Ano ang Digital Economy?
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Ang DIGITAL ECONOMY ay ating makikita at maihahambing sa paglaganap nang paggamit ng internet
at iba pang online platforms katulad ng social media. Sa mabilis na paglaganap nito sa ating ekonomiya,
mabuting alamin kung ano ang ambag at sukat ng digital economy sa ating Gross Domestic Product (GDP).
Ang pagsukat ng kontribusyon ng digital economy ay isang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority (PSA)
na naaayon sa prinsipyo ng System of National Accounts (SNA) na batayan din sa pagsukat ng GDP.

Mga Bahagi ng Digital Economy

Infrastructure

E-commerce

- mga pisikal na materyales at
kaayusan ng organisasyon na
sumusuporta sa pagkakaroon at
paggagamit ng computer networks
at digital economy

- o electronic commerce, ay ang
pagbebenta o pagbili ng mga kalakal
at serbisyo sa pamamagitan ng mga
computer networks

Mga halimbawa:

Mga halimbawa:

Digital Media

- binubuo ng mga musika, pelikula, istorya
o mga bagong likha na maaring
mapanood, mabasa o mapakinggan sa
pamamagitan ng mga digital na aparato
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)
Mga halimbawa:

Satellite

Computer

Amazon

Lazada

Facebook

Spotify

Recorder

Camera

Paymaya

Shopee

Youtube

Netflix

Batay sa taong 2018,

10.1%

Paglago ng GDP vs Digital Economy
at ang mga Bahagi Nito, 2018

GDP

21.2%

ang bahagi ng Digital Economy
sa Gross Domestic Product (GDP)
Kung saan, ito ay
nahahati sa sumusunod:
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2.7% Digital Media

Iba pang
Impormasyon:
Ang proporsyon ng mga pamilya na
nakakagamit ng personal computer
ay tumaas mula 16.3% sa taong 2011
hanggang 22.4% sa taong 2017.
(Source: APIS,PSA)
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Note: Ang lahat ng numero ay nasa 2018 constant prices.
Source of raw data: National Accounts of the Philippines, PSA

Ang bilang ng mobile cellular phone
subscriptions sa bawat 100 residente
ay nadagdagan mula 105 sa taong
2012 hanggang 126 sa taong 2018.
(Source: ITU/DICT)
Ang karaniwang bilis ng internet
ay tumaas mula 1.3 mbps sa
taong 2012 hanggang 5.5 mbps
sa taong 2017. (Source: ITU/DICT)
Visit us on
www.psa.gov.ph

Ang bilang ng fixed
broadband subscriptions
sa bawat 100 na residente
ay nadagdagan mula
2 sa taong 2012 hanggang
3 sa taong 2018.
(Source: ITU/DICT)
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