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W artykule przedstawione s  najwa niej-
sze wyniki badania zrealizowanego w ród 
polskich ma ych i rednich przedsi biorstw. 
Badanie dotyczy o okre lenia stopnia inno-
wacyjno ci i zakresu wykorzystania techno-
logii informacyjnych w firmach, których nie 
obejmuj  badania G ównego Urz du Staty-
stycznego.

Zrealizowane badania wskazuj , e sto-
pie  wykorzystania technologii informacyj-
nej (TI) w polskich przedsi biorstwach wci  
znajduje si  na poziomie, który mo na okre-
li  jako do  ju  zaawansowany, lecz jeszcze 

niewystarczaj cy, aby TI stanowi a efektywne 
narz dzie w budowaniu przewagi konkuren-
cyjnej. Inwestycje w TI zarówno w zakresie 
dotycz cym prowadzonych wewn trz przed-
si biorstwa procesów, jak i organizacji firmy 
realizowane s  przede wszystkim w podmio-
tach, które i tak charakteryzuj  si  wy sz  od 
przeci tnej konkurencyjno ci  i postrzegane 
s  w otoczeniu, w jakim dzia aj  jako nowo-
czesne i innowacyjne. 

Przeprowadzone badania daj  obraz stop-
nia wykorzystania technologii informacyjnych 
w kilku p aszczyznach. Jedn  z nich jest 
zakres zastosowa  komputerów i Internetu 
w polskich przedsi biorstwach w zwi zku 
z innowacyjno ci . Na podstawie wyników 
badania trudno jednoznacznie stwierdzi , e 
polskie M P wykorzystuj  dost pne narz dzia 
w zakresie TI w sposób efektywny, pomimo 
e istnieje silna korelacja mi dzy poziomem 

innowacyjno ci a stopniem wykorzysta-
nia TI. 

1. Wst p
Rzeczywiste zdolno ci rozwojowe przed-

si biorstw zale  w znacznym stopniu od 
skali prowadzonej aktywno ci inwestycyjnej 
i innowacyjnej. Rola wprowadzonych inno-
wacji jest nie do przecenienia, zw aszcza 
w przedsi biorstwach kraju takiego, jak Pol-
ska, w którym wyzwaniem jest pokonanie 
luki rozwojowej wobec bardziej gospodar-

czo rozwini tych krajów, a w szcze gólno ci 
wobec liderów UE. Z tego punktu widzenia 
z niepokojem nale y odbiera  wysok  samo-
ocen  przedsi biorców kieruj cych ma ymi 
i redniej wielko ci przedsi biorstwami1 
polegaj c  na postrzeganiu w asnych firm 
jako innowacyjnych, konkurencyjnych 
i nowoczesnych w zderzeniu z rzeczywist  
sytuacj  przedsi biorstw w zakresie wypo-
sa enia w TI czy te  prowadzenia projek-
tów innowacyjnych. Rzeczywisto  pozosta-
wia wiele do yczenia, je li chodzi o realne 
wydatki na nowoczesne technologie i inno-
wacje w polskich M P. 

Wydaje si , e dobrym pocz tkiem two-
rzenia systemu maj cego wspomóc pod-
niesienie poziomu innowacyjno ci polskich 
ma ych i redniej wielko ci przedsi biorstw 
jest uzmys owienie mened erom rzeczywi-
stej luki technologicznej, jaka dzieli nasze 
M P od firm �„starej�” Unii Europejskiej. 
Wa nym dzia aniem jest te  pomoc nie 
tylko w implementacji nowoczesnych roz-
wi za  w zakresie TI, ale przede wszystkim 
kszta towanie umiej tno ci efektywnego 
pos ugiwania si  dost pnymi zasobami 
technologii informacyjnej.

Wed ug danych GUS (GUS 2005) po ziom 
innowacyjno ci polskich MSP jest znacz-
nie ni szy ni  poziom innowacyjno ci MSP 
wi kszo ci krajów Unii Europejskiej2. Bada-
nia GUS nie obejmuj  najmniejszych firm 
sektora MSP, które stanowi  zdecydowan  
wi kszo  w ród polskich przedsi biorstw. 
Nie bior  te  pod uwag  stopnia wyko-
rzystania technologii informacyjnej przez 
przedsi biorstwa. Metodologia stosowana 
zarówno przez GUS, jak i EUROSTAT nie 
pozwala na jednoznaczne zidentyfikowa-
nie rzeczywistej liczby innowacji i poziomu 
zastosowa  TI wszystkich przedsi biorstw 
(metodyka GUS obejmuje jedynie przedsi -
biorstwa redniej wielko ci i du e, natomiast 
przedsi biorstwa ma e badane s  na próbie 
reprezentatywnej, badanie GUS ca kowi-
cie pomija firmy zatrudniaj ce poni ej 10 
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osób). Taki stan rzeczy odzwierciedla brak 
mo liwo ci rzetelnego, porównawczego 
analizowania zarówno stopnia innowacyj-
no ci, jak i wyposa enia polskich i unijnych 
przedsi biorstw w technologie TI. 

Polskie przedsi biorstwa w coraz wi k-
szym stopniu wykorzystuj  zarówno nowo-
czesne wyposa enie w zakresie technologii 
informacyjnych, jak i specjalistyczn  wie-
dz , niezb dn  w procesie innowacyjnym. 
Jednak, jak pokazuje wiele bada , nasy-
cenie firm technologiami informacyjnymi 
nie jest �„mocn  stron �” polskich ma ych 
i redniej wielko ci firm ( o nierski 2005: 
13�–25). Taki stan rzeczy pos u y  jako punkt 
wyj cia do przeprowadzenia w 2004 roku 
(i powtórzenia w listopadzie 2006) badania 
�„Potencja  innowacyjny M P�”, którego jed-
nym z celów by o znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, w jakim zakresie stopie  wykorzy-
stania technologii informacyjnej powi zany 
jest z innowacyjno ci  przedsi biorstw.

2. Metodyka badania
Badania opiera o si  na kwestionariu-

szu ankietowym. Ankietyzacj  przeprowa-
dzono w listopadzie 2004 roku i powtó-
rzono w listopadzie 2006 roku na próbie 
1000 przedsi biorstw za po rednictwem 
grupy ankieterów Instytutu Badania Opinii 
i Rynku PENTOR SA (obecnie PENTOR 
Research International). Ankietyzacja 
zosta a zlecona przez Polsk  Agencj  Roz-
woju Przedsi biorczo ci, za  autor niniej-
szego artyku u opracowa  koncepcj  bada  
i narz dzia badawcze oraz przeprowadzi  
analizy zebranych danych. 

Kwestionariusz badania obejmowa  
nast puj ce bloki tematyczne:
�– tworzenie wizerunku nowoczesnej, kon-

kurencyjnej firmy,
�– informacje dotycz ce TI,
�– rodzaje innowacji i ich wprowadzanie,
�– miejsce i rola innowacyjno ci w strategii 

firmy,
�– organizacja i zarz dzanie firm ,
�– wykorzystywanie wsparcia publicznego 

w procesach innowacyjnych,
�– miejsce firmy w rodowisku (otocze-

niu),
�– oraz dane metryczkowe.

W celu maksymalizacji skuteczno ci 
przeprowadzanego badania projektowane 
narz dzie badawcze zosta o wcze niej 
sprawdzone w badaniu pilota owym, prze-
prowadzonym na próbie 50 przedsi biorstw. 

Badanie pilota owe pozwoli o na weryfi-
kacj  trafno ci, rzetelno ci i zrozumia o ci 
umieszczonych w kwestionariuszu pyta  
oraz stwierdze , a tak e na sprawdzenie 
poprawno ci jego ogólnej struktury. Identy-
fikacja problemów umo liwi a wprowadze-
nie niezb dnych poprawek oraz pozwoli a 
na uwra liwienie ankieterów na szczegól-
nie trudne elementy wywiadu jeszcze przed 
rozpocz ciem w a ciwego etapu badania. 
Badanie pilota owe ponadto pozwoli o na 
konstrukcj  kafeterii do pyta  zamkni tych, 
wykorzystywanych podczas w a ciwej fazy 
badania, co w przypadku z o onego i sze-
rokiego zakresu poruszanych problemów 
zapewnia wysoki standard metodologiczny 
i dostosowanie wykorzystywanego narz -
dzie do kategorii my lowych, jakimi pos u-
guj  si  przedstawiciele badanej grupy. 

W ankiecie wprowadzono podzia  inno-
wacji na rodzaje: produktow , procesow  
i organizacyjn . W metodologii wydzie-
lono innowacje wi ce si  z poniesieniem 
wydatków i innowacje, których wprowa-
dzenie nie wi za o si  z wydatkowaniem 
rodków finansowych. Taka stratyfikacja 

uwzgl dnia a wyniki badania pilota owego, 
które wykaza o, e pewna liczba przedsi -
biorstw deklaruje wprowadzanie innowacji, 
które nie wi  si  z poniesieniem wydat-
ków (!). W badaniu po o ono du y nacisk 
na zachowanie intersubiektywno ci pre-
zentowanych w niniejszej pracy wyników 
i na ich porównywalno  w obr bie obu 
�– przeprowadzonych w 2004 i 2006 roku 
�– bada .

Próba do badania zosta a dobrana w spo-
sób losowy. Losowanie firm odby o si  
z zachowaniem warstwowania ze wzgl du 
na wielko  zatrudnienia (z zachowaniem 
struktury: mikro �– 0 do 9 zatrudnionych, 
ma e �– 10 do 49 zatrudnionych, rednie �– 
50 do 249 zatrudnionych). Wyniki badania 
pozwalaj  na wnioskowanie w podziale na 
województwa i sekcje PKD. Próba zosta a 
dobrana w sposób losowy z operatu zawie-
raj cego dane firm aktywnych. Poniewa  
nie istnieje jedna w pe ni wyczerpuj ca 
baza danych przedsi biorstw zastosowano 
losowanie z dwóch róde : bazy Teleadre-
son i bazy HBI (Hoppenstedt Bonnier).

3. Do czego s u  technologie 
informacyjne w biznesie

Od kilkunastu lat obserwuje si  wzra-
staj ce zainteresowanie w a cicieli i mene-
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d erów ma ych i redniej wielko ci firm 
zastosowaniami technologii informacyj-
nych w biznesie. Technologie informacyjne 
w biznesie maj  bardzo szerokie zastosowa-
nia �– od komunikacji, poprzez zarz dzanie 
bie c  dzia alno ci  biur, do prowadzenia 
gospodarki magazynowej, logistyki i mar-
ketingu. W firmach, które wprowadzi y do 
swojej dzia alno ci TI, mo na zauwa y  
znacznie szybsze i efektywniejsze podejmo-
wanie decyzji biznesowych. Dzieje si  tak 
mi dzy innymi dlatego, e przekazywanie 
informacji �– podj tych decyzji �– pracowni-
kom staje si  szybsze, za  kana y przep ywu 
informacji s  bardziej wydajne. By  mo e 
jednak taka zale no  przebiega te  w drug  
stron , gdy  nowoczesne technologie infor-
macyjne wymagaj  coraz wi kszej wiedzy od 
osób je wykorzystuj cych. Powstaje pytanie, 
czy w a nie w przedsi biorstwach, w których 
przep yw informacji jest lepszy, za  sposób 
podejmowania decyzji biznesowych szybszy, 
informatyzacja dzia alno ci nie jest elemen-
tem �„naturalnej�” strategii dostosowania si  
do dynamicznie zmieniaj cych si  warun-
ków rynku. Pami ta  nale y, e firmy, które 
najwcze niej przesz y faz  implementacji 
rozwi za  TI, s  zazwyczaj kierowane przez 
ludzi, którzy charakteryzuj  si  nowoczes-
nym podej ciem do prowadzenia biznesu 
i nie dzia aj  w sposób �„tradycyjny�”. 

Prawdopodobnie te  w a ciciele i kierow-
nicy tych przedsi biorstw efektywniej eko-
nomicznie wykorzystuj  mo liwo ci rynku. 
Tego typu firmy maj  znacznie wi ksze 
mo liwo ci i szanse na odniesienie sukcesu 
rynkowego (por. Wissema 2005: 136�–137), 
w porównaniu do firm kierowanych w spo-
sób tradycyjny, dzia aj cych na stabilnych 
rynkach i w bran ach, gdzie wykorzystanie 
TI nie jest niezb dnym elementem prowa-
dzenia dzia alno ci. 

W du ym te  stopniu informatyza-
cja dzia alno ci pozwala M P na szybsze 
i efektywniejsze nawi zywanie wspó pracy 
biznesowej zarówno z innymi przedsi bior-
stwami, jak i z potencjalnymi klientami. 
Wspó praca taka mo e polega  zarówno 
na kooperacji w ramach bran y i przybie-
ra  formy sieci czy klastrów, jak te  pole-
ga  jedynie na wspó dzia aniu w ramach 
tego samego kana u dystrybucji (w ramach 
rozbudowanego a cucha warto ci, gdzie 
pojedyncze przedsi biorstwo jest jedynie 
ogniwem w procesie tworzenia produktu 
i/lub us ugi). Ju  sama kooperacja przed-
si biorstw o zasi gu regionalnym zapisana 

zosta a tak e w tworz cych si  Regional-
nych Strategiach Innowacyjno ci (Sejmik of 
the l skie Voivodeship 2004: 58). 

W skali makro informatyzacja, a szcze-
gólnie implementacja technologii TI, powo-
duje daleko id ce zmiany w strukturach 
gospodarek rozwini tych krajów wiata. 
Technologie informacyjne powoduj  poja-
wienie si  nowych cech w biznesie. Charak-
terystycznymi cechami gospodarki, w której 
szeroko stosuje si  TI, s  szybko  zmian, 
znaczenie wiedzy i informacji jako podsta-
wowych aktywów niematerialnych tworz -
cych warto  dodan  czy te  rozwój prze-
mys ów wytwarzaj cych same dobra i us ugi 
informacyjne. 

Dynamiczne zmiany wynikaj ce z coraz 
szerszego stosowania TI w dzia alno ci 
przedsi biorstw poci gaj  za sob  coraz 
liczniejsze badania i analizy zachodz cych 
zjawisk z pogranicza technologii i gospo-
darki3. Badania te nie ograniczaj  si je -
dynie do statystycznego zapisu sytuacji 
�– zastanego obrazu, �„zdj cia�” obrazuj cego 
stopie  wykorzystania technologii infor-
macyjnych w biznesie. Zjawiska zwi zane 
z informatyzacj  dzia alno ci gospodar-
czej znajduj  zainteresowanie w najwy -
szych sferach decyzyjnych, na poziomach 
nie tylko poszczególnych krajów, ale tak e 
w Komisji Europejskiej, która dostrzega 
istotno  wp ywu TI na ycie gospodarcze 
krajów Unii Europejskiej. 

Opublikowane badania4 przeprowa-
dzone przez Komisj  Europejsk  wskazuj , 
e technologie TI prowadz  do wielu rewo-

lucyjnych zmian w relacjach biznesowych. 
TI zacz o odgrywa  istotn  rol  w przed-
si biorstwach w po owie lat 90. ubieg ego 
stulecia, wraz z rozwojem firmowych stron 
internetowych oraz e-handlu. 

Bill Clinton jeszcze podczas swojej pre-
zydentury okre li  rozwój rynku e-handlu 
do roku 2002 na sum  375 mld. USD (Nor-
ris, West 2001: 15). Jednak, jak stwierdzaj  
Norris i West, warto  ta by a ju  wówczas 
przez niektórych negowana, za  rzeczywista 
kwota warto ci transakcji rynków e-handlu 
mia a by  przynajmniej trzykrotnie wi ksza. 
Liczby te wskazuj  na rosn ce znaczenie TI 
w gospodarce wiatowej. Pozostaje jednak 
nadal zadanie dookre lenia poj  zwi za-
nych z e-gospodark . Jak si  wydaje, klu-
czowym zagadnieniem b dzie tu e-biznes.

Norris i West w swojej publikacji (2001: 
16) okre laj  poj cie e-biznes jako ogó  
problemów �„dotycz cych zakupu i sprze-
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da y towarów oraz us ug dost pnych za 
po rednictwem sieci�” Internetu. Autorzy 
ci podaj , e synonimem poj cia e-biznes 
s  angielskie terminy e-commerce i e-trade. 
Podkre laj  oni jednak do  istotn  ró -
nic  wyst puj c  miedzy tymi terminami 
a prefiksem �„e�”. W modelu biznesu wyró -
niaj  oni istot  wzajemnych oddzia ywa  
poszczególnych transakcji w ramach rynku 
na siebie, sposób realizacji tych transakcji 
oraz wp yw modelu biznesu na stosowan  
technologi  (Norris, West 2001: 17). 

Implementacja rozwi za  w zakresie TI 
ma istotny wp yw na rozwój przedsi bior-
czo ci i wi e si  z szeregiem korzy ci dla 
firmy, poprzez istotne obni enie kosztów 
operacyjnych (Haussmann 2000: 7), co 
w efekcie mo e prowadzi  do obni enia cen 
detalicznych. W ród innych korzy ci mo na 
te  wymieni  obni enie kosztów sprzeda y, 
marketingu oraz bardziej wydajn  obs ug  
klientów. 

Na przyk ad prowadzenie sprzeda y 
za po rednictwem Internetu pozwala na 
zautomatyzowanie czynno ci biurowych. 
Zarz dzanie procesem obs ugi klientów 
staje si  w takim przypadku bardziej efek-
tywne i umo liwia podniesienie jej jako ci 
(poprzez u atwiony dost p do opisów pro-
duktów, pomocy technicznej i procesu sk a-
dania zamówie  on-line). Firmy mog  te  
gromadzi  informacje o swoich klientach, 
które dzi ki mo liwo ciom technicznym TI 
pozwalaj  na bardziej precyzyjne skonstru-
owanie oferty, a przez to przyczyniaj  si  
do podniesienia skuteczno ci dzia a  mar-
ketingowych. 

W warunkach prowadzenia dzia alno ci 
szczególnego znaczenia nabieraj  aktywa 
niematerialne, takie jak na przyk ad marki 
(cho  w przysz o ci znaczenie jednoli-
tej marki dla wszystkich grup klientów �– 
z e-klientami w cznie mo e si  zmniejszy ; 
Siegel 2001: 52), która bywa wyznacznikiem 
renomy firmy i wzbudza zaufanie klientów 
w stosunku do firmy. Obecnie jednak o war-
to ci firmy decyduje jej kapita  intelektu-
alny (co wydaje si  wynika  z �„wymogów�”, 
jakie stawiaj  firmom nowe technologie). 
Zakres i jako  wiedzy, jak  dysponuje 
firma, przes dza zwykle o jej przysz o ci 
na rynku. Stale aktualizowane i poszerzane 
zasoby wiedzy maj  i t  zalet , e zyskuj  
one z czasem na warto ci (zwykle w postaci 
do wiadczenia firmy na danym rynku). 
Firma jest w stanie utrzyma  przewag  
konkurencyjn  stosuj c strategi  ucieczki 

do przodu. W takiej strategii odgrywa rol  
obecnie TI. Poziom zaufania inwestorów do 
przedsi biorstw wysokotechnologicznych 
znajduje swe odzwierciedlenie w indeksach 
gie dowych. 

Innym przyk adem wzrostu innowa-
cyjno ci, a zatem i zwi kszenia konku-
rencyjno ci przedsi biorstw dzia aj cych 
w oparciu o TI, szczególnie firm interne-
towych, jest to, e przedsi biorstwa takie 
b d  mia y do czynienia ze wzrastaj cymi 
oczekiwaniami klientów co do poziomu cen 
i informacji o produktach ze wzgl du na 
u atwiony dost p do porównywalnych ofert 
firm. Presja ze strony wzrastaj cej konku-
rencji mi dzy przedsi biorstwami przyczyni 
si  prawdopodobnie do stabilizacji cen ofe-
rowanych przez nie produktów i us ug, za  
jako  oferowanych produktów i poziom 
obs ugi klienta podniesie si . 

Technologie TI s  dla pewnego typu 
organizacji �– najcz ciej w a nie dla M P 
�– istotn  barier  kosztow  (Scovrup 2005). 
Jednak mimo to s  one (M P) w porówna-
niu do firm du ych znacznie bardziej ela-
styczne. S  one te  atwiejsze do przej cia 
dla innych firm, w sytuacji gdy dysponuj  
jak  innowacyjn  i atrakcyjn  z punktu 
widzenia rynku technologi . 

Implementacja rozwi za  TI pozwala 
przedsi biorstwom sektora M P na wyj cie 
z w skich ram funkcjonowania na lokalnych 
rynkach i powoduje wzrost ich atrakcyjno-
ci na rynkach zagranicznych, cho  wi e 

si  to cz sto z konieczno ci  wydatkowania 
wi kszych rodków na inwestycje w nowe 
technologie. Nale y jednak pami ta , e 
nak ady te w szybkim tempie zwracaj  si  
dodatkowo, powoduj c radykalne zmniej-
szenie kosztów funkcjonowania ju  w nie-
dalekiej przysz o ci. 

Rynek globalny �– tradycyjnie dost pny 
dot d jedynie dla pr nych du ych firm 
�– staje si  dzi ki TI dost pny równie  na 
przedsi biorstw sektora M P. Testem umie-
j tno ci dzia ania na tym rynku staje si  
stworzenie globalnej strategii. 

Aby efektywnie funkcjonowa  na takim 
rynku, M P powinno spe ni  kilka warun-
ków i przej  kilka kolejnych faz rozwoju: 
od fazy przedsi biorstwa dzia aj cego 
w skali krajowej do przedsi biorstwa w fazie 
globalizacji ( obejko 2005). Jednym z naji-
stotniejszych jest wykreowanie marki, która 
b dzie cieszy  si  dobr  renom  i stanie 
si  znana. Zastosowanie TI pozwala te  
zmniejszy  koszty sieci dystrybucji i serwi-
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sowania, co jest kolejnym elementem, który 
sta  si  niezb dny dla efektywnego dzia a-
nia M P. Kluczowym czynnikiem sukcesu 
jest te  dysponowanie przez firm  unikal-
nym produktem lub us ug , które przez 
swoj  jako  stan  si  poszukiwanymi przez 
zagranicznych odbiorców. Ostatnim z naj-
wa niejszych elementów, zapewniaj cym 
efektywne dzia anie na rynku zagranicznym, 
jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury 
zarz dzania, która b dzie dostosowana do 
dzia ania w oparciu o TI.

Aby spe ni  te warunki ma a lub red-
niej wielko ci firma powinna dysponowa  
odpowiednimi zasobami finansowymi, 
co cz sto z punktu widzenia takich firm 
jest zadaniem bardzo trudnym. Naprze-
ciw potrzebom finansowym w tym zakre-
sie wychodz  mi dzy innymi banki i insty-
tucje zajmuj ce si  udzielaniem grantów 
po chodz cych z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. Jednak �– jak wskazuje 
wiele bada  �– przedsi biorstwa sektora 
M P nadal najcz ciej finansuj  sw  dzia-
alno  inwestycyjn  ze rodków w asnych. 

Barier  wej cia na globalny rynek przy 
za o eniu wykorzystania TI dla osi gni cia 
tego celu staj  si  cz sto problemy finan-
sowe M P. Punktem granicznym okazuje 
si  wielko  nak adów niezb dnych dla 
implementacji zaawansowanych rozwi za  
technicznych. 

Wa ne jest, e dzia alno  w oparciu 
o technologie TI pozwala M P na prze-
definiowanie korzy ci skali, jakie mo e 
osi ga  dzi ki tego typu dzia alno ci. Roz-
miary produkcji lub us ug realizowanych za 
po rednictwem wiatowej sieci, przy któ-
rych zaczynaj  by  widoczne efekty skali 
zmniejszaj  si  i staj  si  osi galne nawet 
dla ma ej firmy. Powi kszaj cy si  rynek 
pozwala na szybsze osi gni cie korzystniej-
szej pozycji konkurencyjnej. �„Logika sieci 
odwraca m dro  czasów przemys owych�” 
polegaj c  na tym, e �„[...] kiedy czego  robi 
si  du o, traci to na warto ci�”. W gospo-
darce sieciowej �„si a wynika z obfito ci�” 
�– im wi ksza jest liczba u ytkowników sieci, 
tym sie  mo e generowa  wi ksze korzy ci 
dla potencjalnego przedsi biorcy (Kelly 
2001: 30).

Wej cie za pomoc  zastosowa  tech-
nologii informacyjnych na nowe rynki 
wymaga zwi kszonych nak adów na pro-
mocj  i marketing, cho  nak ady te s  zwy-
kle dalece ni sze od ponoszonych w trak-
cie podobnych kampanii prowadzonych 

w sposób �„tradycyjny�” (to znaczy bez wyko-
rzystania chocia by mo liwo ci wiatowej 
sieci). 

Równie  w Polsce technologia infor-
macyjna sta a si  motorem nap dowym 
konkurencyjno ci, istotnym �„ogniwem�” 
w budowaniu strategii ekspansji i wej cia 
wielu polskich ma ych i redniej wielko ci 
przedsi biorstw na rynki europejskie. TI 
sta o si  swoistym �„narz dziem transfor-
macji�” (Kisielnicki 2003: 9�–15), które stwo-
rzy o mo liwo  wirtualizacji dzia alno ci 
ma ych i redniej wielko ci przedsi biorstw 
na rynkach mi dzynarodowych. 

W polskich warunkach taka informatyza-
cja dzia alno ci sta a si  wr cz �– stwierdza 
Kisielnicki �– nowym trendem. Informaty-
zacja ta polega na procesie transformowa-
nia �– przy u yciu narz dzi TI �– organizacji. 
Transformacja ta opiera si  na przes ance, 
e zastosowana technologia TI pozwala na 

znacz c  eliminacj  barier, które dotych-
czas ogranicza y mo liwo ci funkcjonowa-
niu firmy. Wi kszo  tych ogranicze  by a 
nie do przezwyci enia dla M P lub te  
znacz co ogranicza a mo liwo ci dzia ania 
i jedynie wprowadzenie technologii infor-
macyjnych pozwoli o na ich cz ciow  lub 
te  ca kowit  eliminacj . 

Informatyzacja i wirtualizacja �– o której 
pisze Kisielnicki �– w praktyce oznaczaj ca 
uelastycznienie metod dzia ania pozwala 
poprzez udost pnienie towarów lub us ug 
za po rednictwem sieci i na internacjonali-
zacj  dzia ania.

Gospodarka oparta na zastosowaniach 
TI ma przede wszystkim wp yw na rela-
cje B2B i B2C. Wokó  firm stosuj cych 
TI tworzy si  infrastruktura zwi kszaj ca 
aktywno  handlow . Infrastruktura ta 
opiera si  na indywidualnych rozwi zaniach 
�– ogromnej liczbie komputerów osobistych 
po czonych coraz szybszymi czami sieci 
kablowych czno ci szerokopasmowej 
(Kare-Silver M. de  2002: 110). 

Zastosowania TI poci gaj  za sob  two-
rzenie si  nowych poj . Przyk adem mo e 
by  handel elektroniczny i firma �„elektro-
niczna�” (ang.: e-commerce i e-business) 
z któr  wi e si  wielkie nadzieje na szybszy 
przyrost produktywno ci (Jonscher 2000: 
240-241). Handel elektroniczny oznacza 
samo prowadzenie transakcji poprzez Inter-
net, za  e-biznes odnosi si  do firmy, która 
dokona a transformacji w oparciu o filozo-
fi  funkcjonowania przedsi biorstwa elek-
tronicznego (ten trend obejmuje ju  obec-
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nie nawet bary i restauracje; Mäkipää 2003: 
193). 

Z danych GUS wynika, e jak dot d 
niewiele polskich MSP dzia a o na euro-
pejskich czy te  globalnych rynkach. Nie-
wiele firm mog o zabezpieczy  odpowiedni 
poziom finansowania takiej dzia alno ci. 
Niewiele te  firm posiada o produkt, lub 
oferowa o us ug , która nadawa aby si  do 
oferowania na rynkach mi dzynarodowych 
�– zwykle by y to firmy niszowe, wysoko-
technologiczne, które zaczyna y sw  eks-
pansj  od wspó pracy ze zwykle znacznie 
wi kszym i silniejszym partnerem zagra-
nicznym. Wprowadzenie technologii TI 
pozwalaj cych na wirtualizacj  dzia alno ci 
(czy tylko wirtualizacj  oferty) firmy zmie-
ni o ten stan. Obecnie wiele M P oferuje 
swe produkty czy us ugi na rynkach mi dzy-
narodowych za po rednictwem technologii 
informacyjnych, a przede wszystkim Inter-
netu (Verma 2005: 2).

Dzia alno  firmy, która dzi ki zastoso-
waniu technologii TI, staje przed mo liwo -
ci  radykalnego poszerzenia rynków dzia a-
nia, mo na rozpatrywa  w kilku aspektach. 
Jednym z nich jest wirtualizacja. Innym 
istotnym aspektem jest globalizacja dzia-
alno ci przedsi biorstwa. 

Dalsze umi dzynarodowienie ycia 
gospodarczego i globalizacja rynku staj  
si  faktem, który nie mo e pozosta  bez 
wp ywu na procesy gospodarcze. Kisielni-
cki i Szyjewski uwa aj , e sytuacja taka 
powoduje �„[...] e poj cia i kategorie eko-
nomiczne, w a ciwe klasycznej ekonomii 
narodowo-pa stwowej, w coraz mniejszym 
stopniu pozwalaj  na zrozumienie i sku-
teczne oddzia ywanie na wspó czesne pro-
cesy ycia gospodarczego. Jest to jedna 
z podstawowych s abo ci wspó czesnej eko-
nomii�” (Grudzewski, Hejduk 2000).

Wymienione aspekty mog  by  jednak 
postrzegane wspólnie, niejako przez pry-
zmat globalizacji rozwi za  technologicz-
nych w dziedzinie TI. Pojawia si  zatem 
ca y szereg problemów natury praktycznej 
przed którymi staje przedsi biorca kieru-
j cy firm  sektora M P. 

4.  TI jako czynnik u atwiaj cy 
wspó prac  pomi dzy M P

Mo na wymieni  wiele innych korzy-
ci, jakie przynosi firmie wykorzystanie 

technologii informacyjnych. Do najpowa -
niejszych nale  ni sze koszty zaopatrze-

nia i redukcja wielko ci zapasów. Firmy 
mog  obni y  koszty przez czenie zaku-
pów (co ma szczególne znaczenie w tzw. 
klastrach firm5) i zacie niaj c wspó prac  
z kluczowymi dostawcami (tak e techno-
logii i zaawansowanych rozwi za  inno-
wacyjnych; Narain 2005). Zmniejszenie 
kosztów zapasów odbywa si  te  poprzez 
zindywidualizowanie parametrów zamówie-
nia zarówno w znaczeniu ilo ciowym, jak 
i jako ciowym. Ponadto dostawy na zasa-
dach just-in-time (na czas) pozwalaj  obni-
y  koszty magazynowania oraz efektywniej 

zarz dza  produkcj  i finansami.
Nowe technologie poprawi y, na przy-

k ad, procesy zarz dzania zapasami na 
zasadach �„zero stock�”. Tak postawiony 
cel mo na osi gn  przez przerzuce-
nie kosztów magazynowania na warunki 
pracy. �„Od organizacji produkcji, w której 
godziny pracy s  sta e, a zapasy pozwalaj  
dopasowa  strumie  produkcji do fluktu-
acji popytu, przechodzi si  do rzeczywi-
cie nowej organizacji, w której zapasy s  

zredukowane do minimum, a dopasowa-
nie odbywa si  poprzez uelastycznienie 
czasu pracy�” (Husson: www.tezajedenasta.
webpark.pl). Intensyfikacja i uelastycznie-
nie pracy osi gni te dzi ki nowym tech-
nologiom staje si  ród em oszcz dno ci 
kosztów.

Dzi ki wirtualizacji powstaj  te , jak 
wspomniano wy ej, nowe formy organizacji 
firm �– klastry które pozwalaj  na efektyw-
niejsze konkurowanie na rynkach mi dzy-
narodowych. Nast puje to przede wszystkim 
poprzez wykorzystanie przez M P ogrom-
nych mo liwo ci, jakie daj  TI. Dzi ki nim 
przedsi biorstwa mog  zarówno tworzy  
ca e nowe organizacje wirtualne, jak te  
budowa  nowe �„oddzia y�” firm, które ju  
na rynku dzia aj . Z praktyki gospodarczej 
wynika, e oddzia y te zajmuj  si  g ównie 
dzia alno ci  handlow  �– staj  si  centrami 
dystrybucji, tworz  strategie marketingowe 
firm i pomagaj  im w dotarciu do zarówno 
indywidualnego, jak i instytucjonalnego 
klienta.

W przypadku przy czania do firmy 
ju  istniej cej nowych organizacji mo na 
mówi  o integracji horyzontalnej lub pozio-
mej. Drug  mo liwo ci  jest tworzenie roz-
wi za  o charakterze integracji pionowej 
poprzez budowanie sieci nowych oddzia ów 
przez przedsi biorstwo istniej ce. 

Rewolucja informacyjna umo liwi a 
tworzenie nowych modeli biznesu (opar-
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tego na intensywnym wykorzystaniu tech-
nik informacyjnych), w których trudno jest 
ju  jednoznacznie zidentyfikowa  dostaw-
ców, klientów, partnerów biznesowych czy 
konkurentów (Norris, West 2001: 178). 
Biznes oparty o TI umo liwi  redefinicj  
relacji biznesowych; pozwoli  na zmian  
dotychczasowych powi za  mi dzy fir-
mami konkuruj cymi, wspó pracuj cymi 
oraz klientami. Cz sto przedsi biorstwa, 
które dotychczas konkurowa y ze sob , 
obecnie wspó pracuj , pe ni c ró ne role 
w ramach tego samego a cucha bizneso-
wego. Dzieje si  tak zw aszcza podczas rea-
lizacji wspólnego dla kilku firm dzia ania, 
np. w przypadku przedsi biorstwa wirtual-
nego. Kiedy zadanie zostanie zrealizowane 
�– mo na mówi  o osi gni ciu celu �– mo e 
nast pi  likwidacja przedsi biorstwa wirtu-
alnego. W rzeczywisto ci jednak instytucje 
wchodz ce w sk ad takiego przedsi bior-
stwa wirtualnego, po zrealizowaniu zada-
nia, znajduj  sobie nowy cel, nowe zadanie, 
a nast pnie modyfikuj  istniej c  organi-
zacj  wirtualn , tak aby mo liwa by a ich 
realizacja. 

Czasami te  przedsi biorstwo wirtualne 
przekszta ca si  swego rodzaju holding. 
W takiej sytuacji proces wirtualizacji przed-
si biorstwa staje si  wst pnym etapem 
budowania firmy jako organizacji o cha-
rakterze �„tradycyjnym�”.

Mocnymi stronami M P funkcjonuj -
cego we wspó pracy z innym(i) M P czy 
te  kooperuj cego z instytucjami otocze-
nia (w tym przede wszystkim z instytu-
cjami o charakterze naukowym czy badaw-
czo-rozwojowym) jest przede wszystkim 
ogromna elastyczno  dzia ania, wy sza 
ni  w du ych przedsi biorstwach, a zw asz-
cza w przedsi biorstwach �„tradycyjnych�”. 
Przedsi biorstwo wspó pracuj ce, realizu-
j ce czasami zadania przedsi biorstwa wir-
tualnego, charakteryzuje te  du a szybko  
realizacji transakcji, a tak e silniejsza pozy-
cja w porównaniu do pojedynczego przed-
si biorstwa sektora M P w prowadzeniu 
wspólnych dzia a . Przedsi biorstwo wir-
tualne dzia aj ce w oparciu o sieciowane 
M P czy klaster ma te  ni sze koszty rea-
lizacji dzia alno ci operacyjnej w stosunku 
do jej realizacji w organizacji tradycyjnej. 
W firmie tego typu osi ga si  te  obni-
enie poziomu nak adów inwestycyjnych 

niezb dnych dla rozwoju ca ej organizacji. 
Obni enie kosztów dzia alno ci polega te  
na zmniejszeniu do koniecznego minimum 

wydatków zwi zanych z prawn  obs ug  
transakcji. 

Jednak pomimo tak wielu pozytywnych 
cech organizacji sieciowej, klastra wspólne 
przedsi wzi cie firm, a zw aszcza przed-
si biorstwo wirtualne wi e si  z istotn  
barier , zw aszcza dla firm ma ych. T  
barier  stanowi wyposa enie firmy w nowo-
czesne technologie TI. I w tym przypadku 
mamy do czynienia z paradoksem, który 
sprawia, e zastosowania TI w tworz cych 
si  klastrach M P nie dotycz  zwykle firm 
najmniejszych czy te  tych o s abszej kondy-
cji finansowej. Koszt zastosowa  TI w tych 
firmach jest cz sto zbyt wysoki i firmy kon-
centruj  si  wy cznie na implementacji 
zastosowa  w sposób wybiórczy, rezygnuj c 
z rozwi za  kompleksowych. 

Oprócz samego wyposa enia technicz-
nego (hardware�’u) i oprogramowania, 
kosztownym mo e te  okaza  si  dost p 
do du ych mi dzynarodowych baz danych 
(czy te  do baz wiedzy i hurtowni danych). 
W sieciach firm, a przede wszystkim w kla-
strach, wyst puje konieczno  tworzenia 
cis ych wi zi zaufania w stosunku do 

wszystkich organizacji wspó pracuj cych 
w ramach takiego wirtualnego przedsi -
biorstwa. 

Organizacje tego typu zdecydowanie 
szybciej reaguj  na pojawienie si  niszy. 
Organizacje skupione w klastrze maj  te  
wi ksze mo liwo ci (cz sto jako organiza-
cje ponadnarodowe) na realizacj  transak-
cji na globalnym rynku pomimo istnienia 
szeregu barier prawnych i organizacyjnych. 
Firmy tworz ce klaster, g ównie poprzez 
swój udzia  w procesie dyfuzji wiedzy, maj  
mo liwo  zastosowania najbardziej nowo-
czesnych metod i technik zarz dzania; cz -
sto wyst puje wspó praca takich partnerów, 
którzy w warunkach organizacji o charakte-
rze �„tradycyjnym�” nie kooperowali ze sob  
z wzgl dów rasowych, wyznaniowych, poli-
tycznych i innych.

Na koniec warto wymieni  jedn  z naji-
stotniejszych korzy ci dla firm tworz cych 
sie , a zw aszcza dla takich, których pro-
dukt czy us uga oferowana jest na e-rynku 
�– jest ni  mo liwo  dzia ania przy braku 
granic celnych w elektronicznych kana ach 
dystrybucyjnych.

Cz sto jednak nawet to, co w niektórych 
przypadkach jest szans , w innych b dzie 
zagro eniem. Technologia TI jest w przy-
padku klastra infrastruktur  zarz dzania. 
Technologia ta powinna by  rozpatrywana 
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jako zestaw komponentów, które mo na 
kupi  lub outsourcingowa  w praktycznie 
dowolnych zestawieniach, w zale no ci od 
potrzeb firmy (Norris, West 2001: 181). 

Jako zagro enia dla klastra ponadnaro-
dowego mo na wymieni  mi dzy innymi 
nierównomierny poziom rozwoju TI 
w poszczególnych krajach (co jest jednak 
najcz ciej do  szybko niwelowane) czy 
te  brak globalnych uregulowa  prawnych 
dla funkcjonowania organizacji wchodz -
cych w sk ad klastra. Wa nym zagro eniem 
dla organizacji tego typu jest cz sto nie-
znajomo  zasad prawnych poszczególnych 
krajów.

Uwa a si  powszechnie, e wykorzysta-
nie Internetu stanowi szans  dla rozwoju 
klastra w wymiarze globalnym. Poza Inter-
netem istotne jest te  komunikowanie si  
komputerów wewn trz samej organizacji 
poprzez sie  intranetow . Sieci kompute-
rowe s  sposobem na efektywn  kooperacj  
pomi dzy poszczególnymi wirtualnymi ele-
mentami firmy w wymiarze globalnym, za  
technologia TI zmienia charakter kontaktu 
pomi dzy poszczególnymi elementami tego 
procesu. Wielko  niezb dnych nak adów 
na rozwój firmowego TI jest zwykle istotn  
cz ci  bud etów firm. Istotna wydaje si  
odpowiednia polityka pa stwa, maj ca na 
celu wspieranie rozwój tej cz ci technolo-
gii TI, która mo e stanowi  jeden z elemen-
tów infrastruktury zarz dzania gospodarki 
pa stwa �– zw aszcza jako otwartej gospo-
darki rynkowej (Ole ski 2001: 241). 

5.  Wykorzystanie technologii 
informacyjnych w wietle bada  
przeprowadzonych w listopadzie 
2004 roku

W nieco ponad 30% badanych firm 
aden z pracowników nie korzysta z kom-

puterów. S  to zazwyczaj firmy najmniejsze 
lub takie, które posiadaj  swoj  siedzib  
w województwach o ni szej atrakcyjno ci 
inwestycyjnej.

Du  grup  �– blisko 19 procent bada-
nych przedsi biorstw �– stanowi  te, 
w których z komputera korzysta tylko jeden 
z pracowników; dotyczy to firm o zró ni-
cowanej (ze wzgl du na liczb  zatrudnio-
nych)  wielko ci. W firmach tych kompu-
tera u ywa zazwyczaj w a ciciel i/lub osoba 
prowadz ca ksi gowo . Te firmy posiadaj  
zazwyczaj jedynie pojedynczy zestaw kom-
puterowy. 

W przedsi biorstwach wyposa onych 
w wi cej ni  jeden komputer korzysta z nich 
zwykle te  wi ksza liczba pracowników. 
W 15,4% badanych przedsi biorstw z kom-
putera korzysta dwóch pracowników, za  
w przypadku 35,3% badanych firm kompu-
ter w swojej pracy wykorzystuj  trzy osoby 
lub wi cej. Zgodnie z wynikami bada  
stwierdzi  mo na, e istniej  przedsi bior-
stwa, które wyposa one s  w wi cej ni  
jeden zestaw komputerowy, ale w których 
jedynie jedna osoba wykorzystuje posia-
dany sprz t.

Bior c pod uwag  sposób wykorzysta-
nia posiadanych komputerów w przed-
si biorstwach jako narz dzi niezb dnych 
w codziennej dzia alno ci, w prowadzeniu 
biznesu, istotne wydaje si  okre lenie nie 
tylko samej liczby komputerów w badanej 
firmie, ale tak e, czy raczej przede wszyst-
kim, liczby komputerów posiadaj cych 
dost p do Internetu oraz okre lenie liczby 
pracowników korzystaj cych z rozwi za  
opartych na Internecie. 

W populacji badanych przedsi biorstw 
zlokalizowanych w województwach: mazo-
wieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomor-
skim, dolno l skim i zachodniopomorskim 
istnieje najwi kszy odsetek firm, w których 
zatrudnieni pracownicy wykorzystuj  kom-
putery z dost pem do Internetu. 

Wraz z wykorzystaniem przez M P tech-
nologii informacyjnych, a zw aszcza kom-
puterów i Internetu w prowadzeniu dzia-
alno ci, zaczyna tworzy  si  nowy model 

firmy, cz sto w ca o ci oparty na prowadze-
niu interesów w Internecie (takie firmy cz -
sto nawet nie posiadaj  w asnych zasobów 
materialnych, takich jak w asna siedziba czy 
magazyny). Tego typu firmy dzia aj  zazwy-
czaj w bran ach wysokotechnologicznych 
(ale s  to tak e np. firmy handlowe), któ-
rych sposób �„produkcji�” (np. oprogramo-
wania) lub wiadczenia us ug mo e mie  
charakter rozproszony i nie wymusza na 
w a cicielach lub mened erach tworzenia 
bardziej tradycyjnych struktur przedsi bior-
stwa. W badanej populacji przedsi biorstw 
niewielka liczba tego typu firm mo e wyst -
powa  w sekcjach �„handel i naprawy�” czy 
�„po rednictwo finansowe�”.

Przedsi biorstwa w badanej populacji 
najcz ciej nie korzystaj  w pe ni z dost p-
nych w Polsce technologii informacyjnych. 
Najcz ciej u ytkowanymi zasobami s  
zazwyczaj: firmowa sie  komputerowa 
czy serwer. Firmy zwykle te  posiadaj  
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w asne konta poczty elektronicznej zare-
jestrowane pod w asn  nazw  �– domen . 
Konta te zazwyczaj s  umieszczone na 
zewn trznych, dzier awionych serwerach. 
Podkre lenia wymaga fakt, e na niewielk  
penetracj  ma ych i redniej wielko ci firm 
technologiami informacyjnymi nie maj  
wy cznego wp ywu stosunkowo wysokie 
koszty tych technologii. Na popularno  
zastosowa  TI w biznesie wp yw ma �– i to 
do  istotny �– system uregulowa  praw-
nych, który decyduje o jako ci rodowiska 
biznesu. Firmy �– kieruj c si  racjonalno -
ci  �– nie korzystaj  z dost pnych narz -
dzi technologicznych z do  prozaicznego 
powodu: w polskiej rzeczywisto ci gospo-
darczej wykorzystywanie tych narz dzi nie 
jest jeszcze wystarczaj co op acalne. Nadal 
tak e �– pomimo wielu sygna ów o zmia-
nie tej sytuacji �– firmy nie mog  w pe ni 
wykorzystywa  technologii informacyjnnych 
w kontaktach z administracj .

Badani mened erowie wskazywali na 
kilka istotnych czynników wstrzymuj cych 
rozwój gospodarki opartej na dzia alno ci 
w Internecie. Wymieniali przede wszyst-
kim: 
�– bezpiecze stwo transakcji z wykorzysta-

niem Internetu, 
�– brak przejrzystych uregulowa  praw-

nych, 
�– niepokój przed na o eniem na handel 

elektroniczny wysokich podatków,
�– niepokój przed podnoszeniem cen us ug 

dost powych, 
�– brak ujednoliconych norm prawnych 

w zakresie ochrony w asno ci intelektu-
alnej. 

5.1.  Oprogramowanie wykorzystywane 
przez M P i dost p do Internetu

Aby efektywnie obni a  koszty informa-
tyzacji przedsi biorstw i wdra a  narz dzia 
oparte na TI, niezwykle wa ne jest dostar-
czanie firmom legalnego i relatywnie nie-
drogiego oprogramowania. W przedsi bior-
stwach badano ród o z którego pochodzi 
u ywane w przedsi biorstwie oprogramo-
wanie. W badaniu kierowano si  potrzebom 
okre lenia nie tyle legalno ci software�’u, 
lecz wskazanie róde , z których badane 
ma e i redniej wielko ci firmy uzyskuj  
biznesowe narz dzia informatyczne.

Badane firmy sektora M P zazwyczaj 
posiadaj  i u ywaj  standardowego opro-
gramowania zakupionego zwykle wraz 
z podstawowym zestawem komputerowym; 

obok wi c oprogramowania typu OEM, 
firmy bazuj  na standardowych pakietach 
oprogramowania biurowego. W badanej 
populacji firmy te stanowi  nieco ponad 
54%. Na kolejnym miejscu wymieniane jest 
oprogramowanie udost pniane za darmo 
na stronach WWW. Du a liczba badanych 
przedsi biorstw �– s  to przewa nie przed-
si biorstwa redniej wielko ci �– wykorzy-
stuje oprogramowanie opracowane i napi-
sane na zlecenie, czyli oprogramowanie 
dedykowane.

Coraz cz ciej badane przedsi biorstwa 
wskazuj  na u ywane oprogramowanie 
jako pochodz ce z zewn trznych serwerów. 
Z takiego rozwi zania korzysta ju  nieco 
ponad 10% przedsi biorstw w próbie. S  to 
zazwyczaj przedsi biorstwa redniej wiel-
ko ci, zlokalizowane w du ych miastach, 
w województwach o wy szej atrakcyjno ci 
inwestycyjnej.

Aby jednak efektywnie korzysta  
z oprogramowania dost pnego zarówno za 
po rednictwem Internetu, jak i instalowa-
nego na obcych serwerach, niezb dne jest 
wyposa enie przedsi biorstwa w szybkie 

cze internetowe. Niestety jednak, nadal 
du a liczba polskich przedsi biorstw sek-
tora M P nie posiada odpowiednich rod-
ków na sfinansowanie takiego cza.

5.2  Bezpiecze stwo informacji 
w Internecie

Poza kwestiami bezpiecze stwa samych 
transakcji na rynkach B2B i B2C istotna 
pozostaje kwestia zabezpieczenia w as-
nych zasobów informatycznych przed 
zakusami konkurencji czy mo liwo ciami 
ich kradzie y za po rednictwem w ama-
nia z zewn trz (kwestie kradzie y danych 
przez w asnych pracowników firm nie by y 
badane). 

Najpopularniejszym typem zabezpie-
czenia zasobów informatycznych firmy s  
programy antywirusowe. Z takich progra-
mów korzysta ju  ponad po owa badanych 
przedsi biorstw. W wi kszo ci s  to pro-
gramy zakupione, na które przedsi bior-
stwo posiada licencj . Obecnie koszt takich 
programów �– zw aszcza na niewielk  liczb  
stanowisk �– czasami wr cz na jedno (w przy-
padku gdy firma ochrania wy cznie jeden 
komputer, na którym prowadzona jest ksi -
gowo  lub gospodarka magazynowa firmy) 
�– jest niewielki, zw aszcza w porównaniu do 
szkód, jakie mo e ponie  przedsi biorca 
w zwi zku z zainfekowaniem jego zasobów 
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informatycznych przez wirus lub niepo -
dany dost p z zewn trz. 

Przedsi biorcy równie  decyduj  si  na 
korzystanie z firewall�’i, a tak e stosuj  ogra-
niczenia w dost pie do danych i informacji 
zebranych na komputerach firmy. W a -
nie ograniczanie dost pu do danych mo e 
by  uwa ane za najefektywniejszy sposób 
ochrony w asnych zasobów, gdy  to w a nie 
pracownicy firmy s  zwykle tymi, których 
dzia ania mog  prowadzi  do zniszczenia 
danych zasobów informatycznych, a tym 
samym cz sto do niepowetowanych strat 
dla przedsi biorstwa.

Ograniczony dost p stosuje 46% bada-
nych przedsi biorstw. Wewn trzne zasoby 
informatyczne chroni za pomoc  baz 
danych 26% przedsi biorstw w badanej 
populacji. Firmy stosuj  tak e kodowanie 
danych �– jest to trzeci co do popularno ci 
sposób zabezpieczania w asnych zasobów 
informacyjnych. Taki kodowany dost p 
stosuje 14% badanych firm. Na dalszych 
miejscach znajduj  si  takie sposoby, jak 
szyfrowanie, ochrona licencyjna i paten-
towa. Te dwa ostatnie stosowane s  g ównie 
przez pr nie rozwijaj ce si  firmy redniej 
wielko ci, które wprowadzaj  innowacje 
zwi zane z wydatkowaniem rodków finan-
sowych. Podobna sytuacja wyst puje tak e 
w przedsi biorstwach sektora M P w kra-
jach UE15 (Mariani, Romanelli 2005: 8).

6.  Wykorzystanie technologii 
informacyjnych w wietle bada  
przeprowadzonych w listopadzie 
2006 roku

W polskich M P poziom wykorzystania 
technologii TI jest bardzo zró nicowany. 
Przynajmniej raz w tygodniu komputer 
w pracy wykorzystuje rednio 76% pracow-
ników firm mikro, 53% firm ma ych i 40% 
pracowników firm rednich. Komputer 
z dost pem do Internetu jest wykorzysty-
wany przez rednio 76% pracowników firm 
mikro, 49% firm ma ych i 33% pracowni-
ków firm rednich. 

Wy szym poziomem komputeryzacji 
oraz penetracj  Internetu w sektorze M P 
charakteryzuj  si  przedsi biorstwa ulo-
kowane w aglomeracjach miejskich oraz 
w województwach o najwy szej atrakcyjno-
ci inwestycyjnej.

Badane firmy dobrze oceniaj  poziom 
znajomo ci technologii informacyjnych 
swoich pracowników biurowych i kadry 

zarz dzaj cej, cho  trudno ci z odpo-
wiedzi  na niektóre bardzo szczegó owe 
pytania ankiety pozwalaj  przypuszcza , 
e nie jest to wiedza wyczerpuj ca. Jest 

ona jednak niew tpliwie wy sza w grupie 
firm z do wiadczeniem we wprowadzaniu 
innowacji. Najs abiej, na rednim pozio-
mie, zosta  oceniony poziom znajomo ci 
technologii informacyjnych w ród pracow-
ników produkcyjnych. Stopie  wykorzysta-
nia technologii TI w ród osób pracuj cych 
w firmie przek ada si  na jej rentowno . 
Firmy, których rentowno  wynosi a powy-
ej 15%, jednocze nie najwy ej oceniaj  

poziom wykorzystania TI w swojej firmie. 
Telepraca jest obecna w 3% badanych 

firm, istotnie cz ciej w przypadku firm 
zatrudniaj cych powy ej 10 pracowników 
(6-7%). Analiza zale no ci statystycznych 
pokazuje, e system telepracy jest cz ciej 
obecny w firmach z kapita em zagranicznym 
lub publicznym, dzia aj cych równie  na 
skal  mi dzynarodow . Telepracy sprzyja 
równie  wykorzystanie TI oraz innowacyj-
no  firmy. Zdecydowanie wy szy poziom 
sk onno ci do wykorzystywania tej metody 
pracy wyst puje w firmach, w których kie-
rownicze stanowiska obejmuj  osoby posia-
daj ce tytu  naukowy.

W badanej populacji M P mo na zaob-
serwowa  powszechny dost p do Internetu. 
Najpopularniejsze jest sta e cze typu 
xDSL, obecne w 78% firm. W przypadku 
firm ulokowanych w województwach o naj-
wy szym poziomie atrakcyjno ci wykorzy-
stanie cza typu xDLS si ga 89%, podczas 
gdy rednia krajowa wynosi 78%. Dial-up 
powoli przechodzi do lamusa, wykorzy-
stuje je ju  tylko 9% firm. Brak dost pu 
deklaruje jedynie 3% badanych, kolejne 
8% przedsi biorców nie potrafi udzieli  
odpowiedzi, mo na wi c wnioskowa , e 
przynajmniej du a cz  z nich równie  nie 
posiada dost pu do Internetu. Brak dost pu 
do Internetu jest w zasadzie cech  wy cz-
nie mikro przedsi biorstw i nie wyst puje 
w ród firm innowacyjnych, których siedziba 
jest ulokowana w najbardziej atrakcyjnym 
inwestycyjnie regionie.

Polskie M P wykorzystuj  na swoich 
komputerach przede wszystkim zakupione 
oprogramowanie (deklaruje tak 75% firm). 
Oprogramowanie typu open source pocho-
dz ce z czasopism, gazet i Internetu jest 
wykorzystywane przez 15% firm. Najcz -
ciej s  to firmy mikro o ni szych obrotach. 
Oprogramowanie napisane na zamówie-
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nie, wiadcz ce po rednio o innowacyjno-
ci firmy, jest wykorzystywane przez 12% 

populacji M P, najcz ciej przez wi ksze 
firmy �– w firmach rednich odsetek ten 
wynosi 30%. Istotnie cz ciej ni  w pozosta-
ych bran ach tego typu oprogramowania 

s  wykorzystywane w bran y przetwórstwa 
przemys owego. Oprogramowanie pisane 
na zamówienie jest cz ciej obecne w gru-
pie firm wprowadzaj cych innowacje pro-
cesowe. Podobne odsetki obserwowane s  
dla oprogramowania zainstalowanego na 
zewn trznych serwerach. 

Najpowszechniej wykorzystywane opro-
gramowanie to aplikacje biurowe (69%), 
ale do niewiele mniej popularnych nale  
systemy ksi gowe (60%). Systemy obs ugi 
magazynowej obecne s  w jednej trze-
ciej badanych firm, w ród których 50% 
penetracj  wyró niaj  si  firmy rednie. 
Decyzyjno  w zakresie wykorzystywanych 
w przedsi biorstwie oprogramowa  cz -
sto le y w gestii jego menad erów, o czym 
wiadczy istotna statystycznie zale no  

mi dzy wy szym poziomem wykszta cenia 
a generalnie cz stszym wykorzystywaniem 
ró nego rodzaju oprogramowa . Wyniki 
badania wskazuj  na cis  zale no  mi -
dzy wykorzystaniem przez firmy ró nych 
typów oprogramowania do zarz dzania 
firm  a innowacjami procesowymi i orga-
nizacyjnymi. Innowacje procesowe i organi-
zacyjne wi  si  bowiem z wykorzystaniem 
systemów ksi gowych, zarz dzania kadrami, 
automatyzacj  obiegu dokumentów. W fir-
mach wdra aj cych innowacje procesowe 
lub organizacyjne cz ciej spotkamy rów-
nie  systemy typu CRM oraz hurtownie 
danych (20% vs. odpowiednio 7 i 9% dla 
ogó u M P). 

wiadomo  konieczno ci zabezpie-
cze  antywirusowych w badanej populacji 
plasuje si  na wysokim poziomie, jedynie 
6% firm deklaruje, e nie stosuje adnych 
zabezpiecze  zasobów informatycznych 
(s  to g ównie firmy z segmentu mikro). 
Jednak wi kszo  firm ogranicza si  do 
programów antywirusowych (57% korzysta 
z wersji komercyjnych, 41% z wersji darmo-
wych), natomiast po bardziej wyrafinowane 
zabezpieczenia zasobów informatycznych 
polskie M P si gaj  znacznie rzadziej, 
g ównie s  to firmy powy ej 50 pracow-
ników. Firewalle mo emy spotka  w 22% 
firm (31% firm redniej wielko ci); serwery 
zabezpieczaj ce dost p do zasobów w 9% 
(27% firm redniej wielko ci); szyfrowanie 

danych w 8% (14% ma ych i 12% redniej 
wielko ci); back-upy poza siedzib  firmy 
w 6% (10% redniej wielko ci). Ten aspekt 
bezpiecze stwa zasobów informatycz-
nych, podobnie jak w przypadku poziomu 
korzystania z technologii informacyjnych, 
jest ponadprzeci tnie rozwini ty w grupie 
firm, które wprowadzi y innowacje pro-
cesowe. Ponownie istotnie wp ywaj c  na 
badany aspekt dzia alno ci firmy zmienn  
jest wykszta cenie mened erów. Wy szy 
poziom wykszta cenia wi e si  z wi ksz  
wiadomo ci  konieczno ci zabezpieczania 

zasobów informatycznych firmy.

7. Wnioski
Ok. 60 proc. badanych przedsi biorstw 

wskaza o, i  w ostatnich trzech latach wpro-
wadzi o innowacje produktowe, procesowe, 
organizacyjne lub marketingowe. Wskazuje 
to, i  potencja  innowacyjny polskiej gospo-
darki jest du y. Potwierdzeniem tego jest 
relatywnie szybko (na tle Europy) rozwija-
j ca si  gospodarka i konkurencyjno  pol-
skich firm na otwartym na mi dzynarodow  
konkurencj  rynku europejskim. 

Wi ksz  innowacyjno ci  charakteryzuj  
si  firmy dzia aj ce na rynku krajowym lub 
mi dzynarodowym, a tak e firmy z udzia-
em kapita u zagranicznego. Potwierdzone 

równie  zosta o du e zró nicowanie inno-
wacyjno ci firm ze wzgl du na bran e, 
w której dzia aj  �– bardziej innowacyjne 
okaza y si  by  firmy przemys owe ni  us u-
gowe. 

Z drugiej strony istnieje du e zró nico-
wanie potencja u innowacyjnego firm. 40% 
w ogóle nie ponosi o nak adów na dzia-
alno  innowacyjn , a jedynie niewielki 

odsetek firm inwestowa  w dzia alno  
badawczo-rozwojow . W wi kszo ci firmy 
ponosz  nak ady innowacyjne na tzw. wie-
dz  uciele nion , tj. w postaci maszyn, urz -
dze  czy oprogramowania. Intensywno  
dzia alno ci innowacyjnej jest skorelowana 
z wielko ci  firmy �– zdecydowanie cz ciej 
nak ady na innowacje ponosz  firmy ma e 
i rednie ok. 80% firm ni  mikro �– jedy-
nie 56%.

Przeprowadzone badanie wyra nie wska-
zuje, i  w ród polskich M P istnieje stosun-
kowo ograniczona liczba przedsi biorstw 
dysponuj cych wysokim potencja em inno-
wacyjnym. Mo na tak wnioskowa  przez 
fakt, i  jedynie 8-9% firm wprowadzi o 
innowacje produktowe i procesowe b d ce 
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nowo ci  w skali bran y (do tej pory niesto-
sowanych w wiecie), a w przypadku inno-
wacji organizacyjnych i marketingowych 
takich firm by o jedynie 3-4%. Potwier-
dzeniem tej tezy jest równie  fakt, i  jedy-
nie niewielka liczba przedsi biorstw (4%) 
posiada w asn  jednostk  odpowiedzialn  
za projektowanie/rozwój nowych produk-
tów i technologii. Udzia  firm z w asn  jed-
nostk  projektow /rozwojow  ro nie wraz 
ze wzrostem wielko ci firmy �– 29% firm 
rednich deklaruje posiadanie takiej jed-

nostki. Równie  jedynie po 7% firm pro-
wadzi o w asn  dzia alno  badawczo-roz-
wojow  oraz zakupi o gotow  technologi  
w postaci dokumentacji i praw, a zlecanie 
prac badawczo-rozwojowych podmiotom 
zewn trznym deklarowa o jedynie 4% 
przedsi biorstw. Udzia y te rosn  w przy-
padku wi kszych firm. W ród firm red-
niej wielko ci 29% prowadzi o dzia alno  
B+R, 16% zakupi o gotow  technologi , 
a 13% zleca o prace B+R podmiotom 
zewn trznym. 

W opinii przedsi biorców ich firmy s  
nowoczesne/innowacyjne, a ich pozycja 
konkurencyjna jest co najmniej porówny-
walna z innymi przedsi biorstwami. Konse-
kwencj  takiego postrzegania rzeczywisto ci 
jest przekonanie, i  dotychczas prowadzone 
dzia ania s  wystarczaj ce dla rozwoju firmy 
w przysz o ci. W zwi zku z tym, i  przed-
si biorcy nie widz  opó nienia w zakresie 
jako ci i nowoczesno ci swojej oferty w sto-
sunku do konkurentów, nie dostrzegaj  
tak e potrzeby wprowadzania radykalnych 
zmian/innowacji oraz zwi kszania nak a-
dów na dzia alno  innowacyjn . Przyczyn  
takiego stanu rzeczy mo e by  równie  brak 
wiedzy/informacji o najnowocze niejszych 
technologiach i rozwi zaniach stosowanych 
lub dost pnych na wiecie i stosowanych 
przez liderów. 

Korzystanie z technologii informacyjnych 
jest powszechne w krajowych M P. Zde-
cydowana wi kszo  firm (97%) posiada 
dost p do Internetu, z czego zdecydowana 
wi kszo  firm posiada szerokopasmowe 

cze internetowe. Badane firmy równie  
dobrze oceniaj  poziom znajomo ci techno-
logii informacyjnych swoich pracowników 
biurowych i kadry zarz dzaj cej (chocia  
trudno ci z odpowiedzi  na niektóre bar-
dzo szczegó owe pytania ankiety pozwalaj  
przypuszcza , e nie jest to wiedza wyczer-
puj ca). Nieco gorzej wygl da sytuacja, je li 
chodzi o wykorzystanie Internetu do przed-

stawienia informacji o firmie (promocji). 
Jedynie 55% firm posiada w asn  stron  
www. Ponadto a  2/3 firm nie potrafi o 
udzieli  bli szych informacji na temat w as-
nej strony www, co mo e wiadczy  o tym, 
i  przedsi biorstwa nie przywi zuj  du ej 
wagi do tego zagadnienia.

Firmy najcz ciej wykorzystuj  jedynie 
oprogramowanie biurowe oraz w mniej-
szym stopniu systemy ksi gowe, programy 
do obs ugi magazynowej i zarz dzania 
kadrami. Jedynie nieliczna grupa firm 
posiada oprogramowanie do zarz dzania 
relacjami z klientem, wspomagaj ce zarz -
dzanie firm  czy te  inne specjalistyczne 
oprogramowanie. Wskazuje to na dosy  
ograniczone (podstawowe) wykorzystanie 
oprogramowania w przedsi biorstwach 
w celu zwi kszenia efektywno ci i obni ki 
kosztów dzia alno ci firm. Na to, jak istotne 
mo e by  wykorzystanie tych technologii, 
wskazuje zale no  mi dzy wykorzystaniem 
przez firmy ró nych typów oprogramowa-
nia do zarz dzania firm  a innowacjami 
procesowymi i organizacyjnymi. Innowa-
cje procesowe i organizacyjne wi  si  
bowiem z wykorzystaniem systemów ksi -
gowych, zarz dzania kadrami, produkcj , 
automatyzacj  obiegu dokumentów. W fir-
mach wdra aj cych innowacje procesowe 
lub organizacyjne cz ciej spotkamy rów-
nie  systemy typu CRM oraz hurtownie 
danych. 

Wykorzystanie technologii informacyj-
nych jest ci le skorelowane z wielko ci  
firmy �– wi ksze firmy cz ciej korzystaj  
z takich narz dzi jak: wewn trzna sie  
komputerowa, serwer, extranet itp. Wi k-
sze firmy równie  zdecydowanie cz ciej 
wykorzystuj  Internet w bie cej dzia al-
no ci, zarówno do poszukiwania informacji, 
korzystania z bankowo ci elektronicznej czy 
kontaktów z partnerami biznesowymi.

Ograniczone wydaje si  by  wykorzysta-
nie Internetu w relacjach z administracj  
publiczn . Chocia  du a cz  przedsi -
biorstw deklaruje, i  pobiera z Internetu 
ró nego rodzaju formularze, np. dotycz ce 
podatków czy z ZUS to jednak ju  zdecydo-
wana mniejszo  takowe formularze odsy a. 
Równie  niewielki jest odsetek firm, które 
poszukuj  informacji na temat pomocy pub-
licznej w Internecie, co wyra nie wskazuje, 
i  znaczenie tego medium jako rodka pro-
mocji i informacji jest bardzo ograniczone. 

Kwestia bezpiecze stwa w korzystaniu 
z systemów komputerowych oraz sieci 
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Internet staje si  coraz wa niejsza wraz 
z wzrostem popularno ci wykorzystania 
Internetu, a tym samym wzrostem zagro-
e , jakie z tego wynikaj . Wi kszo  

firm (94%) stosuje zabezpieczenia swoich 
komputerów i sieci. Jednak e w wi kszo  
przedsi biorstw korzysta jedynie z oprogra-
mowania antywirusowego, w tym cz sto jest 
to darmowe oprogramowanie (charaktery-
zuj ce si  cz sto ni sz  funkcjonalno ci , 
aktualizacj  baz wirusów itp.), zdecydowa-
nie mniej firm zabezpiecza si  poprzez fire-
wall, tworzenie backup�’ow poza firm  itp. 

Wi kszo  innowacji wprowadzanych 
w badanych M P by a raczej ulepszeniami 
i usprawnieniami dotychczasowych produk-
tów, us ug czy technologii. Dominuj  nie-
wielkie usprawnienia i modyfikacje �– inno-
wacje przyrostowe raczej ni  radykalne 
�– innowacje w skali firmy raczej ni  w skali 
bran y. Wskazuje na to kilka czynników. 
Po pierwsze kluczowym ród em dla wpro-
wadzanych innowacji by y informacje uzy-
skane od partnerów handlowych, odbior-
ców i dostawców, co sugeruje, i  zg aszali 
oni problemy oraz propozycje usprawnie /
zwi kszenia funkcjonalno ci w dotychcza-
sowych produktach lub byli (w przypadku 
dostawców) ród em nowocze niejszych 
materia ów lub podzespo ów. Po drugie 
w wi kszo ci firm wprowadzone innowacje 
by y wynikiem w asnych rozwi za  �– zde-
cydowana mniejszo  firm wspó pracowa a 
w tym zakresie z partnerami zewn trznymi 
i zazwyczaj w takim przypadku by y to 
firmy. Wspó prac  z jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi, dysponuj cymi wi kszym 
zapleczem badawczym mog cym wiadczy  
o wprowadzaniu bardziej radykalnych inno-
wacji deklarowa o jedynie od 2 do 5% firm 
w zale no ci od charakteru wprowadzanych 
innowacji. Po trzecie równie  jedynie nie-
liczne firmy ponosi y nak ady na w asn  
dzia alno  badawczo-rozwojow  (7%), 
zakup gotowej technologii (7%) oraz zle-
canie prac badawczo-rozwojowym podmio-
tom zewn trznym. 

Wreszcie o relatywnie ograniczonej 
nowo ci i zasi gu wprowadzanych inno-
wacji wiadczy to, i  zdecydowana wi k-
szo  innowacji wprowadzonych w ostat-
nich trzech latach przez polskie M P by o 
innowacjami na skal  firmy. W przypadku 
innowacji produktowych by o to 60%, pro-
cesowych 71%, organizacyjnych �– 82%, 
a marketingowych 68%. Firm, które wpro-
wadzi y innowacje nowe dla ca ej bran y 

(w skali rynku wiatowego), by o zdecy-
dowanie mniej �– w przypadku innowacji 
produktowych by o to 8%, procesowych 
9%, a organizacyjnych i marketingowych 
odpowiednio 3 i 4%. 

Jedn  z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest to, jak przedsi biorstwa postrzegaj  
tempo zmian zachodz ce w ich bran y 
(w ród swoich konkurentów). Oko o 1/3 
badanych przedsi biorstw wskazywa a, i  
produkt w ich bran y zmienia si  przeci t-
nie maksymalnie w okresie 3 lat. To te firmy 
s  potencjalnie najbardziej sk onne do 
wprowadzania innowacji. Z drugiej strony 
w blisko po owie przedsi biorstw cykl ycia 
produktu wynosi powy ej 7 lat lub trudno 
go okre li  (co wskazuje, i  równie  jest 
stosunkowo d ugi lub wr cz w ogóle si  
nie zmienia). Takie firmy nie s  sk onne 
do koncentrowania nak adów i wysi ków 
firmy na dzia alno  innowacyjn . 

Du a cz  badanych ma ych i rednich 
przedsi biorstw nie wspó pracuje z partne-
rami zewn trznymi. Te, które wspó pracuj  
najcz ciej robi  to z innymi partnerami 
biznesowymi �– powi zanymi w ramach a -
cucha warto ci �– dostawcami, odbiorcami 
lub innymi przedsi biorstwami z bran y, 
w tym konkurentami. Jedna trzecia przed-
si biorstw widzi potrzeb  wspó pracy 
z innymi przedsi biorstwami z bran y. 
Cz ciej na tak  potrzeb  wskazuj  firmy 
ma e i rednie ni  firmy mikro �– mo e 
to wskazywa  na wi ksze obawy o utrat  
autonomii, niezale no ci lub wykorzysta-
nia przez partnerów zewn trznych w ród 
firm dysponuj cych s abszym potencja em. 
W ród korzy ci dominuje wymiana infor-
macji i do wiadcze  (52% przedsi biorstw 
deklaruje tak  potrzeb ), a na dalszym 
miejscu kwestie finansowe oraz wspólne 
pozyskiwanie klientów.

Niewielki procent firm wspó pracuje 
z instytucjami naukowo-badawczym. Tak  
wspó prac  deklarowa o jedynie 6% M P. 
Cz ciej te  wspó pracowa y przedsi bior-
stwa ma e i rednie, a rzadziej firmy mikro. 
Wydaje si  to naturalne, gdy  ma e firmy 
nie maj  cz sto odpowiedniego potencja u 
ludzkiego i finansowego, aby anga owa  
si  we wspó prac  z jednostkami naukowo-
badawczymi. Potwierdzeniem tego s  wyniki 
odpowiedzi na pytanie o g ówne przeszkody 
we wspó pracy ze rodowiskiem naukowym. 
Wi kszo  przedsi biorców wskazywa a tu 
na wysokie koszty takiej wspó pracy (75% 
wskaza ). W ród innych barier respon-
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denci wskazywali równie  s ab  dost pno  
(48%) oraz powolno /opiesza o  w dzia-
aniu (31%)

Bariera finansowa nie jest jednak je-
dyn  przyczyn  ograniczonej wspó pracy 
M P i jednostek B+R, o czym wiadczy 
chocia by ograniczone i spadaj ce zainte-
resowanie korzystaniem przedsi biorstw 
z projektów celowych (dofinansowanie prac 
badawczo-rozwojowych). Powodem tego 
z jednej strony mog  by  zbyt trudne i cza-
soch onne procedury ubiegania si  o wspar-
cie i jego rozliczanie, a tak e s aba promo-
cja tego typu projektów (brak wiedzy ze 
strony przedsi biorców). Z drugiej strony 
jednak, przyczyna takiego stanu rzeczy le y 
w ograniczonym potencjale przedsi biorstw 
do absorpcji wyników prac B+R w swojej 
dzia alno ci. 

8. Podsumowanie
Zastosowania TI w firmach maj  zna-

czenie nie tylko jako bezpo rednio oddzia-
uj ce na prowadzenie biznesu. Przedsi -

biorstwa stosuj ce nowoczesne technologie 
staj  si  w oczach ich najbli szej konkurencji 
i klientów bardziej nowoczesne i �„dynamicz-
nie rozwijaj ce si �”, co �– poprzez sprz e-
nie zwrotne �– prowadzi do szybkiej dyfuzji 
informacji na temat szerokich mo liwo ci 
jakie daje zastosowanie TI w firmie. Powo-
duje to zwykle sytuacj , kiedy rozwi zania 
s  powielane przez firmy dzia aj ce w oto-
czeniu przedsi biorstwa, które stosunkowo 
wcze nie wprowadzi o technologi  TI. 

Nie zawsze jednak takie zachowania 
firm (powielanie istniej cych rozwi za ) 
daj  pozytywne ekonomicznie rezultaty. 
Cz sto zakupiona technologia nie odpo-
wiada szczególnym wymaganiom firmy lub 
te  wykorzystywana jest w niewielkim stop-
niu. Mo na powiedzie , e w tym wypadku 
nie zawsze zachowania przedsi biorców s  
racjonalne, za  z ca  pewno ci  ich �„racjo-
nalno �” nie opiera si  li tylko na ci le 
ekonomicznych przes ankach. 

M P, które zastosowa y nowoczesn  
technologi  informacyjn , staj  si  te  cz -
sto wr cz konkurencj  dla firm du ych, któ-
rych pozycja na rynku jest ju  ugruntowana. 
Dzieje si  tak zwykle jednak w przypadku 
ma ych firm niszowych, których produkt 
jest wysoko wyspecjalizowany i technolo-
gicznie zaawansowany, lub te  �– najcz ciej 
�– w przypadkach komercjalizacji nowych 

wynalazków w niewielkich firmach odpry-
skowych.

Automatyzacja procesów zachodz cych 
w firmie, zw aszcza w zakresie przep ywu 
informacji oparta na implementacji tech-
nologii TI powoduje, e sektor technologii 
informacyjnych przoduje w opracowywa-
niu nowych sposobów dzia ania i narz dzi. 
Wdra anie tych narz dzi ma na celu podnie-
sienie efektywno ci przedsi biorstw. Substy-
tucja pracy ludzkiej kapita em �– w postaci 
technologii TI �– np. w procesach gromadze-
nia, przetwarzania i udost pniania danych 
radykalnie zwi ksza skal  wykonywanych 
operacji, ich szybko  i precyzj . Pozwala 
to na podniesienie produktywno ci pracy 
i kapita u, a tym samym na obni enie kosz-
tów, np. poprzez ograniczenie liczby osób 
zajmuj cych si  prac  biurow . Wdro enie 
TI przyczynia si  do poprawy elastyczno ci 
struktury organizacyjnej firmy poprzez jej 
sp aszczenie g ównie przez redukcj  kadry 
kierowniczej redniego szczebla. TI po-
zwala kierownictwu na lepszy dost p do 
informacji, przez co atwiej jest precyzyj-
nie kontrolowa  przebieg pracy, za  uwag  
przenie  na problemy racjonalizacji i opty-
malizacji zachodz cych procesów. Z tego 
punktu widzenia szczególne znaczenie ma 
komputeryzacja ksi gowo ci i zarz dzania 
finansami firmy. 

Jednak samo wdro enie TI bez integra-
cji (najcz ciej za po rednictwem Inter-
netu) ze wiatem zewn trznym nie przy-
nosi korzy ci na szerok  skal . W a nie 
tak  sytuacj  mo na obserwowa  jeszcze 
w Polsce. Oczekiwane korzy ci z przenie-
sienia operacji gospodarczych do sieci s  
nierozerwalnie zwi zane z jej zasi giem 
i dost pno ci . Istotne jest te , e wraz 
z rozwojem sieci otwieraj  si  te  kolejne 
mo liwo ci w zakresie komunikacji, wspó -
pracy i koordynacji pomi dzy firm , jej 
klientami i kooperantami.

Wdro enie do rozwi za  biznesowych 
zaawansowanych systemów komputero-
wych, technologii TI oraz przede wszyst-
kim wykorzystanie globalnej sieci, spowo-
dowa o zmian  na rynkach co do warunków 
konkurowania i funkcjonowania porów-
nywaln  z pierwszym szokiem naftowym 
po owy lat 70. ubieg ego stulecia. Zmiana 
ta polega a g ównie na tym, e jako zasób 
ekonomiczny postrzegana zosta a infor-
macja �– informacyjny zasób ekonomiczny 
definiowany jako: �„potencjalnie u yteczny 
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zbiór informacji i metainformacji, zgroma-
dzone i przechowywane w czasie, miejscu 
oraz przy zastosowaniu technologii i orga-
nizacji umo liwiaj cych ich wykorzystanie 
przez u ytkowników finalnych informacji 
dzia aj cych jako podmioty ekonomiczne 
w gospodarce�” (Ole ski 2001: 246).

Istotne z punktu widzenia przedsi -
biorstwa informacje, które uzyskiwane s  
z pomoc  narz dzi technologii informa-
cyjnych, dotycz  przede wszystkim psy-
chologii zachowa  klienta internetowego, 
kwestii demograficznych i ró nic w psycho-
logiczno-spo ecznym modelu odbioru prze-
kazu internetowego. Tego typu informacje 
stan  si  kluczowe dla budowania przewagi 
konkurencyjnej przedsi biorstwa (Krawiec 
2005: 33).

Wnioski z przeprowadzonego badania:
a) W badanej populacji najwi ksz  liczb  

firm, w których pracownicy korzystaj  
z komputera z dost pem do Internetu, 
stanowi  przedsi biorstwa województw: 
mazowieckiego, wielkopolskiego, ku -
jawsko-pomorskiego, dolno l skiego 
i zachodniopomorskiego, co w pewnym 
stopniu przek ada si  równie  na odsetek 
firm, których pracownicy maj  dost p do 
wiatowej sieci.

b) Najwi ksza liczba firm, których pra-
cownicy korzystaj  z Internetu umiej-
scowiona jest w miastach o du ej licz-
bie mieszka ców �– powy ej 300 tysi cy 
oraz w ma ych miejscowo ciach, których 
populacja nie przekracza 50 tysi cy 
mieszka ców. Istotn  liczb  firm, któ-
rych pracownicy korzystaj  z Internetu 
stanowi  przedsi biorstwa ulokowane 
na wsi. S  to zazwyczaj tereny wiejskie 
ulokowane w pobli u du ych aglomera-
cji miejskich, co wskazuje na sytuacj , 
e cz  przedsi biorstw nowoczesnych 

lokuje si  poza obszarami miejskimi, 
jednak w ich niedalekiej odleg o ci �– 
prawdopodobnie ze wzgl du na blisko  
rynków zbytu.

c) Do najcz ciej u ytkowanych zasobów 
TI zaliczy  mo na firmow  sie  kom-
puterow  czy serwer. Firmy przewa nie 
posiadaj  te  w asne konta pocztowe 
(poczty elektronicznej) zarejestrowane 
pod w asn  domen , lecz umieszczone na 
zewn trznych serwerach firm �– dostaw-
ców tego typu us ug.

d) Polskie ma e i redniej wielko ci firmy 
najcz ciej u ytkuj  standardowe opro-

gramowanie, które nabywaj  zazwyczaj 
wraz z zestawem komputerowym lub 
innym �– wykorzystywanym w dzia al-
no ci operacyjnej �– TI. Firmy te stano-
wi  ponad 54% badanej populacji. Na 
drugim miejscu nale y wymieni  opro-
gramowanie udost pniane za po redni-
ctwem Internetu �– zwykle jest to opro-
gramowanie darmowe (np. ThinkFree6). 
Du a liczba przedsi biorstw �– g ównie 
firm redniej wielko ci �– korzysta z opro-
gramowania dedykowanego, napisa-
nego na zlecenie firmy przez podmiot 
zewn trzny.

e) Analogowy modem jest nadal jednym 
z g ównych narz dzi pozwalaj cych na 
uzyskanie dost pu do Internetu. Z cza 
szerokopasmowego korzystaj  przede 
wszystkim firmy z województw: pomor-
skiego, l skiego, mazowieckiego, kujaw-
sko-pomorskiego czy ma opolskiego. 
Dost p do szerokopasmowego cza jest 
popularny wsz dzie tam, gdzie istnieje 
rozwini ta sie  teletransmisyjna, a firmy 
posiadaj  niezb dne rodki na utrzyma-
nie �– nadal do  kosztownego w polskich 
warunkach �– cza. Generalnie zauwa y  
mo na sytuacj , e im w wi kszej aglo-
meracji firma jest zlokalizowana, tym 
cz ciej pos uguje si  szybszym i o wi k-
szej przepustowo ci czem interneto-
wym.

f) W wi kszo ci przypadków przedsi bior-
stwa sektora M P postrzegaj  swoje 
obecne dzia ania wy cznie w perspek-
tywie krótkiego okresu �– brakuje tym 
samym d ugookresowej strategicznej 
wizji rozwoju przedsi biorstwa, przek a-
daj cej si  na konsekwentnie wdra ane 
dzia ania.

g) Kontynuacja trendu spadkowego w zakre-
sie nak adów na B+R/innowacje przez 
polski sektor M P w najbli szych latach 
niekorzystnie wp ynie na perspektywy 
d ugookresowego rozwoju gospodarczego 
pa stwa oraz mo e przyczyni  si  do 
dalszego pog bienia strukturalnej luki 
pomi dzy gospodark  polsk  a gospodar-
kami pa stw starej Unii Europejskiej.
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 Przypisy
 1 Pomimo, e w polskiej literaturze przedmiotu 

stosowane jest najcz ciej okre lenie �„ma e 
i rednie przedsi biorstwa�” autor pos uguje si  
terminem �„ma e i redniej wielko ci przedsi -
biorstwa�”; termin stosowany przez autora eli-
minuje wyra nie pejoratywny wyd wi k i brak 
precyzji okre lenia �„ rednie przedsi biorstwo�”.

 2 System prowadzonych przez GUS bada  sta-
tystycznych dzia alno ci innowacyjnej przedsi -
biorstw w przemy le, oparty na mi dzynarodowej 
metodologii standardowej zwanej metodolo-
gi  lub systemem Oslo (od nazwy podr cznika 
metodycznego bada  statystycznych innowacji 
opracowanego przez OECD i Eurostat.

 3 Por.: referat Fariselli P., Learning from Deeds: 
Inputs to EU Policy, Deeds Workshop: The 
Impact of Public Information on Enterprise, 
Government, Research in the Enlarged 
European Knowledge-based Economy, Bologna, 
October 2003; Interplay between research and 
policy.

 4  E-news http://www.infoport.pl (nr 4/2002).
 5 Por. Stanis aw Szulika (Instytut Bada  nad 

Gospodark  Rynkow ) w www.klastry.pl. Pod-
stawowym problemem metodologicznym przy 
definiowaniu koncepcji klastra jest silne zró -
nicowanie struktur klastrowych na wiecie. 
Opracowanie kompleksowej typologii lokalnych 
systemów produkcji jest trudne. Istniej ce jak 
dot d próby klasyfikacji zjawiska nie s  wyczer-
puj ce. Jako najistotniejsze typologie klastra 
zosta y okre lone zarówno w pracach teoretycz-
nych, jak te  w oparciu o badania empiryczne.

 6 Bezp atne oprogramowanie w Dziennik, wyd. 
roda 26.04.2006 s. 24.
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