowane, podobnie jak miało to miejsce w przypadku pojęcia „produkcja". 
Zamiast dawnego znaczenia „produkcji", odnoszącego się do tradycyjnej roli 
producenta w łańcuchu wartości, polegającej na produkcji i sprzedaży towa
rów, termin „produkcja" obecnie odnosi się do skomplikowanego systemowe
go procesu produkcji (Panchak 1998). W podobny sposób znaczenie poszcze
gólnych branż produkcyjnych będzie obejmować skomplikowaną sieć powią
zanych branż i usług. 

W dalszej części pracy trzeci typ handlu, czyli handel między powiązany
mi firmami, określę jako „handel wewnątrz powiązanych firm" (IRIT). 
Wzrost IRIT jest powodowany wzrostem udziału usług w obrotach handlo
wych. Udział IRIT w handlu światowym z pewnością wzrośnie kosztem han
dlu wewnątrz jednej firmy, gdyż IRIT łączy się z typem relacji, który 
w mniejszym stopniu opiera się na kapitale. 

Jeśli istnieje szansa, że powyższa hipoteza zostanie poparta dowodem em
pirycznym, najwyższy czas zastanowić się nad sposobem dywersyfikacji strate
gii wzrostu gospodarek przechodzących transformację, które obecnie opierają 
się wyłącznie na próbach przyciągania maksymalnie wielu bezpośrednich in
westycji zagranicznych do branż zaawansowanych technologicznie (np. branż 
wymagających dużej skali działania i związanych z „nową gospodarką"). 

Oczywiście technologiczne, strukturalne oraz strategiczne zmiany w no
wym modelu operacyjnym „nowej gospodarki" nie wskazują na koniec, lecz 
raczej na dogłębną metamorfozę tradycyjnej produkcji. Gospodarki przecho
dzące transformację muszą pamiętać o takiej metamorfozie w trakcie opraco
wywania długoterminowych strategii dla twórców polityk przemysłowych. 
Niezależnie od tego, że postęp takiej metamorfozy jest geograficznie nierów
ny, gospodarki przechodzące transformację muszą liczyć się z jej skutkami ze 
znacznym opóźnieniem czasowym; już teraz należy przedsięwziąć kroki przy
gotowujące je do tego. 

12 Coraz częściej firmy zlecają na zewnątrz usługi firmowe i funkcjonalne, takie jak 
usługi finansowe, logistyka, wsparcie techniczne, konserwacja, rozbudowa i eksploatacja sys
temów oprogramowania, projektowanie, audyt, reklama, zasoby ludzkie, usługi internetowe, 
jak również kluczowe fazy wprowadzania na rynek nowych produktów oraz zaawansowanego 
rozwoju (Quinn 2000). 
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Rozważmy przykład Irlandii. Niedawno państwo to opisano jako najbar
dziej wyróżniający się przykład sukcesu materialnego (sic!) w zamożnym świe
cie13. PKB tego państwa wzrastało około 8% rocznie w ciągu ostatnich pięciu 
lat, zaś bezrobocie spadło z rekordowego poziomu w latach dziewięćdziesią
tych, wynoszącego prawie 20%, do około 4% obecnie14. Głównym powodem 
tego spektakularnego wyniku jest fakt, że inwestorzy inwestują tam miliardy 
dolarów w branże „nowej gospodarki". Czy ten przykład nie jest sprzeczny ze 
wszystkimi ostrzeżeniami i argumentami, wymienionymi w tym dokumencie? 
Odpowiedź na to pytanie brzmi: i tak, i nie. 

Tak, jest on sprzeczny w sensie dostarczenia dowodów na temat trwałego 
sukcesu gospodarczego, opierającego się na specjalizacji Irlandii w produkcji 
zaawansowanej technologii. Specjalizacja ta może początkowo być opisana za 
pomocą cech charakterystycznych dla „starego modelu operacyjnego": zinte
growani pionowo dostawcy, prowadzący działalność w branżach globalnych, 
montażowy rodzaj pracy, niska jednostkowa wartość dodana z jednej strony 
oraz wysoka łączna wartość dodana z powodu dużych i rosnących zdolności 
produkcyjnych z drugiej. Lecz jednocześnie przykład Irlandii nie jest sprzecz
ny z ostrzeżeniami i argumentami niniejszego dokumentu, gdyż irlandzka po
lityka przemysłowa bardzo skutecznie i spektakularnie przyczyniła się do 
zmiany kierunku (wprowadzając cechy charakterystyczne dla nowego modelu 
operacyjnego). Polityka gospodarcza promowała rozprzestrzenianie się usług 
świadczonych innym firmom (państwo to zajmuje kluczową pozycję w global
nym przemyśle oprogramowania) oraz próbowała zachęcić krajowe produk
cyjne spółki zależne międzynarodowych korporacji do zlokalizowania tam 
zadań związanych z badaniem i rozwojem. Według średnioterminowego prze
glądu ESRI15, w ciągu następnych dziesięciu lat będziemy świadkami stop
niowego przejścia od produkcji technologii zaawansowanej do usług rynko
wych, w szczególności usług napędzających wzrost, sprzedawanych i kupowa
nych na rynku międzynarodowym. 

Integracja powierzchowna i głęboka 

Zaawansowane gospodarki przechodzące transformację powinny tak opraco
wać swoją politykę, aby promować przejście od starego do nowego modelu 
operacyjnego w ramach ich integracji z międzynarodowymi strukturami gospo-

13 Lloyd J., The Country that Said Yes (Ireland's economic performance since joining 
European Union) New Statesman, 9 października 2000, s. 15. 

14 Mudd 2000 i Quarterly Economic Commentary, grudzień 2000. 
15 D. Duffy, J.F. Gerald, I. Kearney, D. Smyth, Medium Term Review, 1999-2005, paź

dziernik 1999, nr 7, „The Economic and Social Research Institute" (ESRI). 



288 Andrea Szalavetz 

darczymi. Zakończona sukcesem integracja, oparta na starym modelu opera
cyjnym (włączonym do pionowo zintegrowanych struktur czynności produkcyj
nych międzynarodowych korporacji produkcyjnych), może przynieść ogromne 
i spektakularne korzyści, niemniej jednak integracja taka pozostaje integracją 
powierzchowną. Jej oparcie na branżach „nowej gospodarki" oraz fakt, że 
produkty montowane w kraju są produktami zaawansowanej technologii, mo
gą przesłaniać cechy charakterystyczne dla „starego modelu operacyjnego", 
które przejawia. Politycy oraz analitycy ekonomiczni nie powinni się jednak 
łudzić: w erze, w której koordynacja hierarchiczna staje się coraz mniej istot
na (spadek zysków netto rynków zinternalizowanych), integracja ta ciągle pod
lega surowej kontroli hierarchicznej i z tego powodu nie jest trwała. 

Integracja z pionowymi strukturami międzynarodowych korporacji od za
wsze była niezwykle istotną kotwicą modernizacji przemysłowej gospodarek 
przechodzących transformację. Niemniej jednak powinna ona być uważana 
za pierwszy krok, po którym powinno nastąpić dalsze dynamiczne udoskona
lenie struktury integracji. Krajowe spółki zależne, funkcjonujące w gospo
darkach przechodzących transformację, posiadają struktury głębokiej inte
gracji, jeśli ich czynności obejmują elementy nowego modelu operacyjnego 
„nowej gospodarki" (jeśli ich wartość dodana nie ogranicza się do aktywów 
materialnych, ale składa się również z właściwego udziału aktywów niemate
rialnych). 

Środki polityczne, promujące dynamiczne udoskonalanie struktury inte
gracji, obejmują wsparcie specjalizacji w usługach świadczonych innym fir
mom oraz w ramach przemysłu trzeciego sektora gospodarczego (przejście 
części czynności głównych firm produkcyjnych od fizycznej produkcji towarów 
do niefizycznych czynności, takich jak usługi i rozbudowa oprogramowania). 

Oprócz tego polityka przemysłowa powinna promować powiększanie 
portfela obszaru działalności krajowych spółek zależnych (Szalavetz 2000 b). 
W erze, gdy produkcja stała się systemowym procesem produkcji, a nie czy
sto fizycznym procesem produkcji, jednofunkcyjne zakłady produkcyjne w go
spodarkach przechodzących transformację mogą utrwalić swoją obecną pozy
cję w ramach organizacji macierzystej ich międzynarodowych korporacji jedy
nie poprzez przejęcie dodatkowych obszarów działalności, związanych z ich 
czynnościami produkcyjnymi16. Polityka powinna promować akumulację zdol
ności krajowych zakładów produkcyjnych, tak aby były one zdolne funkcjono
wać jako pełnoprawni uczestnicy gry rynkowej w systemowym i sieciowym 
procesie produkcyjnym17. 

16 Przykłady obejmują takie funkcje, jak: zaopatrzenie, logistyka, badania i rozwój, 
opracowanie oprogramowania związanego z produkcją, usługi towarzyszące związane z pro
duktem (na przykład usługi wsparcia technicznego), marketing oraz sprzedaż itp. 

17 Birkinshaw 1996 i Birkinshaw-Hood 1998. 
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Zjawiska „nowej gospodarki", upadek hierarchii, wzrastający zakres pozio
mej organizacji czynności18 wiążą się z ogromnymi możliwościami zarówno na 
poziomie mikro (dla firm produkcyjnych prowadzących działalność na rynkach 
peryferyjnych), jak i na poziomie makro (w sensie doganiania innych regio
nów). Możliwości te jednak mogą być wykorzystane jedynie pod warunkiem 
uważnego opracowania odpowiedniej polityki (Johnston 2000; Visco 2000). 

„Nowa gospodarka" i polityka rozwoju regionalnego 

Jednym z najbardziej widocznych zjawisk towarzyszących, zarówno zawanso
wanym gospodarkom, jak i gospodarkom przechodzącym transformację, jest 
przestrzenna koncentracja czynności gospodarczych. Pomimo że samowzmac-
niający się proces konsolidacji branżowej był po raz pierwszy opisany na pod
stawie konsolidacji pewnych odnowionych branż tradycyjnych19, w nowej eko
nomii konkurencji (Porter 1998), w której politycy uważają konsolidacje 
branżowe za kluczowe narzędzia umożliwiające wzrost narodowy i międzyna
rodową konkurencję, konsolidacje takie zazwyczaj obejmują branże zaawan
sowanych technologii (oraz usługi finansowe i usługi świadczone innym 
przedsiębiorstwom). 

Prowadząc badania dotyczące zachowania, np. wyboru lokalizacji po
nadnarodowych korporacji, Nachum (2000) poszerzył koncepcję konsolidacji 
argumentując, że dotyczy ona nie tylko małych i krajowych firm, lecz również 
międzynarodowych korporacji. W rzeczywistości, w wyniku globalizacji branż, 
konsolidacje oraz wyłanianie się rejonów branżowych stymulowane są po
przez jednostki zależne międzynarodowych korporacji. Proces przestrzennej 
koncentracji ostatnio przyspieszył tempo, co częściowo może tłumaczyć god
ną uwagi stabilizację regionalnych nierówności w Europie20 i poszerzanie re
gionalnych dysproporcji w gospodarkach przejściowych. 

18 Patrz Ashkenas 1995 i Dess et al. 1995, zawierające informacje na temat transgra-
nicznych organizacji oraz granic pionowych (granice między poziomami i stanowiskami pra
cowników), poziomych (granice między funkcjami i dyscyplinami), zewnętrznych (granice 
między firmą i jej dostawcami) oraz geograficznych (granice między lokalizacjami, kulturami 
i rynkami), które to granice są coraz mniej szczelne. 

19 ... takich jak branża odzieżowa i obuwnicza (Marshall 1920). 
20 Martin (1999) w zwycięskim eseju konkursu o nagrodę EBI wyraził zdziwienie słaby

mi wynikami, które mogą osiągnąć duże ilości transferów regionalnych w Unii Europejskiej 
(sumy poświęcone politykom regionalnym odpowiadają jednej trzeciej budżetu Wspólnoty 
i są drugą co do wielkości pozycją po wspólnej polityce rolnej). Mimo ogromnych transfe
rów, nierówności regionalne między regionami europejskimi ciągle się utwierdzają, zaś pro
ces konwergencji jest niezwykle powolny. 
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Doświadczenie, zarówno w gospodarkach transformowanych jak i zaawan
sowanych, odrzuca hipotezę, według której przyspieszenie wzrostu krajowego 
prowadzi do pomniejszenia dysproporcji regionalnych21. Zwłaszcza na Wę
grzech można zauważyć koncentrację wzrostu. Koncentracja ta przejawia się 
nie tylko w strukturze przestrzennej, lecz także poprzez sytuację, w której kil
ka międzynarodowych firm odpowiada za wyjątkowo wysoki udział zarówno 
w zdolności produkcyjnej, jak i w eksporcie. 

Mierzony liczbą firm, udział firm zagranicznych22 w gospodarce węgier
skiej wynosi 9,8% (1999). Ich udział w wartości dodanej brutto wynosi jednak 
52,4%, w eksporcie 82%, zaś w stałych inwestycjach 88,2%! 

Koncentrację eksportu najlepiej mierzyć udziałem dziesięciu najistotniej
szych produktów eksportowych w eksporcie ogółem. Poniższe dane dotyczą 
eksportu Węgier do UE (15), który w 1999 roku odpowiadał 76,2% eksportu 
ogółem. Udział dziesięciu najistotniejszych produktów eksportowych do UE 
na 5-cyfrowym poziomie Standardowej Międzynarodowej Klasyfikacji Han
dlowej (SITC) wynosił na Węgrzech w roku 1998 35,64%23. Dla celów po
równawczych podaję odpowiednie wartości, dotyczące innych gospodarek 
przejściowych: Polska - 21,66%, Słowenia - 28,08%, Czechy - 22,33%, Esto
nia - 39,71% (źródło: Elteto 2000 b). 

Większość z tych firm funkcjonuje w branżach zaawansowanej technologii 
oraz „nowej gospodarki"24 i jest skonsolidowana w kilku rejonach branżo
wych zachodnich Węgier. 

Mniej oczywistą stroną takiej struktury koncentracji wzrostu jest znaczny 
wzrost dysproporcji regionalnych, bowiem regiony zacofane mają coraz 
mniejsze perspektywy na dogonienie regionów rozwiniętych25. 

Logiczna reakcja polityków na ten problem polegała na opracowaniu 
strategii rozwoju regionalnego, promującej napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz oparte na takich inwestycjach przejście od starej do „no-

21 Patrz Dokumenty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (tom 5, nr 1 i 2), poświęcone 
temu tematowi. 

22 Wspominając firmy zagraniczne, mamy na myśli spółki stanowiące w większości lub 
w pełni własność zagraniczną. Źródło danych niniejszego akapitu: Zoltan Pitti i GKI Econo
mic Research Co. 

23 Procent całkowitego eksportu do UE 
24 Typowe węgierskie produkty eksportowe obejmują (kolejność według ważności, naj

ważniejsze na początku): silniki tłokowe, jednostki pamięci dla przetwarzania danych, apara
tura wideo do nagrywania i odtwarzania, pojazdy silnikowe do transportu osobowego, części 
do urządzeń automatycznego przetwarzania danych, czytniki magnetyczne lub optyczne, od
biorniki telewizyjne, rejestratory dźwięku lub wizji w kolorze itp. (Elteto 2000 b). 

25 Różnice regionalne (mierzone za pomocą PKB na głowę w najbogatszym regionie 
zgodnie ze strukturą klasyfikacyjną Nomenklatury Jednostek Terytorialnych na potrzeby Sta
tystyki - NTUS III - na najbiedniejszy region w procentach) wzrosły z 304,4% w 1994 do 
355,5% w 1998 roku (Rechnitzer 2000). 
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wej gospodarki" również w regionach zacofanych. Ten rozdział poświęcono 
analizie, czy takie podejście jest właściwe i wykonalne. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę dominującą rolę, jaką odgrywają firmy zagra
niczne w gospodarce węgierskiej oraz to, że ryzykując pewną przesadę można 
stwierdzić, iż gospodarka ta funkcjonuje dzięki zagranicznym inwestorom, 
możemy dojść do wniosku, że takie podejście polityków jest poprawne. 

Według Markusena i Venablesa (1999) bezpośrednie inwestycje zagranicz
ne przyczyniają się do zmiany strukturalnej na dwa sposoby. Po pierwsze, 
promują strukturalne udoskonalenie istniejących branż poprzez przyspiesze
nie ich wyjścia z segmentów niekonkurencyjnych i przepływ do segmentów 
o wyższym potencjale wzrostu. Po drugie, przyczyniają się do dywersyfikacji 
poprzez wprowadzenie nowych czynności produkcyjnych i usługowych. 

Korzystny wpływ prosperujących i szybko rozwijających się krajowych jed
nostek zależnych międzynarodowych korporacji jest oczywisty i do pewnego 
stopnia kwantyfikowalny. 

Opisuję jakość regionu (jego pozycję wzdłuż continuum, na którego bie
gunach widzimy z jednej strony regiony zacofane i kryzysowe, a z drugiej 
strony regiony o wysokim wzroście) za pomocą hipotetycznego wskaźnika 
elastyczności (F). 

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na elastyczność regionów 
zależy zarówno od ilości, jak i jakości cech charakterystycznych napływu ta
kich inwestycji. Efekt ilościowy składa się z dwóch czynników: wzrostu (G) -
np. bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do ponowienia 
wzrostu26 oraz wzrostu zatrudnienia - zaś dywersyfikacja może być mierzona 
za pomocą udziału nowych czynności (DNA). 

Efekt jakościowy bezpośrednich inwestycji zagranicznych obejmuje jego 
efekt modernizacji mierzony za pomocą krajowej wartości dodanej (VA), 
efekt sieciowy (N) nowo stworzonych jednostek zależnych i jego efekt aglo-
meracyjny (A). 

Wartość dodana to złożony wskaźnik, obejmujący zarówno elementy jako
ściowe, jak i ilościowe. Efekt jakościowy jest najlepiej odzwierciedlony przez 
jednostkową wartość dodaną czynności. Zgodnie z tym, co zademonstrujemy 
później, duże zdolności produkcyjne zazwyczaj kryją niską jednostkową war
tość dodaną, co wynika z wysokiej wartości dodanej ogółem. 

Przez efekt sieciowy rozumiem zakres, w którym przedsiębiorstwa inwe
stycji zagranicznych na nowo organizują swoje relacje gospodarcze w dół 
i w górę strumienia w danym okresie i zostają osadzone w regionie. Efekt 
sieciowy przedsiębiorstw inwestycji zagranicznych jest mocno związany z ich 

26 Mimo że zwiększona efektywność operacyjna spowodowana restrukturyzacją z zasady 
stanowi efekt jakościowy, wynikający z takiej sytuacji wzrost konkurencyjności może być 
mierzony za pomocą wskaźnika wzrostu. 
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efektem aglomeracyjnym, przez co rozumiem dobrze wszystkim znane zjawi
sko, w którym przedsiębiorstwa inwestycji zagranicznych zachęcają do lokali
zacji powiązanych czynności w swoim sąsiedztwie.27 

Wszystkie te czynniki można włączyć do następującego równania: F = 
= f(G,DNA,VA,N,A). 

Jednakże obecnie nie będziemy koncentrować się na kwantyfikacji ko
rzystnych efektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kwestią, którą na
leży na tym etapie rozważyć, jest pytanie, czy odnowa zacofanych regionów 
stymulowana jest przez lokalizację branż „nowej gospodarki", czy też przez 
inwestycje w inne, mniej zaawansowane technologicznie (bardziej absorbo-
walne) branże. 

Branże „nowej gospodarki" mają spektakularny wpływ na element G po
wyższego równania. Branże te wymagają dużej skali działania oraz są wysoce 
skoncentrowane w skali światowej. Zdolności produkcyjne krajowych zakła
dów produkcyjnych nie są skoncentrowane na zaopatrywaniu rynku krajowe
go, lecz na zaopatrywaniu rynku światowego spółki macierzystej w ramach 
międzynarodowej korporacji. Dlatego wielkość zdolności produkcyjnych jest 
zazwyczaj wystarczająco duża, aby wywrzeć spektakularny wpływ na regional
ny PKB. Niemniej jednak, tak jak to powiedziano w pierwszym rozdziale ni
niejszego dokumentu, branże te wymagają kapitału i technologii, podczas gdy 
czynności w krajowych zakładach produkcyjnych są pracochłonne. Powoduje 
to znaczny wzrost krajowego zatrudnienia. Innym wnioskiem, wyciągniętym 
na podstawie prostej i pracochłonnej natury takich czynności, jest twierdze
nie, że niezależnie od wysokich nakładów technologicznych na produkty, 
branże „nowej gospodarki" są dobrze absorbowalne nawet w regionach zaco
fanych z relatywnie niskim średnim poziomem wykształcenia. Pracownicy 
przechodzą szkolenia jedynie przez trzy lub cztery tygodnie, po czym są zdol
ni do wykonywania wymaganych prostych zadań montażowych. 

Wpływ branż „nowej gospodarki" na dywersyfikację (element D z powyż
szego równania) jest oczywisty. Ich wpływ jest bardziej jednoznaczny w przy
padku wartości dodanej (VA). Chociaż znacznie wzrasta wartość dodana ogó
łem regionów, w których stworzono branże „nowej gospodarki", jednostkowa 
wartość dodana takich czynności jest zazwyczaj niska. W ten sposób, jeśli 
w pomiarze wykorzystamy wskaźnik jednostkowej wartości dodanej, efekt ja
kościowy inwestycji w branże „nowej gospodarki" jest raczej na pierwszy rzut 
oka marginalny. (Później, w wyniku akumulacji ich zdolności technologicz
nych, spółki mogą zaangażować się w bardziej wyrafinowane zadania produk
cyjne, stopniowo wspinając się po drabinie technologicznej. W ten sposób 
wzrasta również ich jednostkowa wartość dodana.) 

27 W Csaki et. al. 1996 omawiany jako efekt współczynnika bezpośrednich inwestycji za
granicznych. 
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Efekt sieciowy (N) branż „nowej gospodarki" jest zazwyczaj bardzo niski. 
Konsolidacje, obejmujące branże „nowej gospodarki" (szczególnie w gospo
darkach przejściowych) są wyjątkowe, ponieważ nie posiadają jednej z klu
czowych cech konsolidacji. Do takich konsolidacji odnosi się jedynie 
przestrzenna koncentracja poszczególnych branż, a nie intensywne pionowe 
i poziome związki między poszczególnymi uczestnikami rynku. Zgodnie z kla
syfikacją Markusena (1996), konsolidacje te są satelitarnymi przemysłowymi 
platformami z minimalnym handlem wewnątrz rejonu wśród kupców, charak
teryzujących się związkami z firmami zewnętrznymi, zwłaszcza ze spółką ma
cierzystą. 

Efekt aglomeracyjny branż „nowej gospodarki" jest szczególnie silny, bio
rąc pod uwagę fakt, że przedstawiciele branż mają tendencję do lokalizowa
nia się blisko siebie. Dlatego regiony zacofane, nacechowane niewielką ak
tywnością przemysłową lub też regiony z pogarszającą się sytuacją, specjalizu
jące się w pewnych tradycyjnych branżach, są w gorszej sytuacji, jeśli chodzi 
o przyciąganie inwestycji w branże „nowej gospodarki". 

Podsumowując, pomimo że efekt jakościowy branż „nowej gospodarki" 
jest dwuznaczny, ich efekt ilościowy w dziedzinie rozwoju regionów, w któ
rych skoncentrowani są przedstawiciele branż, jest szczególnie silny. Jeśli 
projekty rozwoju regionalnego, mające na celu rozpoczęcie działalności go
spodarczej nowych firm, zakończą się sukcesem w kwestii zachęcania do lo
kalizacji na ich terenie pionierskich przedstawicieli takich branż, istnieje 
szansa, że będziemy mieć w takiej sytuacji do czynienia z pewną siłą napędo
wą (np. inni przedstawiciele będą podążać za pionierami, zaś efekt aglomera
cyjny zostanie uaktywniony). 
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Siergiej B. Perminov 

Upowszechnianie 
technologii handlu 
elektronicznego w Rosji 

Handel elektroniczny a budowanie instytucji rynkowych 

W przeciwieństwie do niektórych gospodarek pokomunistycznych - Polski 
i Węgier - Rosja nie dokonała jeszcze istotnego postępu na drodze ku gospo
darce wolnorynkowej. W ciągu ostatniej dekady drastycznie spadł rosyjski 
PKB oraz stopa życiowa, choć wzrosły one nieznacznie w 2000 roku w związ
ku z nadspodziewanie wysokimi światowymi cenami ropy naftowej. 

Nie ma przeszkód natury ekonomicznej dla szybkiego wzrostu gospodar
czego w Rosji, dysponującej odpowiednimi zasobami naturalnymi, wykwalifi
kowaną siłą roboczą, potencjałem naukowo-badawczym oraz wolnymi moca
mi produkcyjnymi. Poziom PKB per capita wynosi jednak poniżej 15% pozio
mu w USA. Główna przyczyna natury ekonomicznej - to nierówna 
i nieuczciwa konkurencja, która powoduje niską wydajność praktycznie we 
wszystkich działach gospodarki rosyjskiej. Jest to cena, którą Rosja płaci za 
zbyt powolne kształtowanie nowoczesnych instytucji rynkowych. 

W Rosji wykonano już ogromną pracę biurokratyczną (prawo własności, le
gislacja regulująca kwestie bankructwa, prawo o zobowiązaniach itp.), jednak 
znacznie trudniejsze wydaje się spowodowanie, by nowoczesne mechanizmy ryn
kowe zaczęły praktycznie funkcjonować. Nie wystarczy opracować i opubliko
wać odpowiednie ustawy, by zmienić ludzkie przyzwyczajenia i wzajemne rela
cje. Instytucje zmieniają się bardzo wolno, mają jednak poważny wpływ na wy
niki gospodarcze. Dlatego też budowanie instytucji rynkowych stanowi kluczowy 
punkt polityki gospodarczej w krajach pokomunistycznych (G. Kołodko 1999). 

Niestety, prawo w Rosji nigdy nie funkcjonowało prawidłowo. Powszech
nie wiadomo, że z perspektywy historycznej życie gospodarcze było tam za-
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wsze regulowane przez stosunki międzyludzkie, a nie przez prawo. Zbyt duża 
jest liczba ludzi gotowych do naruszenia prawa, zaś instytucje odpowiedzialne 
za przestrzeganie prawa - zbyt słabe i skorumpowane. 

Uważamy, że technologie handlu elektronicznego umożliwiają Rosji do
konanie ogromnego i nieoczekiwanego skoku w budowaniu instytucji rynko
wych oraz tworzeniu warunków do stałego, długofalowego wzrostu gospodar
czego. Jest to możliwe, ponieważ technologie handlu elektronicznego dyspo
nują prężnym zapleczem technicznym, a ich upowszechniania nie można 
administracyjnie zakazać. Proces ten należy postrzegać jako główną siłę na
pędową tworzenia instytucji wolnorynkowych w Rosji oraz integrowania jej 
z rynkiem światowym. Co więcej, upowszechnianie handlu elektronicznego 
należy i można intensyfikować bez poważnych nakładów inwestycyjnych. 

Pod względem poziomu sprzedaży handel elektroniczny w Rosji znajduje 
się obecnie 5 lat za rynkiem on-line w USA. Podobnie jak w przypadku in
nych technologii, upowszechnienie technologii handlu elektronicznego bez ja
kiegokolwiek zarządzania będzie procesem długotrwałym. W obecnym środo
wisku ekonomicznym technologie handlu elektronicznego wymagają określe
nia i wdrożenia konkretnej polityki (programu), co pozwoliłoby na 
przyspieszenie całego procesu. Nie jest to wyłącznie kwestia edukacji ekono
micznej. Proces upowszechniania wymaga nadzoru i podejmowania odpo
wiednich decyzji. 

Głównym powodem, dla którego kwestia ta ma takie znaczenie dla Rosji, 
jest naturalna zdolność handlu elektronicznego do promowania wolnej kon
kurencji. Problem wolnej konkurencji został poruszony we Wspólnej Strategii 
Unii Europejskiej wobec Rosji (przyjętej w czerwcu 1999 roku). Brutalna rze
czywistość wygląda następująco: nawet teraz - 10 lat po „pierestrojce" -
trudno znaleźć w Rosji produkt, którego rynek nie byłby ściśle kontrolowany 
poprzez ustalanie cen oraz tworzenie barier dla nowych uczestników rynku. 
Zgodnie z szacunkami Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, istnieje tylko 
jeden rynek, który może być traktowany jako absolutnie wolny - rynek soli. 

Znaczenie uczciwej konkurencji dla wydajności i długofalowego wzrostu 
ukazuje następujący przykład. W Rosji funkcjonują dwa rynki oprogramowa
nia. Rynek standardowego oprogramowania znajduje się niewątpliwie w sta
dium stagnacji, ponieważ produkty są w zdecydowanej większości wersjami 
pirackimi. Drugi rynek - usługi w zakresie oprogramowania systemów steru
jących - osiągnął 72% poziomu wydajności w USA (McKinsey 2000). Główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że firmy produkujące takie oprogra
mowanie funkcjonują w warunkach równej konkurencji, ponieważ wyspecjali
zowany charakter ich produktów chroni je przed piractwem komputerowym. 

Weźmy pod uwagę inny przykład. W Moskwie funkcjonuje czterysta 
punktów sprzedaży detalicznej komputerów. Po uruchomieniu stronicy inter
netowej www.price.ru, która umożliwia porównywanie cen produktów kom-

http://www.price.ru
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puterowych, wojna cenowa znacznie się nasiliła, co doprowadziło do spadku 
cen detalicznych średnio o 10-15%. Zjawisko to nie byłoby niczym dziwnym 
w innych krajach, jednak w przypadku Rosji przykład ten dowodzi, że sztucz
nemu ustalaniu cen można zapobiec, posługując się instrumentami ekono
micznymi lub - mówiąc bardziej precyzyjnie - za pomocą technologii handlu 
elektronicznego. W obecnym środowisku ekonomicznym w Rosji nowoczesne 
technologie handlu elektronicznego powinny stanowić radykalne rozwiązanie. 
Przykład detalistów komputerowych należy do najprostszych, bowiem liczba 
konkurentów nie jest wystarczająco duża. Wejście na rynek nie wymaga 
znacznego kapitału, nie jest konieczne posiadanie specjalnych zezwoleń. 
W rezultacie bardzo prosta technologia handlu elektronicznego w łatwy spo
sób powstrzymała naturalne dążenie sprzedawców do podnoszenia cen. 

Prawdziwym problemem jest natomiast implementacja tej technologii 
handlu elektronicznego w innych sektorach, które są skorumpowane, 
a sztuczne ustalanie cen stanowi w nich powszechną praktykę. Ma to miejsce, 
na przykład, w branży usług turystycznych. Jest to bardzo standardowy pro
dukt, który na całym świecie z łatwością stał się przedmiotem handlu elektro
nicznego. Jednak w Rosji uruchomienie systemu rezerwacji on-line nie spo
wodowało znacznej obniżki cen. Co więcej, biura podróży w Moskwie nadal 
stosują wysokie marże. Jedną z przyczyn jest konieczność uzyskania przez no
wych operatorów stosownego zezwolenia władz lokalnych. Wiele innych sek
torów napotyka na podobne trudności w zakresie upowszechniania technolo
gii handlu elektronicznego. 

Kolejny przykład to B2B - zamówienia rządowe za pośrednictwem aukcji 
internetowych. Mimo że jest to bardzo przejrzysty i powszechnie stosowany 
schemat, dotychczas nie został wprowadzony. Wiele wysiłku i nakładów fi
nansowych pochłonęło wyjaśnienie rządowi oraz władzom regionalnym, na 
czym polega ta koncepcja. Jak jednak wspomniano, nie jest to wyłącznie 
kwestia edukacji. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzający nie mają motywacji do 
stosowania tej technologii. Doświadczenie to potwierdza konieczność powo
łania specjalnych instytucji rynkowych, zajmujących się implementacją tech
nologii handlu elektronicznego. 

Dlaczego handel elektroniczny powinien stanowić 
nieodzowny element polityki gospodarczej? 

Dominująca w minionej dekadzie prymitywna koncepcja liberalizacji rynków 
opartej wyłącznie na deregulacji, doprowadziła w Rosji nie do obniżenia cen 
i podniesienia jakości, lecz do powszechnego sztucznego ustalania cen sprze
daży i zakupu. Nauczka wynikająca z tej historycznej pomyłki jest następują
ca: polityka rządu w tej dziedzinie nie powinna opierać się na pustych dekla-
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racjach, a na precyzyjnie określonych, szczegółowych technologiach rynko
wych i procedurach prawnych. Według nas Rosja ma obecnie 3-5 lat, zanim 
dopiero co zbudowane, niewydajne instytucje rynkowe „dzikiego kapitali
zmu" utrwalą się na dobre. Później bardzo trudno będzie je zmienić. Z tego 
punktu widzenia zaczątki handlu elektronicznego należy postrzegać jako „ka
talizator przemian", którego zadaniem jest modernizacja przestarzałego śro
dowiska ekonomicznego. 

Należy pamiętać, że w rosyjskim środowisku ekonomicznym upowszech
nienie nowej technologii trwa znacznie dłużej niż w krajach rozwiniętych. 
Miało to miejsce w przypadku większości technologii przemysłowych (S.B. 
Perminov, E.A. Botwinova 1992). Mimo to problem ten ma przynajmniej 
dwie pozytywne strony: wysoki poziom edukacji oraz brak konieczności wyso
kich nakładów inwestycyjnych na implementację technologii handlu elektro
nicznego. W Rosji brak też długiej tradycji rozwoju instytucji rynkowych, od
bywa się on praktycznie od zera. W warunkach gospodarki centralnie plano
wanej rosyjskie przedsiębiorstwa pozostawały w głębokiej izolacji. Dlatego 
można oczekiwać, że po wyjściu z fazy wstępnej handel elektroniczny będzie 
się rozwijał dość szybko. Powinien on także przyczynić się do znacznego ob
niżenia kosztów transakcji w rosyjskiej gospodarce, które obecnie są niepo
równywalnie wyższe od kosztów transakcji w krajach rozwiniętych. 

Podobnie jak w innych krajach, nowe przedsięwzięcia internetowe w Rosji 
są niewielkie, niemniej jednak mogą przyczynić się do rozwoju technologii 
handlu elektronicznego. Ich implementacja na szeroką skalę oczywiście nie 
może odbyć się bez udziału wielkich graczy rynkowych, którzy praktycznie 
kontrolują wszystkie rynki. Niemal wszystkie sektory rosyjskiej gospodarki 
nadal cechuje wysoki stopień koncentracji, nie są one zbytnio zainteresowane 
wolną konkurencją, a co za tym idzie - upowszechnianiem technologii han
dlu elektronicznego B2B oraz B2C. Dlatego też niezbędny jest specjalny pro
gram upowszechniania. 

Można wyróżnić trzy fazy upowszechniania nowych technologii interneto
wych. Pierwsza faza obejmuje wyłącznie niewielką grupę innowatorów (do 3% 
ogółu). W drugiej fazie uczestniczy około 1/3 potencjalnych użytkowników. 
W trzeciej fazie technologia staje się powszechna dla prawie wszystkich. 
W przeciwieństwie do komputera czy samego Internetu, technologie handlu 
elektronicznego mają największe znaczenie tylko wówczas, gdy stają się po
wszechne. Zgodnie z naszymi szacunkami, upowszechnianie handlu elektro
nicznego uległo w Rosji przyspieszeniu, przyspieszenie znajduje się bowiem 
dopiero w pierwszej fazie i daleko mu jeszcze do stadium dojrzałości i fazy 
stałego wzrostu. Ponieważ upowszechniania nie można wstrzymać administra
cyjnie, proces ten należy postrzegać jako główną siłę napędową budowania in
stytucji wolnorynkowych w Rosji oraz integrowania jej z globalnym rynkiem. 
W celu uzyskania maksymalnych skutków technologii handlu elektronicznego, 
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należy je wdrażać jednocześnie w wielu regionach oraz na rynkach lokalnych. 
Polityka gospodarcza powinna koncentrować się zarówno na niewielkich pro
jektach internetowych, jak i na wspieraniu wielkich przedsiębiorstw. 

Sektor B2C: miną lata, zanim stanie się zyskowny 

Głównymi przeszkodami w skutecznym upowszechnianiu handlu elektronicz
nego B2C w Rosji są: ograniczona liczba użytkowników Internetu i kart kre
dytowych oraz przestarzały system podatkowy. 

Liczba użytkowników Internetu w Rosji to zaledwie 2,5-3,0 mln osób; 
większość z nich mieszka w Moskwie lub innych dużych miastach (przeciętny 
użytkownik ma 26 lat, 60% legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej 
uczelni). Poziom dostępu do Internetu nie osiągnął jeszcze wskaźnika 3% ca
łej populacji1, który w innych krajach uważany jest powszechnie za punkt 
wyjściowy do gwałtownego wzrostu oraz wydajnego pod względem komercyj
nym korzystania z handlu elektronicznego (dla porównania, obecny wskaźnik 
dostępu w Europie wynosi ponad 10%). Wskaźnik 3% powinien zostać osią
gnięty w Rosji w 2001 roku. Główna przyczyna niskiego wskaźnika - to brak 
komputerów. W 1999 roku poziom dostępu do komputerów osobistych 
w Rosji wynosił zaledwie 4%, w porównaniu z poziomem 28% w Europie 
(Brunswick Warburg). Pod tym względem Rosja nie odbiega znacznie od in
nych wschodzących rynków. Z drugiej zaś strony, Rosjanie na ogół bardzo 
dobrze przyswajają technologie informatyczne, dlatego Rosja powinna sto
sunkowo szybko zastosować technologie handlu elektronicznego B2C. 

Jednakże druga faza przyspieszonego wzrostu handlu elektronicznego 
właśnie się w Rosji rozpoczyna. Podstawowa przyczyna - to wyjątkowo niskie 
bariery wejściowe w tamtejszym handlu elektronicznym, co przyciągnęło lo
kalny kapitał do licznych projektów handlu elektronicznego. 

Rynek handlu elektronicznego w Rosji wzrósł z 2 mln USD w 1999 roku do 
20 mln USD w roku 2000 (UFG Research). Boston Consulting Group jest 
jeszcze bardziej optymistyczna, zakładając wzrost do 400-600 mln USD w roku 
2003.W celu zachowania realistycznego podejścia należy mieć na uwadze, że ta
kie popularne wyszukiwarki, jak Rambler, Yandex, Mail.Ru odnotowały w ubie
głym roku podwojenie liczby odwiedzających je osób. Wątpliwe jest, by w naj
bliższych latach handel elektroniczny mógł odnotować szybsze tempo wzrostu. 

Liczby bezwzględne są bardziej wymowne. Przeciętny Rosjanin wydawał 
w 2000 roku jedynie 1 USD miesięcznie na detalicznym rynku elektronicz-

1 Poziom dostępu do komputerów osobistych w Rosji wynosi 5% i powinien osiągnąć 
15% w roku 2005 (UFG Research 2000). 
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nym, w porównaniu z 24 USD w USA (UFG Research). Zakłada się, że 
wskaźniki te wyniosą w 2005 roku odpowiednio 3 USD i 53 USD. Jak zatem 
widzimy, upłynie sporo czasu, zanim handel elektroniczny w Rosji stanie się 
„rynkiem masowym". Aby osiągnąć poziom sprzedaży rzędu miliarda dola
rów, rynek ten musi dysponować liczbą 20 mln użytkowników wydających 
około 5 USD miesięcznie. 

Jak wygląda przeciętne przedsięwzięcie B2C? Niemal wszystkie z 550 ist
niejących na terenie całego kraju sklepów internetowych pojawiły się w ciągu 
2000 roku. Ze względu na brak klientów przedsięwzięcia te nie są jeszcze zy
skowne. Przyszłość większości z nich stoi pod znakiem zapytania. Utrzymują 
się dzięki temu, że koszty uruchomienia przedsięwzięcia w Rosji są znacznie 
niższe niż w Europie lub USA, co wynika z bardzo taniego programowania 
komputerowego. 

Nieprzerwany wzrost handlu elektronicznego w Rosji wymaga wygenero
wania poważnego przepływu kapitału. Powinien on opierać się przede wszyst
kim na poszerzeniu zakresu dostępu do Internetu. Dostęp ten jest z kolei 
w znacznym stopniu uzależniony od rozwoju telekomunikacji, której poziom 
stanowi prawdziwe „wąskie gardło" (większość populacji poza Moskwą 
w ogóle nie posiada telefonów). 

Pierwsze próby z handlem elektronicznym B2C w Rosji objęły bardzo 
standardowe towary, takie jak książki, komputery, artykuły spożywcze itp. Te 
sklepy interenetowe powstały „od zera", czyniąc duże oszczędności na po
wierzchni sklepowej, zapasach oraz kosztach handlowych. Dzięki temu były 
w stanie zaoferować ceny o 10-15% niższe w stosunku do cenników obowią
zujących w normalnych sklepach. Z drugiej strony, bardzo niskie są koszty 
uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Zjawisko to można zatem postrzegać 
jako klasyczny przykład konkurencji cenowej. Rzadko zdarza się sztuczne 
ustalanie cen na rozliczne kategorie towarów. Interesujący jest fakt, że żaden 
ze sklepów internetowych nie powstał na bazie normalnych sklepów, co mo
głoby być dla nich korzystne ze względu na obniżenie kosztów oraz zwiększe
nie sprzedaży. Wymaga to jednak zupełnie innej mentalności rynkowej. Fe
nomen ten potwierdza istnienie dominującego ducha przedsiębiorczości 
w przypadku zaczątków handlu elektronicznego w Rosji. 

W przypadku detalistów internetowych z branży motoryzacyjnej, sklepy 
on-line powstały wyłącznie na bazie istniejącej sieci dealerskiej, nie mają też 
niezależnej polityki cenowej. Ustalanie ceny sprzedaży w tej branży jest za
tem zjawiskiem dość powszechnym. 

Z prawdziwą przyjemnością można zaobserwować, że wiele interneto
wych rynków towarów konsumpcyjnych charakteryzuje zorientowanie na 
klienta oraz brak stagnacji pod względem zakresu i ilości dostępnych towa
rów. Dysponują one ogromnym potencjałem rozwojowym, wymuszą więc 
skutki makroekonomiczne w momencie, gdy ogólna liczba użytkowników 
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Internetu osiągnie poziom 3-5% populacji. W ciągu kilku ostatnich lat nie 
było konieczności inwestowania kapitału narażonego na szczególne ryzyko. 
Wiąże się to z obecnością licznych, ale niewielkich sklepów internetowych, 
nieporównywalnych z powszechnie znanymi handlowcami internetowymi. 
Upowszechnienie sklepów internetowych na terenie całego kraju powinno 
zaostrzyć konkurencję cenową oraz przyczynić się do podniesienia jakości 
oferowanych usług. Wymagać to będzie zwiększenia nakładów kapitało
wych. Internet w praktyce nie podlega żadnym regulacjom, dzięki czemu 
stanowi dobre pole gry dla zagranicznych i krajowych przepływów inwesty
cyjnych. Obecnie dopiero wkraczamy w drugą fazę gwałtownego wzrostu, 
konieczne jest zatem zapewnienie stosownej infrastruktury. Jakie przeszko
dy występują na drodze do upowszechniania technologii B2C? Po pierwsze, 
brak systemu płatności (jak wspomniano wcześniej, główne karty kredytowe 
nie są w Rosji w powszechnym użyciu) oraz niska wiarygodność handlow
ców. Zbyt często dochodzi do nadużyć, co odstrasza potencjalnych nabyw
ców. Dominującą formą płatności jest „płatne gotówką przy odbiorze". 
Główny serwis płatności on-line Cyberplat nie przekracza kwoty 1 mln 
USD miesięcznie. Ogólna kwota transakcji on-line wzrasta jednak miesięcz
nie o 20-30% (UFG Research 2000). W tym kontekście należy pilnie mo
dernizować instytucje rynkowe, co wiąże się z poważnymi nakładami finan
sowymi, a nie jest to wyłącznie kwestia natury handlowej. Konieczne jest 
wsparcie ze strony władz lokalnych i federalnych, a także instytucji między
narodowych. 

Rosyjski rynek reklamy internetowej osiągnął w 2000 roku kwotę 2-4 mln 
USD (PriceWaterhouseCoopers) lub 5 mln USD (Arthur Andersen). Stano
wi to 0,6% PKB (w USA - 2%). Najważniejsze firmy zamieszczające reklamy 
to Intel, Microsoft, Compaq, Hewlett Packard oraz inne firmy z branży infor
matycznej (ponad 65% w 2000 roku2). Oczekuje się, że rynek reklamy inter
netowej wzrośnie do poziomu 378 mln USD w 2008 roku. 

Z pewnością pozytywnym zjawiskiem jest jednoczesne i niezależne wdra
żanie technologii B2C przez wielu przedsiębiorców na terenie całego kraju. 
W perspektywie długofalowej jest to bardzo obiecująca tendencja. Poza tym 
nie ma konieczności zastanawiania się, w jaki sposób rozpocząć ten proces -
tak jak to miało miejsce 10 lat temu w przypadku instytucji wolnorynkowych. 
Obecnie główny problem polega na tym, w jaki sposób przyspieszyć i upo
wszechnić ten proces, bazując na aktualnej „pozycji wyjściowej". 

Pozytywne jest także to, że handel elektroniczny jako rynek lokalny nie 
jest jeszcze kontrolowany przez jakąkolwiek wielką korporację i nadal rozwi
ja się jako otwarta dla każdego wolna społeczność. Choć z trudem, jednak 
można wyobrazić sobie alternatywny scenariusz, w którym sektor B2C jest 

2 „Dengi" (Money), maj 2000, nr 14. 
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pod całkowitą kontrolą wielkich graczy lub rządu, pomimo „genetycznej" 
otwartości i elastyczności mediów internetowych. Niestety, sytuacja taka mia
ła miejsce w Rosji w przypadku telekomunikacji oraz wielu innych dziedzin 
gospodarki. 

Sektor B2B: potrzeba bodźca zewnętrznego 

Konkretne trudności w skutecznym upowszechnianiu technologii handlu 
elektronicznego w sektorze B2B to: 

• brak motywacji, 
• monopolizacja rynku i korupcja, 
• szerokość pasma telekomunikacyjnego, 
• przestarzały system podatkowy. 

Zgodnie z naszymi szacunkami, tylko jeden na dwudziestu dyrektorów 
przedsiębiorstw uważa handel elektroniczny za potężne narzędzie do zwięk
szania poziomu sprzedaży i zysków. Liczba ta jest znacznie niższa niż w wielu 
innych krajach. Rosyjski przemysł nie wykorzystuje tego źródła wzrostu, po
zostając w praktyce poza globalnym rynkiem elektronicznym. Dyrektorów 
przedsiębiorstw niezbyt pociąga oczywista perspektywa krótkoterminowych 
korzyści - możliwości docierania do szerszego kręgu nabywców oraz dostaw
ców spoza lokalnego środowiska ekonomicznego. Korzyść długofalowa -
zdolność konkurowania na rynkach światowych - również nie jest dla nich 
zbyt atrakcyjna. 

Obecne pokolenie dyrektorów przedsiębiorstw nie jest chyba w stanie po
konać barier mentalnych, nawet za pomocą licznych programów edukacyj
nych w zakresie handlu elektronicznego, realizowanych na terenie całego 
kraju. Co więcej, koncepcja handlu elektronicznego kłóci się zdecydowanie 
ze sztucznym ustalaniem cen oraz nadużywaniem dominującej pozycji na ryn
ku. Różnicy tej nie da się przełamać wyłącznie metodą edukowania. Jest to 
moment krytyczny, w którym należy zastosować nowe metody. Według nas 
sektor B2B zdecydowanie wymaga podjęcia specjalnych działań, które stano
wiłyby element polityki gospodarczej. Centralnym elementem mechanizmu 
handlu elektronicznego B2B w obecnym środowisku ekonomicznym w Rosji 
powinny być aukcje i giełdy internetowe. 

Nasza propozycja jest następująca: władze federalne lub lokalne powinny 
zobligować wszystkich producentów konkretnych towarów do sprzedaży po
ważnej części ich produkcji za pośrednictwem ogólnie dostępnych aukcji 
i giełd internetowych. Korzyści wynikające z takiego rozwiązania będą nastę
pujące: 
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1. Zapobieganie sztucznemu ustalaniu cen. Główni sprzedawcy powinni 
stopniowo tracić swą potęgę rynkową, stając się „stronami akceptują
cymi dane ceny". 

2. Obniżenie kosztów agencyjnych - wydatków związanych z rozbieżnymi 
interesami dyrektora oraz udziałowców. Rosyjskie przedsiębiorstwa 
ponoszą znaczne straty, ponieważ wielu dyrektorów wypompowuje 
z nich majątek poprzez nieuczciwe ceny transferowe. Proceder ten jest 
niemożliwy w warunkach, gdy wszystkie transakcje są jawne i oparte 
na zasadach konkurencyjności. 

3. Brak przeszkód natury technicznej do jednoczesnego i szybkiego 
wprowadzania tej technologii na wszystkich skorumpowanych rynkach 
lokalnych. Technika ta sprawdziła się w ciągu 2-3 lat w USA (np. ry
nek energetyczny w Kalifornii) i innych krajach. 

4. Jak wyukazuje powszechna praktyka, technologia ta obniży ceny na 
rynkach lokalnych o 5-10%. 

5. Pozwoli to na wyeliminowanie niezliczonych pośredników za pomocą 
regulatorów ekonomicznych, które są znacznie skuteczniejsze niż dzia
łania policji kryminalnej. Należy postrzegać to jako wyjątkową szansę 
na ograniczenie wpływów potężnych grup społecznych, które hamują 
reformy rynkowe. Eliminowanie tych grup metodami biurokratycznymi 
byłoby bardzo długotrwałym procesem. 

6. Ograniczenie wydatków marketingowych oraz umożliwienie dyrekto
rom przedsiębiorstw skoncentrowania się na kwestiach wydajności 
produkcji i nowinkach technicznych. 

7. Ustalenie uczciwych cen będzie odpowiednim sygnałem dla planowania 
produkcji i wprowadzania nowych technologii. Doprowadzi to do zin
tensyfikowania wolnej konkurencji w ramach przedsiębiorstw oraz 
zwiększenia wydajności produkcji. 

8. Uczciwe ustalanie cen powinno zapobiec inflacji, bez uciekania się do 
narzędzi monetarnych, co jest znacznie bardziej korzystne z punktu 
widzenia długofalowego wzrostu gospodarczego. 

9. Wspieranie zwiększania dochodów klientów poprzez poprawienie zdol
ności monitorowania łańcuchów dostaw. Zredukuje to koszty utraco
nych dochodów, czas potrzebny na wprowadzenie nowych produktów, 
koszty fakturowania itp. 

Aukcje internetowe obniżą bardzo wysokie koszty transakcji w gospodar
ce rosyjskiej. W praktyce wiele przedsiębiorstw na terenie całego kraju ma 
poczucie odizolowania nie tylko od rynków światowych, ale również od in
nych regionów w Rosji. Nie są w stanie uzyskiwać uczciwych cen za swoją 
produkcję oraz nabywane surowce. 

Lokalne giełdy elektroniczne powinny przede wszystkim handlować elek
trycznością, gazem, ropą naftową oraz innymi produktami związanymi z ener-
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getyką. Istnieją ku temu cztery podstawowe powody. Po pierwsze, w większo
ści przypadków ceny te są nieuczciwe. Niektórzy nabywcy przepłacają za 
energię, inni otrzymują ją za darmo. Po drugie, rynek ten jest skorumpowa
ny. Po trzecie, nieuczciwe ceny stanowią błędne sygnały dla polityki w zakre
sie wydajności energetycznej (spożycie energii na jeden dolar PKB w Rosji 
jest trzykrotnie wyższe niż w krajach rozwiniętych). Po czwarte, nieuczciwe 
ceny powodują kryzysy energetyczne w wielu regionach Rosji. 

Naszym zdaniem niezbędna jest decyzja polityczna, która uruchomiłaby 
cały proces. Nawet w USA, w warunkach dojrzałej gospodarki rynkowej, wie
le giełd elektronicznych powstało w wyniku decyzji lokalnych władz stano
wych, ponieważ jest to inwestycja infrastrukturalna, która w normalnych wa
runkach nie może być zrealizowana wyłącznie przez sektor prywatny. 

Ważne jest, że władze i opinia publiczna mogą łatwo monitorować tempo 
upowszechniania tej technologii oraz jej wydajność, ponieważ wszystkie trans
akcje, średnie ceny oraz wolumen obrotów mogą być bezpłatnie udostępnia
ne i analizowane. 

Takie aukcje internetowe pod nadzorem władz lokalnych powinny ode
grać rolę „katalizatora przemian", a także doprowadzić do pojawienia się cał
kowicie prywatnych giełd internetowych oraz złożonych rozwiązań B2B w za
kresie handlu i zamówień elektronicznych. 

Wspomniane wyżej aukcje i giełdy staną się punktami krystalizacji oraz 
przyciągną małe przedsiębiorstwa jako podwykonawców. Na nowoczesnym 
rynku elektronicznym bardzo wydajnym rozwiązaniem jest umożliwienie ma
łym dostawcom przez wielkie korporacje (np. Microsoft, Ford itp.) umiesz
czania swoich ofert bezpośrednio na stronicy internetowej danej korporacji. 
Zaostrza to znacznie konkurencję cenową i jest korzystne dla obu stron. 
W obecnej sytuacji w Rosji jest to jednak niemożliwe i potrzeba - według na
szych szacunków - 3-5 lat, by rozwiązanie to zyskało na popularności. Jedno
cześnie zaś, z technicznego punktu widzenia, jest to niedrogi dodatek. 

Najlepsze rezultaty gwarantuje stworzenie stosunków B2B w wielu łańcu
chach wartości dodanej. Łatwa koordynacja decyzji w tych łańcuchach stano
wi klucz do ograniczania zapasów oraz przyspieszenia cyklu produkcyjnego. 
Zmieniłoby to poważnie krajobraz ekonomiczny. Przykładem godnym naśla
dowania jest przemysł komputerowy, który przeszedł przez ten proces w 1999 
roku, po wejściu w życie nowych procedur dostosowawczych, możliwych dzię
ki technologiom handlu elektronicznego. Doprowadziło to do skrócenia 
okresów realizacji oraz ograniczenia kosztów produkcji w całej branży. Taki 
skutek może mieć w Rosji decydujące znaczenie. Nasze badania wykazują, że 
cykl produkcyjny w rosyjskim sektorze półprzewodników wynosi około 8 ty
godni, choć ogólna suma wszystkich operacji to zaledwie 10 dni. Oznacza to, 
że półprodukty oczekują na przetworzenie przez 80% całego czasu! Jest to 
śmieszne z punktu widzenia nowoczesnych technologii, jednak możliwe do 
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wyeliminowania bez poważnych nakładów inwestycyjnych - głównie za pomo
cą odpowiednich technologii komputerowych. 

W 2001 roku handel elektroniczny B2B w Rosji rozwinie się w dwu kie
runkach. Po pierwsze, w kierunku uruchomienia dużych projektów interneto
wych w stylu lokalnych giełd elektronicznych, które wymagają poważnych na
kładów inwestycyjnych oraz wsparcia z zewnątrz. Po drugie, w kierunku upo
wszechniania bardzo prostych stron internetowych, oferujących każdej firmie 
tanią obecność w Internecie. Tego rodzaju działalność odbywa się bez jakie
gokolwiek wsparcia lub nadzoru, jednak jej skutki mają mniejsze znaczenie. 

Wyróżniamy dwie fazy handlu elektronicznego B2B. Pierwsza faza przy
czynia się przede wszystkim do ograniczenia kosztów marketingowych, co jest 
szczególnie pożyteczne dla firm rosyjskich, które dopiero wchodzą w tę fazę. 
Najlepsze rezultaty osiągane są w drugiej fazie, w której firmy przechodzą do 
koordynowania swych decyzji produkcyjnych. Umożliwia to znaczne ograni
czenie zapasów, skrócenie okresów przetwarzania, ograniczenie bieżących po
trzeb kapitałowych oraz innych kosztów. Ta złożona forma handlu elektro
nicznego B2B jest bardzo nowym zjawiskiem dla przedsiębiorstw rosyjskich. 

Handel elektroniczny B2B może być również postrzegany jako inkubator 
dla małych przedsiębiorstw, które odgrywają decydującą rolę w budowaniu 
instytucji wolnorynkowych oraz przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego. 
Elektroniczne środowisko ekonomiczne jest dla małych przedsiębiorstw bar
dziej przewidywalne, ponieważ umożliwia im nawiązywanie wzajemnych, dłu
gofalowych związków oraz uczciwe konkurowanie przy pozyskiwaniu kontrak
tów ze strony wielkich korporacji. Mechanizm ten jest popularny w krajach 
rozwiniętych, stanowiąc bardzo efektywną formę działalności gospodarczej 
w warunkach, gdy wielkie korporacje (Sony, Hitachi itp.) oferują przetargi 
i inne schematy konkurencyjne na swych stronach internetowych oraz współ
pracują z najlepszymi małymi przedsiębiorstwami - podwykonawcami. Jest to 
korzystne dla obu stron. Pierwsze przykłady tych form powinny pojawić się 
na początku 2002 roku w rosyjskim przemyśle samochodowym. 

Zakładamy, że w Rosji rząd federalny lub władze lokalne powinny ode
grać kluczową rolę w sektorze B2B. Jak podkreśliliśmy, rząd powinien wystę
pować jako główna siła napędowa w procesie budowania instytucji rynko
wych, szczególnie najpotężniejszego narzędzia - aukcji internetowych. Wpro
wadzanie aukcji elektronicznych w Rosji napotyka na wiele trudności, 
wynikających przede wszystkim z oporu biurokratów. Ta grupa społeczna naj
wyraźniej straci na znaczeniu wraz z upowszechnieniem aukcji internetowych. 
Obecnie obowiązujący system zamówień rządowych bardzo rzadko wykorzy
stuje publiczne aukcje i przetargi, zaś brak jawności otwiera szerokie możli
wości w zakresie sztucznego ustalania i manipulowania cenami. Zgodnie ze 
standardami UE, zagraniczni uczestnicy powinni mieć takie same prawa, jak 
lokalni nabywcy i sprzedający. 
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Złożone formy handlu elektronicznego B2B wymagają transferu techno
logii. Z naszego punktu widzenia najbardziej realistyczne byłoby uwzględnie
nie takiego transferu jako znacznej części inwestycji zagranicznych. Rosja 
dysponuje jednak znacznie mniejszym udziałem przedsiębiorstw z kapitałem 
zagranicznym (jedynie ok. 1%), w porównaniu z 30% we Francji oraz 66% 
w Irlandii. Powszechnie wiadomo, że firmy zagraniczne wydają dwukrotnie 
więcej na badania i rozwój. Konieczne są ponadto bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne w infrastrukturę handlu elektronicznego B2B. Byłby to najlepszy 
sposób na promowanie reform rynkowych w Rosji, a jednocześnie tworzenie 
ogromnego rynku dla eksportu zaawansowanych technologicznie produktów 
z USA i Europy. Punktami wyjściowymi oraz „katalizatorami przemian" będą 
zaś wspomniane przez nas wcześniej lokalne giełdy elektroniczne. 

Elektroniczny rynek papierów wartościowych: brakujący element 

Rosyjski rynek kapitałowy jest nie tylko polem upowszechniania nowych 
technologii handlu elektronicznego, lecz także czynnikiem pobudzającym roz
wój handlu elektronicznego. 

Niestety, w Rosji nie istnieje specjalna giełda dla przedsiębiorstw typu 
NASDAQ, reprezentujących branże zaawansowane technologicznie. Ten ro
dzaj giełdy papierów wartościowych odgrywa specyficzną rolę w akumulacji 
i alokacji kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem 
elektronicznym. Wiadomo, że inwestowanie w przedsiębiorstwa jest 3-5-krot-
nie bardziej efektywne niż inwestowanie w projekty. Giełda papierów warto
ściowych dla przedsiębiorstw reprezentujących branże zaawansowane techno
logicznie odgrywa kluczową rolę w rozwoju „nowej gospodarki". Państwa eu
ropejskie, w których inwestycje w przedsiębiorstwa przekroczyły poziom 20 
mld USD, dokonały ogromnego postępu w tej dziedzinie. 

W tym celu konieczne jest stworzenie w Rosji nowoczesnej infrastruktury 
rynku papierów wartościowych. Główną przyczyną braku kapitału w gospo
darce rosyjskiej (całość inwestycji zagranicznych nie przekracza kwoty 10 mld 
USD rocznie) jest niewydolność instytucji rynku papierów wartościowych 
oraz stosownych regulacji prawnych. Gwarancje własności nie są wystarczają
ce w nowych warunkach. Pozbawione autoryzacji rozdrabnianie akcji stało się 
w Rosji zjawiskiem powszechnym, co jest wyjątkowo niekorzystne dla zagra
nicznych udziałowców. Rosyjskie giełdy papierów wartościowych cechuje 
śmiesznie mały poziom obrotów (średnio poniżej 20 mln USD dziennie), któ
ry nie przyciąga poważnych inwestorów. Akcje są niełatwe do upłynnienia, 
zaś „jawność" informacyjna przedsiębiorstw praktycznie nie istnieje. Rosyj
skie giełdy papierów wartościowych odegrały dominującą rolę w procesie pry
watyzacji w pierwszej połowie lat 90., jednak obecnie nie są w stanie wypeł-
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niać swych funkcji w warunkach „nowej gospodarki", tj. koncentrować kapitał 
na najważniejszych i najbardziej nowoczesnych kierunkach. Lokalne przedsię
wzięcia internetowe wymagają transferów kapitału oraz inwestycji, które mo
gą być udostępnione z funduszy przedsiębiorstw oraz za pośrednictwem mię
dzynarodowych instytucji finansowych. 

Infrastruktura kapitałowa uległa gwałtownej deformacji w ciągu ostatnich 
10 lat, w związku z masowymi przypadkami kradzieży i przesuwania kapitału 
na cele nieprodukcyjne. Stało się tak ze względu na brak kontroli ze strony 
udziałowców. Co więcej, większość społeczeństwa nadal nie dysponuje żadny
mi udziałami, ograniczając się do sprzedaży siły roboczej. W USA natomiast 
ponad połowa społeczeństwa dysponuje udziałami oraz opcjami akcyjnymi. 
Sytuacja ta nie stwarza wystarczającej motywacji do wytężonej pracy, nie
zbędnej w warunkach nowoczesnej gospodarki, a kontrola ze strony udzia
łowców nadal pozostawia wiele do życzenia. 

W celu usunięcia przeszkód dla kształtowania „nowej gospodarki" ko
nieczne jest zatem umożliwienie osobom prywatnym oraz zagranicznym i lo
kalnym inwestorom instytucjonalnym łatwego dostępu do rosyjskich elektro
nicznych rynków papierów wartościowych. Może to przybrać formę wspól
nych przedsięwzięć z zachodnimi partnerami oraz powinno być postrzegane 
przez instytucje międzynarodowe jako absolutny priorytet. 

Ważną cechą elektronicznych rynków papierów wartościowych jest jaw
ność informacji na temat przedsiębiorstw, dostępnych dla inwestorów. Nowo
czesna technologia umożliwia łatwe spełnienie tego wymogu. Podobnie jak 
w innych krajach (np. www.free-edgar.gov), wszystkie spółki publiczne powin
ny być prawnie zobligowane do przedkładania za pomocą poczty elektronicz
nej kwartalnych sprawozdań. Z drugiej strony, taka baza danych musi być 
dostępna za pośrednictwem Internetu dla analityków i opinii publicznej. Po
zwoli to wyeliminować nadużycia oraz poprawić efektywność decyzji inwesty
cyjnych. Rozwiązania te nie wymagają znacznych nakładów kapitałowych, po
trzebna jest natomiast decyzja polityczna. Rosyjska rzeczywistość podąża jed
nak w przeciwnym kierunku: brakuje scentralizowanych zbiorów lub baz 
danych i nadal bardzo trudno uzyskać informacje na temat jakichkolwiek 
przepływów kapitałowych lub podjętych decyzji inwestycyjnych. 

Misja rządu oraz integracja z rynkami międzynarodowymi 

We wszystkich krajach archaiczna mentalność oraz słabe rozumienie instytu
cji wolnorynkowych prowadzi do braku możliwości realizowania zasad „nowej 
gospodarki" oraz ogólnej stagnacji. 

Można wyróżnić następujące pozytywne skutki makroekonomiczne upo
wszechnienia handlu elektronicznego. Po pierwsze, technologie handlu elek-

http://www.free-edgar.gov
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tronicznego powinny być postrzegane jako narzędzie służące obniżaniu kosz
tów transakcji oraz podnoszeniu konkurencyjności rosyjskiej gospodarki, co 
ma kluczowe znaczenie dla długofalowego wzrostu gospodarczego. Ograni
czone możliwości konkurowania na rynkach światowych stanowią najsłabszy 
punkt rosyjskich przedsiębiorstw. Przeprowadzona niedawno prywatyzacja nie 
rozwiązała tego problemu, ponieważ omyłkowo pomijała kwestię ustanowie
nia właściwych instytucji rynkowych, które nie mogą pojawić się i rozwijać 
bez pomocy z zewnątrz. Uważamy, że handel elektroniczny stanowi dla Rosji 
drugą szansę na przejście do modelu poindustrialnego społeczeństwa wolnej 
konkurencji. 

Po drugie, handel elektroniczny może stanowić poważną, pozamonetarną 
przeciwwagę dla inflacji. Technologie handlu elektronicznego (np. aukcje in
ternetowe) przyczyniają się do ujednolicenia dystrybucji potęgi rynkowej oraz 
ograniczenia zjawiska arbitralnego podnoszenia cen przez sprzedających. 
W tym kontekście handel elektroniczny wpływa w decydujący sposób na sta
bilizację cen, która jest poważnym czynnikiem umożliwiającym wzrost rosyj
skiej gospodarki. Naszym zdaniem, obecna sytuacja w Rosji przypomina ko
niec XIX wieku, kiedy zbudowano ogromną sieć kolei żelaznych łączących 
najbardziej odległe zakątki kraju. Doprowadziło to do wzajemnego połącze
nia odizolowanych wcześniej rynków lokalnych. W rezultacie doszło do 
znacznej obniżki cen oraz zmiany wzajemnych relacji między przedsiębior
stwami. 

Ogromna większość rosyjskich przedsiębiorstw ma trudności z dostosowa
niem się do warunków „nowej gospodarki", przede wszystkim z dopasowa
niem panującej w przedsiębiorstwach kultury do szybszego tempa oraz zrozu
mieniem korzyści wynikających z nowych technologii. Ponadto w Rosji nie 
przyjęto jeszcze ustawy regulującej kwestie związane z handlem elektronicz
nym. 

Niestety, kwestia ta nie jest traktowana priorytetowo przez rząd federalny 
i władze lokalne. Jak dotąd, brak jakiejkolwiek deklaracji lub inicjatywy na 
najwyższym szczeblu, tak jak to miało miejsce w USA czy Unii Europejskiej. 
Jednocześnie zaś infrastruktura handlu elektronicznego dość szybko staje się 
nieodłącznym elementem wszystkich nowoczesnych instytucji rynkowych. 

Dlaczego rosyjski rząd powinien wspierać handel elektroniczny? 

Po pierwsze, wielu kapitałochłonnych instytucji rynkowych nie można budo
wać na czysto komercyjnych zasadach, albowiem projekty te nie są na tyle zy
skowne. Infrastruktura handlu elektronicznego jest tak zwanym dobrem pu
blicznym, przynoszącym korzyści całemu społeczeństwu, dlatego zasługuje na 
odpowiednie wsparcie. 
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Po drugie, w Rosji funkcjonują potężne grupy społeczne, w których inte
resie leży nadużywanie dominującej pozycji na rynku oraz sztuczne ustalanie 
cen. Z naszego punktu widzenia jedynie rząd federalny i rządy lokalne są 
w stanie przeciwstawić się tym interesom. 

Po trzecie, rząd powinien podjąć aktywne działania w celu maksymalnego 
wykorzystania okresu najbliższych 3-5 lat na radykalne unowocześnienie in
stytucji rynkowych, co jest niezbędne dla zapewnienia długofalowego, szyb
kiego wzrostu gospodarczego. 

Handel elektroniczny jest korzystny dla większości podmiotów gospodar
czych: kupujący skorzystają na obniżeniu cen, zaś sprzedający na ogranicze
niu kosztów marketingowych oraz podniesieniu poziomu sprzedaży. Potrzeb
ny jest jedynie początkowy bodziec ze strony rządu. 

Z praktycznego punktu widzenia rosyjski rząd powinien określić rynki 
krytyczne, na których obowiązują wyjątkowo nieuczciwe ceny oraz nadmierne 
zyski monopolistyczne. Są to przede wszystkim rynki zasobów naturalnych -
ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innych nośników energii. Bardzo obiecu
jąco zapowiadają się pierwsze działania podjęte już przez rząd federalny -
aukcje na kontyngenty eksportowe ropy naftowej. 

Inną przeszkodą uzależnioną od polityki rządu jest slaby poziom (pod 
względem liczby linii oraz dostępnych zakresów) telekomunikacji na terenie 
całego kraju, choć rynek ten oceniano w 1999 roku na 3 mld USD. W Rosji 
telefony komórkowe posiada 1,3 mln osób, zaś na 100 obywateli przypada 19 
telefonów stacjonarnych (w USA - 64). Słaby rozwój telekomunikacji jest 
jeszcze bardziej widoczny w sieciach bezprzewodowych. Naszym zdaniem, ro
syjskie Ministerstwo Telekomunikacji popełnia poważny błąd, preferując 
standard GSM, a ignorując niemal całkowicie inne standardy - CDMA itp., 
znacznie bardziej obiecujące z punktu widzenia bezprzewodowego dostępu 
do Internetu, a zwłaszcza handlu elektronicznego za pośrednictwem telefo
nów komórkowych. 

Niektóre obowiązujące zasady księgowania również negatywnie wpływają 
na wzrost handlu elektronicznego. Może się to wydawać śmieszne, jednak 
w Rosji majątek związany z Internetem - oprogramowanie, bazy danych, 
strony internetowe itp. - podlegają amortyzacji dopiero po dwudziestu la
tach, podobnie jak budynki oraz inne środki trwałe. Owa absurdalna regula
cja powoduje poważne szkody, stanowiąc w praktyce formę dodatkowego 
opodatkowania przedsięwzięć internetowych! 

Rząd, przy pomocy organizacji międzynarodowych, powinien zbudować 
odpowiednie instytucje rynkowe, zapobiegające sztucznemu ustalaniu cen 
oraz nadużywaniu dominującej pozycji na rynku. Przyczyniłoby się to 
w znacznym stopniu do promowania B2B, obniżenia kosztów transakcji, 
zwiększenia konkurencji oraz przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. 
Nawet najbardziej efektywne technologie handlu elektronicznego wymagają 
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bowiem stworzenia odpowiednich warunków do ich przyspieszonego upo
wszechniania. 

Szkielet polityki gospodarczej w tej dziedzinie powinien stanowić długofa
lowy program federalny, określający cele w zakresie wolumenu implementacji 
licznych technologii handlu elektronicznego. 

Niektóre trudności w rozwoju handlu elektronicznego wynikają ze słabej 
pozycji Ministerstwa Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej. W praktyce 
ten organ do spraw konkurencji nie dysponuje uprawnieniami umożliwiający
mi egzekwowanie ustawy o konkurencji oraz wydawanie decyzji przeciwko 
przedsiębiorstwom, np. rozbijania firm oraz zapobiegania nadużywaniu domi
nującej pozycji na rynku. Dlatego też wiele przedsięwzięć prowadzących han
del elektroniczny przy próbie wejścia na nowe rynki napotyka na potężną 
presję ze strony wielkich przedsiębiorstw. Ministerstwo to nie egzekwuje 
przestrzegania zasad konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, kluczowym 
dla rozwoju handlu elektronicznego (np. w 2000 roku nowe licencje dla ope
ratorów łączności bezprzewodowej w Moskwie wydano prywatnie, z pogwał
ceniem zasady otwartej konkurencji). 

Ewolucja handlu elektronicznego zakłada swobodny dostęp oraz równe 
prawa dla zagranicznych nabywców i dostawców. Swobodny dostęp dla zagra
nicznych przedsiębiorstw przyspieszyłby lokalną konkurencję oraz zmusił rosyj
skie przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii. Za najwyższy priorytet 
uznajemy jak największy udział europejskich projektów w dziedzinie handlu 
elektronicznego. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym 
Rosji (ponad 1/3 obrotów). Do kryzysu w 1998 roku Rosja była trzecim co do 
wielkości partnerem handlowym UE - po USA i Japonii, wyprzedzając jednak 
Chiny. Stosunki handlowe rozwijają się na podstawie podpisanego w 1994 roku 
Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy (PCA - Partnership and Coopera-
tion Agreement), na mocy którego wymiana handlowa miała mieć charakter li
beralny oraz oparty na standardach Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Niektóre programy UE można wykorzystać w celu wspierania rozwoju 
handlu elektronicznego w Rosji. Najważniejszy z nich - program „Tacis" (po
moc techniczna) - przewiduje wydatki rzędu 200 mln Euro rocznie na wspie
ranie procesu reform ekonomicznych i demokratycznych w Rosji. Z naszego 
punktu widzenia, program „Tacis" powinien w znacznie większym stopniu 
koncentrować się na technologiach handlu elektronicznego. Jednym z pod
stawowych obszarów zaangażowania „Tacis" mogłyby być standardowe „goto
we rozwiązania w zakresie handlu elektronicznego". 

Współpraca techniczna powinna opierać się na następujących założe
niach. Rosyjskie przedsiębiorstwa wolałyby nie opracowywać własnego opro
gramowania do obsługi handlu elektronicznego. Zachodnie przedsiębiorstwa 
mogłyby natomiast być zainteresowane masowym eksportowaniem do Rosji 
technologii handlu elektronicznego (konsulting, oprogramowanie, sprzęt). 
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Rosyjski sektor technologiczny - podstawa „nowej gospodarki" - przy
niósł w 1999 roku wpływy rzędu 2,5 mld USD (szacunkowe dane Brunswick 
Warburg). Oczekuje się, że w najbliższych latach wpływy gwałtownie wzrosną 
w związku z usługami internetowymi oraz operacjami on-line. Istnieją dwa 
podstawowe kierunki eksportowe dla rosyjskich przedsiębiorstw należących 
do tego sektora „nowej gospodarki". Potencjał wzrostu w przypadku ekspor
tu sprzętu jest bardzo ograniczony, ponieważ sprzęt produkowany w Rosji 
(głównie komponenty elektroniczne) może konkurować wyłącznie na niewiel
kich, wyspecjalizowanych rynkach (np. mechanizmy do zegarków, mikroukła
dy do kalkulatorów). Poważnym wyzwaniem jest natomiast eksport oprogra
mowania oraz usług w zakresie programowania. Niektóre rosyjskie firmy wy
twarzające oprogramowanie uzyskują do 30% swych dochodów z tytułu 
realizacji zamówień zagranicznych. Jednak wartość rosyjskiego eksportu 
usług w zakresie programowania wynosi zaledwie 70 mln USD, w porówna
niu z 4 mld USD w Indiach w 1999 roku (Brunswick Warburg). 

Nie jest jeszcze jasne, który model rozwoju handlu elektronicznego wy
bierze Rosja. Z jednej strony występują przykłady modelu USA, tj. niezależ
ne przedsięwzięcia internetowe. Z drugiej strony można zaobserwować euro
pejskie struktury handlu elektronicznego, w których znane korporacje (przed
siębiorstwa telekomunikacyjne, centra medialne itp.) tworzą sieć swych filii. 

Najpoważniejszym problemem dla przedsiębiorstw czysto internetowych 
jest kwestia finansowania, ponieważ nie funkcjonuje jeszcze rynek papierów 
wartościowych dla branż zaawansowanych technologicznie, zaś zachodnie 
fundusze inwestycyjne unikają rosyjskich przedsięwzięć internetowych ze 
względu na zbyt wysoki stopień ryzyka politycznego. Dlatego tak ważne jest, 
by rosyjskie przedsięwzięcia internetowe opierały się na strukturach, które od 
początku są w stanie wygenerować przepływ gotówki. 

Rozważmy następujący przykład. W 1998 roku powstał pierwszy rosyjski 
detalista zajmujący się sprzedażą książek - Ozon.ru. Oferuje on około 35 tys. 
tytułów książkowych i kaset wideo, głównie w języku rosyjskim. Jego wpływy 
szacuje się na 120-150 tys. USD miesięcznie. Jest to zbyt niska kwota (przy 
marży 5-7%), by spłacić początkowe nakłady inwestycyjne lub chociażby po
kryć bieżące wydatki. 

Ponadto około 60% nabywców to przedstawiciele społeczności rosyjskoję-
zycznych zamieszkałych poza Rosją. Przykład ten ukazuje, że obecne zaczątki 
handlu elektronicznego opierają się głównie na długofalowej wizji oraz chęci 
zaistnienia i zdobycia liczącego się miejsca na perspektywicznym rynku usług 
internetowych. 

Zakładamy, że w ciągu najbliższych lat sektor usług internetowych w Ro
sji będzie borykać się z problemami finansowymi do momentu pojawienia się 
strategicznego zainteresowania tym sektorem ze strony inwestorów zagranicz
nych. Może to nastąpić, gdy wskaźnik penetracji Internetu przekroczy 5%. 

http://Ozon.ru
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Naszym zdaniem, najbardziej praktyczną i efektywną formą pozyskania po
ważnych inwestycji zagranicznych byłyby spółki z zachodnimi przedsiębior
stwami. Jednak w swej obecnej postaci rosyjskie przedsiębiorstwa zajmujące 
się handlem elektronicznym nie są zbyt atrakcyjne dla potencjalnych partne
rów zachodnich, ponieważ do momentu przekroczenia krytycznego wskaźnika 
penetracji Internetu perspektywy wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat są 
bardzo ograniczone. 
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Wstęp 

Często głoszony pogląd, że informatyka zmieni świat, z pewnością opiera się 
na podstawowym założeniu, według którego sprzęt obliczeniowy i przetwa
rzający informacje ma widoczny wpływ na wydajność i dochód. Posiadamy 
istotne dowody świadczące o tym, że nowe technologie informacyjne na wiele 
sposobów przeobrażają funkcjonowanie nowoczesnych gospodarek, ale o wie
le trudniej dostrzec ich wpływ na wydajność i wzrost gospodarczy. Chociaż 
coraz większa liczba badań mikroekonometrycznych wskazuje na pozytywną 
korelację między inwestycjami informatycznymi a różnymi wskaźnikami eko
nomicznymi firm w państwach uprzemysłowionych (Brynjolfsson i Hitt 1996, 
Lehr i Lichtenberg 1998b - dane dla USA, oraz Greenan, Mairesse i Topiol-
-Bensaid - w przygotowaniu - dane dla Francji), wiele badań makroekono
micznych daje powody do rozczarowania skutkami rozwoju informatyki, gdyż 
wykazują one brak lub nawet negatywną korelację między inwestycjami infor
matycznymi a wydajnością całej gospodarki (na temat badań patrz Brynjolfs
son i Yang 1996). 

Większość tych makroekonomicznych dowodów odnosi się do gospodarki 
USA, jednak Motohashi (1997) odkrył, że korelacja między wydajnością a in
tensywnością inwestycji kapitałowych w rozwiązania informatyczne jest nie-

* Tłumaczenie oryginalnego tekstu z jęz. angielskiego „Information Technology and 
Economic Growth: A Cross-Country Analisys", copyright © Oxford University Press 2001, 
zostało dokonane za zgodą Wydawcy na wyłączną odpowiedzialność WSPiZ im. L. Koźmiń
skiego. 
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wielka także w pięciu innych państwach OECD. Zważywszy na małą liczbę 
badań dotyczących innych krajów, trudno dociec, czy „paradoks wydajności" 
jest wyjątkową właściwością USA i niektórych innych zaawansowanych go
spodarek państw OECD, czy też jest to zjawisko o charakterze bardziej po
wszechnym. Koncentracja badań na sytuacji w USA jest zaskakująca w po
równaniu z ogromnym zasobem literatury próbującej wyjaśnić różnice w po
ziomie wydajności i wzrostu gospodarczego pomiędzy poszczególnymi 
krajami (badania w tej dziedzinie - patrz np. Durlauf i Quah 1998). Brak za
interesowania rolą informatyki wynika z tej prostej przyczyny, iż inwestycje 
informatyczne nie stanowią zmiennej uwzględnianej w jakimkolwiek zbiorze 
danych wykorzystywanych w takich badaniach. 

Ostatnie badania Dewana i Kraemera (1998b) stanowią godny uwagi wy
jątek. Autorzy, po zebraniu rocznych danych z 36 państw za lata 1985-1993, 
wyznaczyli międzypaństwową funkcję produkcji Cobba-Douglasa, w której 
PKB stanowi daną wyjściową, zaś dane wejściowe to kapitał informatyczny, 
kapitał nieinformatyczny i praca. Dane dotyczące PKB oraz kapitału niein-
formatycznego pochodzą z najnowszej wersji Penn World Table, opracowanej 
przez Summersa i Hestona (1991). Wartość kapitału informatycznego została 
wyprowadzona na podstawie informacji dostarczonych przez Międzynarodo
wą Korporację Danych (IDC), dotyczących wartości przesyłek informatycz
nych, stanowiącą przychód zapłacony sprzedawcom sprzętu komputerowego, 
sprzętu do transmisji danych, oprogramowania i usług komputerowych. 
Wskaźniki cen komputerów i oprogramowania są stosowane do konwersji 
tych danych z dolarów bieżących na dolary według notowań ciągłych. Prze
pływy wydatków na rozwiązania informatyczne są włączone do zapasów kapi
tałowych netto z wykorzystaniem profili amortyzacyjnych, dostarczonych 
przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analizy Gospodarczej). 

Wyniki badań Dewana i Kraemera (1998b) wykazują, że zwroty z kapitału 
informatycznego są dodatnie i statystycznie istotne dla państw rozwiniętych, 
natomiast nieistotne dla państw rozwijających się. W przypadku państw rozwi
niętych, elastyczność produkcji kapitału informatycznego, kapitału nieinforma-
tycznego oraz pracy wynosi odpowiednio 0,057, 0,160 i 0,823. Dlatego dziesię
cioprocentowy wzrost zasobów kapitału informatycznego podnosi produkcję 
o 0,57 procent. Taka szacunkowa wielkość sugeruje, że krańcowy produkt spo
łeczny kapitału informatycznego mieści się w zakresie od 50 do 100 procent, 
jeśli przyjmiemy, że udział kapitału informatycznego w zasobie kapitałowym 
ogółem wynosi 3-4 procent i jeśli wartość wskaźnika produkcji kapitału mieści 
się między 2 i 3. Jeśli chodzi o średnie wartości tych zmiennych w próbce De
wana i Kraemera, zwrot z kapitału informatycznego wynosi 79 procent. Na
stępnie autorzy szacują, że w latach 1985-1993 kapitał informatyczny stanowił 
około 53 procent średniego wzrostu PKB w państwach rozwiniętych z oma
wianej próbki oraz około 41 procent wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych. 
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Z drugiej strony, wyniki Dewana i Kxaemera (1998b) wskazują, że w pań
stwach rozwijających się inwestycje kapitału nieinformatycznego są bardzo 
wydajne w przeciwieństwie do inwestycji informatycznych. Elastyczność pro
dukcji kapitału nieinformatycznego wynosi 0,593, zaś elastyczność informa
tyczna jest statystycznie nieodróżnialna od zera. W wyniku tego odkrycia au
torzy dochodzą do wniosku, że odpowiednio duża baza zasobów kapitało
wych oraz infrastruktura stanowią konieczny wymóg dla zapewnienia 
wydajności inwestycji informatycznych. 

Słabym punktem badań Dewana i Kraemera (1998b) jest nieuwzględnie
nie kapitału ludzkiego w funkcji produkcji. Wyniki dla państw rozwiniętych 
prawdopodobnie są bardzo czułe na uwzględnienie tego kapitału, gdyż, jak to 
zostanie wykazane, inwestycje informatyczne są dość mocno powiązane z in
westycjami w kapitał ludzki. Wnioski Dewana i Kraemera, dotyczące wkładu 
kapitału informatycznego we wzrost PKB, także wydają się w dużym stopniu 
sprzeczne z innymi badaniami uwzględniającymi wzrost. Oszacowany przez 
nich na poziomie 53 procent średni udział we wzroście gospodarczym w pań
stwach rozwiniętych jest dużo wyższy od wartości, jakie uzyskali Sichel (1997) 
dla USA (16 procent), Niininen (w przygotowaniu) dla Finlandii (20 pro
cent), Jeong, Oh i Shin (w przygotowaniu) dla Korei (34 procent) oraz Wong 
(w przygotowaniu) dla Singapuru (19 procent). 

Innym godnym uwagi opracowaniem, dotyczącym roli informatyki i łącz
ności we wzroście gospodarczym, jest Światowy Raport o Rozwoju, przygoto
wany przez Bank Światowy (1998a), zatytułowany Knowledge for Development 
(Wiedza dla rozwoju). Praca ta jest wyrazem mocnego przekonania o wzrasta
jącej roli wiedzy w rozwoju gospodarczym. Autorzy raportu dochodzą do 
wniosku, że rewolucja informatyczna stymuluje powstanie nowej wiedzy po
przez zapewnienie wynalazcom i innowatorom szybkiego dostępu do infor
macji. Informatyka jest również postrzegana jako środek ułatwiający produk
cję i dystrybucję rosnącej liczby innych towarów i usług. 

Aby poprzeć prezentowany argument, przedstawiono porównawczą, prze
krojową analizę wzrostu gospodarczego dla wielu państw (Bank Światowy 
1998a, s. 157-158). Analiza ta zbiera dane zamieszczone w Penn World Table 
Mark 5.6 i w Światowych Wskaźnikach Rozwoju dla 74 państw oraz średnie 
zmienne gospodarcze dla trzech dekad (1965-1975, 1975-1985 i 1985-1995). 
Podczas analizy regresowej stóp wzrostu PKB na podstawie kilku niezależ
nych zmiennych, ukazano dodatnią i istotną (na poziomie 5 procent) korela
cję ze wzrostem PKB następujących trzech wskaźników związanych z wiedzą: 
wykształcenia, otwarcia na handel oraz dostępności infrastruktury łącznościo
wej. Wykształcenie jest mierzone średnią liczbą lat spędzanych w szkołach 
przez mieszkańców danego kraju, otwarcie - sumą eksportu i importu jako 
udziału procentowego w nominalnym PKB, zaś infrastruktura łącznościowa -
liczbą linii telefonicznych na stu mieszkańców. Analiza regresowa kontroluje 
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także rzeczywisty wskaźnik inwestycji, udział wydatków rządowych w rzeczy
wistym PKB, jak również początkowy poziom PKB i jego kwadrat. Badanie 
demonstruje, że stopy wzrostu w różnych państwach zbiegają się ze sobą, lecz 
państwa będące daleko z tylu doganiają czołówkę w bardzo wolnym tempie, 
jeśli w ogóle. 

Analiza regresowa wzrostu sugeruje, że państwo potrafi znacznie pod
nieść swoją stopę wzrostu PKB poprzez inwestowanie w wykształcenie, tele
komunikację oraz otwarcie na handel. Skutkiem może być zmiana stopy 
wzrostu aż o 4 punkty procentowe w przypadku państwa, które jest w stanie 
jednocześnie podnieść wszystkie te wskaźniki z niskich do wysokich wartości, 
gdzie niskie i wysokie definiujemy jako wartości odchylone przynajmniej o je
den standard poniżej lub powyżej średniej dla próbki (Bank Światowy 1998a, 
s. 23). 

Analiza nie mówi nic o wpływie informatyki na wzrost gospodarczy, jed
nakże zwraca uwagę na rolę infrastruktury łącznościowej. Może to odzwier
ciedlać raczej brak danych na temat rozwiązań informatycznych w państwach 
rozwijających się niż brak takiego wpływu; można również przypuszczać, że 
infrastruktura łącznościowa odgrywa większą rolę w rozwoju niż informatyka. 
Badanie charakteryzuje się również tym samym słabym punktem, co więk
szość innych przekrojowych analiz regresowych (Durlauf i Quah 1998); mia
nowicie ma ono raczej charakter doraźny i nie jest w sposób jednoznaczny 
oparte na jakimkolwiek modelu wzrostu gospodarczego. 

Poniższa analiza opiera się na ustalonym modelu wzrostu gospodarczego, 
który został ostatnio zastosowany w pewnej liczbie badań nad wpływem róż
nych komponentów kapitałowych na wzrost gospodarczy. Następna część 
przedstawia taką rozszerzoną wersję podstawowego modelu Solowa uwzględ
niającą akumulację kapitału ludzkiego, informatycznego oraz fizycznego. 
Część trzecia opisuje dane, pozyskiwane ze standardowych źródeł, z wyjąt
kiem danych dotyczących inwestycji informatycznych, które pochodzą z Mię
dzynarodowej Korporacji Danych (IDC), czyli źródła, z którego korzystali 
Dewan i Kraemer (1998b). Kolejna część przedstawia szacunkowe wyniki dla 
reprezentatywnej próbki 39 państw, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających 
się, za lata 1980-1995. W części dotyczącej wniosków omówione są również 
ograniczenia analizy. 

Model 

W celu zbadania wpływu inwestycji informatycznych na wzrost gospodarczy 
rozważmy rozszerzony neoklasyczny model wzrostu gospodarczego d la Man-
kiw, Romer i Weil (1992). Poza inwestycjami w kapitał fizyczny (tzn. w ma-
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Zgodnie ze standardową praktyką wielu empirycznych przekrojowych, po
równawczych analiz wzrostu gospodarczego w różnych państwach, inwestycje 
w kapitał fizyczny (sp) mierzone są jako średni udział rzeczywistych inwestycji 
w rzeczywistym PKB w rozważanym okresie. Inwestycje w kapitał ludzki (sh) 
są w niniejszej pracy podane w wartościach przybliżonych z zastosowaniem 
średniorocznego wskaźnika liczby uczniów szkół średnich do populacji w wie
ku produkcyjnym, co stanowi miarę kosztów możliwości inwestycji w wy-
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Tabela 3 
Regresje dochodu stanu ustalonego (równanie 6) 
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Wnioski 

Kapitał fizyczny stanowi kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego zarówno 
w państwach wysoko rozwiniętych, jak i w rozwijających się. Jego wpływ jest 
nawet większy, niż można by wnioskować na podstawie dochodowego udziału 
kapitału w rachunkach dochodowych państw. Jednakże wydaje się, że ani kapi
tał ludzki, ani rozwiązania informatyczne nie mają istotnego wpływu na wzrost 
PKB. Wnioski dotyczące silnego wpływu kapitału fizycznego i słabego wpływu 
kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy potwierdzają odkrycia wielu po
przednich przekrojowych analiz porównawczych państw (włączając w to nastę
pujące publikacje: DeLong i Summers 1991, Levine i Renelt 1992, Benhabib 
i Spiegel 1994 oraz Hamilton i Monteagudo 1998). Jednakże słabe wyniki in
westycji informatycznych w objaśnieniu porównawczych różnic we wzroście go
spodarczym odnotowywanym w poszczególnych państwach są sprzeczne z wie
loma popularnymi poglądami dotyczącymi wpływu rewolucji informatycznej. 

Niemniej jednak inwestycje informatyczne mają silny wpływ na wzrost go
spodarczy w państwach rozwiniętych (OECD). Ich wpływ jest prawie tak silny, 
jak wpływ pozostałych zasobów kapitałowych. Ale ponieważ udział inwestycji 
informatycznych w PKB, pomimo wzrostu, jest ciągle zdecydowanie niższy niż 
udział inwestycji nieinformatycznych, dochód społeczny netto z kapitału infor
matycznego jest znacznie większy (60-80 procent) niż dochód z kapitału nie-
informatycznego (4 procent). Szacunkowy dochód jest w rzeczywistości bardzo 
wysoki, niemal dwukrotnie wyższy od dochodów z inwestycji w wyposażenie 
i 10-12 razy wyższy od zwrotów z nakładów na badania i rozwój uzyskanych 
w modelach podobnych do modelu zastosowanego w niniejszej pracy (De
Long i Summers 1991, Lichtenberg 1993, Nonneman i Vanhoudt 1996). 

Wyniki potwierdzają wniosek Dewana i Kraemera (1998b), że informaty
ka odgrywa ważną rolę w bieżącym wzroście gospodarczym państw rozwinię
tych, ale wydaje się, że nie ma istotnego wkładu w przypadku państw rozwija
jących się (patrz także Kraemer i Dedrick (w przygotowaniu)). Może to być 
zwykłe odzwierciedlenie faktu, iż państwa rozwinięte zdołały już stworzyć wy
starczające zasoby infrastruktury fizycznej i kapitału ludzkiego, które utwier
dzają i wzmacniają efekty inwestycji informatycznych. Z drugiej strony, pań
stwom rozwijającym się brakuje takich uzupełniających czynników wzmacnia
jących efekty wprowadzenia rozwiązań informatycznych, co sprawia, że jest 
im o wiele trudniej korzystać z najnowszych owoców postępu technologiczne
go, umożliwiających zmianę organizacji produkcji, pracy oraz praktyk zarzą
dzania przedsiębiorstwami. 

Jednakże ta sama hipoteza, która posłużyła do wyjaśnienia „paradoksu 
wydajności" na poziomie krajowym, może być tutaj zastosowana w celu wyja
śnienia przyczyn, dla których inwestycje informatyczne chyba nie we wszyst-
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kich państwach przynoszą korzyści. Pośród tych hipotez znajduje się na przy
kład hipoteza o złym pomiarze inwestycji informatycznych, długim opóźnie
niu w upowszechnianiu nowej technologii i małym udziale inwestycji infor
matycznych w PKB (Pohjola (w przygotowaniu)). Ale jednocześnie powinni
śmy być w stanie wyjaśnić, dlaczego w przypadku empirycznych wielkości 
szacunkowych znajdujących się w tabeli 4 inwestycje w kapitał fizyczny mają 
silniejszy wpływ na wzrost gospodarczy, niż by to sugerował ich czynnikowy 
udział w dochodzie. 

Można argumentować, że to zmiana technologiczna charakterystyczna dla 
danej inwestycji stanowi przyczynę ważnej roli, jaką pełni kapitał fizyczny we 
wzroście gospodarczym (Greenwood i Yorukoglu 1997, Greenwood i Jovano-
vic 1998). Podstawowy model Solowa i jego rozszerzona wersja zastosowana 
w tym rozdziale traktują kapitał i pracę jako homogeniczne czynniki produk
cji. Postęp technologiczny odgrywa rolę „manny z nieba" i polepsza wydaj
ność wszystkich czynników produkcji, zarówno starych jak i nowych. Jednak
że w rzeczywistości nowoczesne rozwiązania technologiczne muszą znaleźć 
swe ucieleśnienie w najbardziej aktualnych zasobach kapitałowych. Szybki 
postęp technologiczny w branży komputerowej oraz będący jego skutkiem 
nagły spadek ich cen stanowią ważny przykład. W takich okolicznościach wy
dajność nie wzrasta, jeżeli nie dokonuje się nowych inwestycji. 

Standardowy model Solowa może być tak skorygowany, aby uwzględniał po
stęp technologiczny ucieleśniony w formie nowych dóbr kapitałowych. W takim 
modelu wzrostu gospodarczego elastyczność produkcji zasobu kapitałowego 
przekracza udział kapitału w dochodzie (Hamilton i Monteagudo 1998). Dlate
go można stwierdzić, że uzyskane powyżej wyniki oszacowania wspierają pogląd 
mówiący, że ulepszenia technologiczne są rzeczywiście włączane w kapitał fi
zyczny. Jednak jeśli tak jest, argument taki powinien mieć jeszcze silniejsze za
stosowanie w przypadku kapitału informatycznego, gdyż w ostatnich dwóch lub 
trzech dekadach postęp technologiczny najprawdopodobniej dokonywał się 
szybciej w branży informatyki niż w innych branżach. Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych w okresie powojennym rzeczywista cena nowego sprzętu spada
ła średnio 4 procent rocznie, zaś rzeczywista cena komputerów w tempie 
20 procent rocznie (Greenwood i Jovanovic 1998). Jeśli informatyka jest napę
dem bieżącego etapu rozwoju gospodarczego, powinniśmy oczekiwać, że empi
ryczne wielkości szacunkowe będą powodować silny związek między wzrostem 
produkcji a inwestycjami informatycznymi, tak jak jest to widoczne w przypadku 
podpróbki 23 państw OECD w latach 1980-1995. 

Na koniec można pokusić się o ostrzeżenie. Chociaż w niniejszym rozdzia
le dokonano interpretacji, według której inwestycje informatyczne powodują 
wzrost gospodarczy, nie jest możliwe pełne przetestowanie takiego związku 
przyczynowego, gdyż nie istnieją wystarczająco długie szeregi czasowe. Takie 
przetestowanie stanowi użyteczną ścieżkę dla przyszłych prac badawczych. 
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Stefano Scarpetta, Philip Hemmings* 

Związek polityki gospodarczej 
ze wzrostem: wyniki analizy 
porównawczej1 

Wprowadzenie 

Opracowanie powstało na podstawie porównania modeli 
wzrostu w krajach OECD. 

Niniejsze opracowanie przedstawia niektóre z głównych czynników wpływa
jących na proces wzrostu w krajach OECD. Powstało ono na podstawie da
nych empirycznych, pochodzących z wybranych krajów OECD, zebranych 
w ciągu trzech ostatnich dekad. Opracowanie stanowi kontynuację poprzed
nich prac OECD na temat wzrostu (w szczególności „OECD Economic 
Outlook", lipiec 2000, nr 67), które przedstawiały zwiększające się różnice 
w tempie wzrostu produkcji per capita w latach dziewięćdziesiątych, będące 

* Tłumaczenie oryginalnego tekstu z jęz. angielskiego „Links Between Policy and 
Growth: Cross-Country Evidence" (copyright © OECD 2000) zostało dokonane za zgodą 
OECD na wyłączną odpowiedzialność WSPiZ im. L. Koźmińskiego. OECD nie ponosi od
powiedzialności za tłumaczenie tekstu. 

1 Niniejsze opracowanie wykorzystuje materiały z rozdziału IV w „OECD Economic 
Outlook", grudzień 2000, nr 68, z małymi zmianami. Autorzy wyrażają wdzięczność za 
ogromny wkład we wstępne przygotowanie materiałów wykorzystanych w tym opracowaniu 
pracownikom Wydziału Ekonomii OECD - Mike'owi Leathy i Andrei Bassanini, jak rów
nież za wsparcie administracyjne i techniczne ze strony Sandry Raymond i Catherine Cha-
puis. Ponadto autorzy chcieliby podziękować kolegom z Wydziału Ekonomii, a także wszyst
kim innym osobom pracującym w Sekretariacie OECD za uwagi na temat tego opracowania 
i wszelką pomoc w jego przygotowaniu: zwłaszcza Martine Durand, Jorgenowi Elmeskov, 
Mike'owi Feiner oraz Ignaziowi Visco. 
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wynikiem trwałego osłabienia wielu krajów OECD, a także znaczne przy
spieszenie gospodarcze w kilku krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo
nych. 

Część pierwsza opracowania przedstawia podstawowe czynniki, które de
terminują proces wzrostu, a mianowicie gromadzenie różnego rodzaju kapi
tału: rzeczowego, ludzkiego oraz wiedzy. Ukazano tutaj także rolę sektora 
publicznego jako dostawcy, czy też sponsora, infrastruktury, edukacji i ba
dań oraz ich wpływu na wzrost. Część druga obejmuje analizę wielu innych 
czynników politycznych i instytucjonalnych, które mogłyby wpłynąć na 
wzrost produkcji przez ich oddziaływanie na akumulację kapitału rzeczowe
go lub wpływ na wydajność gospodarczą i alokację zasobów. W części trze
ciej zbadano znaczenie dowodów empirycznych w interpretacji różnic w pro
dukcji per capita, zaobserwowanych pomiędzy krajami, jak również ewolucję 
tempa wzrostu w czasie w każdym z krajów. Ta sekcja wnosi również wkład 
do bieżącej debaty o „nowej gospodarce", rozpatrując dwa aspekty, które 
mogą być szczególnie ważne w dzisiejszych czasach gwałtownych zmian tech
nologicznych: warunki na rynku finansowym oraz uregulowania na rynku 
produktów. 

Wnioski 

Na podstawie analizy wyciągnięto następujące wnioski: 

Istotne jest inwestowanie we wszystkie formy kapitału... 

- Akumulacja kapitału rzeczowego i ludzkiego jest istotna dla wzrostu, 
a różnice w wielkości tych kapitałów pomiędzy krajami znacznie przy
czyniają się do wyjaśnienia zaobserwowanych rozbieżności w modelach 
wzrostu. Rezultaty w szczególności sugerują, że inwestowanie w edu
kację może wywoływać pozytywne skutki zewnętrzne, które sprawiają, 
iż zyski społeczne, czerpane z kształcenia, przewyższają zyski jedno
stek, mimo że usprawnienie systemu oświaty może długo potrwać, nim 
istotnie wpłynie na średnie kwalifikacje siły roboczej, zwłaszcza w sta
rzejących się społecznościach. 

... które można stymulować odpowiednią polityką makroekonomiczną. 

- Polityka makroekonomiczna, mająca na celu stabilną i niską inflację 
oraz zdrowe finanse publiczne, przyczynia się do uzyskania lepszych 
wyników wzrostu, na przykład przez zachęcanie do akumulacji kapita
łu rzeczowego w sektorze prywatnym i do zmiany form inwestycji na 
takie, które przynoszą większy zwrot kapitału. 
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Zarówno wydatki publiczne, jak i podatki niezbędne do ich 
finansowania, należy dokładnie rozplanować, tak aby ich wspólne 
oddziaływanie na wzrost było pozytywne. 

- Chociaż wydatki państwa na zdrowie, edukację i prace badawcze 
z pewnością pozwalają na utrzymanie stopy życiowej w długim okresie, 
a płatności transferowe pomagają w osiągnięciu celów społecznych, to 
wymagają nakładów pieniężnych. Stosowne do wydatków opodatkowa
nie mogłoby negatywnie wpłynąć na bodźce do oszczędzania i inwe
stowania, ale oddziaływanie na gospodarkę zależałoby jednak od roz
sądnego systemu podatkowego i odpowiedniego wydatkowania. 

Okazuje się, że wydatki na prace badawczo-rozwojowe 
(R&D) znacząco i pozytywnie wpływają na wzrost. 

- Okazuje się, że prace badawczo-rozwojowe (R&D) są ważnym czynni
kiem w procesie wzrostu. W wielu krajach intensywność badań wzro
sła w ostatniej dekadzie. Ponadto wzrost znaczenia R&D w prowadze
niu działalności gospodarczej w wielu przypadkach zrównoważył, a na
wet przewyższył niedobory w finansowych nakładach rządu, 
związanych z sektorem zbrojeniowym. Prace badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw potencjalnie wpływają bardziej bezpośrednio na wy
dajność i wzrost produkcji. Jednak interpretacja ogromnych różnic, 
występujących pomiędzy krajami w intensywności prowadzenia 
R&D oraz roli rządu w bezpośrednim i pośrednim wspieraniu prywat
nych prac badawczo-rozwojowych, jest utrudniona ze względu na cią
głe tworzenie nowych współzależności pomiędzy sieciami R&D oraz 
ich globalny charakter. 

Zwiększone inwestycje w urządzenia wykorzystujące nowe 
technologie przyspieszają wzrost produkcji, pomaga temu ciągły 
spadek ceny tychże urządzeń... spadek ceny tychże urządzeń.. 

- Podczas gdy w bieżącej dyskusji na temat wzrostu dominują argumen
ty za „nową gospodarką", przedstawione tutaj dane sugerują, że siły 
„starej gospodarki" są wciąż niezbędne w zrozumieniu procesu wzro
stu. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie wyjątkowo 
dobre wyniki z ostatniego okresu mogą być postrzegane jako rezultat 
całkiem tradycyjnego procesu intensywnego powiększania aparatu wy
twórczego, który w tym przypadku został wywołany inwestycjami 
w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w związku z nagły
mi spadkami cen urządzeń wykorzystujących ICT. Oczywiście elementy 
„nowej gospodarki" są obecne - nagle intensywne powiększanie apa
ratu wytwórczego jest związane z postępem technicznym i malejącymi 
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cenami technologii IC; powszechnie uważa się, że tendencja ta utrzy
ma się przez jakiś czas. W długim okresie reorganizacja metod pracy 
oraz powiązanie skutków zewnętrznych, wywołane zwiększającym się 
wykorzystaniem ICT, może doprowadzić do przyspieszenia w wielo-
czynnikowym wzroście wydajności. 

...jak również odpowiednie środowisko finansowe i prawne. 

- Poza koniecznością zapewnienia przez rząd środowiska gospodarcze
go, sprzyjającego osiąganiu zrównoważonego wzrostu, istnieją specy
ficzne dziedziny polityki, które mogłyby pomóc w rozpowszechnianiu 
nowych technologii. Do jednej z dziedzin przyciągających powszechną 
uwagę należy sektor małych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które 
wraz z renomowanymi firmami odgrywają główną rolę w postępie 
technicznym oraz rozwoju produktów i usług znajdujących zastosowa
nie w powszechnym użytku. Dane prezentowane w tym opracowaniu 
podkreślają rolę odpowiednich warunków na rynkach finansowych 
i uregulowań na rynku produktów we wspieraniu innowacji i zwiększa
niu wydajności. 

Podstawowe determinanty wzrostu 

Pomiędzy stopami wzrostu krajów OECD istnieją duże rozbieżności... 

Jak już omówiono w poprzednim numerze magazynu „Outlook", pomiędzy 
krajami OECD zaznaczyły się istotne rozbieżności w tempie wzrostu w ostat
nich dekadach. Zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych niektóre względnie 
zamożne kraje (w szczególności Stany Zjednoczone) odnotowywały wzrost 
gospodarczy, podczas gdy gospodarka większości innych państw zwalniała. 
Utrzymujące się różnice w akumulacji różnych form kapitału (rzeczowy, ludz
ki, wiedza), warunkach rynkowych oraz w postępie technicznym - na wszyst
kie z nich może wpływać polityka i instytucje - są ważnymi przyczynami roz
bieżności w ścieżkach wzrostu różnych państw. 

... a polityka i instytucje prawdopodobnie odegrają główną rolę. 

Chociaż wszyscy zgadzają się co do wagi polityki i instytucji we wzroście, 
dokładne mechanizmy łączące politykę z akumulacją kapitału, wydajnością 
gospodarczą, postępem technicznym i w końcu ze wzrostem produkcji nadal 
są przedmiotem ożywionych dyskusji. Polityka i instytucje mogą w szczegól
ności wpływać na podejmowanie osobistych decyzji, dotyczących oszczędza
nia i inwestowania oraz tworzenia kapitału ludzkiego. Mogą także, poza od-
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działywaniem na akumulację kapitału rzeczowego i ludzkiego, przyczyniać 
się do ogólnej wydajności, dzięki której następuje podział zasobów w gos
podarce. 

Aby uwypuklić rolę polityki i instytucji we wzroście produkcji w krajach 
OECD, przeprowadzono badania empiryczne na podstawie analizy regresji 
wzrostu. Analizą objęto próbkę 21 krajów OECD w latach 1971-1998. Osob
no został tam omówiony wpływ polityki i instytucji na akumulację kapitału 
rzeczowego i wydajność gospodarczą2. Podsumowano również ogólny wpływ 
na wielkość produkcji per capita. 

Akumulacja kapitału rzeczowego i ludzkiego 

Inwestycje w przedsiębiorstwie to główny czynnik wzrostu, który znacznie 
różni się pomiędzy krajami. 

Akumulacja kapitału rzeczowego (zazwyczaj reprezentowana przez udział in
westycji w PKB) to główny czynnik w procesie wzrostu, chociaż skutki przez 
nią wywołane mogą być bardziej lub mniej trwałe, w zależności od stopnia 
obecności innowacji technologicznych w nowym kapitale. Niezależnie od spo
sobu przejścia od akumulacji kapitału do wzrostu, znaczne różnice we wskaź
niku inwestycji sugerują, że akumulacja może być źródłem różnic w wielkości 
produkcji per capita w różnych krajach i w ciągu pewnego okresu. W szcze
gólności długookresowe średnie wskaźniki inwestycji w sektorze przedsię
biorstw wynoszą od około 10 procent do ponad 20 procent PKB. Co więcej, 
często zachodzą duże zmiany we wskaźniku inwestycji w obrębie jednego kra
ju; dobrym przykładem jest nagły wzrost wskaźnika inwestycji w Stanach 
Zjednoczonych, w ostatnich latach (zob. poniżej). 

Wyniki analizy empirycznej potwierdzają, że akumulacja kapitału rzeczo
wego jest istotna z punktu widzenia wzrostu per capita, chociaż nie ma jed
noznacznych dowodów, że wzrost wielkości inwestycji w majątek rzeczowy 

2 Próbka krajów nie obejmuje ani nowych członków OECD, ani Islandii, Luksemburga 
i Turcji. Ponadto niektóre dane w analizie regresji (np. te zawierające wskaźniki R&D lub 
wskaźniki rozwoju tynków finansowych) uzyskano z próbek mniejszej liczby krajów z powodu 
niedostępności danych. Szczegółowe informacje zob. Bassanini, Scarpetta i Hemmings 
(2000). W tym samym źródle znajduje się przegląd i główne wnioski najnowszych badań, któ
re obejmują analizę regresji wzrostu - dane z krajów OECD. Ponadto w analizie wykorzysta
no materiały z seminarium na temat wzrostu, które zostało zorganizowane przez Wydział 
Ekonomii OECD w lipcu 2000 roku; materiały dostępne: 
http:\\ www.oecd.org\subject\growth (OECD Economic Department Working Papers Nos. 
260-268). 

http://www.oecd.org/subject/growth


340 Stefano Scarpetta, Philip Hemmings 

wpłynie trwale na stopę wzrostu, w odróżnieniu od trwałego wpływu na po
ziom produkcji.3 Mówiąc dokładniej, analiza sugeruje, że wzrost wskaźnika 
inwestycji w sektorze przedsiębiorstw o 1 punkt procentowy mógłby zwięk
szyć roczną stopę wzrostu o niemalże 0,2-0,3 procenta podczas procesu prze
mian, wpływając w długim okresie na poziom produkcji per capita o około 
1,3-1,5 procent (tabela 1). 

Tabela I 
Szacowana rola akumulacji kapitału we wzroście 

Stopa inwestycji w sektorze przedsiębiorstw 
(wzrost o 1%) 

Kapitat ludzkia 

(1 rok dodatkowego okresu kształcenia 
w populacji w wieku produkcyjnym)6 

Zakres szacowanego długoterminowego 
wpływu na poziom produkcji na osobę 
w wieku produkcyjnym (w procentach) 

1,3 do 1,5 

3,8 do 6,8 

a Wartości przedstawione w tabeli obrazują wpływ danej zmiany wartości zmiennej na szacowany długo-
terminowypoziom produkcji na osobę w wieku produkcyjnym. Otrzymany zakres wyników odzwierciedla 
wartości otrzymane na podstawie różnych równań wzrostu. 
b Jeden dodatkowy rok średniego okresu kształcenia reprezentuje około 10-procentowy wzrost w śred
niej wszystkich krajów. 

Źródło: OECD. 

Niektóre rodzaje inwestycji sektora publicznego także pobudzają produkcję. 

Państwo także bezpośrednio inwestuje w pewnego rodzaju działalność 
i, chociaż wielkość jego inwestycji jest niewielka w porównaniu do inwestycji 
sektora prywatnego, takie inwestycje mogą mieć wyraźny wpływ na wzrost, 
zależnie od ich charakteru. Na przykład inwestycje sektora publicznego 
w transport, telekomunikację i inny rodzaj infrastruktury mogą wpłynąć na 
wzrost przez tworzenie środowiska sprzyjającego działalności sektora prywat
nego. Różnorodność inwestycji sektora publicznego oraz ich możliwie złożo-

3 Dla prawdziwości pierwszej z zależności należałoby zaobserwować znacznie wyższąa 
częściową elastyczność produkcji w odniesieniu do kapitału, niż udział kapitału w wartości 
dodanej. Rzeczywiście na rynku konkurencyjnym o stałej zwrotu skali produkcji szacunkowa 
częściowa elastyczność produkcji w odniesieniu do kapitału powinna być równa udziałowi 
kapitału w całkowitej wartości dodanej. Szacunkowa wartość elastyczności częściowej wyno
si około 0,25, zgodnie z przedziałem określającym udział kapitału przedstawionym w da
nych, figurujących w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu państwa, chociaż jest jakby trochę 
zaniżona. 
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na rola w procesie wzrostu jest odzwierciedlona w dość mieszanych wynikach 
badań empirycznych. Analiza empiryczna, przeprowadzona na potrzeby ni
niejszego opracowania, wykazała, że wpływ inwestycji państwa na produkcję 
per capita, po uwzględnieniu niezbędnych wydatków, jest pozytywny, chociaż 
czasami mało ważny z punktu widzenia statystyki. 

Kapitał ludzki to niezmiernie ważny czynnik wzrostu... 

Opracowania na temat wzrostu zwyczajowo przyjmują, że formalne umie
jętności i doświadczenie ucieleśnione w sile roboczej tworzą rodzaj kapitału 
(ludzkiego). Można by polemizować, czy kapitał ludzki, tak jak kapitał rzeczo
wy, podlega pewnego rodzaju procesowi zmniejszania się dochodów, tak że siła 
robocza o wyższym poziomie wykształcenia i kwalifikacji miałaby wyższy do
chód w długim okresie, ale niekoniecznie trwale wyższe tempo wzrostu docho
du. Z drugiej strony inwestycje w kapitał ludzki (np. wydatki na edukację 
i szkolenia) mogłyby bardziej trwale wpłynąć na proces wzrostu, gdyby wyso
kim kwalifikacjom i szkoleniom towarzyszyły intensywniejsze prace badawczo-
-rozwojowe oraz szybsze tempo postępu technicznego, lub gdyby wysoko kwali
fikowana siła robocza łatwiej przystosowywała się do nowych technologii4. 

... a reprezentujący go poziom wykształcenia jest różny w różnych 
krajach (w tym samym czasie)... 

Dostępne wskaźniki kapitału ludzkiego zwykle biorą pod uwagę tylko po
ziomy w kształceniu obowiązkowym. Z pewnością są one zbyt powierzchowne 
i trochę za mało reprezentatywne, gdyż prawie nie zwracają uwagi na aspekty 
jakościowe edukacji formalnej czy też na inne ważne wymiary kapitału ludz
kiego. Niemniej szacunki dotyczące średniej liczby lat kształcenia osób w wie
ku zdolności do pracy sugerują, że pomimo pewnego zbliżenia w ostatnich 
dziesięcioleciach, nadal istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy krajami 
OECD5. Jeśli chodzi o rozwój w czasie, rysunek 1 pokazuje, że wzrost śred
niego poziomu kształcenia wahał się od mniej niż pół roku na dekadę (np. 
Stany Zjednoczone, od względnie wysokich poziomów początkowych) do po
nad jednego roku na dekadę (np. Niemcy i Włochy, ostatnie z wymienionych 
państw od względnie niskiego poziomu). 

4 Istotnie, modele nowego wzrostu, które uwzględniają sektor wytwarzający wiedzę, 
można interpretować jako modele uwzględniające udział we wzroście na przykład uniwersy
teckich ośrodków badawczych. Pierwszy przykład takiego modelu został opracowany przez 
Uzawę (1965), późniejsze wersje przez Lucasa (1988), Romera (1990), Grossmana i Help-
mana (1991) oraz Aghiona i Howitta (1998). 

5 Powyższy wskaźnik kapitału ludzkiego opiera się na poziomie wykształcenia populacji 
w wieku zdolności do pracy oraz na średniej liczbie lat nauki na każdym poziomie szkolnic
twa. Zosta! on zaczerpnięty z danych OECD (OECD „Education at a Glance", różne nu
mery pisma) w powiązaniu z danymi opracowanymi przez de la Fuente i Domenech (2000). 
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Rysunek I 
Średnia liczba lat kształcenia osób w wieku produkcyjnym 
w krajach OECD, rok 1970 i 1998 

Wyjaśnienia: 
1. Średnia liczba lat kształcenia populacji w wieku 15-64 lat, na podstawie uzyskanych danych o pozio
mie edukacji oraz projekcji dotyczących liczby lat kształcenia szacowanych na poziomie różnych pozio
mów wykształcenia. 
2. Republika Federalna Niemiec w 1970 roku. 
3. 1990 zamiast 1998 w przypadku Japonii. 

Źródło: OECD 

... i szacuje się, że wywiera on silny wpływ na obserwowane 
tendencje wzrostowe. 

Analiza przeprowadzona dla celów niniejszego opracowania wskazuje, że 
długookresowy wpływ dodatkowego roku nauki na wielkość produkcji perca-
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pita wahał się pomiędzy 4 a 7 procent (tabela l)6 . Jednak, chociaż średni po
ziom kapitału ludzkiego zwykle wzrastał - wciąż przyczyniając się w ten spo
sób do wyższego wzrostu gospodarczego - oceniając ten wynik należy pamię
tać o względnie powolnym tempie wzrostu średniego poziomu kształcenia 
(od połowy do jednego roku na dekadę). 

Tak wielkie znaczenie oddziaływania na wzrost, ukazane w analizie, sugeru
je, że zyski w skali całej gospodarki z inwestycji w edukację mogą być większe 
od zysków osiąganych przez jednostki. Możliwe, że odzwierciedla to efekt do
mina, taki jak związki pomiędzy poziomem wykształcenia a postępem technicz
nym, i implikuje, że zachęty i bodźce do podjęcia nauki stosowane w odniesie
niu do jednostek mogą zostać korzystnie zwiększone przez prowadzenie polity
ki osiągnięcia maksymalnych korzyści przez całe społeczeństwo. Jednakże taka 
interpretacja wyników nie jest wolna od pewnych zastrzeżeń. Po pierwsze, 
wpływ wykazany w drodze analizy może być wyolbrzymiony, gdyż wskaźnik ka
pitału ludzkiego może częściowo reprezentować inne zmienne - kwestia pod
niesiona w niektórych badaniach mikroekonomicznych. Ponadto analiza empi
ryczna sugeruje, że wpływ ten został określony przy braku dostatecznej precy
zji. W każdym razie średni poziom edukacji formalnej będzie jedynie wolno 
reagował na zmiany w polityce oświatowej, gdyż zwykle dotyczy ona tabunów 
młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Wreszcie wydłużenie okresu 
kształcenia obowiązkowego może nie być najlepszym sposobem zapewnienia 
kwalifikacji wymaganych w miejscu pracy, a ten aspekt szkolnictwa musi 
uwzględnić także inne (czasami konkurencyjne) cele systemu edukacji. Stąd 
w krajach zapewniających najlepsze warunki kształcenia zysk w postaci wzrostu 
gospodarczego, uzyskany z dalszego podwyższania poziomu edukacji formalnej, 
może nie być tak zauważalny, jak wskazywałaby na to analiza empiryczna. 

Innowacje, prace badawczo-rozwojowe i wzrost 

Prace badawczo-rozwojowe stymulują innowacje, a te z kolei napędzają wzrost. 

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe (R&D) można określić jako inwestycję 
w wiedzę, która może zaowocować nowymi technologiami i lepszymi sposoba-

6 Te wyniki są sprzeczne z rezultatami wielu poprzednich badań, które nie wykazały silne
go związku pomiędzy kapitałem ludzkim a produkcją per capita. Na przykład Benhabib 
i Spiegel (1994) oraz Barro i Sala-i-Martin (1995) nie znaleźli żadnego, lub tylko bardzo ogra
niczony, wpływ kapitału ludzkiego na wzrost. Wyniki niniejszego opracowania, sugerujące 
istnienie znacznego związku, mogły zostać uzyskane dzięki wykorzystaniu lepszej jakości da
nych o kapitale ludzkim. Istotnie, posługując się podobnym wskaźnikiem kapitału ludzkiego, 
de la Fuente oraz Domenech (2000) również stwierdzili, że udział kapitału ludzkiego we 
wzroście jest istotny z punktu widzenia statystyki. 
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mi wykorzystania istniejących zasobów kapitału rzeczowego i ludzkiego. Jeżeli 
w tym względzie osiągane są sukcesy, należałoby sądzić, że większe wydatki na 
R&D byłyby kojarzone, ceteris paribus, z trwale szybszym tempem wzrostu. Po
tencjalne korzyści czerpane z nowych pomysłów nie mogą przysługiwać samym 
tylko innowatorom z powodu efektu domina, co oznacza, że bez politycznej in
terwencji państwa sektor prywatny poświęcałby R&D mniej uwagi niż wymaga 
tego dobro społeczne. To może wyjaśniać częściowe zaangażowanie państwa 
w działalność badawczą, zarówno przez bezpośrednie zaopatrzenie i finansowa
nie, jak i pośrednio przez stosowanie ulg podatkowych i ochronę praw własno
ści intelektualnej w celu wspierania R&D w sektorze prywatnym. 

W latach 1980-1990 wydatki na R&D zwiększały się, 
zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw... 

W większości krajów całkowita suma wydatków na R&D, jako udział 
PKB, nieco wzrosła od lat osiemdziesiątych (rysunek 2), głównie odzwiercie
dlając wzrost w pracach badawczych przedsiębiorstw, który odpowiada za 
większą część wydatków w większości krajów OECD7. Wzrost intensywności 
R&D w sektorze przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych w porównaniu 
do lat osiemdziesiątych nastąpił raczej dzięki udostępnieniu przez prywatne 
przedsiębiorstwa większych zasobów niż dzięki działaniu państwa: rzeczywi
ście w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw, których 
prace R&D były finansowane przez państwo. 

... i szacuje się, że miało to bardzo pozytywny wpływ na produkcję per capita. 

Analiza empiryczna sugeruje, że prace badawczo-rozwojowe prowadzone 
przez przedsiębiorstwa istotnie wpływają na produkcję i wzrost8. Jak wykazały 
niektóre poprzednie badania, działalność R&D przynosi duże zyski społeczne: 
10-procentowy wzrost intensywności R&D (około 0,1 procent PKB), odnoto
wany w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, mógł przyspieszyć 
wzrost produkcji w tym drugim okresie o około 0,3-0,4 procent. Mogłoby to 
oznaczać, że nastąpiło długoterminowe zwiększenie się produkcji per capita 
o około 1,2 procent przy „konserwatywnym" poglądzie, że zmiany w R&D nie 
wpływają trwale na wzrost produkcji. Wyniki te nie są jednoznaczne w odnie
sieniu do działalności R&D, prowadzonej przez inne instytucje (głównie labo
ratoria państwowe i ośrodki badawcze). Istnieją jednakże potencjalne związki 

7 Opracowania OECD (2000) zawierają więcej informacji o najnowszych tendencjach 
w intensywności prowadzenia działalności badawczej. Do spadku nakładów państwowych na 
R&D w szczególności przyczyniły się cięcia w budżecie R&D dla celów zbrojeniowych, spo
wodowane zakończeniem zimnej wojny oraz, w znaczeniu bardziej ogólnym, próbami przy
wrócenia równowagi podatkowej. 

8 Omawiane dane empiryczne nie są w pełni zgodne z danymi przedstawionymi powy
żej, gdyż analiza, z której pochodzą, obejmuje tylko 16 państw w latach 1981-1998. 
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Rysunek 2 
Wydatki na prace badawczo-rozwojowe (R&D) w krajach OECD 
w latach 80. i 90. (jako procent PKB) 

Szwajcaria 

2,5 

Ki Wydatki na prace badawczo-rozwojowe w sektorze przedsiębiorstw 

□ Pozostałe wydatki na prace badawczo-rozwojowe 
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pomiędzy różnymi źródłami działalności badawczej, których nie uwzględniono 
w analizie empirycznej, tzn. pewne formy państwowych R&D mogłyby stymu
lować rozwój R&D w prywatnych przedsiębiorstwach9. Ponadto charakter 
tych dwóch rodzajów działalności R&D może być odmienny. Na przykład pra
ce badawcze w przedsiębiorstwach są z reguły bardziej bezpośrednio kierowa
ne na innowacje i wykorzystanie innowacyjnych procesów (prowadząc do po
prawy wydajności), podczas gdy R&D nie związane z działalnością gospodar
czą (np. zbrojenia, istotne badania naukowe i zdrowotne) mogą wytworzyć 
podstawową wiedzę, która w długim okresie może zostać wykorzystana w in
nych dziedzinach techniki. Te ostatnie trudno zidentyfikować w analizie regre
sji wzrostu, nie tylko z powodu występowania długich przestojów czy możli
wych interakcji z kapitałem ludzkim i współdziałającymi instytucjami. 

Wpływ polityki państwa i organizacji instytucji na wzrost 

Kierunek polityki makroekonomicznej a wzrost 

Zarówno poziom jak i zmienność inflacji może być szkodliwa dla wzrostu. 

W ostatnich latach większości krajów OECD udało się obniżyć inflację i po
prawić stan finansów publicznych, a pozytywne skutki tych działań dla wzrostu 
gospodarczego zostały potwierdzone w wielu badaniach. Najczęstszymi argu
mentami, przemawiającymi za niższymi i bardziej stabilnymi stopami inflacji 
,są: zmniejszenie niepewności oraz zwiększenie skuteczności mechanizmu ce
nowego. Ponadto stabilniejsza inflacja może być związana z bardziej stabilnym 
wzrostem produkcji, także zmniejszając niepewność i tworząc sprzyjające śro
dowisko podczas podejmowania decyzji w sektorze prywatnym. Może również 
wystąpić dodatkowe oddziaływanie na akumulację kapitału, gdzie inflacja 
przyczynia się do pogorszenia zaburzeń podatkowych (np. nominalnie deno-
minowane ulgi podatkowe). Jednakże proste porównanie stóp inflacji i stóp 
wzrostu w krajach OECD pokazuje, że związek ten nie musi być bardzo silny, 
zwłaszcza przy niskiej inflacji, tak jak obecnie. W przeciwieństwie do powyż
szego, istnieje nieco silniejsza, negatywna korelacja pomiędzy wahaniami in
flacji a zmianami średnich stóp wzrostu w latach 1980-199010. 

9 Zob. Guellec i Van Pottelsberghe (2000). 
10 Korelacja pomiędzy zmianą w standardowych odchyleniach inflacji z lat 1980-1990 

oraz zmiana średniej stopy wzrostu wynosi -0,42 (statystyka rozkładu t-Studenta -2,23). 
Jeżeli wykluczymy kraje o względnie wysokiej zmienności inflacji (np. Meksyk, Irlandia, 
Turcja, Korea oraz Grecja), korelacja nie jest istotna z punktu widzenia statystyki (-0,28, 
statystyka rozkładu t-Studenta -1,23). 
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Bardziej szczegółowa analiza empiryczna potwierdza założenie, że poziom 
inflacji negatywnie wpływa na produkcję, głównie przez oddziaływanie na 
akumulację kapitału rzeczowego w sektorze prywatnym (tabela 2). Na tej 
podstawie redukcja średniej stopy inflacji o około 4 punkty procentowe w la
tach 1980-1990 mogłaby być powiązana ze wzrostem produkcji per capita 
o około 1,6 procent. Co więcej, średnia redukcja zmienności inflacji, odnoto-

Tabela 2 
Szacowany wpływ zmian instytucjonalnych bądź polityki gospodarczej 
na produkcję per capita" 

Zmienna 

Stopa inflacji 
(spadek o 1 punkt 
procentowy) 

Zmienność (wariancja) inflacji 
(spadek o 1 punkt procentowy 
w odchyleniu standardowym 
inflacji) 

Obciążenia podatkowed 

(wzrost o 1 punkt 
procentowy) 

Poziom nakładów przedsiębiorstw 
na badania i rozwójd 

(wzrost o 0,1 punktu 
procentowego) 

Uzależnienie od handlud 

(wzrost o 10 punktów 
procentowych) 

Wpływ na produkcję osoby 
w wieku produkcyjnym 

(w procentach)6 

Wpływ 
gospodarczej 
wydajności 

2,0 

-0,3 

1,2 

4,0 

Wpływ 
stopy 

inwestycji 

0,4 do 0,5 

-0,3 do -0,4 

4,0 

Wpływ 
całkowity 

0,4 to 0,5 

2,0 

-0,6 do -0,7 

1,2 

Rząd wielkości 
związany 

z badaniami 
OECD 

(lata 1980-1990)c 

około 1/4 
zaobserwowanego 

spadku 

około 1,5 raza 
zaobserwowanego 

spadku 

około 2/3 
zaobserwowanego 

wzrostu 

około poziomu 
zaobserwowanego 

wzrostu 

około poziomu 
zaobserwowanego 

wzrostu 

" Wartości w tabeli prezentują spodziewane długoterminowe efekty w poziomie produkcji na osobę 
w wieku produkcyjnym danych zmian w polityce gospodarczej. Zakres odzwierciedla wartości otrzyma
ne według różnych specyfikacji równania wzrostu 
* Efekt bezpośredni odnosi się do wpływu na poziom produkcji per capita ponad potencjalny wpływ na 
akumulację kapitału rzeczowego. Efekt pośredni odnosi się do całkowitego wpływu zmiennej na poziom 
inwestycji i w konsekwencji na poziom produkcji per capita. 
c Średnia zmiana pomiędzy średnią z lat 80. a średnią z lat 90. w próbie 21 krajów OECD, z wyłącze
niem nowych członków oraz Islandii, Luksemburga i Turcji. 
d Jako procent PKB. 

Źródło: OECD. 
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wywana w latach 1980-1990, mogłaby być związana ze wzrostem produkcji 
o około 1,3 procent na jedną osobę w wieku zdolności do pracy, przy założe
niu że wszystkie inne czynniki są stałe. Powyższe wyniki są zgodne z poglą
dem, że niepewność dotycząca rozwoju cen wpływa na wzrost głównie przez 
jej oddziaływanie na wydajność gospodarczą, na przykład prowadząc do sub-
optymalnego wyboru potencjalnych projektów inwestycyjnych o niższych 
średnich stopach zwrotu kapitału. Jednocześnie wyniki sugerują, że wysoki 
poziom inflacji nie sprzyja oszczędzaniu i inwestowaniu, a w ten sposób ne
gatywnie wpływa na wzrost. Jednak dane dotyczące negatywnego związku po
między inflacją (lub jej odmianą) a wzrostem należy interpretować z dużą 
ostrożnością, biorąc pod uwagę obecne warunki panujące w wielu krajach 
OECD. Przy niskim poziomie inflacji związek ze wzrostem jest zazwyczaj 
bardziej niepewny11. 

Wydatki państwa oraz system podatkowy również mogą wpływać na wzrost. 

Prawdopodobnie większość wydatków państwa ma pewien wpływ na 
wzrost gospodarczy, pośredni i bezpośredni, niezależnie czy jest to ich głów
nym celem czy nie. Analiza wpływu tychże wydatków na wzrost nastręcza 
trudności, częściowo dlatego, iż w niektórych przypadkach mechanizmy mogą 
być złożone i wolno działać, ale także dlatego, że związek przyczynowo-skut-
kowy może zadziałać odwrotnie12. 

Jakkolwiek by było, wydatki muszą zostać sfinansowane. W przypadku, 
gdy konsumpcja publiczna lub płatności transferowe z tytułu ubezpieczeń 
społecznych są finansowane tworząc deficyt budżetowy, tradycyjnym argu
mentem przemawiającym za prowadzeniem bardziej restrykcyjnej polityki fi
skalnej jest przeciwdziałanie efektowi wypierania (crowding-out effect), który 
zmniejsza wzrost przez cięcia w inwestycjach sektora prywatnego. Przy pod
wyższaniu podatków w celu pokrycia wydatków państwa, zniekształceniu ule
gają bodźce i zachęty, obniża się efektywność alokacji zasobów, a w związku 
z tym obniża się poziom lub wzrost produkcji. 

W ciągu ostatniej dekady w wielu krajach zwiększył się nacisk podatkowy... 

11 Z jednej strony niektórzy utrzymują (np. Feldstein, 1996), że dalsze obniżanie inflacji, 
nawet dążenie do inflacji zerowej (lub dokładniej, stabilności cen) zapewniałoby utrzymanie 
korzyści wynikających z obniżonej inflacji. Z drugiej strony, inni (np. Akerlof et al 1996) 
twierdzą, że negatywny wpływ na wzrost pojawia się przy bardzo niskim poziomie inflacji 
poprzez sztywne płace nominalne sprawiające, że rynek staje się nieefektywny. 

12 Na przykład dane zebrane w czasie często pokazują, że wydatki państwa, jako udział 
PKB, zwykle rosną wraz ze stopą życiową (prawo Wagnera), odzwierciedlając elastyczność 
dochodową popytu na główne usługi świadczone przez państwo (świadczenia zdrowotne, 
edukacja, utrzymanie prawa i porządku). Na podstawie analizy regresji, ukazującej związki 
pomiędzy całkowitymi wydatkami państwa a PKB, Kolluri et al (2000) stwierdzili z całą 
pewnością, że prawo Wagnera znajduje potwierdzenie w krajach OECD. 
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W ciągu ostatniej dekady rozmiar sektora publicznego powiększał się 
w większości krajów OECD, tak jak i zobowiązania państwowe brutto, cho
ciaż w ubiegłych latach w tendencji tej zaznaczył się pewien zwrot. Jednak 
niezależnie od najnowszych zmian w sytuacji gospodarczej, stosunek całkowi
tych wydatków państwa do nominalnego PKB w wielu krajach OECD wciąż 
wahał się w granicach 40-50 procent w 1999 roku. Zazwyczaj mniej niż jedną 
piątą wydatków przeznacza się na dziedziny bardziej bezpośrednio związane 
ze wzrostem (np. oświata, infrastruktura oraz R&D) (rysunek 3). 

Rysunek 3 
Udział całkowitych wydatków państwa w PKB w krajach OECD 
w 1995 roku (w procentach) 
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| Udział całkowitych wydatków państwa w PKB 

LJ Udział państwa w wydatkach na edukację, transport i prace badawcze 

□ Udział wydatków państwa w innych dziedzinach 
Wyjaśnienia: 
1 Gdzie nie są dostępne zdezagregowane dane. 
21993. 
3 1992. 
Źródło: OECD. 
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... i szacuje się, że doprowadził on do obniżenia wielkości produkcji 
per capita, ceteris paribus. 

Dane empiryczne przedstawione w tabeli 2 niejako potwierdzają tezę, że 
nacisk podatkowy związany z wydatkami państwa może negatywnie oddziały
wać na produkcję per capita, wpływając na efektywność alokacji zasobów 
w różnych projektach inwestycyjnych oraz obniżając akumulację kapitału rze
czowego. Pamiętając o pouczającym charakterze tego ćwiczenia, obserwowa
ny średni wzrost nacisku podatkowego w 21 krajach OECD w latach 
1980-1990 (około 1,5 procent PKB) mógł doprowadzić do obniżenia produk
cji per capita, ceteris paribus, o około 0,9-1,1 procent. Ważne jest także roz
planowanie wydatków: wydaje się, że zarówno konsumpcja jak i inwestycje ze 
strony państwa mają pozytywny wpływ na produkcję per capita. Ponadto 
możliwe, że struktura systemu podatkowego przyczynia się do tego w pewien 
sposób, jako że stwierdzono, iż systemy podatkowe, kładące duży nacisk na 
podatki bezpośrednie, wywołują dodatkowy negatywny skutek. 

Handel a wzrost 

Udział w handlu zagranicznym zwiększył się we wszystkich krajach OECD 
w ciągu ostatniej dekady... 

Badania empiryczne często podkreślają znaczenie handlu zagranicznego dla 
wzrostu. Poza przynoszeniem względnych korzyści, zyski z handlu mogą po
wstać dzięki ekonomii skali, większemu otwarciu na konkurencję oraz rozprze
strzenianiu wiedzy. Postęp dokonany w ubiegłych latach w likwidacji barier cel
nych i zmniejszaniu barier pozataryfowych stworzył prawie na pewno wiele 
możliwości zysku z handlu. Prowadzona obecnie względnie otwarta polityka 
w krajach OECD sugerowałaby, że wielkość przeprowadzonego handlu jest do
tychczas raczej odzwierciedleniem modeli wzrostu (i do pewnego stopnia kosz
tów związanych z położeniem geograficznym, rozmiarem i transportem) niż 
czegoś ściśle ograniczonego barierami taryfowymi i pozataryfowymi. 

... i szacuje się, że przyczynia się on do wzrostu dochodu per capita. 

W świetle powyższej interpretacji związku handlu ze wzrostem w krajach 
OECD, dane przedstawione w tabeli 2, dotyczące udziału w handlu, prawdo
podobnie uchwyciły różne naciski ze strony konkurencji, jak również czynniki 
bezpośrednio związane z polityką handlu. Wyniki oparto na mierze udziału 
w handlu, która stara się uchwycić zależność, że małym państwom niejako 
przypisana jest wyższa ekspozycja na handel w porównaniu z dużymi pań
stwami (tabela 2). Wyniki pokazują, że obserwowany średni wzrost udziału 
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w handlu w krajach OECD w latach 1980-1990 wniósł istotny wkład w pro
dukcję per capita (około 4 procent). 

Rozwój sektora finansowego a wzrost 

W ramach systemów finansowych oferowanych jest wiele 
usług, które prawdopodobnie wspomagają wzrost... 

Systemy finansowe odgrywają dużą rolę w procesie wzrostu, ponieważ są nie
zbędne w zapewnianiu środków finansowych, potrzebnych do akumulacji ka
pitału i rozprzestrzeniania nowych technologii. Dobrze rozwinięty system fi
nansowy: i) wprawia w obieg oszczędności przez kumulowanie małych kwot 
zaoszczędzonych przez jednostki w rentownych inwestycjach na dużą skalę, 
oferując jednocześnie osobom oszczędzającym wysoki stopień płynności; ii) 
dzięki dywersyfikacji zapewnia jednostkom oszczędzającym ubezpieczenie od 
specyficznego ryzyka; iii) obniża koszty pozyskania i oceny informacji na te
mat przyszłych projektów, na przykład dzięki świadczeniu specjalnych usług 
inwestycyjnych; oraz iv) zmniejsza ryzyko niewłaściwego zarządzania zasoba
mi przez nadzorowanie inwestycji. Wszystkie te usługi prawdopodobnie przy
czyniają się do wzrostu gospodarczego, ale mogłyby również, teoretycznie, 
przynieść odwrotne rezultaty. Na przykład niższe ryzyko i większy zysk, spo
wodowane dywersyfikacją, mogą skłonić gospodarstwa domowe do mniejsze
go oszczędzania. 

... a ostatnia analiza przeprowadzona w krajach członkowskich 
OECD przedstawia potwierdzające to dowody. 

Pomimo trudności o podłożu teoretycznym, w wielu badaniach empirycz
nych, próbujących wyjaśnić różnice we wzroście pomiędzy państwami, prze
prowadzonych na dużej grupie krajów, stwierdzono, że rozwój sektora finan
sowego odgrywa istotną rolę13. W szczególności rozwój rynku finansowego 
okazuje się silnie powiązany z produkcją per capita14. Wyniki wskazują, że 
związek ten może być ustanowiony na dwa sposoby. Pierwszy - to zwiększona 
wydajność, która może być rezultatem alokacji zasobów na potrzeby projek
tów o wyższej stopie zwrotu kapitału. Drugi - to akumulacja kapitału rzeczo
wego. Jednakże, tak jak w przypadku poprzednich badań, podczas interpreta
cji tych wyników należy wziąć pod uwagę możliwość odwrócenia związku 

13 Zob. na przykład Levine (1997), Levine et al. (2000), Tempie (1999). 
14 Zwłaszcza wskaźnik kapitalizacji giełdy okazał się istotny z punktu widzenia statystyki 

w analizie regresji. Wyniki wykorzystujące kredyty indywidualne banków depozytowych jako 
udział PKB były nieco słabsze. Zob. Leahy et al. (2000) oraz Bassanini, Scarpetta 
i Hemmings (2000). 



352 Stefano Scarpetta, Philip Hemmings 

przyczynowo-skutkowego do takiego stopnia, w jakim wzrost gospodarczy 
może także zainicjować rozwój systemów finansowych. 

Determinanty wzrostu w krajach OECD 
w ciągu ostatnich dekad a „nowa gospodarka" 

Geneza tendencji wzrostowych z ubiegłych lat 

Zmiany kierunku polityki w krajach z reguły sprzyjały wzrostowi... 

Omówione powyżej wyniki można wykorzystać do zrozumienia przypuszczalne
go wpływu zmian kierunku polityki na ścieżkę wzrostu każdego z państw 
w ostatniej dekadzie (rysunek 4)15. Wydaje się, że polepszenie kapitału ludz
kiego jest powszechnym czynnikiem, który sprzyjał procesowi wzrostu w ostat
nich dekadach we wszystkich krajach OECD, ale zwłaszcza we Włoszech, Gre
cji, Irlandii oraz Hiszpanii, gdzie zwiększenie się kapitału ludzkiego przyczyniło 
się do przyspieszenia wzrostu o ponad połowę punktu procentowego w latach 
dziewięćdziesiątych w stosunku do dekady poprzedniej. Trudno jednoznacznie 
ocenić wkład zmian wskaźnika inwestycji we wzrost. Szacuje się, że niektóre 
kraje skorzystały na zwiększeniu się stopy inwestycji gospodarczych w ostatniej 
dekadzie (np. Kanada, Austria, Belgia, Nowa Zelandia, Portugalia i Hiszpa
nia), podczas gdy inne odczuły negatywny wpływ obniżenia stopy inwestycji 
(np. Finlandia oraz w mniejszym stopniu Norwegia i Szwecja). 

Oprócz zmian we wkładzie kapitału rzeczowego i ludzkiego, do wzrostu 
przyczyniły się także ważne zmiany w polityce i instytucjach w każdym kraju. 
Większość państw skorzystała, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, na 
mniejszej zmienności inflacji. Najlepszym przykładem jest Portugalia i Nowa 
Zelandia, gdzie szacuje się, że wyższe o około pół punktu procentowego 
roczne tempo wzrostu produkcji per capita zostało spowodowane tym czynni
kiem, ceteris paribus. W przeciwieństwie do powyższego, pomimo większej 
dyscypliny fiskalnej zwłaszcza w ostatniej dekadzie, większy rozmiar rządu 

15 Należy zwrócić uwagę, że rysunek 4 nie uwzględnia szacunkowego wpływu różnych 
początkowych warunków na wzrost (np. proces konwergencji), ani nie przedstawia niezbada
nych wpływów, właściwych tylko dla danego kraju. Współczynniki wykorzystane w analizie 
pochodzą z zależności wzrostu, która obejmuje zmienność inflacji, udział w handlu i kon
sumpcję państwa (jako udział PKB), jako czynnik reprezentujący potencjalne oddziaływanie 
„rozmiaru" rządu na wzrost. Ta ostatnia zmienna jest mocno skorelowana z całkowitymi 
wpływami podatkowymi, jak i nie pochodzącymi ze źródeł podatkowych, których całkowity 
zasięg w krajach nie jest jednak odnotowany. Więcej informacji na temat zestawienia zob. 
Bassanini, Scarpetta i Hemmings (2000). 



Związek polityki gospodarczej ze wzrostem. Wyniki analizy porównawczej 353 

Rysunek 4 
Szacowany wpływ zmian zmiennych wyjaśniających na zmiany w stopach 
wzrostu w produkcji per capita1 w latach 80. i 90. (w procentach) 

-1,0-0,5 0,0 0,51,0 -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 
w procentach 

Wyjaśnienia: 
Kalkulacje pochodzą z dekompozycji różnic w stopach wzrostu bazowanych na rezultattach regresji wie-
lowariacyjnych. Ukazana suma wpływu czynników nie odpowiada zaobserwowanej zmianie w stopie 
wzrostu produkcji per capita, ponieważ nie został pokazany szacowany wpływ niskiego poziomu PKB 
per capita i komponentu nie wyjaśnionego przez region. 
1 Zmiany we wzroście są oparte na różnicach w średnim wzroście PKP na osobę w wieku produkcyjnym 
w czasie trwania obydwu dekad. Lata 80. obejmują lata 1981-89; lata 90. obejmują okres do 1997 roku. 
2 Ze względu na dostępność danych, wskaźnik wydatków państwa jako procent PKB zosta! użyty jako 
odpowiednik rozmiaru rządu. Użyta znienna jest w większości krajów wysoce skorelowana podatkowymi 
i niepodatkowymi wpływami (jako udział w PKB), dla których jednak brak jest wystarczającej liczby da
nych. 
Źródło: OECD. 

przyczynił się do marginalnego spowolnienia wzrostu w wielu krajach. Do 
wyjątków należą Irlandia i Holandia, gdzie obniżenie udziału podatków i wy
datków PKB minimalnie zwiększyło stopę wzrostu produkcji per capita w la-
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tach dziewięćdziesiątych. Wreszcie szacuje się, że ogólny proces liberalizacji 
handlu, w którym uczestniczą wszystkie kraje OECD, zwiększał wzrost o oko
ło dwie trzecie punktu procentowego w ciągu roku w ostatniej dekadzie. 

... jednak nadal istnieją duże rozbieżności między krajami 
w odniesieniu do głównych determinantów wzrostu. 

Mimo że ostatnia dekada obfitowała w wydarzenia, wciąż utrzymują się 
wyraźne różnice pomiędzy głównymi determinantami wzrostu gospodarczego 
w krajach OECD. Rysunek 5 ilustruje zmiany w produkcji per capita, które 
nastąpiłyby w poszczególnych państwach, gdyby te determinanty zbliżyły się 
do średniej OECD (z lat dziewięćdziesiątych). Ich potencjalny wpływ okre
ślono na podstawie wyników empirycznych, omówionych powyżej. Koncentru
jąc się na podstawowych determinantach wzrostu, można zauważyć, że rela
tywnie niska stopa inwestycji zwykle zmniejszała produkcję per capita w wie
lu krajach (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia), ceteris paribus, 
podczas gdy względnie niski poziom ludzkiego kapitału negatywnie wpływał 
na produkcję per capita w niektórych krajach europejskich, zwłaszcza w Por
tugalii i Hiszpanii16. Należy jednak podkreślić, że w przypadku kapitału ludz
kiego zbliżenie do średniej OECD mogłoby trwać bardzo długo, wziąwszy 
pod uwagę, że polityka oświatowa skupia się głównie na osobach w wieku 
zdolności do pracy, wchodzących na rynek17. 

Różnice w kierunku polityki makroekonomicznej z lat dziewięćdziesiątych 
wywarły tylko niewielki wpływ na produkcję per capita. W tym samym czasie 
ogromny „rozmiar" rządu negatywnie oddziaływał na produkcję per capita 
w niektórych krajach, a mianowicie w Danii i Szwecji. Co więcej, relatywnie 
niski udział w handlu zagranicznym (po uwzględnieniu wielkości pojedyn
czych gospodarek) nieco obniżył potencjalną produkcję per capita w Australii 
i Nowej Zelandii, odzwierciedlając tym samym położenie geograficzne, ale 
także i w Grecji. 

Istnieją ograniczenia co do stopnia, w jakim wyniki mogą wyjaśnić 
najnowsze tendencje wzrostu... 

Z pewnością istnieją ograniczenia co do stopnia, w jakim wyniki uzyskane 
z analizy regresji mogą potwierdzić i oszacować związki pomiędzy zapleczem 
politycznym i instytucjonalnym a wzrostem gospodarczym. Oczywistą i nieod
łączną trudność stanowi fakt, że w miarę aktualne kwestie dotyczące wzrostu, 
zwłaszcza bieżąca dyskusja o możliwym przestawieniu się na „nową gospo-

16 Należy także zauważyć, że obliczenia w rysunku 5 są oparte na analizie regresji, 
w której szacunkowy wpływ kapitału ludzkiego na produkcję per capita znajduje się w gór
nej części przedziału przedstawionego w tabeli 1. 

17 Ponadto niektóre kraje, w tym Australia, Kanada, Irlandia i Nowa Zelandia, odnoto
wały nieco niższą produkcję per capita w wyniku gwałtownie rosnącej populacji. 
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Rysunek 5 
Różnice w produkcji per capita' i szacowany na nie wpływ różnic w polityce 
gospodarczej i rozwoju instytucji, lata 90. 

Wymagana zmiana Szacowany wpływ osiągnięcia średniej OECD na poszczególne czynniki: 
w produkcji per capita 

dla osiągnięcia średniej 
OECD (w procentach)2 

Wyjaśnienia: 
Kalkulacje wpływu poszczególnych zmiennych są oparte na zaobserwowanych różnicach w tych czynnikach 
dla każdego kraju w odniesieniu do średniej OECD i szacowanych elastyczności w regresjach wzrostu. 
1 Produkcja per capita odnosi się do PKB (według parytetu siły nabywczej w 1993 roku) na osobę 
w wieku produkcyjnym. 
2 Ze względu na dostępność danych, wskaźnik wydatków państwa jako procent PKB został użyty jako odpo
wiednik rozmiaru rządu. Użyta zmienna jest w większości krajów wysoce skorelowana podatkowymi i nie-
podatkowymi wpływami (jako udział w PKB), dla których jednak brak jest wystarczającej liczby danych. 

Źródio: OECD. 

darkę" w wyniku rozwoju i rozprzestrzeniania się ICT, są trudne do zbadania 
przy zastosowaniu analizy regresji. Do dzisiaj w najbardziej odkrywczych ana
lizach, dotyczących wpływu ICT, wykorzystywano kalkulację wzrostu lub ba
dania poszczególnych przypadków (case studies), których celem jest wyodręb
nienie wpływu sektora wytwarzającego ICT na ogólną wydajność oraz identy-
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fikacja szerszych oddziaływań na wydajność w innych sektorach (by zapoznać 
się z badaniami, zob. „OECD Economic Outlook", lipiec 2000, nr 67). W ba
daniach stwierdzono, że nagłe zmiany technologiczne w sektorach wytwarza
jących ICT oraz spadek relatywnych cen urządzeń ICT spowodowały nagły 
wzrost inwestycji w Stanach Zjednoczonych, stymulując tym samym wzrost 
w sektorach wykorzystujących ICT. 

... ale porównanie tempa wzrostu przewidzianego modelem z tempem 
rzeczywistym uwypukla znaczenie czynników związanych z „nową gospodarką". 

Niewielki wkład, jaki analiza regresji może wnieść do bieżącej dyskusji, 
to porównanie różnego tempa wzrostu oszacowanego na podstawie modelu 
empirycznego, omówionego w niniejszym opracowaniu, z rzeczywistymi war
tościami odnotowanymi w kraju, który już działa na zasadach „nowej gospo
darki" - Stany Zjednoczone. Część A na rysunku 6 zestawia przewidywany 
roczny wzrost produkcji per capita w Stanach Zjednoczonych z danymi rze
czywistymi. Z rysunku wynika, że pomiędzy rzeczywistym a przewidywanym 
tempem wzrostu nie ma wyraźnej różnicy, tzn. czynniki uwzględnione w ana
lizie regresji wzrostu wyjaśniają większość obserwowanych ścieżek wzrostu 
do roku 1998, a zatem przytaczanie dodatkowych czynników wyjaśniających 
nie wydaje się konieczne. To sugerowałoby także, tak jak i większość badań 
kalkulujących wzrost, że wciąż jest zbyt mało dowodów świadczących o ogól
nej poprawie wydajności, spowodowanej efektem domina przy wykorzystaniu 
technologii IC, gdyż w przeciwnym razie uwidoczniłyby się one w rozbieżno
ściach pomiędzy szacowanym a rzeczywistym tempem wzrostu. 

Ciągły wzrost inwestycji w USA prawie całkowicie 
wyjaśnia przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. 

Rezultat ten w interpretacji „nowej gospodarki" kładzie nacisk na proces 
intensywnego powiększania aparatu wytwórczego, stymulowany przez ICT 
Rzeczywiście, dobre dopasowanie wyników analizy regresji wzrostu daje się 
w dużej mierze wytłumaczyć zmienną inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. 

Część B na rysunku 6 określa szacowany wkład stopy inwestycji do pro
dukcji per capita. Rysunek pokazuje, że wkład ten bardzo się zwiększył 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1993-1998 - wyjaśniając wzrost stacjonar
nej stopy wzrostu produkcji per capita o ponad 10 procent - podczas gdy 
w poprzednich dekadach utrzymywał się mniej więcej na tym samym pozio
mie18. Jeżeli zwiększenie się udziału inwestycji w Stanach Zjednoczonych 
okaże się trwalszym zjawiskiem, gospodarka tego kraju zbliżyłaby się po pew
nym czasie do tego wyższego stacjonarnego poziomu produkcji per capita. 

18 Analiza empiryczna oczywiście nie „wyjaśnia" szczegółowo, dlaczego inwestycje 
w ICT tak bardzo się zwiększyły. 
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Rysunek 6 
Wzrost produkcji w USA i rola inwestycji w produkcji per capita 

Część A. Rzeczywiste (observed) i przewidywane (fitted) 
roczne stopy wzrostu w USA w latach 1972-1988 (w procentach) 

Część B. Wkład stopy inwestycji do stacjonarnej (steady-state level) 
produkcji per capita w USA, 1999 = 100 

Wyjaśnienia: 
1 Serie przewidywanych stóp wzrostu są oparte na analizie regresyjnej, gdzie współczynniki niektórych 
zmiennych mogą się różnić dla poszczególnych krajów. 
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Taka perspektywa wydaje się całkiem wiarygodna, zważywszy że znaczna 
część wzrostu inwestycji w Stanach Zjednoczonych została wywołana dużym 
spadkiem w relatywnych cenach urządzeń ICT19, tzn. wzrost inwestycji nie 
wymagał podobnego wzrostu oszczędności. W każdym razie rysunek pokazu
je również, że nie odnotowano żadnego podobnego wpływu na produkcję ze 
strony inwestycji w średniej wszystkich krajów OECD w tym samym okresie. 

Wspieranie rozwoju „nowej gospodarki" 

Wspieranie rozwoju „nowej gospodarki" wymaga powiązania 
„starego" i „nowego" sposobu prowadzenia polityki. 

Chociaż nadal jest zbyt mało dowodów potwierdzających, że proces wzrostu jest 
kształtowany przez nowe siły, nie można zaprzeczyć, iż w ostatnich latach nastą
piło przyspieszenie wzrostu w niektórych krajach, spowodowane, przynajmniej 
w Stanach Zjednoczonych, wykorzystującym ICT procesem intensywnego po
większania aparatu wytwórczego. Stworzenie odpowiednio otwartego środowi
ska gospodarczego, które wspierałoby dalsze rozprzestrzenianie tej technologii, 
wymaga prawdopodobnie połączenia zarówno „starego" jak i „nowego" sposo
bu prowadzenia polityki. A zatem nakreślone powyżej ogólne warunki struktu
ralne, łącznie z warunkami makroekonomicznymi i klimatem sprzyjającym in
westycjom w rozwój kapitału rzeczowego i ludzkiego oraz R&D, pozostaną 
istotnym składnikiem ogólnej strategii wzrostu. Jednocześnie wiele bardziej 
konkretnych kwestii wpływa na zdolność przystosowania się rynków do nowych 
technologii. Niniejszy rozdział koncentruje się na dwóch ważnych zagadnie
niach. Po pierwsze - rola, jaką może odegrać środowisko finansowe we wspiera
niu inwestycji i innowacji; po drugie - wpływ, jaki uregulowania na rynku pro
duktów mogą wywrzeć na innowacje i postęp w rozwoju nowych technologii 
przez oddziaływanie na konkurencję, wejście na rynek i bodźce dla nowych 
przedsiębiorstw. Wreszcie nowe technologie rzucają wiele wyzwań istniejącym 
uregulowaniom w wielu dziedzinach. Poniżej zostały one krótko omówione. 

Środowisko finansowe i innowacje 

Warunki panujące w środowisku jinansowym mogą odegrać 
istotną rolę w rozwoju gałęzi przemysłowych związanych z ICT. 

Jak wykazano powyżej, systemy finansowe odgrywają ważną rolę w procesie 
wzrostu. W warunkach „nowej gospodarki" mogą one wnieść pewien wkład, 

19 Zob. „OECD Economic Outlook", lipiec 2000, nr 67 oraz Bassanini, Scarpetta 
i Visco (2000). 
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umożliwiając powstanie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że środowisko finansowe wzięło udział w rozwoju ryn
ków typu „venture capital". Działalność venture capital polega zazwyczaj na 
inwestowaniu w akcje nowo powstałych spółek, znajdujących się w prywat
nym posiadaniu, lub na innych inwestycjach powiązanych z wykupem udzia
łów. Często przejawia się w dostarczaniu kapitału inicjującego (seed money) 
przedsiębiorstwom ICT. Ponadto giełdy również odegrały rolę w dostarczaniu 
środków finansowych przez obywateli. Rozwój takich form kapitału, jak i in
nych form kapitału wysokiego ryzyka, w różnym stopniu w wielu krajach su
geruje, że różnice w finansowych warunkach strukturalnych mogą mieć 
wpływ na określenie inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne, a nawet na 
tempo rozwoju samych innowacji. 

Teoretycznie związek pomiędzy systemami finansowymi 
a innowacjami jest złożony... 

Związek pomiędzy środowiskiem finansowym a innowacjami nie jest dość 
wyraźny. Na przykład zbiór praw, przysługujący akcjonariuszom lub udzia
łowcom, który powoduje koncentrację własności, może ich zachęcić do kon
trolowania przedsiębiorstw i inwestycji, ale może także zahamować rozwój 
rynków płynnych papierów wartościowych, oferując mniej możliwości dywer
syfikacji ryzyka i tworząc większe przeszkody w finansowaniu ryzykownych 
przedsięwzięć. Natomiast jeśli chodzi o prawa wierzyciela, wprowadzenie su
rowszego prawa upadłościowego może zwiększyć efektywność decyzji podej
mowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, ale może również zniechęcić 
menedżerów do ryzykownych przedsięwzięć, które zapowiadają większy przy
szły zwrot kapitału, prowadząc do zmniejszenia innowacyjności i spowolnie
nia wzrostu w dłuższym okresie. 

... a na pierwszy plan wysuwają się kwestie 
związane z pomiarem. 

Biorąc pod uwagę wzajemne powiązania, pytanie, jak warunki finansowe 
wpływają na innowacje, inwestycje i wzrost, jest z natury empiryczne. Niniej
sze opracowanie ma na celu zbadanie prostych zależności, występujących po
między warunkami strukturalnymi a innowacjami, inwestycjami a wzrostem20. 
Takie zadanie ma co najwyżej wstępny charakter, ponieważ napotyka na nie
uniknione trudności, związane z pomiarem i zwykle zbyt pobieżnie bada zło
żony charakter zarówno rozwijających się systemów finansowych, jak i ich 
związków z procesem wzrostu. Niemniej uwidaczniają się pewne istotne za
leżności. 

20 Zob. Leahy et aL (2000). 
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Wydaje się jednak, że istnieje pewien związek pomiędzy 
warunkami strukturalnymi a różnymi wskaźnikami innowacji... 

Wyniki (tabela 3, skrajna kolumna po lewej) sugerują, że kilka specyficz
nych wskaźników podejmowanych innowacji jest wyraźnie skorelowanych 
z łączną miarą ochrony inwestorów, obejmującą miarę przejrzystości i stoso
wania prawa, jak również prawa akcjonariuszy/udziałowców oraz wierzycieli. 
Wraz ze wzrostem ochrony inwestorów zwykle rosną w krajach OECD wy
datki na R&D, działy R&D oraz liczba patentów. Również pomiar oferty pu
blicznej w celu wejścia na giełdę (IPO) oraz inwestycji venture capital, które 
mogą być postrzegane jako reprezentatywne dla inwestycji w nowe innowa
cyjne przedsiębiorstwa, wykazuje wyraźny związek z łączną miarą ochrony in
westorów. Wreszcie, zgodnie z poglądem, że lepsza ochrona inwestorów po
mogłaby gospodarkom przystosować się i wykorzystać zmieniające się techno
logie, wyniki wskazują, że zmiany w wieloczynnikowym wzroście wydajności 
(MFP) pomiędzy krajami, w latach 1980-1990, są znacznie powiązane z łącz
ną miarą ochrony inwestorów. 

... ale najważniejszym czynnikiem wydaje się przejrzystość 
i stosowanie prawa, a nie kwestie związane z prawami 
akcjonariuszy/udziałowców oraz wierzycieli. 

Analiza roli poszczególnych komponentów łącznej miary ochrony inwe
storów wskazuje, że korelacje przedstawione w lewej kolumnie tabeli 3 są 
głównie determinowane przez wskaźnik przejrzystości i stosowania prawa, 
a nie ustawowe prawa akcjonariuszy/udziałowców oraz wierzycieli. Możliwe, 
że systemy finansowe mogą przystosować się do jakichkolwiek obowiązują
cych warunków struktury prawnej za pomocą zdecydowanego egzekwo
wania i dużej przejrzystości prawa. A zatem obowiązujące poszczególne 
prawa i mechanizmy mogą być mniej ważne dla funkcjonowania działalno
ści gospodarczej niż ich przejrzyste i konsekwentne stosowanie oraz egze
kwowanie. 

Uregulowania na rynku produktów 
a wieloczynnikowy wzrost wydajności (MFP) 

Uregulowania na rynku produktów mogą być kolejnym 
czynnikiem wpływającym na przedsiębiorczość i innowacje 
w gałęziach przemysłu wykorzystujących ICT... 

Przedsiębiorczość jest zawsze ważnym czynnikiem w procesie wzrostu, ale 
jest szczególnie istotna podczas dużych zmian technologicznych, kiedy nowe 



Związek polityki gospodarczej ze wzrostem. Wyniki analizy porównawczej 361 

Tabela 3 
Korelacja pomiędzy jakością infrastruktury rynku finansowego 
a wskaźnikami innowacyjności (współczynniki korelacji) 

Wydatki na prace badawczo-
-rozwojowe (R&D) 
jako procent PKB 
(średnia dla lat 1990-97) 

Całkowita liczba pracowników 
R&D na 1000 zatrudnionych 
(średnia dla lat 1990-97) 

Rodzime wnioski patentowe 
na 10 000 osób (średnia 
dla lat 1990-97)6 

Patenty w USA 
na 100 000 osób 
(średnia dla lat 1990-97)° 

Nowe emisje akcji na milion 
osób (1995:7-1996:6) 

Inwestycje funduszy venture 
capital w spółki w fazie 
rozwoju i ekspansji jako 
procent PKB (średnia 
dla lat 1995-98)d 

Zmiana w wieloczynnikowym 
wzroście wydajności (MFP) 
po korekcie przepracowa
nych godzin (średnia 
lat 90. minus średnia 
lat 80.) 

Wskaźnik jakości infrastruktury rynku finansowego0 

Egzekucja 
prawa, 

przejrzy
stość wierzy
cieli i akcjo

nariuszy 

0,56*** 

0,57*** 

0,65*** 

0,57** 

0,50** 

0,47** 

0,48** 

Egzekucja 
prawa, 
przej

rzystość 

0,65*** 

0,68*** 

0,69*** 

0,62*** 

0,45* 

0,44* 

0,47** 

Prawa 
wierzycieli 

i akcjo
nariuszy 

0,00 

-0,06 

0,05 

-0,24 

0,30 

0,05 

0,15 

Prawa 
akcjo

nariuszy 

0,08 

0,00 

0,16 

-0,07 

0,48** 

0,19 

0,26 

Prawa 
wierzycieli 

-0,22 

-0,19 

-0,04 

-0,20 

-0,26 

-0,26 

-0,19 

a Kalkulacje obejmują 21 krajów. Wskaźniki rozwoju infrastruktury rynku finansowego są oparte na 
analizie czynnikowej (Leahy et al, 2000) * znaczący dla poziomu 10%; ** dla poziomu 5%; *** dla 
poziomu 1%. 
b Bez Japonii. 
c Bez Japonii, Szwajcarii i USA. 
d Dane dla Japonii odnoszą się do roku 1994, a dla Australii do roku 1997. 

Źródło: Wskaźniki rozwoju rynku finansowego są oparte na La Porta et al. (1997). Pozostałe dane po
chodzą ze źródeł OECD. 
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technologie często łatwiej ujarzmić przez tworzenie nowych i przekształca
nie już istniejących przedsiębiorstw. Uregulowania na rynku produktów są 
jednym z czynników wpływających na klimat przedsiębiorczości, tak jak 
wpływa system podatkowy, regulacje na rynku pracy oraz, jak wykazano po
wyżej, system finansowy. Na przykład zbyt duże obciążenia prawne podczas 
rejestrowania nowych przedsiębiorstw (jak również brak przejrzystych pro
cedur) dodatkowo powiększają koszty, które mogą zniechęcić do zawiązy
wania spółek. Co więcej, procedury administracyjne mogą wymagać wyko
nania wielu czynności i kontaktu z ogromem różnych instytucji, zwiększając 
koszty początkowe i redukując bodźce do podejmowania nowych przedsię
wzięć. 

... negatywna korelacja pomiędzy wskaźnikami odnoszącymi się 
do uregulowań na rynku produktów a zmianami we wzroście 
MFP niejako potwierdza to założenie. 

Wstępne dowody, potwierdzające istnienie związku pomiędzy surowymi 
przepisami administracyjnymi dotyczącymi spółek nowicjuszy (np. licencje 
i zezwolenia, przepisy o środkach łączności, obciążenia administracyjne wo
bec spółek i firm jednoosobowych, przeszkody prawne przy zawiązaniu) a wy
nikami osiąganej wydajności, zostały przedstawione w tabeli 421. Rzeczywi
ście surowość przepisów jest powiązana ze słabszym wzrostem MFP w latach 
1980-1990. Obciążenia administracyjne nie są jedynym przejawem uregulo
wań na rynku produktów, który może okazać się istotny dla szybszego zaak
ceptowania nowych technologii oraz, uogólniając, dla procesu innowacji. 
Wskaźnik surowości całości uregulowań na krajowym rynku produktów wyka
zał także negatywny wpływ na wzrost MFP w latach 1980-1990. Zwłaszcza 
wskaźnik odzwierciedlający zaangażowanie państwa w działalność przedsię
biorstw (np. kontrola cen, stosowanie przepisów nakazujących i nadzorują
cych) może negatywnie i znacznie oddziaływać na wzrost MFP. Reasumując, 
powyższe wyniki świadczą o tym, że surowe uregulowania na rynku produk
tów mogą spowodować negatywne konsekwencje dla wzrostu wydajności. Wy
znaczają one także dziedzinę, w której mimo niedawnych reform, jeszcze 
wiele pozostaje do zrobienia22. 

21 Wartość wskaźnika dotyczącego przepisów administracyjnych, tak jak i wartość wszel
kich innych wskaźników odnoszących się do uregulowań na rynku produktów, rośnie wraz 
z surowością przepisów. Wskaźniki odnoszące się do uregulowań na rynku produktów za
czerpnięto z opracowań Niccolettiego et al. (2000). 

22 Wiele innych badań również potwierdziło negatywny wpływ wskaźników określających 
bardziej ogólne uregulowania na wzrost (by zapoznać się z wynikami, zob. Ahn i Hemmings, 
2000). 
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Tabela 4 
Korelacja pomiędzy zmianami w średnim wzroście produktywności (MFP) 
w latach 80. i 90. a wskaźnikami regulacji rynku 

Całkowity poziom regulacji rynku 
Polityka gospodarcza nakierowana 
na rynek wewnętrzny 

Kontrola państwa 
Własność publiczna 
Zaangażowanie w działalność gospodarczą 

Bariery rozwoju przedsiębiorczości 
Obciążenia administracyjne 
Wydajność administracji gospodarczej 
Bariery dla konkurencji 

Korelacja 

-0,30 

-0,41* 

-0,25 
-0,04 
-0,43* 

-0,52** 
-0,63*** 
-0,02 

0,14 

Uwagi: * znaczący na poziomie 10%; ** na poziomie 5%; *** na poziomie 1%. 
Kalkulacje oparte są na danych z 19 krajów: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Fran
cja, Grecja, Niemcy, Irlandia, Wiochy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Hisz
pania, Szwecja i USA. Dane dotyczące produktywności (MFP) zostały skalkulowane na podstawie Scar-
petta et al. (2000), po odjęciu wpływu cyklu koniunkturalnego. Wzrost MFP w Niemczech w 1991 roku 
nie zosta! uwzględniony w kalkulacjach. Wskaźniki regulacji są oparte na analizie czynnikowej zbioru 
zmiennych. Zwracamy uwagę na fakt, że wskaźniki zewnętrzne („outward-orientated") nie mogły zostać 
użyte dla kalkulacji korelacji, ponieważ krajom EU nadano taką samą wartość w większości zbioru da
nych. Szczegóły w Nicoletti et al. (2000). Zwracamy również uwagę na fakt, że korelacje dotyczące Nor
wegii daleko odbiegały od reszty próby. Z wyjątkiem Norwegii korelacja pomiędzy całkowitą regulacją 
rynku a przyspieszeniem wzrostu MFP jest statystycznie znacząca (na poziomie 5%) i korelacje wszyst
kich innych państw są wyższe i często znaczące statystycznie. 

Źródło: OECD. 

Nowe wyzwania rzucane polityce państwa 
przez rozprzestrzeniające się technologie IC 

Jednak wiele dodatkowych zadań stawianych przed polityką państwa 
jest bezpośrednio związanych z rozprzestrzenianiem się ICT. 

Zwiększenie roli ICT w gospodarkach krajów OECD porusza wiele dodatko
wych kwestii związanych z polityką, które nie zostały omówione w niniejszym 
opracowaniu. Warunkiem pełnego wykorzystania ICT jest, na przykład, usu
nięcie barier w dostępie do Internetu. Ponadto niezbędne jest przeprowadze
nie reform prawnych w celu pobudzenia konkurencji w nowej działalności 
związanej z ICT, takiej jak telefonia komórkowa. Jednocześnie niektóre 
z cech technologii IC rzucają nowe wyzwania konkurencji: niektóre produkty 
stają się bardziej użyteczne, gdy używa ich więcej osób (np. połączenia siecio
we lub oprogramowanie), a zastosowanie ekonomii skali w ich produkcji mo-
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że być ogromne. Oba czynniki utrudniają innym przedsiębiorstwom wejście 
na rynek, na którym działa już inna firma. Rozprzestrzenianie się handlu 
elektronicznego wpływa na dochody podatkowe, prywatność oraz ochronę 
konsumentów. Wpływ ten jest trudny do uchwycenia, zważywszy na brak ja
kichkolwiek fizycznych granic w sieci oraz nakładanie się jurysdykcji. Równie 
ważne są obawy społeczne, dotyczące pojawienia się „cyfrowej" przepaści (di-
gital divide) w dostępie do nowych technologii. 
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Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, 
Steven Weber, John Zysman* 

Technologie informatyczne 
jako motor rozwoju handlu 
elektronicznego 

Otoczenie 

Rewolucja informatyczna końca dwudziestego wieku jest równocześnie po
czątkiem fundamentalnych przemian w gospodarce. Informatyka tworzy je
den z tych bardzo rzadkich okresów, w których nowoczesna technika i zmia
ny organizacyjne rewolucjonizują nie tylko jeden, przodujący sektor gospo
darki, ale przekształcają ją w całości, a w efekcie także resztę społeczeństwa. 
Informatyka dostarcza narzędzi służących do obróbki, organizowania, przesy
łania i magazynowania informacji w postaci cyfrowej. Można powiedzieć, że 
wzmacnia siłę umysłu, podobnie jak rewolucja przemysłowa w dziewiętna
stym wieku wzmocniła siłę mięśni. 

Szybkie zmiany, same w sobie, nie są rewolucją, a przynajmniej nie 
w przyjętym przez nas znaczeniu. Szybkie zmiany w gospodarce i technice są 
sprawą normalną: są standardowym składnikiem historii gospodarczej każde
go okresu od czasów rewolucji przemysłowej. Wybuchy produktywności regu
larnie powtarzają się, w miarę jak wynalazki i innowacje przekształcają po
szczególne „główne sektory" - przykładami mogą tu być: transport lotniczy 
w latach sześćdziesiątych, telewizja w pięćdziesiątych, samochody w dwudzie
stych (wieku dwudziestego) oraz organiczne związki chemiczne pod koniec 

Tłumaczenie oryginalnego tekstu z jęz. angielskiego „Tools: The Drivers of E-Com-
merce" in the BRIE-IGCC E-conomy Project ed., Tracking a Transformation: E-Commerce 
and the Terms of Competition in Industries (Washington, D.C., Brookings Institution, forth-
coming June 2001) zostało dokonane za zgodą wydawcy na wyłączną odpowiedzialność 
WSPiZ im. L. Koźmińskiego. 
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wieku dziewiętnastego. Można tak się cofać aż do chwili wynalezienia maszy
ny parowej, wykorzystanej do automatycznego wypompowywania wody z ko
palni węgla. Każda z tych innowacji spowodowała kolosalny wzrost produk
tywności na tym odcinku gospodarki, którego dotyczyła. Każda też wywołała 
efekty, które zmieniły przebieg procesów ekonomicznych w wielu innych czę
ściach gospodarki. Każda z nich zapoczątkowała własny okres boomu gospo
darczego. W przypadku informatyki sprawy mogą potoczyć się inaczej. 

Informatyka tworzy narzędzia przeznaczone dla umysłu. Pierwsze genera
cje tych narzędzi z pewnością przyczyniły się do powstania bardzo ważnego 
sektora, który podniósł produktywność i wprowadził dynamiczną innowacyj
ność do pewnego obszaru gospodarki. Owe narzędzia pierwszej generacji 
znacznie przyczyniły się do zakończenia względnej stagnacji, panującej po ro
ku 1973, oraz długiego okresu boomu lat dziewięćdziesiątych. (Wydaje się, że 
w miarę rozprzestrzeniania się tych narzędzi, w niedalekiej przyszłości to sa
mo stanie się w innych rozwiniętych i rozwijających się gospodarkach). Na 
tym jednak historia ta się nie kończy. Rewolucyjny potencjał tych narzędzi 
tkwi w tym, że informatyka służy wszystkim działom gospodarki. Narzędzia te 
mają wpływ na wszelkie działania gospodarcze, w których istotne znaczenie 
ma organizacja, przetwarzanie informacji i komunikacja - czyli, krótko mó
wiąc, wszędzie. Otwierają, na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich wy
miarach, nowe możliwości aktywności gospodarczej. Zmieniają zarówno to, 
co jest możliwe do zrobienia, jak i sposób działania w całej gamie branż 
i sektorów. Co najważniejsze, mogą one wymagać również zmian w pojęciu 
własności, prawa posiadania i kontroli - czyli sposobu, w jaki rząd kieruje go
spodarką w najszerszym znaczeniu tego pojęcia. 

Dynamiczny, wszechogarniający charakter tej transformacji stwarza pułap
ki dla tradycyjnych metod badawczych. Zrozumienie powiązań, wskazanie za
leżności przyczynowo-skutkowych i opracowanie właściwych mierników złożo
nych procesów ekonomicznych jest trudne nawet wówczas, gdy mamy do czy
nienia z ograniczoną liczbą konkretnych, konwencjonalnych problemów 
i argumentów. Z drugiej strony stworzenie obszernego wzorca zależności, bez 
posiadania precyzyjnych narzędzi pomiarowych, bardzo często prowadzi nie 
do uzyskania dokładnego wglądu w sprawę, lecz do powierzchownego jej ro
zumienia. Im głębsza transformacja, tym silniej odczuwamy ten dylemat. 
Wraz ze zmianą kontekstu to, co (z gorszym lub lepszym skutkiem) było 
uważane za stały parametr, staje się zmienną. Problemów badawczych nie 
można już tak łatwo wyizolować ani wyraźnie wskazać chwilowych powiązań. 

Będziemy mieć świadomość istnienia tych ograniczeń, ale nie będziemy 
z nimi walczyć. Wychodząc z założenia, że rewolucja informatyczna dokonuje 
fundamentalnych przekształceń w całej gospodarce, zastosowaliśmy podejście 
indukcyjne - „od szczegółu do ogółu". Uważamy, że określenia takie, jak 
„gospodarka internetowa" lub „gospodarka informacyjna" określają tylko 
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chwilowy stan rzeczy. Już wkrótce stracą jakiekolwiek znaczenie, podobnie 
jak twierdzenia o istnieniu „gospodarki faksowej" lub „gospodarki telefonicz
nej". Rozwiązania informatyczne stają się coraz bardziej „niewidoczne", 
w miarę przekształcania się w narzędzia wykorzystywane przez całą gospo
darkę. Litera „e" zniknie z nazwy „e-commerce", gdyż wszystkie działania 
gospodarcze są organizowane i integrowane wokół sieci elektronicznych. Pro
ces ten przebiega nierównomiernie, z różnymi szybkościami i różnymi droga
mi w różnych obszarach gospodarki. Istotą naszej strategii badawczej jest 
prześledzenie przebiegu tego procesu i ustalenie, co dzieje się w tych obsza
rach. 

Zastosowanie omawianych tu „narzędzi umysłu" prowadzi do powstania 
dosłownie milionów zmian w skali mikro, różnych w różnych branżach, ale 
sumujących się w całość o rewolucyjnym potencjale. Oznacza to, że burzą 
one dotychczasowy układ. Historia rewolucji informatycznej to opowieść 
o zmianach strukturalnych, nie zaś o zjawisku makroekonomicznym lub cy
klicznym. Nie da się obiecać, ani nie jest prawdopodobne, że panować będzie 
nieprzerwany wzrost gospodarczy, ceny akcji będą piąć się w górę, budżet 
państwa będzie dysponować niezmierzonymi nadwyżkami, a bezrobocie, in
flacja i stopy procentowe będą utrzymywać się niezmiennie na niskim pozio
mie. 

„Nowa gospodarka": era transformacji 

W historii rewolucji informatycznej występują trzy splecione ze sobą wątki. 
Pierwszym jest postęp techniczny. Drugi to innowacje w organizacji i prakty
ce działania. Trzeci to szybkość i zakres - czyli tempo, w jakim rozwijają się 
dwa pierwsze wątki oraz globalny zasięg skutków tego rozwoju. 

Sprawa postępu technicznego jest najlepiej znana. W latach 60. dwudzie
stego wieku współzałożyciel Intela, Gordon Moore, przewidywał, że gęstość 
upakowania tranzystorów w układzie scalonym będzie podwajać się co osiem
naście miesięcy. Twierdzenie to, znane jako prawo Moora, okazuje się jednak 
błędne - przewidywania były zbyt skromne. W ciągu osiemnastomiesięcznego 
cyklu moc obliczeniowa zwiększa się ponaddwukrotnie, zaś jej koszt spada 
o ponad pięćdziesiąt procent. Przeciętny klient, kupujący komputer w domu 
towarowym, jako rzeczy normalnej oczekuje obecnie, że za 1000 dolarów do
stanie maszynę o mocy obliczeniowej, jaką pięć lat temu dysponowała stacja 
robocza za 20 000 dolarów. Urządzenia zwane niegdyś superkomputerami 
obecnie mają postać pospolitego peceta. W ciągu ubiegłych czterdziestu lat 
moc obliczeniowa komputerów zainstalowanych na całym świecie wzrosła 
o około miliard razy. W historii nie znajdziemy przykładu innej technologii, 
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której możliwości rosłyby w zbliżonym tempie. Co więcej, pomimo powtarza
jących się zahamowań w technologii produkcji półprzewodników, które wyda
wały się grozić spowolnieniem cyklu rozwoju, nowe pomysły (jak do tej chwi
li) pozwalały pokonać przeszkody. Nie widać żadnych szczególnych powodów, 
byśmy mieli sądzić, że obowiązywanie prawa Moora zbliża się do końca. Bez 
większego ryzyka możemy przyjąć, że sama moc obliczeniowa komputerów 
będzie wzrastać szybciej, niż nam uda się znaleźć dla niej zastosowanie. 

Prowadzi to do wskazania znacznie ważniejszego czynnika ograniczające
go szybkość transformacji gospodarczej - są nim ludzkie systemy organizacji 
i wprowadzania innowacji. Olbrzymi wzrost mocy obliczeniowej układów pół
przewodnikowych to po prostu potencjał ekonomiczny. Ma on znaczenie tyl
ko wówczas, gdy zostanie wykorzystany. Tak więc kluczowe pytanie, nie tracą
ce ważności w ciągu całej rewolucji półprzewodnikowej, brzmi: „do czego 
można wykorzystać moc komputera?". 

Determinanty techniczne odpowiedzi na to pytanie ulegają zmianom i bę
dą się ciągle zmieniać w miarę spadku cen komputerów, spadku wielkości 
urządzeń oraz rozszerzania możliwości ich wykorzystania. Trudniej jest roz
ważać czynniki organizacyjne, mające wpływ na odpowiedź na nasze pytanie. 
Jest tak dlatego, że po prostu nie istnieje odpowiednik prawa Moora dla sys
temów ludzkich. W każdym momencie ubiegłych czterdziestu lat krytycznym 
etapem przekształcenia potencjału technicznego we wzrost produktywności 
na polu gospodarczym było odkrycie przez użytkowników systemów informa
tycznych, w jaki sposób coraz większą i coraz tańszą moc komputerów można 
wykorzystać do zrobienia tego, co wcześniej było niemożliwe. 

W praktyce użytkownicy nowoczesnych komputerów oraz stworzone przez 
nich innowacyjne aplikacje są „motorami" zmian technicznych i technologicz
nych, a przynajmniej mają wpływ na ich kształt, gdyż są twórcami znacznego 
popytu na lepsze, szybsze i tańsze komputery. To właśnie ten popyt, wywoła
ny innowacjami ze strony użytkowników końcowych, podtrzymuje i wynagra
dza postęp techniczny. 

Początkowo komputery wykorzystywano jako potężne kalkulatory, służące 
do wykonywania skomplikowanych i długich ciągów operacji matematycz
nych. Pierwsze nowoczesne zastosowania dużej mocy obliczeniowej kompute
rów miały charakter militarny1. Eksplozja wynalazków podczas drugiej wojny 
światowej, która doprowadziła do stworzenia pierwszych, budowanych ręcz-

1 Wcześniej również głównym użytkownikiem był rząd. Maszyna różnicowa Charlesa 
Babbage'a powstała dzięki pracom badawczo-rozwojowym finansowanym przez rząd brytyj
ski. Najwcześniej elektroniczne maszyny liczące dużej skali zastosowano w agendach rządo
wych, zwłaszcza w Biurze Spisowym. Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w roku 
1880 do analizowania wyników trzeba było zatrudnić 1500 urzędników w charakterze „ludz
kich komputerów", a praca zajęła im siedem lat. Patrz Margo Anderson (1988). Do roku 
1890 w Biurze Spisowym testowano kalkulator mechaniczny Hermana Hollerith'a. 
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nie, komputerów elektronicznych, miała swe źródło i siłę w potrzebach wo
jennych. Dzięki wojnie w Korei IBM zawarł pierwszy kontrakt na dostawę 
komputera - był to Defense Calculator o wartości miliona dolarów. W latach 
50. i 60. dwudziestego wieku popyt ze strony armii związany z realizacją ta
kich projektów jak Whirlwind i SAGĘ (strategiczny system obrony powietrz
nej) zapełnił linie montażowe producentów komputerów oraz przyczynił się 
do wykształcenia całej generacji inżynierów2. 

Pierwsze zaawansowane cywilne zastosowania komputerów o dużej mocy 
obliczeniowej miały miejsce w agendach rządowych i w takich branżach, jak 
ubezpieczenia i finanse, w których wykonywano długie ciągi operacji matema
tycznych związanych z wielkimi ilościami danych na papierze. Amerykańskie 
Biuro Spisowe (Census Bureau) zakupiło pierwszy komputer UNIYAC. Zamó
wienia na drugi i trzeci pochodziły z firm A.C. Nielson Market Research (ba
dania rynku) i Prudential Insurance Company (towarzystwo ubezpieczeniowe). 

W Biurze Spisowym komputery wprowadzono w miejsce elektromecha
nicznych arytmometrów. W firmach komputery początkowo stosowano do 
sporządzania list płac oraz do tworzenia i analizowania sprawozdań, które to 
zadania wcześniej wykonywano przy użyciu kalkulatorów elektromechanicz
nych. Wkrótce jednak stało się jasne, że komputer można zastosować także 
do prac innych niż szybkie wykonywanie powtarzających się obliczeń. Kom
puter, niezależnie od wielkości i szybkości, był czymś więcej niż kalkulator. 

Istotą sprawy jest to, że innowacyjni użytkownicy, w trakcie automatyzo
wania już istniejących procedur, zaczęli odkrywać nowe sposoby wykorzysta
nia komputerów. Jednym z pierwszych pomysłów było umieszczenie, a na
stępnie odnajdywanie informacji w dużej bazie danych. Linie lotnicze Ameri
can Airlines zastosowały komputery do zbudowania automatycznego systemu 
rezerwacji SABRE, który kosztował tyle, co dziesięć samolotów3. Dzięki 
SABRE można było znacznie dokładniej zrozumieć subtelną strukturę popy
tu na podróże lotnicze. W branży ubezpieczeniowej w pierwszej kolejności 
zautomatyzowano tradycyjne procedury - sortowanie i klasyfikowanie realizo
wane przez zaplecze biurowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły jednak 
tworzyć zindywidualizowane produkty ubezpieczeniowe, opierając się na no-

2 Martin Campbell-Kelly i William Aspray (1996), cytat z autobiografii Thomasa Watso-
na juniora: zimna wojna pomogła IBM-owi w zdobyciu pozycji króla biznesu komputerowego. 
W okresie szczytowym przy produkcji SAGĘ zatrudniona byia jedna piąta pracowników 
IBM. Patrz Thomas Watson Jr. i Peter Petre (1990). Powołując się na Flamma, Campbell-
-Kelly i Aspray twierdzą, że w latach 50. i na początku lat 60. wysiłek włożony w system 
SAGĘ odpowiadał 2000 lat pracy programistów. Tak wiec istniały duże szanse na to, że przy 
dużych przedsięwzięciach związanych z przetwarzaniem danych w latach 70. spotka się co naj
mniej jedną osobę, która pracowała przy systemie SAGĘ. Patrz Kenneth Flamm (1987, 1988). 

3 SABRE był pierwszym dużym, działającym w czasie rzeczywistym, systemem przetwa
rzania informacji. Patrz James McKenny (1995). 
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wo powstałych bazach danych, które można było organizować, reorganizo
wać, przeszukiwać i analizować pod kątem różnych typów danych4. Od strony 
użytkownika cykl rozpoczynał się od poznawania możliwości komputera pod
czas automatyzowania istniejących procesów, po czym zdobytą wiedzę stoso
wano do tworzenia innowacyjnych zastosowań5. 

Innowacje inspirowane przez użytkowników znajdują wsparcie w szybkim 
rozwoju czystych możliwości technicznych. Wzrost mocy obliczeniowej umoż
liwił stworzenie systemów projektowania wspomaganego komputerowo -
przykładami ich zastosowania mogą być konstrukcje samolotów stworzone 
bez użycia tuneli aerodynamicznych6 oraz leki „projektowane" na poziomie 
molekularnym. W tym obszarze komputer występuje nie tyle jako kalkulator 
lub baza danych, ale przede wszystkim odpowiada na pytanie: „co by było, 
gdyby...?". W komputerze tworzone są modele pozwalające sprawdzić, co by 
się stało, gdyby samolot, molekuła leku, firma lub dokument były zbudowane 
w wybrany przez nas sposób. Dzięki komputerowi, w wirtualnym świecie 
można prowadzić eksperymenty w takiej liczbie i zakresie, które w świecie 
rzeczywistym byłyby niemożliwe z powodu kosztów i braku czasu. Wartość ta
kiego zastosowania komputera jako maszyny do „gdybania" zaskoczyła więk
szość komputerowych specjalistów i producentów komputerów: kto zdawał 
sobie sprawę z przydatności arkusza kalkulacyjnego, zanim Dan Bricklin za
programował komputer Visicalc? Wynalezienie arkusza kalkulacyjnego ozna
czało wejście komputerów do trzeciego obszaru zastosowań - do modelowa
nia, który to obszar jest dziś chyba równie ważny, jak manipulowanie liczba
mi i sortowanie danych. 

Innowacje zainicjowane przez użytkowników mają szczególnie ciekawe 
implikacje w informatyce. Maszyny do modelowania można, oczywiście, za
stosować do modelowania tychże maszyn, czyli do eksperymentowania na sa
mych sobie. Prościej mówiąc, komputery stały się głównymi narzędziami kon
struowania innowacji w technice komputerowej. Obecnie złożone projekty 
nowych układów półprzewodnikowych po prostu nie powstałyby bez użycia 

4 Patrz Barbara E. Baran (1986). 
5 Istnieje obszerna literatura poświęcona czołowej roli użytkowników w tworzeniu inno

wacji. Patrz B.A. Lundvall (1985); Bangt-Ake Lundvall, Innoration as an Interactwe Process: 
From User-Producer Interaction to the National System of Innovation, w: Giovanni Dosi i in., 
(1988, s. 349-369); Bart Nooteboom „Cambridge Journal of Economies", Mar 1999, vol. 23, 
nr 2, s. 127-150; Slaughter Sarah, „Research Policy", Feb 1993, vol. 22, nr 1, s. 81-95; 
Nile W. Hatch and David C. Mowery, „Management Science", Nov 1998, vol. 44, nr 11, 
Part 1, s. 1461-1477. 

6 Najlepiej znanym przykładem jest Boeing 777, ale komputerowo wspomagane projek
towanie i produkcja zmieniają cały przemysł lotniczy, a nie tylko jedną firmę lub produkt. 
Istnieje co najmniej pięć dużych programów służących do projektowania, wykorzystywa
nych przez takie firmy, jak Lockheed Martin, Boeing, British Aerospace, Aerospatiale 
i McDonnell Douglas. Patrz http://www.ndu.edu/ndu/icaf/isar.html. 

http://www.ndu.edu/ndu/icaf/isar.html
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zautomatyzowanych narzędzi konstrukcyjnych. Proces zatoczył pełne koło 
i będzie sam się napędzał. Postęp techniki komputerowej przebiega zgodnie 
z prawem Moora, zaś rozwój układów półprzewodnikowych, dzięki którym 
prawo Moora nadal może trwać, jest uzależniony od postępu techniki kom
puterowej i rozwoju oprogramowania. 

Teoretycy systemów mówią w takim wypadku o procesie autokatalitycz-
nym. Na początku roku 2000 Bill Joy napisał pasjonujący artykuł o potencjal
nych zagrożeniach i negatywnych skutkach wiążących się ze zjawiskiem auto-
katalizy w technice7. W dyskusjach wokół manifestu Joya, jak się wydaje, za
gubiono lub zlekceważono nieprawdopodobnie wielki pozytywny potencjał 
tego zjawiska. Zmiany autokatalityczne mogą być niezwykle szybkie, a nawet 
same się przyspieszać w zaskakujący sposób. Zastanówmy się nad potencja
łem obliczeniowym tkwiącym w DNA. Wynika on stąd, że DNA umożliwia 
prowadzenie obliczeń w systemie czwórkowym, który byłby znacznie efektyw
niejszy niż system dwójkowy stosowany w komputerach. Już teraz DNA moż
na wykorzystywać do przetwarzania informacji, ale tylko z bardzo małą pręd
kością. Komputery binarne pomogły w rozwikłaniu struktury i zasad działa
nia molekuł biologicznych - jednym z naprawdę najbardziej wymagających 
zadań w zakresie przetwarzania informacji jest ustalenie, w jaki sposób łań
cuch protein zwija się sam wokół siebie, by utworzyć trójwymiarową moleku
łę. Szybsze komputery i algorytmy, wyrosłe z potrzeby rozwiązania tego pro
blemu, stworzyły następną generację maszyn, które pomogły nam dokonywać 
manipulacji przy molekułach biologicznych, zaś nowa generacja komputerów 
prawdopodobnie pomoże nam tak przekształcić te molekuły, by możliwe było 
szybsze przetwarzanie informacji w systemie czwórkowym. Tak więc z jednej 
strony DNA popycha rozwój techniki opartej na krzemie, z drugiej zaś ukła
dy krzemowe służą rozwijaniu technologii DNA. 

Szybkość i zakres, w jakim obecne, wielkie możliwości komputerów mogą 
zapoczątkować proces autokatalitycznego powstawania innowacji oraz prze
kształcić gospodarkę i społeczeństwo, są w ostatecznym rozrachunku uzależ
nione od stopnia zintegrowania komputerowych zdolności przetwarzania da
nych z procesami ekonomicznymi i społecznymi. Ostatnio integracja taka 
przebiega w dwóch istotnych i wzajemnie wzmacniających się kierunkach. Po 
pierwsze, komputery „zakopały się" wewnątrz zwyczajnych urządzeń i stały 
się systemami wbudowanymi. Na tym właśnie polega idea „inteligentnych" 
samochodów, domów, tosterów - czego tylko pragniemy. Po drugie, kompu
tery połączyły się ze światem zewnętrznym, wykorzystując do tego różne stan
dardy otwarte; w efekcie powstało to, co znamy jako World Wide Web, czyli 
rozproszona baza danych, zawierająca informacje, do których można sięgnąć 
korzystając z jednej, globalnej sieci. 

7 Bill Joy (8.04. 2000). 
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Wszechobecne komputery: pojawia się mikroprocesor wbudowany 

Co to znaczy, że komputery stają się wszechobecne? Nowe procesy produk
cyjne i dystrybucyjne, których powstanie stało się możliwe dzięki powszech
ności komputerów, są widoczne na każdym kroku - przy kasie, na stacji 
benzynowej i w ciężarówce dostawcy. Przy kasie i na stacji benzynowej 
komputery skanują etykiety, podają ceny, wykonują remanenty, obliczają 
rabaty i składają zamówienia, zanim zdążymy włożyć zakupy do torby lub 
odwiesić pistolet dystrybutora. W ciężarówce dostawcy przenośny komputer 
wskazuje następny przystanek i bez użycia papieru załatwia „papierkową 
robotę". 

W zasadzie są to jednak dość prymitywne, gdyż wyraźnie widoczne zasto
sowania komputerów. Najważniejsze dla rozpowszechnienia komputerów są 
te zastosowania, w których nie widać ich obecności. Wbudowuje się je do tra
dycyjnych produktów i zmienia sposób ich „działania" w najszerszym znacze
niu tego słowa. W samochodach układy hamulcowe z ABS, poduszki po
wietrzne oraz samoczynna diagnostyka i regulacja silnika realizowane są 
przez wbudowane procesory, które „czują", obliczają i regulują. Wbudowane 
mikroprocesory sprawiły, że osiągi uzyskiwane przez systemy samochodów, 
począwszy od układu hamulcowego po kontrolę składu spalin, są obecnie 
znacznie wyższe niż w samochodach poprzedniej generacji8. Współczesny sa
mochód jest już całkiem inteligentny. „Inteligentne samochody" dnia jutrzej
szego będą dysponować dodatkowymi funkcjami, które wkrótce staną się tak 
samo niewidoczne, jak systemy sterujące ABS. W którymś momencie sam sa
mochód stanie się bardziej systemem przetwarzania informacji z dołączonym 
silnikiem niż kilkoma tonami stali, potrafiącymi powiedzieć kierowcy, jak 
szybko jedzie i ile ma jeszcze paliwa. 

Wbudowana inteligencja opiera się na bardzo prostych układach kompute
rowych. Od kas i telefonów komórkowych po drzwi w hotelach, windy i roz
ruszniki serca, wbudowane mikroprocesory zmieniają nasz świat od wewnątrz, 
dodając cechy inteligentnego zachowania do właściwie wszystkich urządzeń 

8 We współczesnych samochodach mikroprocesory sterują zamykaniem i otwieraniem okien, 
zamkami w drzwiach, tempomatami, układem hamulcowym, składem paliwa i spalin oraz inny
mi funkcjami. Liczba mikroprocesorów w typowym samochodzie przekroczyła 30. Koszt sprzętu 
zawierającego elementy półprzewodnikowe to około 1500 dolarów. Prawdopodobnie tyle samo 
kosztuje przygotowanie oprogramowania (wraz z usunięciem błędów). Patrz David Mowery 
i Nathan Rosenberg (1998). Należy zauważyć, że dzisiejsza moc obliczeniowa, warta 3000 do
larów, kosztowałaby 90 000 dolarów, czyli ponad czterokrotnie więcej niż cały samochód, po 
cenach półprzewodników, komputerów i programów z roku 1990. Patrz James Carbone (1998). 
http://www.manufacturing.net/magazine/purchasing/archives/1998/pur0915.98/092enews.htm, 
pobrano w lutym 2000. High Tech Industry Positively Impacts Economies (1997). http://www. ti. 
com/corp/docs/kilbyctr/hightech.shtml, pobrano 24 lutego 2000. 

http://www.manufacturing.net/magazine/purchasing/archives/1998/pur0915.98/092enews.htm
http://www
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technicznych9. W miarę wzrostu niezawodności produktów oraz poziomu za
ufania użytkowników w nadchodzącej dekadzie, z pewnością będziemy świad
kami eksplozji inteligentnych rozwiązań w urządzeniach medycznych. To coś 
znacznie poważniejszego niż komputer „do noszenia". W którymś momencie 
to, co się będzie „nosić" lub co zostanie „wszczepione", będzie równie ważne 
dla definicji człowieka jak to, co ma pochodzenie biologiczne. 

Komputery łączą się: rozprzestrzenienie się sieci 

Wraz ze spadkiem kosztów łączności połączenie systemów „czujących", obli
czających i magazynujących stało się nie tylko możliwe, ale wręcz naturalne. 
Kluczową kwestią nie jest tu uzyskanie technicznej możliwości realizacji szyb
kiej transmisji10, ale to, że koszty łączności między komputerami spadają tak 
znacznie i tak szybko, że powszechne zastosowanie sieci do przesyłu danych 
jest możliwe pod względem ekonomicznym w niemal każdym zastosowaniu, 
jakie nam może przyjść do głowy. Koszt krańcowy przesłania informacji do-

9 Sporządzenie wiarygodnych oszacowań co do wielkości biznesu związanego z wbudowany
mi mikroprocesorami nie jest łatwe. Można jednak zauważyć wpływ i znaczenie tego segmentu 
techniki komputerowej w decyzjach podejmowanych przez producentów mikroprocesorów. Na 
przykład IBM wstrzymuje produkcję mikroprocesorów PowerPC, przeznaczonych dla masowego 
rynku mikrokomputerów, gdyż pragnie skoncentrować się na produkcji mikroprocesorów wbu
dowanych na potrzeby górnego segmentu (zastosowania motoryzacyjne, sprzęt łączności, elek
tronika powszechnego użytku i sprzęt internetowy). Patrz The PowerPC 440 Core: A High-Perfor-
mance Superscalar Processor Core for Embedded Applications, IBM Microelectronics Division, 
Research Triangle Park, NC http://www.chips.ibm.com:80/news/1999/990923/pdf/440 wp.pdf, po
brany 22 lutego 2000. 

Motorola nadal produkuje mikroprocesory PowerPC na potrzeby mikrokomputerów Ap
ple, ale również ściśle współpracuje z nabywcami zainteresowanymi zastosowaniami nie mają
cymi związku z komputerami osobistymi - przykładem może być „oparty na PowerPC mikro-
sterownik silnika i układu przeniesienia napędu, przeznaczony dla następnej generacji samo
chodów nasyconych elektroniką, mających pojawić się w roku 2000, mogący poradzić sobie 
z trudnymi wymaganiami motoryzacji". Patrz Bernard Cole (1998). http://www.techweb.com/wi-
re/story/TWB19980421S0011, pobrany 22 lutego 2000. Także Intel przeznaczył znaczną część 
swego gigantycznego kapitału inwestycyjnego na wzmocnienie swej konkurencyjności na rynku 
układów wbudowanych. Patrz Crista Souza, Mark Hachman, and Mark LaPedus, Intel Weaves 
Plan to Dominate Embedded Market, EBN Online http://www.ebnonline.com/digest/story/ 
OEG19990604S0024, pobrany 22 lutego 2000. 

10 Technicznie możliwe było przesłanie informacji na odległość 4000 mil z szybkością 
światła już w czasach królowej Wiktorii - z pomocą telegrafu. Było to jednak bardzo drogie. 
Patrz Tom Standage (1998); Neal Stephenson (1996). Patrz także Yates, Joannę i Benjamin, 
Robert I., The Past and Present as a Window on the Future, w: The Corporation of the 1990s: 
Information Technology and Organizational Transformation. Michael S. Scott Morton, ed., 
(1991, s. 61-92). 

http://www.chips.ibm.com:80/news/1999/990923/pdf/440
http://www.techweb.com/wi-
http://www.ebnonline.com/digest/story/


376 Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber, John Zysman 

okoła świata w czasie rzeczywistym dąży asymptotycznie do zera. Do opisania 
skali i zakresu zmian, jakie może to wprowadzić do tradycyjnych procesów, 
firma Sun Microsystems posługuje się sloganem reklamowym „sieć to kom
puter". 

Zaawansowani użytkownicy komputerów wykorzystywali wczesne systemy 
sieciowe do tworzenia nowych aplikacji, mogących dać im przewagę nad kon
kurencją. Powszechnie wiadomo, że współczesny Internet wywodzi się z eks
perymentalnej sieci ARPANET, sfinansowanej i zbudowanej przez Ad[van-
ced] R[esearch] and P[rojects] Afdministration] w Departamencie Obrony 
(Dyrekcja Zaawansowanych Badań i Projektów). Pierwotnie tworzone sieci 
miały charakter prywatny i były wykorzystywane przez firmy (lub, jak w wy
padku francuskiego Minitela, były to sieci publiczne, oferujące ściśle określo
ne, ograniczone liczebnie usługi). Rozpoczęły się eksperymenty w sferze biz
nesu - i w ten sposób sieci komputerowe weszły na drogę wykładniczej eks
pansji, w miarę jak eksperymentujący z nimi użytkownicy znajdowali nowe 
zastosowania i konfiguracje11. 

Powstają hiperłącza: nadejście Internetu 

Niewiele osób dostrzegło jednak kolejną iterację potencjału drzemiącego 
w szybkiej łączności sieciowej, dopóki protokół http i przeglądarka graficzna 
- składniki obecnego Internetu - nie ujawniły korzyści tkwiących w stworze
niu połączeń między sieciami. Każdy komputer osobisty nagle stał się oknem 
otwierającym się na globalny magazyn danych. Coraz wyraźniej było widać, 
że im bardziej sieć się rozrastała, tym bardziej była dla wszystkich wartościo
wa. Zależność tę nazywa się prawem Metcalfa: im więcej osób znajduje się 
sieci, tym większa jest dla nich jej wartość12. 

Rozrost Internetu przebiegał niezwykle szybko, częściowo ze względu na 
ten właśnie „efekt sieciowy". Szybkości sprzyjało także to, że Internet począt
kowo działał jako pakiet protokołów wykorzystujących istniejącą infrastruktu
rę telekomunikacji głosowej. Nie istniały jakiekolwiek optymalne podstawy 
do komutacyjnego przesyłu pakietów danych, ale pomimo to system działał. 
Jeszcze przed pojawieniem się nowych rozwiązań technicznych, od samego 
początku projektowanych do obsługi łączności między komputerami, globalny 

11 O roli użytkowników we wskazywaniu drogi innowacji w branży telekomunikacji 
i sieci komputerowych patrz Michael Borrus i Francois Bar (1994); Francois Bar i in., 
BRIE E-conomy Project Working Paper 12 (1999). 

12 Od nazwiska Boba Metcalfa, wynalazcy Ehternetu i założyciela 3Com, który powie
dział, że wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej węzłów. Patrz Carl Shapiro 
and Hal Yarian (1999, s. 173-225). 
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Internet uzyskał nieprawdopodobny zasięg13. Po koniec 1999 roku z Interne
tem mogło połączyć się ponad 60 mln różnych komputerów14. 

Niektóre elementy następnej generacji sieci komputerowych są już oczy
wiste. Po pierwsze, z punktu widzenia konsumentów i małych firm olbrzymim 
postępem będzie doprowadzenie do domów łączy szerokopasmowych, działa
jących niemal bez opóźnień i zapewniających bardzo szybką transmisję da
nych. Do rozwiązania problemu łączy abonenckich (końcówek sieci) stosuje 
się systemy kablowe, DSL, łącza satelitarne i inne techniki, które albo 
uwzględniają, albo po prostu pomijają fakt, że większość domów zbudowano 
z myślą o zapewnieniu maksymalnej prywatności, a nie możliwości komunika
cyjnych, a ze światem łączą się za pomocą jednego cienkiego drutu miedzia
nego. Pobieranie plików lub wędrówka po hiperłączach będzie odbywać się 

Rysunek I 
Połączenia z Internetem (w milionach) 

60, 

13 Od roku 1987 Internet Software Consortium (http://www.isc.org/) prowadzi co pół ro
ku badania ankietowe w celu ustalenia liczby „hostów" w Internecie. W lipcu 2000 została 
przekroczona liczba 93 mln komputerów dostępnych przez Internet. W lipcu 1999 liczba ta 
wynosiła 53 mln. W październiku 1990 w Internecie znajdowało się tylko 300 000 kompute
rów, a w sierpniu 1981 zaledwie 213. (Dane z http://www.isc.org/ds/rfcl296.txt, 29 stycznia 
2001). 

14 Jakob Nielsen twierdzi, że szybkość transmisji rośnie co roku o 50%, zgodnie z pra
wem Moora, ale w nieco mniejszym tempie. Patrz Jakob Nielsen, Nielsen's Law of Internet 
Bandwidth http://www.useit.com/alertbox/980405.html, pobrano 22 stycznia 2000. 

http://www.isc.org/
http://www.isc.org/ds/rfcl296.txt
http://www.useit.com/alertbox/980405.html
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w ułamku wcześniej do tego potrzebnego czasu15. Zwiększenie prędkości 
zmieni rodzaj zadań, które można zrealizować przez Internet. Wzrost prze
pustowości łączy i spadek czasu oczekiwania będą oznaczać nie tylko szybszy 
Internet - będzie to także inny Internet, oferujący znacznie bardziej wyrafi
nowane zastosowania. Przebieg tego procesu możemy obserwować na żywo 
w nagłej eksplozji zapotrzebowania na takie produkty, jak Napster, dzięki 
którym użytkownicy komputerów mogą łączyć się w tymczasowe, budowane 
ad hoc sieci, służące do wymiany dużych plików - w tym przypadku muzycz
nych. Pojawienie się takiego zastosowania było nieoczekiwane i stanowi wiel
kie wyzwanie, ale także szansę, dla przemysłu nagraniowego. 

Po drugie, bezprzewodowe sieci głosowe już wkrótce będą tak rozpo
wszechnione, jak sieci kablowe. Powszechnie dostępne, bezprzewodowe sieci 
komputerowe zapoczątkują kolejną rundę eksperymentów i nauki - rundę, 
której nadejście już widać (na przykład w Finlandii) w postaci czegoś o nazwie 
„m-commerce" (m oznacza tu mobilność czy handel „mobilny" lub „bezprze
wodowy"). Ta runda rozbudowy sieci już obecnie ukazuje nowe obszary zasto
sowań i wyzwania dla renomowanych producentów sprzętu i programów oraz 
zmusiła ich do ciężkiej pracy nad ustanowieniem standardów, co jest tym 
trudniejsze, że firmy oferujące usługi bezprzewodowe jeszcze nie wiedzą, któ
re z zastosowań systemów bezprzewodowych okażą się naprawdę przydatne. 

Po trzecie, przepustowość i koszt szkieletu sieci będą w najbliższych la
tach ulegać gwałtownym zmianom: pojawi się nowa architektura sieci, spadną 
koszty, nieprzerwanie będą prowadzone eksperymenty oraz zostaną wprowa
dzone nowe zastosowania sieci. Obecne eksperymenty z Internetem 2 wska
zują, że już wkrótce rozpocznie się poszukiwanie możliwości wykorzystania 
dostępnej w nim szybkości transmisji, a nie sposobów na jej podniesienie. 
Prawdopodobnie będzie to prawdziwe tsunami nowych możliwości, które 
przyniesie ze sobą technicznie zaawansowane zastosowania sieci oraz obniży 
ich koszty16. 

15 O tym, czy pierwsze szybkie, działające z małym opóźnieniem połączenia zostaną zre
alizowane przy użyciu modemów kablowych, systemu DSL, czy też przez łącza bezprzewo
dowe, zadecyduje wynik walki konkurencyjnej na rynku, na którą wielki wpływ mają decyzje 
podejmowane co do polityki firm. Połączenia takie pojawią się jednak szybko. Na horyzon
cie zaś widać kolejne generacje jeszcze szybszych łączy. Kom Maxwell przewiduje, że syste
my „video-on-demand" pojawią się w roku 2003, zaś łącza światłowodowe trafią do domów 
i mieszkań około roku 2015. Patrz Kim Maxwell (1999). Należy jednak zauważyć, że na ko
niec roku 1999 na całym świecie szybkie połączenie z Internetem ma mniej niż 2,5 mln lu
dzi. Patrz http://www.instat.com/pr/2000/mm9914bw_pr.htm, pobrano 22 stycznia 2000. Ana
liza znaczenia szybkości i bezzwłoczności połączeń dla przydatności Internetu - patrz Jakob 
Nielsen, Usable Information Technology, http://www.useit.com/, pobrano 22 stycznia 2000. 

16 Vinod Khosla (17 grudnia 1999) prezentacja slajdów „The Terabit Tsunami", Kleiner 
Perkins Caufield & Byers, khosla@kpcb.com. 

http://www.instat.com/pr/2000/mm9914bw_pr.htm
http://www.useit.com/
mailto:khosla@kpcb.com
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czają granicę między gospodarką „internetową" a „nieinternetową". Dla nas 
jednak najważniejszym wnioskiem jest to, że już obecnie nie można mówić 
o „gospodarce internetowej" w oderwaniu od reszty gospodarki. Już wkrótce 
nie da się z całości gospodarki „wyciąć" jakiegoś jej fragmentu i powiedzieć, 
że ma charakter „internetowy", co obecnie jest chyba możliwe. Po prostu ca
łość gospodarki będzie włączona do Internetu. Każda firma, każdy rynek 
konsumencki może wykorzystać narzędzia komunikacyjne i przetwarzające 
informacje, należące do obecnej fali postępu technicznego. 

Przyszedł czas na postawienie pytania, w jaki sposób cała gospodarka zo
stanie połączona z systemami łączności komputerowej i przetwarzania infor
macji. Krótka odpowiedź brzmi: jeszcze nie wiadomo (chociaż istnieje bardzo 
wiele książek traktujących o biznesie, próbujących twierdzić, że wiemy). Ist
nieje kilka obszernych, sugestywnych analiz. Nicolas Negroponte w roku 1996 
podkreślał, że jeśli koszty transportu i przekształcania dóbr fizycznych mogą 
spaść tylko do pewnej granicy, to koszty przekazywania i obróbki informacji 
mogą zbliżyć się do zera i dlatego niezwykle kuszące jest możliwie najszersze 
przekształcenie gospodarki z „materialnej" w „bitową". Graciela Chichilnisky 
przedstawia podobne twierdzenie mówiące, że wzrost oparty na intensywnym 
wykorzystaniu wiedzy może zastąpić wzrost bazujący na eksploatacji zasobów 
materialnych. 

Wiemy jednak, że informacji (lub wiedzy) nie da się przekazywać w jed
nolity sposób. Samoorganizacja rynków wiedzy wcale nie jest większa niż ryn
ków towarów. Informacja nie „pragnie wolności" bardziej niż „chciałaby" być 
czymkolwiek innym - jest reakcją (dokładnie biorąc, jest to reakcja tych, któ
rzy tworzą i/lub kontrolują informacje) na bodźce rynkowe i polityczne. 

Niektóre procesy ludzkie i gospodarcze zyskują na przejściu ze świata ma
terialnego do przestrzeni informacyjnej. Przykładowo, projektowanie leków 
jest znacznie łatwiejsze w świecie informacji - w sytuacji, gdy dysponujemy 
obszerną wiedzą o ludzkim genomie, dzięki której możemy dokonywać spe
cjalnie przygotowanych interwencji chemicznych, dopasowanych do genetycz
nej lokalizacji zaburzeń - niż testowanie w probówce losowo dobranych 
związków chemicznych, w celu sprawdzenia, które komórki przetrwają ich 
działanie, a które zginą w kontakcie z nimi. Muzyka w ogóle nie cierpi z po
wodu przekształcenia jej w postać cyfrową (jeśli po stronie odbiorcy można 
przywrócić jej postać pierwotną). Czy jednak można to samo powiedzieć 
o emocjach? Lub o wrażeniach, jakie daje nam zjedzenie wyśmienitego obia
du w dobrej restauracji? Czy chociaż o powszechnie wykorzystywanej jako 
przykład gospodarczy usłudze - zwyczajnym strzyżeniu włosów? 

Kilka ubiegłych lat przyniosło mnóstwo anegdot i nieco konkretnych, wy
cinkowych przykładów zmian, jakich możemy się spodziewać. Firmy zajmują
ce się tradycyjnie pośrednictwem - na przykład biura maklerskie i biura po
dróży - ulegną nieodwracalnym przemianom. Produkty tradycyjne, takie jak 
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samochody, będą sprzedawane i obsługiwane w zupełnie nowy sposób. Sklepy 
na pewno nie znikną, ale zmieni się ich skład branżowy (miks) oraz to, czym 
się zajmują. Nowe metody docierania do klientów, zarówno w czasie jak 
i przestrzeni, będą z kolei bodźcem do wprowadzenia nowych sposobów or
ganizacji produkcji i dostarczania towarów do konsumentów. Już dziś jeste
śmy świadkami różnych strategicznych eksperymentów, polegających na two
rzeniu firm próbujących wykorzystywać sieć i na walce starych przedsię
biorstw o utrzymanie ich pozycji rynkowej19. Na razie jednak po prostu nie 
wiemy, które z tych eksperymentalnych zastosowań strategii informacyjnych 
i rozwiązań sieciowych przez przedsiębiorstwa zakończą się sukcesem. 
Wszystkie biznesplany są przewidywaniami, a wszystkie przewidywania mogą 
okazać się błędne. 

Przyszłość: powstanie gospodarki elektronicznej 

W świecie rzeczywistym prawie niemożliwe jest przewidzenie zakresu akcep
tacji i wykorzystania techniki przez firmy, rząd i konsumentów. Sposoby jej 
zastosowania wyłaniają się w procesie poszukiwań i eksperymentowania -
i może okazać się, że będzie to coś zupełnie innego, niż się obecnie spodzie
wamy20. Paul David, historyk ekonomii, wskazuje, że potrzeba było niemal 
pół wieku, by przedsiębiorstwa zauważyły możliwości zwiększenia efektywno
ści pracy poprzez takie zreorganizowanie fabryk, by były one otwarte na za
stosowanie silnika elektrycznego21. Znalezienie najbardziej wartościowych 
sposobów wykorzystania kolejnej fali rozwiązań informatycznych i telekomu
nikacyjnych być może nie potrwa aż tak długo, będzie jednak wymagało cza
su, i to zapewne dłuższego, niż wiele osób się spodziewa. 

Nadejście ery głębokich eksperymentów jest rzeczą naturalną i pożądaną. 
Zmiany mocy obliczeniowych i możliwości udostępnione przez nowoczesną 
informatykę zmieniają metody efektywnych działań gospodarczych oraz 

19 Krótki przegląd niektórych spośród tych eksperymentów i ich wyników patrz A. Mi-
chael Froomkin i J. Bradford DeLong (1999); http://econl61.berkeley.edu/OpEd/virtual/ tech-
net/spmicro.html. Published in First Monday 5:2 (February 2000); http://www.firstmonday. 
org/issues/issue5_2/delong/index.html 

20 Częściowo dlatego, że nie da się z wyprzedzeniem przewidzieć punktu osiągnięcia 
równowagi przez te elementy rozwoju ekonomicznego, gdyż są one zależne od wybranej dro
gi. Patrz Paul David, Historical Economies in the Long Run: Some Implications for Path De-
pendence, w: Graeme Donald Snooks (1993, s. 29^0); Nathan Rosenberg, Uncertainty and 
Technological Change, w: Jeffrey C. Fuhrer i Jane Sneddon Little, eds. (1996, s. 91-110); 
Giovanni Dosi i in., eds. (1992). 

21 Paul David, w: Technology and Productivity: The Challenge for Economic Policy, 
OECD, Paris, s. 315-347. 

http://econl61.berkeley.edu/OpEd/virtual/
http://www.firstmonday
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struktury zrównoważonych rynków. Osiągnięcia informatyki każą na nowo 
zdefiniować te działania, które należą do firmy, i te, które można przekazać 
na zewnątrz. Zmieniają modele prowadzenia biznesu i struktury rynków. Co 
więcej - to tylko początek zmian. Możemy tylko zgadywać, jaki będzie efekt 
końcowy tych przemian. Z punktu widzenia ekologii rynku rzecz wygląda tak, 
że im więcej będziemy eksperymentować i popełniać błędów, tym szybciej 
wyciągniemy właściwe wnioski. 

Nie ulega wątpliwości, że - tak jak w każdym konkurencyjnym systemie 
ekologicznym - rozwój pociągnie za sobą sporo ofiar. W połowie lat 90. 
twierdzono (z dużym przekonaniem), że firmowe usługi informacyjne i ko
munikacyjne świadczone w trybie on-line staną się olbrzymim przebojem. 
W roku 1998 z równym przekonaniem mówiono, że internetowa sprzedaż de
taliczna takich produktów, jak żywność dla zwierząt, będzie strzałem w dzie
siątkę. W roku 2000 „tym" miały być aukcje B2B. W każdym wypadku na po
czątku pojawiały się przekonujące argumenty, udowadniające, że dany po
mysł jest naprawdę świetny. Po roku przedstawiano równie mocne 
argumenty, wyjaśniające dlaczego koncepcja ta była całkowicie błędna. 

Część tego intelektualnego zamętu można przypisać szumowi tworzone
mu przez media i stadnym zachowaniom kapitału wysokiego ryzyka. Znacz
nie bardziej istotne są jednak przyczyny leżące głębiej. Niepewność jest fun
damentalnym składnikiem rzeczywistości, a nie funkcją błędnego lub pochop
nego myślenia. Na pewno wiemy tylko jedno: dotychczas niemal zawsze 
przebojowe zastosowanie kolejnych fal postępu technicznego było dla nas 
niespodzianką i zaskoczeniem. 

Elektroniczna gospodarka przedstawia: innowacje 
w organizacji firm i metodach prowadzenia biznesu 

Technika i innowacje w organizacji firmy i sposobach prowadzenia biznesu są 
ze sobą sprzężone i nawzajem pobudzają swój rozwój. Technika rozwija się 
zazwyczaj na drodze prób i błędów, zaś innowacje w praktyce działania po
wstają przy okazji rozwiązywania prawdziwych problemów lub wykorzystania 
dostrzeżonych możliwości. Firmy są swoistymi systemami ekologicznymi. 
Z wiru fascynacji, frustracji, taktyk i strategii - takich jak dostawy „just-in-ti-
me", totalna kontrola jakości, zmniejszanie rozmiarów firm, zarządzanie wie
dzą, outsourcing, strategiczne porozumienia, fuzje, podziały, usamodzielnia
nie spółek zależnych i uruchamianie nowych przedsięwzięć - wyłoniła się no
wa rzeczywistość. System ekologiczny jako całość tworzy środowisko szybkiej 
przedsiębiorczości, potrafiące szybciej niż w przeszłości tworzyć i komercyjnie 
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wykorzystywać innowacyjne rozwiązania. Wiąże się to z co najmniej dwoma 
ważnymi i powiązanymi ze sobą zmianami w metodach prowadzenia biznesu: 
chodzi tu o nowe sposoby odpowiedzi na „dylemat innowacyjny" i „wyzwanie 
produkcyjne". 

Rozwiązanie dylematu innowacyjnego 

Często zdarza się, że duże firmy o ustabilizowanej pozycji rynkowej nie są 
dobrym miejscem dla pełnego rozwinięcia i komercyjnego wykorzystania roz
wiązań technicznych powodujących zakłócenia ich dotychczasowych rynków 
i procedur. Przyczyny tego mają charakter endemiczny dla dużych organiza
cji. Części dużej firmy, często największe i najpotężniejsze, niechętnie biorą 
pod uwagę możliwość zajęcia się ryzykownymi pracami nad nowymi technika
mi i technologiami, które mogłyby doprowadzić do „pożarcia" ich rynku 
i zniszczenia ich działu. Grupa taka zazwyczaj wątpi w wykonalność, nieza
wodność i możliwość rynkowego wykorzystania ewentualnych nowych rozwią
zań technicznych. Trudno wyobrazić sobie nowe rynki, a jeszcze trudniejsza 
jest ich ilościowa ocena. Ironią historii jest to, że im efektywniejsze są powią
zania jakiejś firmy z jej siecią klientów i dostawców, tym bardziej prawdopo
dobne jest, że będzie ona popierać innowacje utrzymujące jej pozycję w ob
rębie istniejących rynków i technologii. Tym samym maleje szansa na wpro
wadzenie przez nią radykalnych zmian. Często wydaje się, że jest to 
zwycięska strategia. W końcu zasadnicze ulepszenia istniejących rodzin pro
duktów mogą przynieść znaczne zyski. 

W ten sposób powstaje dylemat innowacyjny. Firmy reagujące na potrze
by swych klientów faktycznie ryzykują związanie sobie rąk poprzez wejście 
w układy wykluczające możliwość skorzystania z konkurencyjnych zalet inno
wacyjnych pomysłów22. Przykładów jest tu mnóstwo. W AT&T twierdzono, 
że komunikacja internetowa jest niepraktyczna. Motorola, lider branży analo
gowych telefonów komórkowych, przegapiła moment przejścia na systemy cy
frowe. IBM przegapił powstanie rynku routerów internetowych. Microsoft 
spóźnił się z wejściem na rynek przeglądarek internetowych, serwerów siecio
wych i narzędzi do tworzenia systemów sieciowych23. Dylemat taki jest szcze
gólnie bolesny, gdy firma o ustalonej pozycji tworzy nowe rozwiązania tech
niczne i technologiczne, ale nie potrafi dostrzec ich wartości. Stworzenie 
w Xerox PARC działającego, graficznego interfejsu użytkownika (GUI), języ
ka opisu strony i sieci Ethernet, które to wynalazki zostały następnie komer
cyjnie wykorzystane przez inne firmy (Apple, Microsoft, Adobe, 3Com), to 

Patrz Clayton M. Christensen (1997). 
Patrz Charles Ferguson (1999). 
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jeden z wielu przykładów zaprzepaszczenia przełomowych rozwiązań tech
nicznych przez renomowaną firmę24. 

Ten dylemat organizacyjny jest jedną z głównych przyczyn sprawiających, 
że nowo zakładane i przedsiębiorcze firmy są motorami znacznej części rady
kalnych innowacji na drodze ku gospodarce elektronicznej. Firmy te tworzą 
i rozwijają nowe branże gospodarki. To głównie one konkurują ze sobą we
dług zasad Schumpetera, które polegają na tym, że po prostu omija się kon
kurencję cenową na istniejących rynkach i buduje firmę przez wprowadzanie 
radykalnych innowacji. Nowe, przedsiębiorcze firmy napotykają jednak na 
poważne przeszkody. Potrzebują pieniędzy, pomocy w tworzeniu biznespla-
nów i strategii działania, kontaktów z dostawcami, dostępu do klientów, po
mocy prawnej, usług produkcyjnych i logistycznych itd. Lista rzeczy, których 
nowa firma potrzebuje, a nie potrafi w miarę łatwo wytworzyć z własnych za
sobów, jest bardzo długa. 

W Ameryce lat 80. i 90. dwudziestego wieku powstało środowisko bizne
sowe, w którym założenie przedsiębiorczej firmy było nie tylko możliwe, ale 
w wielu przypadkach łatwe i proste. Początkowy kapitał wysokiego ryzyka to
rował drogę do funduszy potrzebnych do założenia i rozwinięcia firmy. Zmia
ny w zasadach ostrożności pozwoliły instytucjom finansowym wziąć udział 
w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku i tym samym znacznie zwiększyć ich 
skalę25. Skala inwestycji zmieniła się i nagle przed światem innowacyjnych, 
ryzykownych przedsięwzięć otworzyły się fundusze pozwalające przejść z nisz 
na środek sceny. Analogicznie wzrost zysków z opcji zakupu akcji przyzna
nych pracownikom, fantastycznie wynagradzających sukces firmy, pozwolił za
łożycielom przedsiębiorstw dzielić się znaczną częścią zysków osiągniętych 
przez nową firmę z podobnie usposobionymi pracownikami. Wprowadzenie 
opcji zakupu akcji sprawiło, że obniżenie zarobków i przeprowadzka przez 
cały kraj mogły nagle stać się szansą, a nie porażką - jeżeli nagrodą mogły 
być udziały w wartości nowej firmy wysokiego ryzyka. Duże, stare firmy rów
nież podążyły tym śladem i zaczęły poszukiwać sposobów na pobudzanie 
działań prowadzących do usamodzielniania oddziałów, tworzenia nowych 
firm i funduszy wysokiego ryzyka oraz do udziału w takich przedsięwzię-

24 Patrz Katie Hafner (1996); Michael Hiltzik (1999); Douglas Smith i Robert Alexan-
der (1988). 

25 Patrz Josh Lerner (1999). 
26 Stany Zjednoczone odniosły wyjątkowy sukces we wspieraniu działań ludzi/firm inwe

stujących kapitał wysokiego ryzyka. W roku 1999 inwestycje takie osiągnęły w USA rekordowy 
poziom 48,3 mld dolarów, czemu odpowiada wzrost o 152% w porównaniu z kwotą 19,2 mld 
dolarów w roku 1998. Firmy związane z Internetem przyciągnęły dwie trzecie tej kwoty w ro
ku 1999, tzn. 31,9 mld dolarów. Północna Kalifornia, z 16,9 mld zainwestowanego kapitału 
wysokiego ryzyka, była pod tym względem zdecydowanym liderem regionalnym - wynik ten 
jest niemal dwukrotnie większy niż uzyskany na północnym zachodzie, będącym drugim 
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ciach26. Elementy te tworzą część tak zwanego systemu Silicon Valley (poję
cie to, oczywiście, nie ogranicza się wyłącznie do regionu geograficznego). 
Jest to pewna grupa instytucji społecznych (takich jak uniwersytety, inwesto
rzy dysponujący kapitałem wysokiego ryzyka i wyspecjalizowane firmy praw
nicze) oraz rynkowych (takich jak niezwykle elastyczny rynek pracy, system 
premii uznaniowych, kapitał finansowy oraz ludzie o najwyższych kwalifika
cjach, pochodzący z całego świata), które działając wspólnie są w stanie spra
wić, że przedsiębiorcza firma może innowacje wprowadzić na rynek szybko 
i na dużą skalę. Ten nowy system przemysłowo-ekonomiczny stał się decydu
jącym motorem wzrostu dla całego świata, jest jednym z ważnych źródeł 
względnej przewagi Ameryki nad resztą świata i pozostanie nim, dopóki nie 
uda się go skopiować gdzie indziej27. 

Wyzwanie produkcyjne 

W latach 80. ubiegłego wieku japońskie produkty trwałe i elektroniczne na
gle i niespodziewanie zalały amerykańskie rynki. Poprzednie fale importu 
pracochłonnych produktów, takich jak buty, odzież i tanie wyroby montowa
ne, np. zabawki, wymusiły wprowadzenie znacznych zmian w amerykańskim 
przemyśle, nie stanowiły jednak wyzwania dla sposobu, w jaki amerykańscy 
producenci definiowali zaawansowane techniki produkcyjne i zaawansowane 
branże. To japońskie wyzwanie różniło się fundamentalnie. Siła japońskiej 
konkurencji (szczególnie na polu elektroniki i motoryzacji) była wynikiem 
wprowadzenia głębokich innowacji w „odchudzonym systemie produkcji", 
gdzie równocześnie wyeliminowano zapasy magazynowe i związane z nimi 
koszty, zapewniono ciągłe podnoszenie jakości oraz obniżono koszty. 

Wyzwanie dla pozycji symbolu ery przemysłowej, czyli samochodu, oraz 
dla kości pamięci, będącej symbolem wyłaniającej się ery elektroniki, spowo
dowało ogromny wstrząs. Zmusił on amerykańskich i europejskich producen
tów do zasadniczego zreorganizowania ich metod produkcji i prowadzenia 
działalności28. Było to kłopotliwe przedsięwzięcie, utrudniane dodatkowo 

w kolejoności regionem. Patrz Venture Economies News, February 8, 2000 at http://www.secu-
ritiesdata.com/news/news_ve/1999VEpress/VEpress02_08_00.html, pobrano February 8, 2000. 
Patrz http://xent.ics.uci.edu/FoRK-archive/august97/0400.html, pobrano February 22, 2000. 

27 O ekologii instytucjolnalnej systemu Silicon Valley patrz Martin Kenney i Urs von Burg 
(1999, Volume 8(1), s. 67-103); AnnaLee Saxenian (1994); Stephen S. Cohen i Gary Fields, 
(1999, Volume 41, no. 2, s. 108-130). 

28 Reorganizacja technik produkcji i zasady „szczupłej" produkcji są opisane szczegóło
wo w: James P. Womack i in. (1990). Nieco bardziej krytyczne spojrzenie na „szczupłą" pro
dukcję - patrz Martin Kenney i Richard Florida („Politics and Society" 16:1, 1988, 
s. 121-158). 

http://www.secu-
http://ritiesdata.com/news/news_ve/1999VEpress/VEpress02_08_00.html
http://xent.ics.uci.edu/FoRK-archive/august97/0400.html


386 Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber, John Zysman 

przez utrzymujący się przez pewien okres polowy lat 80. zawyżony kurs dola
ra. Wynikiem krótkoterminowym było przejęcie dużych części amerykańskich 
mocy produkcyjnych - a przy okazji zniszczenie znacznego, cennego kapitału 
związanego z ludźmi i firmami29. Pomimo to, w perspektywie średniotermi
nowej, amerykańskie przedsiębiorstwa odniosły znaczny sukces we wprowa
dzaniu własnej wersji innowacji związanych z „odchudzoną produkcją". Ja
pońscy producenci zapewne udzielili Amerykanom bolesnej lekcji, ale nie po
szła ona na marne. W połowie lat 90., przy silniejszym jenie i po 
przemodelowaniu procesów produkcyjnych w Ameryce, doszło do znacznego 
zrównoważenia możliwości produkcyjnych w sektorach zaawansowanych tech
nologii. 

Osłabienie japońskiego wyzwania było spowodowane częściowo tym, że 
najbardziej zaawansowanymi produktami elektroniki powszechnego użytku 
przestały być urządzenia nadawczo-rozrywkowe, takie jak telewizory, ma
gnetowidy, radia i podobny im sprzęt, a ich miejsce zajęły urządzenia bez
przewodowe i komputerowe, których standardy ustalali producenci działają
cy w USA. Częściowo było to też skutkiem tego, że takie firmy, jak Hew
lett-Packard doceniały długofalowe zyski wynikające ze zdobywania 
doświadczeń praktycznych oraz zauważyły korzyści uzyskiwane dzięki kon
trolowaniu sektora tanich wyrobów poprzez kierowanie do niego masowej 
produkcji o wysokiej jakości, nawet jeżeli fachowcy od obliczania kosztów 
mówili szefom firmy, że marża zysku w tym sektorze jest niewielka. W dzie
dzinie drukarek atramentowych HP zdominował rynek, systematycznie bro
niąc swej pozycji w dolnym segmencie dzięki wprowadzaniu nowych, tanich 
produktów30. 

Większość zmian przyszła jednak dzięki subtelniejszemu podziałowi pra
cy. Producenci odkryli, że mogą obniżyć swe koszty koncentrując się na 
tym, co potrafią najlepiej, i kupując resztę potrzebnych im towarów i usług 
u wyspecjalizowanych firm, oferujących konkurencyjną wydajność, lub 
w państwach, gdzie koszty produkcji są najmniejsze. Outsourcing na skalę 
międzynarodową, międzynarodowe systemy produkcyjne i pojawienie się 

9 Patrz Robert Z. Lawrence (1984); The Hollow Corporation, „Business Week", March 
3, 1986, s. 5-85; Bennett Harrison and Barry Bluestone (1982); Michael Piorę i Charles Sa-
bel (1984). 

30 O strategicznej decyzji HP o obronie segmentu tanich drukarek poprzez wprowadze
nie drukarki atramentowej - patrz Sara Beckman BA 290A-2 (jesień 1999). Utrzymanie 
udziału na rynku drukarek atramentowych wzmocniło ponadto pozycję przetargową HP wo
bec firmy Canon - dostawcy systemu druku laserowego. (Sytuację komplikuje to, że drukar
ka atramentowa oparta jest na rozwiązaniach technicznych HP, zaś drukarka laserowa nie -
i dlatego HP ma skłonności do faworyzowania własnej technologii). Niezależnie od tego, 
strategia ta kontrastuje z klasyczną strategią obrony górnego segmentu rynku. Patrz Stephen 
S. Cohen i John Zysman (1987). 
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produkcji kontraktowej znalazły się w sercu rozwiązania dylematu produk
cyjnego. 

Wprowadzenie takiej strategii outsourcingu było możliwe dzięki powsta
niu lepszych środków łączności. Możliwość przesyłania informacji przez no
woczesne, komputerowe sieci komunikacyjne sprawiła, że firmy-klienci mogą 
z wielką dokładnością wskazać, czego oczekują od swych dostawców. W po
przedniej epoce, gdy drogi przesyłu informacji były ograniczone do telefonu, 
faksu, poczty i kurierów lotniczych, trzeba było posiadać wielką „tajemną" 
wiedzę, aby prawidłowo rozdzielić pracę. Trzeba było na przykład wiedzieć, 
w jaki sposób oddział składający zamówienie (klient) wykorzystuje dostarczo
ne usługi lub towary oraz jak wyglądały standardowe procedury działania fir-
my-klienta. Najlepszym sposobem zdobycia takiej „tajemnej" wiedzy była 
długoletnia praktyka. Dlatego też wielkie, wielooddziałowe przedsiębiorstwa, 
które pozwoliły na stworzenie w obrębie firmy takiej „tajemnej" wiedzy, były 
atrakcyjne pod względem formy organizacyjnej. 

Wzrost szybkości przesyłu danych dał możliwość bezpośredniego przeka
zywania poleceń oraz wszechstronnej prezentacji całych projektów, co 
w znacznej mierze pozwoliło zastąpić „tajemną" wiedzę i doświadczenie. 
Dzięki temu możliwy był znacznie precyzyjniejszy podział pracy, a także poja
wiło się to, co obecnie znamy jako produkcję kontraktową. Państwa świata są 
tak bardzo zróżnicowane pod względem umiejętności fachowych siły roboczej 
i kosztów pracy, że największe korzyści z lepszego podziału pracy producenci 
mogą osiągnąć dzięki umiędzynarodowieniu oddziałów swych przedsiębiorstw 
i rozłożeniu pracy pomiędzy różnymi krajami. 

Rozwój prawdziwie innowacyjnego systemu produkcyjnego odbywał się 
w kilku etapach31. Najpierw nastąpiło przejście od rynku zdominowanego 
przez zintegrowanych producentów do rynku, na którym firmy znajdujące się 
w dowolnym miejscu rozproszonego łańcucha wartości potencjalnie mogą 
kontrolować ewolucję kluczowych standardów i w ten sposób definiować wa
runki walki konkurencyjnej - nie tylko w ich własnym segmencie, ale także 
na rynkach produktów finalnych. Siła rynkowa przesunęła się z działu firm 
montażowych (takich jak Compaą, Gateway, IBM lub Toshiba) do sektora 
głównych producentów komponentów (takich jak Intel), systemów operacyj
nych (na przykład Microsoft), aplikacji (SAP, Adobe), interfejsów (Netscape), 
języków (Sun i jego Java) oraz firm zajmujących się wyłącznie definiowaniem 
produktów (np. Cisco Systems i 3COM). 

Wspólną cechą tych firm, niezależnie od ich pozycji w łańcuchu wartości, 
jest to, że wszystkie dysponują specyfikacjami technicznymi, będącymi przyję-

31 Timothy J. Sturgeon, Turn-key Production Networks: The Organizational Delinking of 
Production from Innovation, w: Ulrich Juergens, ed., Springer Verlag (Berlin 1999); Timothy 
J. Sturgeon (1997a); Timothy J. Sturgeon (1997b). 
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tymi de facto rynkowymi standardami produktów. To właśnie doskonale uwi
doczniło, w jaki sposób nowe firmy zaczynają wyznaczać kierunek rozwoju 
i przyszłość całej branży32. 

Po drugie, firmy, które stwierdziły, że słabym ich punktem jest produkcja, 
rozpoczęły outsourcing zarówno produkcji komponentów, jak ich montażu. 
Proces ten zrodził powstanie nowych, niezwykle elastycznych i pozwalających 
na łatwą adaptację systemów produkcyjnych. Taki konsekwentny podział łań
cucha wartości na funkcje składowe, których wykonanie można zlecić nieza
leżnym producentom, bez względu na to, gdzie na świecie się znajdują, przy
jęto nazywać systemem CNPS (Cross-National Production Systems - między
narodowe systemy produkcyjne). Z kolei niezależni producenci mogą 
lokalizować swą działalność tam, gdzie czynnik kosztów i poziom rozwoju 
technicznego dają przewagę nad konkurencją33. Systemy CNPS opierają się 
na coraz bardziej precyzyjnym podziale pracy pomiędzy firmy i państwa. 
Dzięki sieciom firmy mogą spleść elementy składowe łańcucha wartości 
w konkurencyjny, nowy system produkcyjny, przy równoczesnym wspieraniu 
różnych punktów tworzenia innowacji. Nie chodzi tu przede wszystkim o niż
sze wynagrodzenie jako takie, ani o dostęp do rynków i zasobów naturalnych, 
choć cele te często są motywem początkowych inwestycji. Istotą rzeczy jest tu 
raczej znalezienie miejsc mogących dostarczyć różne zestawy (miksy) techno
logii i produktów na różnych poziomach kosztów i parametrów produktów. 

Po trzecie, i chyba jest to czynnik najważniejszy, systemy CNPS nadały 
strategiczne znaczenie zarządzaniu łańcuchem dostaw. W ten sposób przygo
towana została scena dla takich firm, jak Dell, które zintegrowały marketing 
z produkcją i przekształciły się w przedsiębiorstwa usługowe, wiążące bezpo-

32 O teorii i historii ustanawiania standardów - patrz Paul A. David, Some New Stan-
dards for the Economies of Standardization in the Information Age, w: The Economic Theory 
of Technology Policy, Partha Dasgupta and P.L. Stoneman, eds. (1987, roz. 8); Paul A. Da-
vid and Shane Greenstein (1990, Vol. 1, no. 1, s. 3-41). David wprowadza rozróżnienie po
między „umowami normalizującymi", które są negocjowane, a „normami niesponsorowany-
mi", tworzonymi wielotorowo, nawet spontanicznie, w środowisku walki konkurencyjnej. 
Wiele z tych standardów niesponsorowanych powstaje jako optymalne rozwiązania pew
nych problemów technicznych, ale czasem zdarza się, że są one efektem wykorzystania 
przewagi ich twórcy, to znaczy wywodzą się ze specyfikacji nowych technologii, ustalonych 
przez nowe firmy. Po powstaniu, w miarę rozpowszechniania, standardy powodują pozytyw
ne reakcje zwrotne i utrwalają się z powodu wysokich kosztów ich zmiany. Paul David, Hi-
storical Economies in the Long-Run, op. cit. Patrz także Shapiro i Varian, op cit. O roli 
użytkowników w tworzeniu standardów - patrz Michael Borrus i John Zysman (1997, 4:2, 
s. 141-166). 

33 O międzynarodowych systemach produkcyjnych i sieciach firm - patrz Stephen S. Co
hen and Michael Borrus (1996); Gary Gereffi i Miguel Korzeniewicz eds. (1994); Robert 
Reich (1994); Stephen S. Cohen and Paolo Guerrieri (1994). http://brie.berkeley.edu/ -brie 
www/pubs/wp/wp70, pobrano 22 stycznia 2000. 

http://brie.berkeley.edu/
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średnio z klientem prace projektowe, produkcję i dostawy produktów34. Na
dal jednak gra toczy się o sukces fizycznego produktu i dlatego znaczna 
część usług świadczonych przez takie firmy, jak Dell polega na organizowa
niu produkcji, marketingu, dostaw i dostosowaniu danego produktu do kon
kretnych potrzeb. Uchwycenie znaczenia produkcji w świecie gospodarki 
elektronicznej oznacza zrozumienie zmienności miejsca zajmowanego przez 
produkcję w systemie stworzonym w celu dostarczenia klientowi produktu 
lub usługi. 

Śledzenie transformacji 

Dzięki transformacji ku gospodarce elektronicznej przed firmami, rządami 
i innymi organizacjami otwierają się interesujące możliwości przekształcenia 
się, nowego zdefiniowania ich obszaru działania oraz przebudowy ich sto
sunków z klientami, obywatelami i członkami. To duża szansa dla specjali
stów zajmujących się naukami społecznymi. Nie jest to odrębny obszar 
działań dla małej i wyspecjalizowanej grupy obserwatorów, zainteresowa
nych ewolucją biznesu i metodami wprowadzania zmian technologicz
nych. Nie jest to po prostu zjawisko z dziedziny produktywności (o więk
szym lub mniejszym znaczeniu). Mamy tu do czynienia z fenomenem obej
mującym równocześnie socjologię, ekonomię, organizację, prawo i politykę 
- a może nawet inne dziedziny - obejmującym również naszą świadomość 
tego zjawiska. 

Nasze analityczne podejście na tym etapie jest dopiero połową pracy. Po
między dość ezoterycznymi dyskusjami o tym, co jest dokładnym, makroeko
nomicznym miernikiem produktywności, a wysoce spekulatywnymi i mętnymi 
sporami dotyczącymi radykalnych zmian w społeczeństwie i jego świadomo
ści, znajduje się miejsce na lepiej uzasadnione podejście analityczne, oparte 
na empirycznym badaniu zachodzących i przewidywanych zmian w praktyce 
prowadzenia biznesu w różnych sektorach. Pośród zebranych danych można 
wyselekcjonować grupę ogólnych tematów. 

Można również nakreślić zarys rozwoju strategii badawczej. Narzędzia 
techniczne i technologiczne rozwijają się znacznie szybciej niż korzystające 

34 O rekonfiguracji łańcucha wartości i nowych powiązaniach powstających w firmie po
między produkcją, zakupami i sprzedażą patrz Martin Kenney and James Curry (1999); Bu
siness to Business E-commerce, Business 2.0, September, 1999, s. 84-124; The Net Imperative: 
Business and the Internet, „The Economist", June 26, 1999, s. 5^0; US Department of 
Commerce, The Emerging Digital Economy, Department of Commerce, Washington DC 
1998), Appendix 3; Martin Kenney and James Curry, „California Management Review" 
1999, Vol. 42, no. 1, s. 8-36. 
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z nich systemy ludzkie i organizacyjne. Metody stosowane przez rząd zazwy
czaj pozostają o jeszcze jeden krok w tyle. Niemniej jednak oczekiwania wo
bec metod postępowania oraz rzeczywiste zmiany tych metod wyznaczają pa
rametry eksperymentów z modelami prowadzenia biznesu. Transformacja 
modeli prowadzenia biznesu jest głównym organizacyjnym motorem prze
mian i dlatego wybory metod postępowania mają decydujące znaczenie dla 
drogi, jaką przebiegać będzie ta rewolucja. 

Libertariańskie fantazje o cyberprzestrzeni, jako sferze wolnej od polityki 
należą (na szczęście) do przeszłości. Obecnie trzeba odpowiedzieć na pytanie 
o sposób zarządzania i o to, kto ma sprawować władzę. Widać wyraźnie, że 
istniejące zasady nie dadzą się łatwo przystosować do nowego środowiska. 
Kierowanie gospodarką elektroniczną oznaczać będzie konieczność jednocze
snej aktualizacji porozumień, zasad i transakcji. W znacznej części będzie to 
operacja prowadzona na skalę globalną, co najmniej międzynarodową, a tak
że krajową. Plan pracy jest bardzo napięty. 
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