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E- – ASPEKT INSTYTUCJONALNY W ZARYSIE

Streszczenie

u-

a-
którego rola 

, czy przeprowadzane 
.

uczowe: e-ekonomia, p

Wprowadzenie

p-

nich pozwala o-
z-

jed-

Pierwszy z cytatów, autorstwa Alvina Tofflera (znanego z prac nt. rewolucji 
cyfrowej i komunikacyjnej), brzmi: 
wielkich – po to, by wszystkie rze a-

1 , Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, 
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o-
nalne, które od dawna obserwujemy w gospodarce. To za u-

o-
nym. 

Na wieku Thomas Edison : e sposób, by 
”. , y-

, jakie obser-
wujemy, 

1. E-gospodarka –
i podstaw prawnych

Gospodarka elektroniczna 
gospodarczych przy 
(Wawszczyk 2003, s. 7). E-gospodarka (e-economy) to zatem w pewnym sensie 
wirtualna arena. To na niej transakcje, 

. To o-
owej wymiany (Wrycza 2010, s. 490).

y-
cyjnym rynku. S one jednak

e-gospodarki to: „gospodarka cyfrowa” (digital economy) 
lub „cyberekonomia”. Termin „nowa gospodarka” ny e-

, tradycyjnej gospodarki (Hartman, Sifonis, Kador 2001, s. 
XVIII). Gospodarka e woju technologicznego 

telekomunikacji, wiedzy (Kisielnicki 2008, s. 331).
na prze-

strzeni ostatnich kilkudzies
u-

rialnej postaci. Pierwsze 

zmian o charakterze organizacyjnym, 
a-
y-
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e-

a-
uro-

pejskiej Komisji Gospodarczej i-

przez partnerów handlowych (por. Wawszczyk 2003, s. 8).
Globalna gospod

wymiany handlowej. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie proceduralne, w zakre-
i-

zacja transakcji w ramach e-
y-
i-

y finan-
sowe w ramach nowej gospodarki 

,

globalnym.
, pozwala na 

, acz skutecznie,

ieku. To wówczas w Europie Zachodniej zainicjowano pro-
gram FAST (Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology). 

informacyjnego w Europie. Po dwudziestu latach od tego wydarzenia (tj. w 1999 
u rozwój 

handlu elektronicznego poprzez wspieranie wielu dzied
e-
a-

znego w obr
bie wolnego rynku („ a handlu elektronicznego”) 2000/31/WE”. 

a-
ne dla zatrudnienia we Wspólnocie, w szczególno-

d-

We wskazanej dyrektywie odniesiono 
u-
o-
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, , w tym 
y-

Przez „handel taki rodzaj handlu, który akcep-

a-

, e-
, wszelkie po-

1.1. Geneza rozwoju e-
oju e-gospodarki w naszym kraju,

wieku. Dopuszczono wówczas 
w p i-
ków informacji. W 1999 roku z d-
stawie z o-

transakcji 

1997 r. o KRS (DzU 01.17.209) spomnianego
podpisu elektronicznego 

1.2. Rozwój gospodarki a e-wiedza,
cyfrowej 

- y-
korzystywanego w prakty n-

ramach tego rodzaju gospodarki prowadzona jest 
m.in.

nych, interaktywne systemy infor-
–37).

-
u-

dla regionów efekty, zadajmy pytanie o to, o-

a-
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j-
skiej ag s w-

zaufania do Internetu i prowadz

Rys. 1. Cykl wzrostowy dla gospodarki cyfrowej

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-581_pl.htm?locale=enhttp://europa.eu/ 
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581

2. Kwestie instytucjonalne a makroekonomia

Funkcjonowanie e- o-
,

, , mo
,

dzania relacjami i procesami. Czy zatem e- ,
dla

- pieszony wzrost gospodar-
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komórkowych o-

wiedzy, które poprzedniemu pokoleniu b

e-
ce 

a-

Polska ma problemy w e-

o-
spodarka polska to nadal intensywnie ro

i-
y-

a-
n-
o-

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno- egionów z dnia 
19.05.2010 r.

lepsz o-
w-

nie e-
e-

o-
przed

o-
tuacji, 

gdy technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – a szczególnie Internet –

a-
teli i poprawy kondy
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, r-
o-
k-

szona ochrona prawna przy dokonywaniu transakcji internetowych. Prace w tych 
n-

a in-
formacji sektora publicznego na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyj-
nych warunkach.

Mimo wprowadzenia wspólnej waluty w Europie pozostaje nadal otwarta spra-
k-

, zgodny z zaleceniami Parlamentu 
Europejskiego

oku o-
badania i rozwój TIK z kwo-

ty 5,5 mld EUR do 11 mld EUR (w tym programy UE), w sposób, który pobudzi 

Podsumowanie

Do 2015 roku a-
-

-
-wiedzy, 

e-danych oraz e- e-
lowanie -

o-
y-

, jakie daje Internet, traktowany jako praktycznie 
o

m b-
szar ko

, , czy e-gospodarka 

XXI wieku
z-

eptacji 
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-zmiany”. Bez odpowiedniego 
przygotowania i „e-
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E-ECONOMY AND THE STATE – THE INSTITUTIONAL ASPECTS

Summary

This article is a substitute for the debate on public participation in the making for 
many years with economies in transition towards the digital economy. Highlighted here
need to carry out a number of procedural changes involving international institutions.
It stressed the importance of the Internet, whose role in terms of the flow of information,
throughout this complex process of change, is crucial. The author tried to find the answer
to the question of whether carried out for many years the changes were necessary?
Keywords: e-economy, the state, Internet.
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