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STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do badań nad szeroko rozumianymi ekono-
micznymi skutkami Internetu. Celem głównym jest usystematyzowanie wiedzy w zakre-
sie wpływu wykorzystania Internetu na gospodarkę poprzez wydzielenie obszarów jego 
oddziaływania i wyjaśnienie charakteru wywoływanych skutków. Badania potwierdzają 
wpływ globalnej sieci na tworzenie zupełnie nowych rodzajów działalności, nowych 
rodzajów produktów i usług oraz zasadniczą zmianę sposobu funkcjonowania trady-
cyjnej gospodarki we wszystkich praktycznie jej sferach i na każdym poziomie.

Słowa kluczowe:  Internet, gospodarka internetowa, wzrost gospodarczy i produktywność

Wprowadzenie

Powstanie i szybki rozwój Internetu jako globalnej sieci oraz jego uniwersalny 
charakter zasadniczo zmieniają funkcjonowanie gospodarki we wszystkich 
praktycznie jej sferach i na każdym poziomie. Internet różnorodnie wpływa 
na codzienne działania indywidualnych osób, fi rm, rządów, a także wywołuje 
szersze, makroekonomiczne skutki. Umożliwiając powszechny dostęp do infor-
macji i istotnie ułatwiając komunikację, przyśpiesza także procesy globalizacji 
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we wszystkich obszarach współczesnego życia gospodarczego i politycznego. 
W krajach rozwiniętych stanowi już podstawową infrastrukturę dla funkcjo-
nowania i rozwoju gospodarki. Wychodząc naprzeciw rosnącej roli Internetu 
w gospodarce, OECD w 2012 roku wprowadziło pojęcie „gospodarka interne-
towa”, która obejmuje wszystkie obszary wykorzystania Internetu oraz korzyści, 
jakie ze sobą on niesie1. Te obszary wykorzystania Internetu stanowią tak zwany 
sektor internetowy. 

Kształtujące się obecnie nowe zależności i powiązania, tworzące się nowe 
modele gospodarowania oraz zmiany w czynnikach determinujących wzrost 
gospodarczy wymagają odpowiedniego zbadania, przeanalizowania i wyjaśnie-
nia w celu lepszego ich zrozumienia oraz umożliwienia podejmowania właści-
wych decyzji politycznych i gospodarczych w tych nowych uwarunkowaniach. 
Problematyka ta budzi już stosunkowo duże zainteresowanie, głównie jednak ze 
strony zagranicznych ekonomistów i badaczy. W polskiej literaturze problem ten 
nie doczekał się jeszcze odpowiednio gruntownych analiz ekonomicznych. Naj-
częściej, jeśli jest podejmowany, to w zakresie stopnia upowszechnienia i wyko-
rzystania Internetu oraz wielkości produkcji bezpośrednio z nim powiązanej. 

Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do badań nad szeroko rozumia-
nymi ekonomicznymi skutkami Internetu. Celem głównym jest usystematyzowa-
nie wiedzy w zakresie wpływu wykorzystania Internetu na gospodarkę poprzez 
wydzielenie obszarów jego oddziaływania i wyjaśnienie charakteru wywoływa-
nych skutków. Analizie poddano wyniki przeprowadzonych dotychczas badań 
nad skutkami wykorzystania Internetu. Istnieje obecnie już stosunkowo obszerna 
dokumentacja empiryczna na ten temat. Komisja Internetu Szerokopasmowego do 
spraw Rozwoju Cyfrowego (Broadband Commission for Digital Development) 
wymienia 107 pozycji różnych badań na temat ekonomicznych skutków wykorzy-
stania Internetu2. Jednak badania w tym zakresie obarczone są pewnymi niedostat-
kami wiążącymi się ze specyfi ką rozwoju i wykorzystania globalnej sieci3. 

Znaczenie Internetu dla gospodarki rośnie wraz z jego rozwojem. Bardzo 
szybki postęp technologiczny, który istotnie zmienia możliwości i sposób wyko-

1 OECD Internet economy outlook 2012, OECD Publishing 2012, s. 25–27.
2 Broadband: a platform for progress. A report by the Broadband Commission for Digital De-

velopment, ITU/UNESCO 2011, s. 39–67.
3 Zob. np. R. Crandall, W. Lehr, R. Litan, The effects of broadband deployment on output and 

employment: a cross-sectional analysis of U.S. data, „Issues in Economic Policy”, The Brookings 
Institution 2007, no. 6, s. 7; The impact of Internet in OECD countries, “OECD Digital Economy 
Papers” 2012, no. 200, s. 6, http://dx.doi.org/10.1787/5k962hhgpb5d-en (dostęp 15.02.2013). 
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rzystania Internetu, powoduje, że wszelkie dostępne dane ilustrują stan przeszły, 
a nie obecny. Szybki rozwój i szerokie oddziaływanie Internetu również nie 
pozwala na wyliczenie ilościowo precyzyjnych jego skutków dla gospodarki4. 
W związku z tym w niniejszym opracowaniu, przy odwoływaniu się do badań 
potwierdzających analizowane sposoby oddziaływania Internetu na gospodarkę, 
nie są przytaczane konkretne wyniki w nich otrzymane, a jedynie odnotowane, 
czy ten wpływ został wykazany i jaki miał charakter. 

Obszary oddziaływania Internetu na gospodarkę

Wpływ Internetu na działalność społeczno-gospodarczą ma obecnie charakter 
bardzo zróżnicowany, a związki przyczynowo-skutkowe występujące w gospo-
darce są na tyle złożone, że trudno jest efekty wykorzystania globalnej sieci ana-
lizować osobno dla każdej sfery. Jednak w niniejszej analizie postanowiono cały 
sektor internetowy podzielić na kilka obszarów według sposobu oddziaływania 
Internetu na gospodarkę. W tym celu przyjęto metaforę drzewa, którego poszcze-
gólne części stanowią kolejne obszary tego oddziaływania (rysunek 1).
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Rys. 1. Obszary oddziaływania Internetu na gospodarkę narodową

Źródło: opracowanie własne. 

4 The impact..., s. 21. 
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Pierwszy obszar i zarazem podstawę sektora internetowego (korzenie) sta-
nowi infrastruktura internetowa. Tworzy ona Internet rozumiany jako ogólno-
światowa sieć komputerowa stosująca standard IP5 i umożliwia jego działanie 
oraz wykorzystanie również do prowadzenia działalności gospodarczej. Na infra-
strukturę internetową w tym znaczeniu składają się:

 – fi zyczna infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca systemy łączno-
ściowe i transmisyjne oraz działalność obejmująca obsługę i udostępnia-
nie tych systemów;

 – działalność zapewniająca dostęp do Internetu indywidualnym klien-
tom, prowadzona przez dostawców usług internetowych (ISP – Internet 
Service Provider);

 – urządzenia i sprzęt (hardware), do których zalicza się między innymi 
komputery stacjonarne i laptopy (PC), dyski, routery, kable światłowo-
dowe; 

 – podstawowe usługi internetowe obejmujące hosting, czyli udostępnianie 
zasobów serwerowni, takich jak: pliki, bazy danych, łącza internetowe, 
urządzenia peryferyjne, platformy pod serwery http innym komputerom 
(hosting stron internetowych), i w efekcie zapewnianie poprawnego dzia-
łania dysków i połączeń lub pośredniczenie w przekazywaniu danych 
między komputerami;

 – oprogramowanie (software) internetowe – aplikacje internetowe gwaran-
tujące i zwiększające funkcjonalność Internetu i wspomagające komuni-
kację oraz umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w sieci. 

Drugi obszar składający się na sektor internetowy (pień) obejmuje nowe 
rodzaje działalności produkcyjnej i usługowej w całości oparte na Internecie lub 
powiązanych z nim technologiach. W tym obszarze wpływ Internetu na gospo-
darkę na charakter bezpośredni i jest najwyraźniej widoczny. Ze względu na 
dynamiczny charakter Internetu, szeroką jego komercjalizację i zachodzącą ewo-
lucję sposobów jego wykorzystania, obszar ten nie jest ostatecznie określony. 
Obecnie jest on jednak już stosunkowo szeroki i w związku z tym wymienione 
elementy należy potraktować jako przykłady, a nie pełny opis jego zasięgu. Ten 
obszar bezpośredniego oddziaływania Internetu obejmuje przede wszystkim:

 – wzrost różnorodności oferty w wyniku pojawienia się nowych rodzajów 
produktów, głównie dóbr cyfrowych (nazywanych też produktami elek-

5 OECD Internet..., s. 25. 
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tronicznymi lub e-produktami), do których zalicza się wszystkie produkty 
przechowywane, dostarczane i użytkowane w formie elektronicznej, na 
przykład e-booki, specjalne oprogramowanie, obrazy cyfrowe czy pliki 
muzyczne6; 

 – powstanie nowych modeli biznesu typu: e-commerce, e-payments, e-ban-
king, e-learning, w tym wszystkie transakcje, dla których platformą reali-
zacji jest Internet, czyli zainicjowane i zakończone w sieci, takie jak na 
przykład zakup w sklepie internetowym książki papierowej dostarczonej 
tradycyjną pocztą;

 – pozostałe usługi internetowe nieuwzględnione w pierwszym obszarze, 
wśród których najbardziej rozpowszechnione to: poczta elektroniczna, 
komunikator internetowy, dyskusja internetowa, serwisy społeczno-
ściowe, fi ltr rodzinny, gry on-line, telekonferencje, radio i telewizja inter-
netowa, chmury obliczeniowe, nawigacja internetowa itp.

Należy podkreślić, iż pierwszy i drugi obszar oddziaływania Internetu to 
zupełnie nowa działalność, bezpośrednio wynikająca z powstania i wykorzysta-
nia globalnej sieci, bez czego nigdy nie miałaby miejsca. Ze względu na fakt, 
iż właśnie te rodzaje działalności najłatwiej jest wskazać i w całości stanowią 
one skutek zastosowania Internetu, to na ich podstawie najczęściej określane są 
rozmiary gospodarki internetowej7. Jednak w ocenie wpływu Internetu na gospo-
darkę nie można ograniczać się tylko do tak wąsko ujętego sektora internetowego. 
Konieczne jest spojrzenie także na dotychczasową gospodarkę i dokonujące się 
pod wpływem Internetu zmiany, co zostało uwzględnione w dalszej analizie. 

Trzeci obszar oddziaływania Internetu na gospodarkę (gałęzie) jest najtrud-
niejszy do określenia i zdefi niowania, gdyż obejmuje zarówno dotychczasowe 
formy i rodzaje aktywności jako składowe systemu gospodarki narodowej, jak 
i cały ten system oraz kategorie ekonomiczne, na które Internet wywiera wpływ. 
Poszczególne sfery wpływu w tym obszarze są często ze sobą wzajemnie powią-

6 Defi nicja produktu cyfrowego na podstawie: http://www.webopedia.com/TERM/D/digital_
goods.html (dostęp 15.02.2013). 

7 Taką metodologię w badaniach gospodarki internetowej stosują np.: McKinsey, Deloitte, the 
Boston Consulting Group. Przykładowe raporty tych instytucji zawierające analizy wielkości go-
spodarki internetowej: O. Nottebohm i in., Online and upcoming: the Internet’s impact on aspiring 
countries, McKinsey & Company 2012, s. 202–203; Deloitte, The connected archipelago. The 
role of the Internet in Indonesia’s economic development, Deloitte Access Economics 2011, s. 53; 
G. Cimochowski i in., Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodar-
ki, Raport the Boston Consulting Group 2011, s. 12. 
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zane. Ponadto, występują tutaj także pośrednie skutki działalności uwzględnionej 
w drugim obszarze. Na rysunku 1 wymieniono tylko najważniejsze sfery wpływu 
Internetu w tym obszarze. Można je pogrupować według rodzaju podmiotów, któ-
rych dotyczą, czyli: przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, sektor publiczny oraz 
cała gospodarka. W kolejnych częściach opracowania przeanalizowano dokład-
niej sposób oddziaływania Internetu w tym obszarze w podziale na wymienione 
grupy podmiotów.

Wpływ Internetu na przedsiębiorstwa

Wraz z wykorzystaniem Internetu przez biznes i osoby indywidualne, diametral-
nie zmieniły się warunki działania wszystkich przedsiębiorstw, choć w różnym 
stopniu. Nie licząc tworzenia zupełnie nowych rodzajów działalności, dla wielu 
fi rm oznaczało to: zwiększenie geografi cznego zasięgu rynku bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych nakładów fi nansowych, możliwość wyeliminowania 
pośredników, łatwiejszy i tańszy dostęp do dostawców, zwiększenie interakcji 
z innymi podmiotami rynkowymi, nowe kanały dystrybucji produktów oraz 
usług, intensywniejszy przepływ informacji, nowe możliwości reklamowania się 
i usprawnienia organizacyjne prowadzonej działalności. Technologie powiązane 
z Internetem, takie jak na przykład chmury obliczeniowe, pozwalają nawet bar-
dzo małym fi rmom korzystać z takich samych zasobów informacyjnych, z jakich 
korzystają bardzo duże przedsiębiorstwa i w efekcie na równi z nimi konkuro-
wać8. Internet istotnie wpływa też na wzrost efektywności alokacji działalności 
gospodarczej poprzez usprawnienie procesu tworzenia łańcuchów dostaw i uła-
twienie outsourcingu.

Jeszcze głębsze konsekwencje dla przedsiębiorstw mają zmiany w modelu 
produkcji i sposobie wykorzystania zasobów pracy. Bezpośrednio dotyczy to 
wyłonienia się nowej formy współpracy zorganizowanej, bez udziału rynku i hie-
rarchicznego zarządzania oraz charakteryzującej się otwartością, partnerstwem, 
dzieleniem się zasobami i działaniem na skalę globalną. Takie właśnie cechy 

8 Szerzej na temat korzyści z chmur obliczeniowych zob. np.: Wykorzystanie potencjału chmu-
ry obliczeniowej w Europie. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, 
27.09.2012.



331Obszary i sposoby oddziaływania Internetu na gospodarkę narodową 

przypisuje się zarówno crowdsourcingowi9, jak i wikinomii10, produkcji partner-
skiej (peer production)11 oraz produkcji społecznej (social production)12.

Wskazany sposób oddziaływania Internetu na działalność przedsiębiorstw 
prowadzi w konsekwencji do obniżenia kosztów ich działalności oraz wzrostu 
dochodów i ostatecznie przekłada się na poprawę efektywności ich funkcjonowa-
nia. Większość badań dotyczących oddziaływania Internetu prowadzona jest na 
poziomie fi rm, stąd jego wpływ na wzrost efektywności działania tych podmio-
tów jest stosunkowo dobrze udokumentowany13. 

Sposób oddziaływania Internetu na indywidualne osoby

Poszczególne osoby odczuwają skutki Internetu w bardzo różnych aspektach. 
Jako konsumenci doświadczają wzrostu różnorodności oferty, głównie za sprawą 
pojawienia się nowych rodzajów dóbr i usług. W wielu badaniach wykazano także 
wpływ Internetu na obniżenie cen dla konsumentów14. Internet, ułatwiając dostęp 
do informacji na temat produktów i cen, pozwala na szybkie i łatwe ich porów-
nywanie. To istotnie poprawia pozycję negocjacyjną konsumentów. Ponadto na 
rynku następuje wzrost konkurencji ze strony fi rm sprzedających tylko w sieci, 
które mają znacznie niższe koszty i mogą dzięki temu oferować produkty po niż-
szych cenach. To zmusza tradycyjnych sprzedawców do redukcji swoich marż. 
W efekcie konsumenci mogą mieć znaczne oszczędności.

Innym, bardzo ważnym dla indywidualnych osób skutkiem oddziaływania 
Internetu jest stworzenie nowych możliwości edukacyjnych za pośrednictwem 
specjalnie dedykowanych stron. Lepszej jakości nabrało kształcenie na odle-

9 J. Howe, Crowdsourcing: why the power of the crowd is driving the future of business, Three 
Rivers Press, New York 2009. 

10 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 20, 27–56. 

11 Y. Benkler, Coase’s Penquin or Linux and the nature of the fi rm, “Yale Law Journal” 2002, 
vol. 112, s. 202–203. 

12 Y. Benkler, The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom, 
Yale University Press, New Haven–London 2006, s. 107. 

13 Ch.Z.-W. Qiang, C.M. Rossotto, K. Kimura, Economic impacts of broadband, w: Information 
and communications for development 2009: extending reach and increasing impact, The World 
Bank, Washington DC 2009, s. 37. 

14 F. Zettelmeyer, F. Scott-Morton, J. Silva-Risso, Cowboys or cowards: why are Internet car 
prices lower?, “NBER Working Paper” 2001, no. 8667, s. 1. 
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głość, które w tradycyjnej formie odbywało się przez radio i telewizję, a obecnie 
ma postać klas, seminariów, które od tradycyjnych form stacjonarnych różnią się 
tylko tym, że są on-line. Ponadto w sieci powstają różnego rodzaju fora dysku-
syjne, które służą wymianie wiedzy i doświadczeń.

Korzystne skutki Internetu są także widoczne w sferze społecznej i obej-
mują przede wszystkim aktywizację poszczególnych obywateli w procesach spo-
łecznych. Główną rolę odgrywają w tym względzie serwisy społecznościowe. 
Stanowią one narzędzie obniżania barier dla współdziałania, zachęcania ludzi do 
społecznego działania oraz, zwiększając poczucie własnej wartości i satysfakcji 
z życia, poprawiają psychiczne samopoczucie. Wiele dotychczasowych badań 
jednoznacznie potwierdza pozytywny wpływ Internetu na działalność wspólnoty, 
zaangażowanie i kapitał społeczny15.

Rola Internetu w funkcjonowaniu sektora publicznego i rządu

Z punktu widzenia wypełniania funkcji, jakie są przypisane do sektora publicz-
nego, główne znaczenie ma wykorzystanie Internetu w procesie komunika-
cji i interakcji pomiędzy rządem a obywatelami, przedsiębiorstwami i innymi 
publicznymi agencjami, co przyjmuje formę tak zwanych usług e-government. 
Takie rozwiązanie zwiększa dostępność usług publicznych i wygodę korzystania 
z nich. W ten sposób Internet stanowi narzędzie poprawiania skuteczności i efek-
tywności działania sektora publicznego. Ponadto, większy stopień współdziałania 
z administracją, bezpośredni dostęp do usług oraz łatwy dostęp do dokumenta-
cji i informacji przyczyniają się także do zwiększenia przejrzystości działania 
sektora publicznego, ograniczenia pośredniczącej roli biurokracji w świadczeniu 
usług publicznych i redukcji poziomu korupcji16. Z kolei zmniejszenie korupcji 
i biurokracji pośrednio wpływa też korzystnie na działalność gospodarczą. 

Z perspektywy działania zarówno sektora publicznego, jak i zwykłych oby-
wateli ważne znaczenie ma wpływ Internetu na tworzenie nowych możliwości 
i wzrost efektywności w systemie opieki zdrowotnej. Stały wzrost kosztów ochrony 

15 N.B. Ellison, C. Steinfi eld, C. Lampe, The benefi ts of Facebook “Friends:” social capital and 
college students’ use of online social network sites, “Journal of Computer-Mediated Communica-
tion” 2007, http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html (dostęp 12.02.2013).

16 T. Andersen, J. Bentzen, C.-J. Dalgaard, P. Selaya, Does the Internet reduce corruption? Evi-
dence from U.S. States and across countries, „The World Bank Economic Review” 2011, vol. 25, 
iss. 3, s. 387–417. 
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zdrowia, wynikający z procesu starzenia się społeczeństw, kosztownej edukacji 
i postępu technicznego w tej dziedzinie oraz ogólnej ekonomicznej złożoności 
kwestii związanych z ochroną zdrowia, może zostać powstrzymany przez wpro-
wadzenie tak zwanych e-health usług opartych na technologiach internetowych. 

Internet może także odegrać zasadniczą rolę w funkcjonowaniu lub zmianie 
rządu poprzez wpływ na wzrost politycznego zaangażowania poszczególnych osób 
oraz jako narzędzie inicjowania i koordynowania procesów demokratyzacji17.

Makroekonomiczne skutki wykorzystania Internetu

Najważniejsze efekty wykorzystania Internetu z punktu widzenia całej gospo-
darki występują w sferze zatrudnienia, tworzenia kapitału społecznego, działal-
ności badawczo-rozwojowej oraz wzrostu gospodarczego i produktywności. Ze 
względu na wzajemne powiązanie pomiędzy tymi sferami, efekty te są często ze 
sobą powiązane. 

Wpływ Internetu na zatrudnienie ma charakter wielokierunkowy. Po pierw-
sze, Internet tworzy dużą liczbę miejsc pracy w wyniku rozwoju działalności 
gospodarczej bezpośrednio z nim związanej. Po drugie, umożliwia wprowa-
dzanie nowych rozwiązań na rynku pracy, takich jak praca na odległość, które 
zwiększają elastyczność w sferze zatrudniania, a także intensyfi kują konkurencję 
i razem – w konsekwencji – prowadzą do wzrostu produktywności. Po trzecie, 
wykorzystanie sieci w procesie rekrutacji zwiększa efektywność rynku pracy 
poprzez rozszerzenie możliwości znalezienia pracy przez osoby jej poszukujące, 
a także ułatwia pracodawcom znalezienie właściwej osoby. Pomimo że roz-
wój Internetu prowadzi także do likwidowania części stanowisk i miejsc pracy 
w wyniku zmniejszenia ogólnej pracochłonności wielu działań i procesów, to 
jednak jego pozytywne skutki dla rynku pracy przewyższają te negatywne. Prze-
prowadzone badania potwierdzają korzystny wpływ Internetu na wzrost zatrud-
nienia i ogólną liczbę przedsiębiorstw18.

17 Pozytywny wpływ wykorzystania Internetu na aktywność grup społecznych i ich prodemo-
kratyczne zaangażowanie wskazują np. badania przeprowadzone w Australii. Por. R.K. Gibson, 
I. McAllister, Revitalising participatory politics?: The Internet, social capital and political action, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1451462 (dostęp 12.03.2013). 

18 S.E. Gillett, W.H. Lehr, C.A. Osorio, M.A. Sirbu, Measuring the impact of broadband deploy-
ment, Final Report prepared for the U.S. Department of Commerce, Economic Development Ad-
ministration, 2006, http://cfp.mit.edu/publications/CFP_Papers/Measuring_bb_econ_impact-fi nal.
pdf, s. 4 (dostęp 12.02.2013); R. Crandall, W. Lehr, R. Litan, The effects of broadband..., s. 9. 
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Chociaż można mieć wątpliwości co do oceny skutków globalnej sieci dla 
tworzenia i utrzymywania relacji między ludźmi, to liczne badania19 potwier-
dzają pozytywny wpływ Internetu, a zwłaszcza serwisów społecznościowych, na 
sferę społeczną życia jednostki, co na poziomie zagregowanym oznacza rozwój 
kapitału społecznego. Z kolei kapitał społeczny jest przyczyną wielu korzystnych 
dla gospodarki efektów, takich jak: lepsze zdrowie publiczne oraz psychiczne, 
niższa stopa przestępczości, efektywniejsze rynki fi nansowe, większe zaanga-
żowanie w działalność wspólnoty, zdolność do mobilizacji działania oraz wzrost 
zaufania pomiędzy członkami takiej wspólnoty20. Internet zmienia społeczeń-
stwo, zacierając granice między warstwami społecznymi i w to miejsce tworząc 
jedną wspólnotę21. 

Kolejną sferą, dla której wykorzystanie Internetu niesie wiele pozytywnych 
skutków, jest działalność badawczo-rozwojowa. Szczególnie ważne znaczenie 
ma tutaj zwiększenie i przyśpieszenie na bezprecedensową dotąd skalę dostępu 
do informacji oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy naukowcami i różnymi jed-
nostkami badawczymi. Internet umożliwił też powstanie zupełnie nowych, cha-
rakteryzujących się wysoką efektywnością form współpracy w zakresie badań, 
które opierają się na zasadzie otwartego dostępu i udziału w nich wszystkich 
zainteresowanych osób. Oznacza to zasadnicze zmiany w sferze tworzenia, gro-
madzenia, przechowywania i udostępniania wiedzy, które powodują, że stała się 
ona tak zwanym dobrem wspólnym (commons)22.

Najbardziej zagregowanym skutkiem oddziaływania Internetu widocznym 
na poziomie makroekonomicznym jest jednak wzrost gospodarczy i poprawa pro-
duktywności, na co pośrednio wpływa wykorzystanie Internetu we wszystkich 
niemal obszarach i sferach. Na przykład, jeśli przyjmiemy, że dla długotermino-
wego wzrostu gospodarczego kluczowe znaczenie ma wykorzystanie technolo-
gii, a Internet korzystnie wpływa na tworzenie wiedzy i innowacyjności (przez 
ułatwianie działalności B+R, rozwój kapitału społecznego, wzrost skłonności do 
współpracy, podniesienie poziomu edukacji), to można przyjąć, że będzie on też 
w długim okresie miał korzystny wpływ na stopę wzrostu gospodarczego. Na 

19 N.B. Ellison, C. Steinfi eld, C. Lampe, The benefi ts..., s. 1146. 
20 Ibidem, s. 1145–1146. 
21 Economic value of the advertising-supported Internet ecosystem, Interactive Advertising Bu-

reau 2012, s. 69, http://www.iab.net/economicvalue (dostęp 12.02.2013). 

22 Understanding knowledge as a commons. From theory to practice, eds. Ch. Hess, E. Ostrom, 
MIT Press 2007, s. 3–10. 
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rysunku 2 przedstawiono najważniejsze kanały bezpośredniego i pośredniego 
wpływu Internetu na wzrost gospodarczy i powiązaną z nim produktywność. 
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Rys. 2. Sposoby wpływu Internetu na wzrost gospodarczy i produktywność

Źródło: opracowanie własne. 

Dostępne dotychczas analizy potwierdzają pozytywny wpływ wykorzysta-
nia Internetu na gospodarkę i w zależności od opracowania badają oddziaływanie 
na wzrost gospodarczy, produktywność, dochody, zatrudnienie i inne kategorie. 
Jednak nie wszystkie skutki określone na podstawie analizy teoretycznej da się 
potwierdzić empirycznie ze względu na brak adekwatnych danych, a w przypadku 
efektów długoterminowych – zbyt krótkie jeszcze ciągi czasowe dostępnych 
danych. Ponadto należy podkreślić, że zależność między rozwojem Internetu 
a wzrostem gospodarczym ma charakter obustronny. Z jednej strony wysoko roz-
winięte kraje inwestują więcej w rozwój Internetu, a z drugiej – lepiej rozwinięty 
Internet przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju23. Pełna weryfi kacja 
tezy o pozytywnym oddziaływaniu Internetu na gospodarkę i poszczególne jej 
sfery wymaga przeprowadzenia empirycznych badań dla większej liczby krajów 
i bardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego.

Analizując oddziaływanie Internetu na szeroko rozumianą sferę społeczno-
-gospodarczą, nie należy zapominać o pewnych zagrożeniach i kosztach, które 

23 The impact..., s. 20. 
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także są z nim związane, a na które w badaniach nie zwraca się większej uwagi. 
Do negatywnych zjawisk związanych z wykorzystaniem Internetu zazwyczaj 
zalicza się: wzrost niepewności i zmienności we wszystkich praktycznie sferach, 
zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa, obniżenie zysków wielu istnieją-
cych już fi rm oraz wykluczenie cyfrowe. Nie zmieniają one pozytywnej oceny 
wpływu Internetu na gospodarkę, jednak ich występowanie wymaga zajęcia się 
tym problemem i podjęcia działań mających na celu ich eliminację, ograniczenie 
lub neutralizację. 

Podsumowanie

Internet, jako nieocenione medium dostępu do globalnych zasobów informacji 
i środek nieograniczonej komunikacji, coraz powszechniej wykorzystywany przez 
wszystkich, tworzy zupełnie nowe rodzaje działalności oraz nowe rodzaje produk-
tów i usług, a także prowadzi do radykalnych zmian w sposobie funkcjonowania 
gospodarki i jej efektywności. Cechy Internetu, jego zasięg i sposób oddziaływa-
nia potwierdzają, że stanowi on obecnie kluczową dla poprawy dobrobytu infra-
strukturę. Wraz z coraz większym przenikaniem Internetu do wszystkich obszarów 
działalności oraz stale rosnącym jego wykorzystaniem, coraz trudniej jest oddzielić 
gospodarkę internetową od pozostałej części gospodarki. 

Biorąc pod uwagę udokumentowane korzyści wynikające z dostępu do 
Internetu, należy zalecać rządom wszystkich państw ukierunkowanie polityki 
na inwestowanie, tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zapewnia-
nie sprzyjających warunków do rozwoju infrastruktury internetowej. Stanowi 
to podstawowy, choć nie jedyny warunek realizacji tych korzyści. Dodatkowo 
wymagane jest posiadanie umiejętności wykorzystania w działalności gospodar-
czej tych wszystkich możliwości, jakie daje Internet. 

Pomimo już stosunkowo licznych badań nad skutkami ekonomicznymi 
Internetu, nadal istnieje potrzeba ich weryfi kacji empirycznej, tak jak będzie 
wydłużać się horyzont czasowy dostępnych danych. Nie określono dotychczas, 
z jakim opóźnieniem czasowym następuje materializacja korzyści wynikających 
z upowszechnienia dostępu do sieci. Wskazane są także dokładniejsze badania 
dotyczące wpływu Internetu na poszczególne sfery, takie jak na przykład: inno-
wacyjność, kapitał społeczny czy zdolność do współpracy, oraz w większym 
stopniu objęcie tymi badaniami krajów rozwijających się. Pożądanym kierun-
kiem dalszych badań w tym obszarze jest także ustalenie, czy osiągane korzyści 
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są proporcjonalne w poszczególnych krajach, a jeśli nie, to jakie czynniki deter-
minują zróżnicowanie efektywności wykorzystania Internetu.
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SPHERES AND WAYS OF THE INTERNET’S IMPACT 
ON AN ECONOMY

SUMMARY

This paper is a contribution to the research on the Internet’s economic effect in the wide 
understanding of it. Its main aim is to systematize the knowledge in the fi eld of impact 
of Internet using on an economy. It is done by the Internet’s effect spheres assignation 
and a nature of its results explanation. The research confi rms the Internet’s impact on 
thoroughly new activity type creation, new range of goods and services launching and es-
sential changes in the way of traditional economy functioning, especially in virtually all 
its spheres and on each level. As a result, the Internet is a key infrastructure for welfare 
improvement now.

Keywords: Internet, Internet economy, economic growth and productivity 


