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SEKTOR PRZEMYS ENTEM ZMIAN
W E-GOSPODARCE –

Streszczenie

– o-
nomicznym – w e-gospodarce. Celem 

o-
nomia i gospodarka.

Wprowadzenie

-gospodarki, czyli wykorzystaniem 
o-

zarówno biznesu (Czaplewski 2010), jak i
i

technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (ICT) st o-

a-
sprzyk i Chorób 2010). e-
dzin w obszarze sztuki np. w postaci cyfrowej oraz wykorzystanie n

, o-

1
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- Nale y jednak pami ta , e sama 
rewolucja technologiczna nie wystarczy, aby w epoce globalizacji nast p

-gospodarczy. Potrzebna jest jeszcze -
-

- , , a kategoriami zmiennych 

odpowiedzi na pytanie, czy wys e-
- , tzn. handel elektroniczny, y-

w e-
r-

; 2013). Za punkt 

UNCTAD, -gospodarki.

licz

,
które na rynku detaliczny

(Drab-Kurowska 2011; 2006). Jednym z takich 

Zanim jednak dokonana zostanie przedmiotowa analiza,

EY – –
4,2% europejskiego PKB. Sektor ten zajmuje 

a-

ów kreatywnych 
w Europie w roku 2012. 

w-
nej zawodowo populacji UE. Sektory sztuk performatywnych (1 234 500), sztuk 
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o-
rze pr

Rys. 1. 

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, Ernst & 
Young Global Limited, Paris 2014, s. 10.

Rys. 2. 

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, Ernst & 
Young Global Limited, Paris 2014, s. 10.

W Polsce sektor kreatyw
ról w rozwoju gospodarczym kraju. 
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Zgodnie z danymi przytaczanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 
2004– u-

, a w 2013 roku na poziomie 
4,8%.
dane zaprezentowane na rysunku 3.

Rys. 3. rce Polski w latach 
2009–2013

Raport „Kreatywny – i kreatywnego 
w Polsce”, IBnGR 2010, s. 54.

d-
e-

o-

j-
ny i kadrowy.

2. Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2005–2013

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego w latach 2005– b-
o-

kryzysu gospodarczego 
,

o-

cych b
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w przedziale wiekowym 16–
o 6,2% punktu procentowego. Tabela 1 prezentuje rozwój handlu internetowego 
w Polsce w latach 2004–2013 w

internautów w badanym okresie,
o-

n-
ternet.

Tabela 1

Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2004– ki

Lata Liczba 
internautów 

w Polsce

Internauci w wieku 
16–74 lat dokonu-

w sieci

Liczba sklepów 
internetowych 

w Polsce
e-commerce e-commerce w handlu

(w %)
2005 10 424 318 2 059 970 2 800 3,10 0,72
2006 11 821 366 3 597 499 4 100 5,00 1,08
2007 12 976 900 4 608 895 5 600 8,07 1,56
2008 14 243 852 5 232 745 7 100 11,01 1,95
2009 17 849 433 6 726 985 9 500 13,43 2,30
2010 21 462 120 8 356 128 10 000 15,50 2,61
2011 22 754 712 8 639 046 13 400 17,50 2,71
2012 24 215 096 9 225 838 12 100 22,90 2,71
2013 25 635 210 9 697 967 17 000 26,10 3,41

o Wykorzystanie technologii 
(2004–2013); Raportów 

Gospodarka Elektroniczna w Polsce pod red. M. Kraski (2004–2009) oraz Rapor-
tów E-commerce Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).

– po spadku 
w 2010

w 2009 r., jak i po nim –
w 2010 r. 

w 2015 r. (cyt. za PwC Global Entertainment & Media Outlook 2014). Tabela 2 
przez Internet w latach 2005–2013.

2005 do 

z-
e-



-gospodarce…240

o-
nywania zakupów.

Tabela 2

ternet w latach 2005–2013

Badane okresy zakupów 
1–150

zakupów 
151–

zakupów 
451–

zakupów
1001– 000

2005–2007 64% 26% 7% 2% 1%
2008–2010 55% 30% 11% 3% 1%
2011–2013 41% 37% 14% 5% 3%

o Wykorzystanie technologii 
(2004–2013); Raportów 

Gospodarka Elektroniczna w Polsce pod red. M. Kraski (2004–2009) oraz Rapor-
tów E-commerce Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).

3. tywnych w Polsce w latach 
2005–2013 na zmiany w e-gospodarce

-gospodarce.

, a zdoby-

e-
a-

e, –8). 
W analizie „Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the 
EU”

–
o-

w latach 2009– , takich jak 
e-booki,
swój dynamizm, wraz z technologiami cyfrowymi i 3D. Jednak podstawowe zna-

2.

2 Zob. www.zaiks.org.pl/877,111,tworzenie_wzrostu_-_pomiar_rynkow_kulturyi_krea
tywnych_ w_unii_europejskiej .
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u-
, k-

n-

teatru – o 51,7%. Film i muzyka y – zanotowany zo-

a-

produktów 
przypadku grupy 

zia, zabawki 
,

i-
n-

towe ,
jednego o

, jak: 
leki, meble, pojazdy, art. AG

,
streamingowych.

w szczegól-
d-
i-

w sieci.
-commerce. Na rysunku 

w Polsce w latach 2003–2012. 
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.

Rys. 4. h w Polski w latach 2003–2012

Raport „Kreatywny – i kreatywnego 
w Polsce”, IBnGR 2010, s. 54.

o-
,

sektora p
o-

de facto
elektronicznych w handlu prze

-commerce. W ten sposób polskie e-
r.

e- -

Podsumowanie

e-
o-
i-

e-

-
gólnie w tak rozdrobnionym sektorze,

w-
-

niego oferowanych w Internecie. Ponadto przez fakt,
ska niami, arty a-
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mi i domami aukcyjnymi, twórcy gier komputerowych z dystrybutorami zarówno 
tradycyjnymi, jak i platformami wirtualnymi, pisarze z wydawnictwami, projektan-
ci z organizatorami konkursów itd.), -

,

e w e-gospodarce 
n-

dlu elektronicznego w Polsce, -gospodarki.
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CREATIVE INDUSTRIES SECTOR COMPONENT CHANGES 
IN THE E-ECONOMY – ECONOMIC APPROACH

Summary

The article presents the results of studies on the effects – in economic terms – the 
creative industries sector to changes in the e-economy. The aim of the article is to point 
out the correlation between the development of the creative industries sector and devel-
opments in electronic commerce. 
Keywords: creative industry, digital media, new technologies, economics and man-
agement.
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