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MIEJSCE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój technologii informacyjnych, jaki obserwować można w Polsce od lat 
90. XX wieku, postępuje bardzo szybko. Coraz więcej gospodarstw domowych ma 
dostęp do technologii informacyjnych – prawie 100% społeczeństwa posiada tele-
fon, rośnie liczba osób posiadających komputer (Eurostat szacuje, że w Polsce  
w 2009 r. było to 66% gospodarstw domowych), coraz większa liczba osób ma 
dostęp do Internetu. Prowadzi to do rozwoju nowoczesnej gospodarki, tzw. opartej 
na wiedzy, w której to właśnie informacja i wiedza są podstawowymi czynnikami 
produkcji (rysunek 1).  
 Fakt, że informacja uznawana jest obecnie za podstawowy czynnik produkcji, 
sprawia, iż same technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) nabierają coraz 
większego znaczenia. Wyróżnia się nawet trzy drogi, którymi sektor ICT oddziałuje 
na gospodarkę krajową: 

1. poprzez wzrost gospodarczy - wzrost efektywności sektora ICT, przekłada 
się na efektywność całej gospodarki (ze względu na to, że sektor ten jest 
składową gospodarki); 

2. wydatki i inwestycje w ICT, które powodują wzrost kapitału skierowanego 
do pracowników, zwiększając tym samym ich produktywność; 

3. wykorzystanie ICT w innych sektorach gospodarki, co podnosi ich efek-
tywność [3]. 
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Rys. 1. Wpływ technologii informacyjnych na schemat ewolucji systemów gospodar-
czych 

Źródło: i2010 High Level Group, The Economic Impact of ICT: evidence and questions, 
2006. 

 
1. Bezpośredni wpływ sektora ICT na wzrost gospodarczy  
  
 Najczęściej pojawiającym się argumentem wyjaśniającym dużą rolę sektora 
informacyjnego w gospodarce jest jego wkład w rozwój gospodarczy. Jest on moż-
liwy za sprawą powstającej w tym sektorze nadwyżki ekonomicznej, która z kolei 
jest konieczna do wytworzenia PKB. Dotychczas prowadzone badania wskazują 
jednak, że zależność między wielkością sektora ICT a wielkością PKB per capita 
nie jest ścisła i w dużym stopniu zależy od stopnia rozwoju kraju (rysunek 2). Moż-
na to tłumaczyć większym znaczeniem ICT w gospodarkach nowoczesnych niż  
w gospodarkach tradycyjnych (często jeszcze tzw. gospodarkach usługowych, czy 
postindustrialnych). Co więcej, gospodarka krajowa może odnosić korzyści z szyb-
kiego rozwoju technik ICT nawet w przypadku gdy ich nie wytwarza - strategiczna 
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jest w tym zakresie umiejętność wdrożenia tych technik w sposób ekonomicznie 
uzasadniony. 
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Rys. 2. Wartość sektora ICT a PKB per capita 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Individual EITO report 2009, wyd. EITO, 
2009 [Eurostat]. 

 
 Z rynkiem ICT ściśle łączy się kwestia infrastruktury koniecznej do świadcze-
nia usług komunikacji elektronicznej. Infrastruktura ta rzutuje z kolei na konkuren-
cyjność całej gospodarki. Niestety, w przypadku Polski infrastruktura ta pomimo 
stanowczych działań w ostatnim czasie ze strony administracji rządowej nadal jest 
na niskim poziomie. Najlepszym odzwierciedleniem tego faktu jest ostatnie miejsce 
Polski w wielowymiarowym wskaźniku rozwoju łączności szerokopasmowej 
(BPI)[6].  
 
 
2. Wydatki i inwestycje sektora ICT a produktywność gospodarki 
 
 Podobnie rzecz się ma z produktywnością i wielkością zatrudnienia w sekto-
rze ICT – im bardziej rozwinięta gospodarka, tym wyraźniejsza jest ta zależność. 
Vivianne Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów uogólnia-
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jąc podaje, że „połowa przyrostu wydajności w naszych gospodarkach uzależniona 
jest od wpływu technologii ICT na produkty, usługi i procesy gospodarcze”. 
 Zależność produktywności kapitału ludzkiego od sektora ICT ilustruje rysu-
nek 3. Zestawiono na nim produktywność ze stopniem gotowości do wykorzystania 
technologii informacyjnych (tzw. wskaźnik NRI). Nie jest to co prawda liczba za-
trudnionych w sektorze informacyjnym, ale jak podaje literatura przedmiotu, ok. 
65% osób wykorzystujących technologie ICT to osoby pracujące w sektorze infor-
macyjnym, stąd zestawienie takie wydaje się uzasadnione [8]. Dane statystyczne 
wskazują, że faktycznie w krajach takich jak Szwecja, Finlandia, Holandia, Dania, 
czy Francja procentowy udział liczby osób zatrudnionych w sektorze informacyjno-
komunikacyjnym jest bardzo wysoki, co (zgodnie z oczekiwaniami) odzwierciedla 
wysoka produktywność. Dwa przypadki krajów słabiej rozwiniętych, w których 
pomimo wysokiego udziału zatrudnionych w ICT nie udało się uzyskać wysokiej 
produktywności (Estonia i Węgry), dodatkowo potwierdzają, że znana z literatury 
zależność zachodzi głównie w krajach rozwiniętych. 
 

 
Rys. 3. Wskaźnik gotowości do wykorzystania technologii informacyjnych w społe-
czeństwie a produktywność na godzinę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności 
Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010  
w latach 2005-2009, Komisja Europejska, COM(2009)390 wersja ostateczna, Bruksela, 
04.08.2009 [Eurostat]. 
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 Równie ważna dla rozwoju gospodarki i jej produktywności jest struktura 
wydatków na sektor ICT. Analiza wydatków w podziale na telekomunikację i IT  
w stosunku do PKB pozwala zauważyć, że kraje z wyższą produktywnością czę-
ściej poświęcają proporcjonalnie równe wielkości pieniędzy na oba te podsektory 
(rysunek 4). W pozostałych przypadkach przeważają wydatki na telekomunikację. 
 

 
 

Rys. 4. Wydatki na główne obszary ICT jako % PKB w poszczególnych krajach, 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat]. 

 
 
3. Oddziaływanie technik ICT na inne sektory gospodarki 
 
 Dynamiczny rozwój usług opartych na technologiach informacyjnych zmienia 
koncepcję współczesnej usługi. Obok tradycyjnego rynku jedną z głównych dróg 
handlu stał się Internet. Wg raportu opracowanego przez SMB1, w Polsce w 2008 r. 
ogólna wartość zakupów dokonanych poprzez Internet wyniosła 11,01 mld zł, co 
względem poprzedniego roku dawało 36,43%, a w stosunku do roku 2005 wzrost 
ten był ponad 3,5-krotny [10]. Świadczy to o przełamywaniu pewnego progu nieuf-
ności wobec tej formy zakupów.  
 Zmiany zachodzące na rynku dystrybucji oddziałują także na rynek reklamy. 
W Polsce na koniec 2008 r. osiągnął on wartość 1,17 mld zł, wzrósł względem roku 
                                                 

1  SMB - Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. 
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poprzedniego o 58% i tym samym Polska zajęła drugie miejsce w Europie w warto-
ści rynku reklam, a reklama internetowa znajduje się zaraz za telewizyjną2. Coraz 
większa popularność Internetu spowodowała także zauważalne zmiany na rynku 
usług bankowych. Banki chcąc być dla klienta partnerem, oprócz tradycyjnych 
metod kontaktów z klientem oferują szereg usług dostępu do konta drogą elektro-
niczną. Wg danych Eurostatu: w 2004 r. 14% internautów korzystało z e-bankowo-
ści, w 2006 r. 23%, natomiast w 2008 r. 35%. W badanym wskaźniku w 2008 r. 
Polska zajęła 18 miejsce w UE. Chociaż dystans 12 pkt proc. do średniej UE wyda-
je się spory, to pozytywne jest to, że stale się zmniejsza. Według danych Związku 
Banków Polskich [11], w Polsce w czerwcu 2007 r. było 10,8 mln kont bankowych 
z dostępem przez Internet, natomiast na podstawie opracowanej prognozy w 2008 r. 
miało ich być 7 mln, a w roku 2010 ma być 15 mln. Przytoczone liczby wskazują, 
że technologie informacyjne mają pozytywny wpływ na kształtowanie nowych 
usług bankowych, uatrakcyjniając tym samym dotychczasowe oferty. 
 Technologie informacyjne znalazły również swoje zastosowanie w kontakcie 
administracji publicznej z obywatelem/przedsiębiorcą. Sprawna administracja ma 
być odczuwalna przez obywateli/przedsiębiorców w wartościach wymiernych, np. 
oszczędność finansów, czasu, uproszczenie procesu załatwiania spraw administra-
cyjnych (w tym np. przetargów publicznych). W Polsce w 2008 r. 16% obywateli 
dokonało interakcji poprzez Internet z administracją publiczną, podczas gdy śred-
niej dla UE wynosiła 28%. Liderami w tym ujęciu są Holandia (54%), Finlandia 
(53%), Szwecja (52%) – czyli znów kraje o wysokiej produktywności. W przypad-
ku podmiotów gospodarczych w Polsce udział kontaktujących się z e-administracją 
(nie wliczając sektora finansowego) był na poziomie średniej UE i wynosił 73%. 
Najczęstszymi potrzebami kontaktu z e-administracją były: pozyskanie informacji, 
ściągnięcie formularzy, odesłanie wypełnionych formularzy. 
 
 
Podsumowanie 
 
 O powszechności technologii ICT i ich strategicznym znaczeniu dla gospo-
darki UE przekonuje inicjatywa i2010, - jedna z pierwszych inicjatyw, podjętych 
w ramach odnowionej w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. Strategii Lizbońskiej3. 
Celem tej inicjatywy jest utworzenie jednolitego rynku produktów i usług ICT. 
Przeczytać w niej można m.in., że: 
 „[…] technologie ICT są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie. Odpowiadają za jedną czwartą wzrostu PKB i 40% wzrostu produk-

                                                 
2 Dane na podstawie badania AdEx, PricewaterhouseCoopers, 2008. 
3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr C115, Tom 51, z dnia 9 maja 2008 r., wydanie 

polskie. Wersja ostateczna skonsolidowana. 
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tywności w UE. Różnice wyników gospodarczych pomiędzy krajami uprzemysło-
wionymi można w dużej mierze wytłumaczyć wysokością inwestycji w technologie 
ICT, poziomem badań nad nimi i zakresem ich stosowania. Usługi, umiejętności, 
media i treści związane z ICT stanowią coraz ważniejszy element gospodarki i spo-
łeczeństwa” [1]. 
 Jak pisze D. Dziuba: „Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyj-
ne stworzyły obecnie jakościowo inne możliwości dostępu do informacji, zmienia-
jąc warunki procesów podejmowania decyzji ekonomicznych i prowadząc do zja-
wiska nazywanego skróceniem czasu ekonomicznego”. Wsparciem dla przyśpie-
szenia rozwoju gospodarczego jest jakość infrastruktury telekomunikacyjnej. Bo-
wiem współcześnie trudno jest mówić o wzroście poziomu konkurencyjności go-
spodarki narodowej przy wsparciu Internetu i technik ICT, gdy fizycznie nie ma 
możliwości technicznej dostępu do sieci szerokopasmowej. Światełkiem w tunelu 
jest zatem dalsza realizacja Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2013 oraz 
Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013: w której 
uwzględnione zostały trzy obszary: człowiek, gospodarka, państwo. 
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THE PLACE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY  
IN MODERN ECONOMY 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the economic impact of ICT sector. The text is divided into 
three parts, that are three “impact channels”: 1) Efficiencies are realised through rapid 
technological progress in the production of ICT goods and services in ICT producing 
industries; 2) Investments and expenditures in ICTs provide more capital for workers, 
which raises their productivity; 3) Greater use of ICTs in all sectors in the economy 
helps firms to increase their efficiency. At the end of the paper there are some conclu-
sions that can be helpful for creating new technology policy. 
  

Translated by Magdalena Olender-Skorek and Robert Czarnecki 
 
 
 
 


