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Wst´p
Obserwujàc rozwój wolnorynkowej gospodarki Êwiatowej mo˝na stwierdziç,
˝e najwi´kszy post´p i dynamik´ rozwoju odnotowuje si´ w dziedzinie informacji. Wyrazem tego procesu jest bardzo szybki rozwój nowych technik i technologii informacyjnych zwiàzanych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià i przejawiajàcych si´ prowadzeniem e-biznesu. Zastosowanie Internetu oraz budowanie
nowych kana∏ów elektronicznej dystrybucji jest wa˝ne dla wszystkich przedsi´biorstw, w tym szczególnie dla ma∏ych i Êrednich stanowiàcych trzon gospodarki i decydujàcych o jej rozwoju i konkurencyjnoÊci. Nowe technologie
informatyczne i handel elektroniczny zmieniajà system zarzàdzania firmà.
Szczególnie ma∏e firmy dzi´ki zastosowaniu Internetu, przy komunikowania si´ z innymi przedsi´biorstwami oraz mi´dzy przedsi´biorstwami a klientami, mogà pokonaç wiele ograniczeƒ, jakie wynikajà z ich rozmiaru.
Celem artyku∏u jest ocena stopnia korzystania z komputerów i us∏ug internetowych przez ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Polsce. W opracowaniu
oceniono wp∏yw wielkoÊci firmy wykszta∏cenia i p∏ci mened˝era na stopieƒ
korzystania z Internetu oraz zbadano wspó∏zale˝noÊç mi´dzy stopniem korzystania z Internetu a aktywnoÊcià innowacyjnà firm. Ponadto wyró˝niono czynniki utrudniajàce prowadzenie e-biznesu oraz podano dzia∏ania, jakie nale˝y
podjàç, ˝eby przyspieszyç rozwój i zastosowanie najnowszych technik informacyjnych przez sektor MÂP.
Dla pokazania stanu komputeryzacji oraz wykorzystania Internetu przez
polskie MÂP pos∏u˝ono si´ wynikami badaƒ w∏asnych przeprowadzonymi wÊród
106 przedsi´biorstw w Wielkopolsce w 2002 roku oraz wynikami DEMOSKOPU
przygotowanymi na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´biorstw z 2001 roku.
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Internet w procesach zarzàdzania firmà
Wykorzystanie sieci Internetu w dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e przybieraç ró˝ne formy. Przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na rynku majà szerokie mo˝liwoÊci dostosowania swego istnienia w sieci do specyfiki dzia∏alnoÊci, swoich
potrzeb oraz mo˝liwych do przeznaczenia na ten cel nak∏adów finansowych.
Szczególnà rol´ odgrywa proces kupna dóbr z wykorzystaniem Intenetu tzw.
e-commerce. W zakresie e-commerce wyró˝nia si´ dwa typy kontaktów: business – to-customer (B2C) oraz business-to-business (B2B). Pierwszy z nich obejmuje dzia∏ania przedsi´biorstw skierowane do indywidualnych klientów, b´dàcych jednoczeÊnie u˝ytkownikami Internetu. Drugim typem kontaktu w sieci
jest B2B (business-to-business), czyli dzia∏ania skierowane do dwóch wspó∏pracujàcych ze sobà firm charakteryzujàce si´ du˝à cz´stotliwoÊcià. O randze
Internetu w kontaktach business-to-business Êwiadczy fakt, ˝e zdaniem niektórych specjalistów jest on innowacjà porównywalnà z pierwszym zastosowaniem
linii produkcyjnej. Elektroniczne kontakty B2B rozwin´∏y si´ dzi´ki zastosowaniu extranetów [Dobiega∏a-Korona i in., 2004]. W poczàtkowym stadium „boomu” internetowego, wi´kszoÊç przedsi´biorstw swojà obecnoÊç w Internecie
wiàza∏a tylko z dzia∏aniami nastawionymi na u˝ytkowników indywidualnych,
zaniedbujàc sfer´ B2B. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie i coraz wyraêniejsze stajà si´ dzia∏ania skierowane do sfery biznesu [Technologie Internetu, 2000].
Firma, aby móc poprawnie zaplanowaç swojà strategi´ internetowà, musi
zdawaç sobie spraw´ z mo˝liwoÊci oraz ograniczeƒ, jakie nak∏ada na nie Internet.
W swojej dzia∏alnoÊci w sieci przedsi´biorstwa najcz´Êciej stosujà Êrodki
umo˝liwiajàce promocj´ firmy i reklam´ jej produktów. Do podstawowych Êrodków przekazu w obr´bie tego medium mo˝emy zaliczyç przede wszystkim firmowe strony www, na których przedsi´biorstwa najcz´Êciej zamieszczajà swojà ofert´ oraz osiàgni´cia, zach´cajàc jednoczeÊnie do skorzystania z us∏ug
w∏aÊnie tej firmy. Najlepsza nawet strona nie spe∏ni swego zadania, jeÊli zginie w gàszczu innych, podobnych przedsi´wzi´ç. Dlatego stosowane sà ró˝ne
formy dodatkowej promocji swoich stron, takie jak np.: bannery, mailing, do∏àczanie treÊci reklamowych do korespondencji, zamieszczanie odsy∏aczy. Istnienie firmy w Internecie nie ogranicza si´ tylko do promocji swoich produktów. Bardzo wiele firm korzysta z sieci w celu przeprowadzenia badaƒ
ankietowych wÊród swoich potencjalnych klientów, co pozwala znaczàco ograniczyç koszty przeprowadzenia takiego badania. Ponadto na uwag´ zas∏uguje
sprzeda˝ i zakup produktów przez Internet. Obecnie w sieci oferowane sà
praktycznie nieograniczone mo˝liwoÊci sprzeda˝y i zakupów produktów. Sà
tam sprzedawane wszelkie us∏ugi, poczàwszy od produktów spo˝ywczych i wycieczek zagranicznych, a skoƒczywszy na samochodach i dzie∏ach sztuki. Zakupy w sklepach internetowych polegajà na wk∏adaniu okreÊlonych produktów do wirtualnego „koszyka” po uprzednim zarejestrowaniu si´ w systemie
i podaniu swoich danych osobowych. Po zaakceptowaniu wyboru, towar zostaje przes∏any nabywcy, a p∏atnoÊç jest regulowana za pomocà karty kredy-
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towej (wtedy nabywca podaje niezb´dne dane do pobrania przez sprzedawc´
wymaganej kwoty z rachunku klienta) lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
Jednak prawdziwe mo˝liwoÊci rozwoju daje Internet w kontaktach z innymi
przedsi´biorcami. Wed∏ug prognoz zamieszczonych w opracowanym przez firm´ Gartner Raporcie The Internet Economy – Revolution to Evolution (Gospodarka internetowa – od rewolucji do ewolucji) w 2004 europejska gospodarka internetowa b´dzie warta oko∏o 1,2 biliona dolarów. Gospodarka internetowa
to infrastruktura sprz´towa i telekomunikacyjna, us∏ugi i oprogramowania,
poÊrednicy internetowi oraz handel prowadzony za poÊrednictwem Internetu.
Przy czym za najbardziej dochodowy obszar dzia∏alnoÊci w Internecie uwa˝any jest handel internetowy [Dobiega∏a-Korona i in., 2004, s. 94] Przyczynà sà
du˝e oszcz´dnoÊci, jakie daje handel w sieci z powodu bezpoÊredniego kontaktu mi´dzy przedsi´biorstwami ograniczajàcego koszty poÊrednictwa.
Oszcz´dnoÊci jakie daje stosowanie elektronicznych rozwiàzaƒ w stosunku
do tradycyjnej dzia∏alnoÊci przedstawia tablica 1 [Wojtach, 2000, s. 23].
Tablica 1
Szacowane oszcz´dnoÊci wynikajàce ze stosowania elektronicznych rozwiàzaƒ
w stosunku do tradycyjnej dzia∏alnoÊci business-to-business
Sektor
Przemys∏ elektroniczny
Przemys∏ drzewny
Przemys∏ maszynowy
Transport
Przemys∏ komputerowy
Media i reklama
¸àcznoÊç
Przemys∏ paliwowy
Produkcja stali
Przemys∏ lotniczy
Naprawy i konserwacje
Produkcja papiernicza
Przemys∏ chemiczny
S∏u˝ba zdrowia
Produkcja ˝ywnoÊci
Wydobycie w´gla

Szacowane oszcz´dnoÊci w %
29-39
5-25
22
15-20
11-20
10-15
5-15
5-15
11
11
10
10
10
5
3-5
2

èród∏o: Goldman Saachs za: [Wojtach, 2000]

Tablica 1 przedstawia wyniki analizy, w której porównywano techniki elektroniczne z tradycyjnymi metodami prowadzenia handlu za pomocà dokumentacji, telefonów i faksu.
Najwi´kszy wp∏yw handlu elektronicznego na obni˝enie kosztów zaznaczy∏
si´ w produkcji podzespo∏ów elektronicznych, produkcji drzewnej, w przemyÊle maszynowym, w transporcie oraz przemyÊle komputerowym. Oszcz´dnoÊci w handlu elektronicznym powstajà równie˝ dzi´ki ograniczeniu kosztów
poszukiwania kontrahentów. Istniejà ju˝ wyspecjalizowane internetowe rynki,
które gromadzà kupujàcych i sprzedajàcych produkty z danej bran˝y.
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Dodatkowymi korzyÊciami z prowadzenia e-biznesu sà: ograniczenie formalnoÊci, zmniejszenie pracy biurowej, mniejsze wydatki na korespondencj´
i rozmowy telefoniczne oraz oszcz´dnoÊci na druku cenników, które sà umieszczane na stronach www.
Innà, równie wa˝nà sferà dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw jest bankowoÊç
elektroniczna. Polega ona na prowadzeniu wszelkich operacji na w∏asnym rachunku bankowym za pomocà przeglàdarki internetowej [por. E-Gospodarka,
2000].

Charakterystyka badanych przedsi´biorstw
SpoÊród badanych 106 przedsi´biorstw 83% stanowi∏y firmy produkcyjne,
11,3% us∏ugowe, 3,8% produkcyjno-us∏ugowe i 1,9% handlowe. Wi´kszoÊç z nich
powsta∏a przed okresem transformacji. Âredni okres funkcjonowania firmy
wynosi 15 lat co oznacza, ˝e du˝a liczba badanych przedsi´biorstw zaczyna∏a swojà dzia∏alnoÊç w gospodarce socjalistycznej.
Wykres 1. Status prawny badanych przedsi´biorstw

Spó∏dzielnie
7,60%
Spó∏ki prawa
handlowego
34,30%

Zak∏ady osób
fizycznych
40,00%

Spó∏ki cywilne
18,10%

èród∏o: badania w∏asne

Jak wynika z wykresu 1 badane firmy reprezentujà sektor prywatny. Najwi´cej przedsi´biorstw funkcjonuje w formie zak∏adów prowadzonych przez
osoby fizyczne, na drugim miejscu sà spó∏ki, które powsta∏y w wyniku prywatyzacji, a tak˝e niewielka liczba przedsi´biorstw spó∏dzielczych. Struktura
w∏asnoÊciowa wybranych firm nie odbiega od struktury ma∏ych i Êrednich
firm produkcyjnych w kraju.
SpoÊród badanych przedsi´biorstw najwi´kszà grup´ stanowià zak∏ady bran˝y spo˝ywczej (30,6%), metalowej (23,1%), odzie˝owej (11,1%) i chemicznej
(4,6%). Reprezentujà one kierunki dzia∏alnoÊci, w których MÂP odgrywa wio-
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dàca rol´ w kraju. Sà to tradycyjne sektory gospodarki, w których przewaga
konkurencyjna opiera si´ na niskich kosztach pracy. Na uwag´ zas∏uguje stosunkowo du˝y procent firm (94,3%) korzystajàcych z komputera oraz z Internetu (82,1%). Co piàty pracownik ma kontakt z komputerem. Natomiast Internet u˝ywany jest g∏ównie jako narz´dzie do zbierania informacji (70%
firm), do reklamy (47%) i w celach sprzeda˝y i zakupu (35%).
Tablica 2
Liczba zatrudnionych w badanych grupach przedsi´biorstw
Przedzia∏y
przedsi´biorstw

0-9
10-49
50-249

Liczba
badanych
przedsi´biorstw
18
59
32

2000
Liczba
zatrudnionych
95
1315
2692

2001
Ârednia
wielkoÊç
5,9
23,1
86,8

Liczba
zatrudnionych
98
1427
2980

Ârednia
wielkoÊç
5,8
24,6
96,1

èród∏o: badania w∏asne

W 2001 roku badane firmy zatrudnia∏y ∏àcznie 4505 osób. W ciàgu roku
nastàpi∏ wzrost liczby zatrudnionych o 9,8%, a szczególnie w grupie firm zatrudniajàcych od 50-249 osób. Najmniejsze zmiany dotyczà liczby zatrudnionych w grupie mikro przedsi´biorstw – zatrudniajàcych do 9 osób. Mikro firmy stanowià w du˝ej liczbie rodzinne zak∏ady rzemieÊlnicze, które na skutek
trudnoÊci finansowych zwiàzanych ze zmniejszeniem popytu na ich us∏ugi i produkty ograniczajà liczb´ pracowników do najbli˝szej rodziny. Natomiast w pozosta∏ych grupach wi´kszoÊç ankietowanych przedsi´biorstw rozwija∏a si´ czego widocznym przejawem jest zwi´kszona liczba zatrudnionych. Ogó∏em 53,8%
przedsi´biorstw w badanym okresie odnotowa∏o wzrost zatrudnienia, 20,2%
bez zmiany, a spadek zatrudnienia wystàpi∏ w oko∏o 26,0% firm.
Przeci´tny w∏aÊciciel lub mened˝er badanego przedsi´biorstwa to m´˝czyzna (80,6%) w wieku oko∏o 45 lat ze Êrednim wykszta∏ceniem i przeznaczajàcy na szkolenia oko∏o 10 dni w roku.

Stopieƒ komputeryzacji oraz wykorzystanie Internetu
w badanych firmach
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej w szczególny sposób wià˝e si´
z kwestià opóênienia czy wr´cz luki technologicznej dzielàcej polskie przedsi´biorstwa od ich wspólnotowych konkurentów. Do obszarów, w których
opóênienie jest widoczne nale˝y wykorzystanie technik informatycznych w dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Zastosowanie Internetu oraz budowanie nowych kana∏ów elektronicznej
dystrybucji jest wa˝ne dla wszystkich przedsi´biorstw, w tym szczególnie dla
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ma∏ych i Êrednich stanowiàcych trzon gospodarki i decydujàcych o jej rozwoju i konkurencyjnoÊci. Nowe technologie informatyczne i handel elektroniczny zmieniajà system zarzàdzania firmà.
Szczególnie ma∏e firmy dzi´ki zastosowaniu Internetu przy komunikowania si´ z innymi przedsi´biorstwami oraz mi´dzy przedsi´biorstwami a klientami mogà pokonaç wiele ograniczeƒ, jakie wynikajà z ich wielkoÊci.
Z badaƒ przeprowadzonych w 2002 roku w Wielkopolsce wynika, ˝e 94,3%
firm niezale˝nie od ich wielkoÊci posiada przynajmniej jeden komputer, prawie co piàty pracownik (18,5%) korzysta z komputera i 82% firm korzysta
z Internetu.
Wed∏ug badaƒ, jakie Demoskop przeprowadzi∏ w styczniu 2002 roku w 693
firmach w Polsce stopieƒ wyposa˝enia przedsi´biorstw w techniki informatyczne zale˝y od ich wielkoÊci [Raport..., 2002]. Wed∏ug Demoskopu ponad po∏owa mikro firm (zatrudniajàca od 0-9 osób) nie posiada∏a komputera, w przypadku firm ma∏ych na brak komputera wskazywa∏o 7% respondentów,
a w firmach Êrednich w ogóle nie zanotowano takiej opcji. W badaniach przeprowadzonych w Wielkopolsce w 2002 r. 22% mikro firm nie mia∏o komputera,
a wÊród ma∏ych firm tylko 4% (tablica 3). Natomiast wÊród firm Êrednich tylko 10% nie by∏o skomputeryzowanych.
Tablica 3
Stopieƒ skomputeryzowania firm
WielkoÊç firm
1-9
10-49
50-249

Firmy z komputerem
w%
77,8
96,6
90,6

Pracownicy z dost´pem
do komputera w %
37,8
21,1
16,5

Firmy korzystajàce
z Internetu w %
72,2
78,0
87,5

èród∏o: badania w∏asne

Bioràc pod uwag´ „nasycenie” wielkopolskich przedsi´biorstw sprz´tem
komputerowym najwy˝szy wskaênik pracowników z dost´pem do komputera
majà firmy najmniejsze (tablica 3). Jest to tendencja zgodna z wynikami badaƒ Demoskopu dotyczàcych ca∏ej Polski. Wi´kszoÊç badanych firm posiadajàcych komputer deklaruje korzystanie z Internetu. Stopieƒ korzystania z niego roÊnie wraz ze wzrostem wielkoÊci firm natomiast zmniejsza si´ wraz
z d∏ugoÊcià trwania firmy na rynku. SpoÊród firm starszych (dzia∏ajàcych powy˝ej 10 lat na rynku) 86,7% korzysta z Internetu, a z m∏odszych 78,7% firm.
Firmy m∏odsze sà mniejsze (Êrednia wielkoÊç wynosi 35 zatrudnionych) od
starszych (52,7 zatrudnionych) stàd deklarujà mniejszy dost´p do Internetu.
Firmy niekorzystajàce z Internetu za g∏ówne przyczyny niekorzystania poda∏y: za wysokie koszty, brak mo˝liwoÊci technicznych oraz brak takiej potrzeby.

43

Hanna Mizgajska, Internet w zarzàdzaniu ma∏à i Êrednià firmà w Wielkopolsce

Wykres 2. Przyczyny niekorzystania z Internetu

inne
15,30%

za wysokie koszty
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z telekomunikacjà
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èród∏o: badania w∏asne

Wyniki badaƒ w Wielkopolsce wspó∏brzmià z cytowanymi ju˝ badaniami
prowadzonymi przez Demoskop w 2001 roku.
Wykres 3. Bariery rozwoju Internetu w Polsce wed∏ug mened˝erów
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niski poziom dost´pnoÊci do nowoczesnych
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èród∏o: [Raport..., 2002, s. 275]

Badania Demoskopu wskazujà na istnienie dwóch grup barier ograniczajàcych rozwój Internetu. Sà to czynniki o charakterze finansowym, takie jak:
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wysokie koszty instalacji oraz obs∏ugi posiadanych ∏àczy oraz braki informacyjne, takie jak: nieznajomoÊç technik i mo˝liwoÊci, jakie niesie ze sobà sieç.
WÊród barier hamujàcych rozwój Internetu w firmie najcz´Êciej wymieniano:
niedostatecznà wiedz´ o mo˝liwoÊciach Internetu, kosztowne licencjonowane
oprogramowanie i koszty po∏àczeƒ internetowych.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà wymienione przez u˝ytkowników wysokie
koszty po∏àczeƒ internetowych. Badania nad cenami dost´pu do sieci przeprowadzone przez Organizacj´ Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 29
nale˝àcych do niej paƒstwach wykaza∏y, ˝e najni˝sze koszty dost´pu majà Stany Zjednoczone. Natomiast Polska ma drugie miejsce po Japonii w rankingu
krajów z najdro˝szym Internetem. 40-godzinne korzystanie z Internetu poza
godzinami szczytu kosztuje u nas 70 dolarów [Stradowski, 2000].

Wp∏yw wielkoÊci firmy, wykszta∏cenia i p∏ci mened˝era/w∏aÊciciela
firmy na stopieƒ komputeryzacji i wykorzystania Internetu
Sposób korzystania z Internetu jest powiàzany z wielkoÊcià firmy. Mikro
firmy najcz´Êciej korzystajà z Internetu w celu zebrania informacji, sprzeda˝y i zakupu, a tak˝e w celu reklamy. Wi´ksze firmy wykorzystujà Internet do
przesy∏ania sprawozdaƒ bankowo-finansowych, a tak˝e w celu zatrudnienia.
Tablica 4. Cele, do jakich wykorzystywany jest Internet w Wielkopolsce w % firm
Cele u˝ycia Internetu
Zebranie informacji
Sprzeda˝ i zakup
W celu zatrudnienia
Reklamy
Przesy∏anie sprawozdaƒ

0-9 zatrudnionych
66,7
33,3
0,0
27,8
5,6

10-49 zatrudnionych
64.4
33,9
5,1
49,2
39,0

50-249 zatrudnionych
75,0
34,4
0,0
50,0
37,5

èród∏o: badanie w∏asne

Najcz´Êciej Internet s∏u˝y∏ do zbierania informacji, reklamy i przesy∏ania
sprawozdaƒ. Przy czym stopieƒ korzystania wzrasta∏ w zale˝noÊci od wielkoÊci firm (tablica 4). W ka˝dej grupie wielkoÊciowej firm jedna trzecia z nich
deklarowa∏a sprzeda˝ i zakup za pomocà Internetu. Udzia∏ firm deklarujàcych
u˝ycie Internetu do sprzeda˝y i zakupu w stosunku do wysoko rozwini´tych
krajów Unii Europejskiej jest nadal niski. Wed∏ug oceny stopnia komputeryzacji i rozpowszechnienia Internetu w paƒstwach UE jaka zosta∏a przeprowadzona przez Grant Thornton International i Business Strategies Ltd. w 1998
roku, 60% MÂP sprzedaje i kupuje przez Internet, a w Wielkopolsce – 33%
firm. Natomiast pozytywnie mo˝na oceniç fakt, ˝e wielkopolskie przedsi´biorstwa cz´Êciej sprzedawa∏y i kupowa∏y przez Internet ani˝eli to wynika z badaƒ przeprowadzonych przez Demoskop. Wed∏ug Demoskopu tylko oko∏o 8%
MÂP w Polsce sprzedaje i kupuje przez Internet (wykres 4).
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Wykres 4. Cele, do jakich wykorzystywany jest Internet w Polsce

poczta elektroniczna
informacje ze stron www
Êciàganie zbiorów i programów
telefonowanie przez Internet
udost´pnianie informacji o firmie
na stronach www
kupowanie w sklepach internetowych
zakupy detaliczne i hurtowe
korzystanie z us∏ug bankowo-finansowych
dzier˝awienie oprogramowania
sprawy urz´dowe
zarzàdzanie gospodarkà magazynowà
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
0-9 zatrudnionych

10-49 zatrudnionych

50-249 zatrudnionych

èród∏o: [Raport..., 2002, s. 271]

Na wykresie 4 zaznaczono równie˝ wykorzystanie Internetu do przesy∏ania poczty elektronicznej i informowania albo szukania informacji ze stron
www. Z badaƒ przeprowadzonych w Wielkopolsce wynika, ˝e 67,9% firm ma
adres e-mail. Wyniki badaƒ z Wielkopolski potwierdzajà badania Demoskopu,
wed∏ug, których prawie 60% firm korzysta z poczty elektronicznej. Czynnikiem sprzyjajàcym korzystaniu z poczty elektronicznej jest wspó∏praca z firmami zagranicznymi. WÊród przedsi´biorstw prowadzàcych wymian´ handlowà
z zagranicà, korzystanie z poczty elektronicznej deklaruje 80-90% respondentów. Firmy mikro i ma∏e najcz´Êciej korzystajà z darmowych kont pocztowych, natomiast firmy Êrednie ch´tniej wykorzystujà poczt´ p∏atnà w domenie oferowanej przez dostawc´ us∏ug.
Tabela 4
Firmy z adresem e-mail

Kraj

Brak adresu e-mail
w % firm

Wielkopolska
Belgia

32
10

Firmy, w których
wszyscy pracownicy
majà adres e-mail
w % firm
3,8
16,0

Firmy, w których
tylko kilka osób
posiada adres
e-mail w % firm
34,9
6,0

Firmy z jednym
adresem e-mail
w % firm
44,3
66,0

èród∏o: badania w∏asne oraz [De Steur, Vercruysse, 2001]

Natomiast porównanie dost´pu do adresów e-mail w polskich MÂP z firmami z wysoko rozwini´tych krajów UE wskazuje na opóênienie naszych przed-
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si´biorstw z zakresu wdra˝ania nowych technik informatycznych. Wyniki przeprowadzonych badaƒ w Wielkopolsce porównano z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w Belgii przez [De Steur, Vercruysse, 2001].
W Wielkopolsce co trzecia firma nie ma adresu e-mail, a tylko w 4% firm
wszyscy pracownicy majà swoje konta e-mail. Podczas gdy w Belgii tylko 10%
firm nie posiada adresu e-mailowego i w 16% firm wszyscy pracownicy majà adres e-mailowy.
Ostatnia informacja z tego zakresu dotyczy posiadania stron www. Wed∏ug
badaƒ przeprowadzonych w Wielkopolsce w 2001 roku 43,3% firm mia∏o w∏asnà
stron´ www, 28,3% firm planowa∏o za∏o˝enie w∏asnej strony w ciàgu 12 miesi´cy, 14,2% nie planowa∏o i 8,5% firm nie wiedzia∏o czy za∏o˝y.
Oprócz wielkoÊci firm stopieƒ komputeryzacji oraz sposób wykorzystania
Internetu w przedsi´biorstwach zale˝y od poziomu wykszta∏cenie w∏aÊciciela/
mened˝era firmy.
Tablica 5
Poziom wykszta∏cenia w∏aÊciciela/mened˝era firmy a stopieƒ korzystania z komputerów i Internetu
Poziom
wykszta∏cenia
w∏aÊciciela/
mened˝era
Zawodowe
Ârednie
Wy˝sze

Firmy
posiadajàce
komputer w %
93,3
96,0
89,2

Pracownicy
majàcy kontakt
z komputerem
w%
15,1
18,0
17,2

Firmy
z dost´pem
do Internetu
w%
80,0
78,0
83,8

Internet w celu
sprzeda˝y
i zakupu
w%
20,0
36,0
37,8

Firmy
z adresem
e-mailowym
w%
60,0
70,0
64,9

èród∏o: badania w∏asne

Wi´cej pracowników w firmach kierowanych przez osoby z wykszta∏ceniem
Êrednim i wy˝szym ma dost´p do komputera. Z badaƒ wynika, ˝e co szósty
pracownik w firmach kierowanych przez w∏aÊcicieli ze Êrednim i wy˝szym
wykszta∏ceniem. Natomiast w firmach, w których w∏aÊciciel ma wykszta∏cenie
zasadnicze tylko, co siódmy pracownik. Ponadto wi´cej firm spoÊród kierowanych przez w∏aÊcicieli/mened˝erów z wy˝szym wykszta∏ceniem dokonuje sprzeda˝y i zakupu za pomocà Internetu (36 i 37,8% firm) w porównaniu do firm
kierowanych przez w∏aÊcicieli z zasadniczym wykszta∏ceniem (20%).
Tablica 6
P∏eç mened˝era/w∏aÊciciela firmy a stopieƒ korzystania z Internetu

P∏eç

Kobiety
M´˝czyêni

Firmy
posiadajàce
komputer
w%
95,7
94,1

èród∏o: badania w∏asne

Pracownicy
majàcy kontakt
z komputerem
w%
20,7
17,8

Firmy
z dost´pem
do Internetu
w%
82,6
81,2

Internet w celu
sprzeda˝y
i zakupu
w%
30,4
35,3

Firmy
z adresem
e-mailowym
w%
69,6
67,1
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Nast´pnym czynnikiem, którego wp∏yw na korzystanie z Internetu zbadano jest p∏eç w∏aÊciciela/mened˝era firmy. Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e nie ma
ró˝nicy w stopniu skomputeryzowania firm prowadzonych przez kobiety czy
m´˝czyzn.
Jedynie wi´cej przedsi´biorstw kierowanych przez m´˝czyzn (35,3%) ani˝eli przez kobiety (30,4%) wykorzystuje Internet do sprzeda˝y i zakupu.

Stopieƒ korzystania z Internetu a aktywnoÊç innowacyjna firm
„Innowacja”, „aktywnoÊç innowacyjna” i „innowacyjnoÊç” to kluczowe poj´cia dla analizy problematyki zwiàzanej z wprowadzaniem nowoÊci [Mizgajska, 2002]. O ile wyst´puje ogólna zgodnoÊç poglàdów co do poj´cia „innowacja”, to w literaturze przedmiotu brak jasnego rozró˝nienia mi´dzy sposobem
rozumienia pozosta∏ych dwóch poj´ç. „AktywnoÊç innowacyjna” i „innowacyjnoÊç” sà cz´sto stosowane zamiennie, co zak∏óca logik´ wywodu. Przez aktywnoÊç innowacyjnà wi´kszoÊç autorów rozumie (np. [Hyvärinen, 1995]) dzia∏ania wewnàtrz i zewnàtrz przedsi´biorstwa, które sà zwiàzane z rozwojem
nowych oraz ulepszonych produktów, procesów, rynków i organizacji. G∏ównym êród∏em aktywnoÊci innowacyjnej jest sfera badawczo-rozwojowa wewnàtrz
i zewnàtrz przedsi´biorstwa.
W polskiej literaturze najcz´Êciej cytowana jest definicja [Jasiƒskiego, 1992],
wed∏ug którego aktywne innowacyjnie przedsi´biorstwo to takie, które prowadzi prace badawczo-rozwojowe, przeznacza na tà dzia∏alnoÊç wysokie nak∏ady finansowe, systematycznie wdra˝a nowe rozwiàzania naukowo-techniczne,
posiada du˝y udzia∏ nowoÊci (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji.
W obu przedstawionych definicjach aktywnoÊç innowacyjna jest dzia∏aniem,
którego celem i rezultatem jest wprowadzenie innowacji.
W niniejszym opracowaniu przyj´to, uwzgl´dniajàc specyfik´ ma∏ego i Êredniego biznesu, ˝e aktywnoÊç innowacyjna ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
obejmuje aktywnoÊç wewnàtrz i zewnàtrz przedsi´biorstwa, a jej celem i rezultatem jest wprowadzenie nowych oraz ulepszonych produktów, procesów
i organizacji, a tak˝e zdobycie nowych rynków. èród∏em innowacji w ma∏ym
i Êrednim przedsi´biorstwie jest w∏asna dzia∏alnoÊç wynalazcza, jak i absorpcja nowych technologii ze êróde∏ zewn´trznych. AktywnoÊç innowacyjna jest
zatem poj´ciem dynamicznym odnoszàcym si´ do dzia∏aƒ podmiotu gospodarczego. W prezentowanym opracowaniu aktywnoÊç innowacyjnà zmierzono za
pomocà liczby wdro˝onych nowych technologii, nowych produktów, nowych
us∏ug oraz nowych rozwiàzaƒ technicznych w postaci patentów, licencji, wzorów u˝ytkowych i w∏asnych pomys∏ów racjonalizatorskich.
Wp∏yw wykorzystania nowych technik informacyjnych w ma∏ych i Êrednich
firmach na aktywnoÊç innowacyjnà zbadano przez porównanie stopnia wdra˝ania nowych technik, technologii, us∏ug oraz rozwiàzaƒ technicznych, takich
jak: patenty, licencje, wzory u˝ytkowe, w∏asne pomys∏y racjonalizatorskie w firmach korzystajàcych z Internetu z firmami, które nie korzystajà z Internetu.

48

GOSPODARKA NARODOWA Nr 4/2005

Zak∏adajàc, ˝e najbardziej innowacyjne sà firmy wykorzystujàce Internet w celu sprzeda˝y i zakupu porównano ich aktywnoÊç innowacyjnà z resztà firm.
Tablica 7
AktywnoÊç innowacyjna firm a korzystanie z Internetu w latach 1998-2001

Rodzaj firm
Firmy korzystajàce z Internetu
Firmy niekorzystajàce
z Internetu
Firmy wykorzystujàce Internet
w celu zakupu i sprzeda˝y
Firmy niewykorzystujàce
Internetu w celu zakupu
i sprzeda˝y

Liczba nowych
technologii
na 1 firm´
1,32

Liczba nowych
produktów
na 1 firm´
2,55

Liczba nowych
us∏ug
na 1 firm´
0,89

Liczba rozwiàzaƒ
technicznych
na 1 firm´
3,26

0,58

2,26

0,84

0,47

1,41

3,14

1,08

4,24

1,09

2,19

0,78

2,01

èród∏o: badania w∏asne

Firmy korzystajàce z Internetu (88 firm) sà wi´ksze (Êrednia wielkoÊç firm
wynosi∏a 46,4 zatrudnionych w porównaniu do niekorzystajàcych – 24,8), posiadajà lepiej wykszta∏conà kadr´ mened˝erskà (37,8% z wy˝szym wykszta∏ceniem,
niekorzystajàce – 26,3%) i wykazujà wzrost (oko∏o 60% z nich deklarowa∏o
wzrost firmy w stosunku do roku poprzedniego, a spoÊród niekorzystajàcych
tylko 31,6%). Reprezentujà bardziej nowoczesne dzia∏y przemys∏u spo˝ywczego, metalowego oraz przemys∏ opakowaƒ, poligraficzny i przemys∏ z zaawansowanà automatykà.
Firmy korzystajàce z Internetu (tablica 7) majà wy˝sze wskaêniki wprowadzenia nowych technologii, nowych produktów i us∏ug od firm niekorzystajàcych z Internetu. Szczególnie wysoka jest ich aktywnoÊç w zastosowaniu nowych wzorów u˝ytkowych, wykorzystania licencji i pomys∏ów racjonalizatorskich.
Firmy te deklarujà wspó∏prac´ z jednostkami badawczymi, a obok krajowych
êróde∏ innowacji wymieniajà cz´Êciej (37% firm) ni˝ firmy niekorzystajàce
z Internetu (21,1%) kontakty z zagranicznymi firmami. Prawie po∏owa spoÊród tych firm (49%) deklaruje zadowolenie z uzyskanych zysków.
Do firm o najwy˝szej aktywnoÊci innowacyjnej nale˝à przedsi´biorstwa
wykorzystujàce Internet do zakupu i sprzeda˝y. Firmy te stanowi∏y jednà trzecià badanych przedsi´biorstw (37 firm) i reprezentujà bardziej nowoczesne
dzia∏y przemys∏u spo˝ywczego, metalowego i chemicznego. Ârednia wielkoÊç
ich wynosi 45 zatrudnionych i majà najlepiej wykszta∏conà kadr´ mened˝erskà (40% w∏aÊcicieli/mened˝erów ma wykszta∏cenie wy˝sze).
Firmy te odznaczajà si´ najwy˝szymi wskaênikami wdro˝onych innowacji
z zakresu nowych technologii, nowych produktów, us∏ug i liczby zastosowanych rozwiàzaƒ technicznych, jaka przypada na jednà firm´ (tablica 7). Bardzo wysokà aktywnoÊç innowacyjnà firmy te zawdzi´czajà nowoczesnemu
parkowymi maszynowemu (Êredni rok zakupu maszyn 1998 r.), dobrej kondy-
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cji finansowej wynikajàcej z osiàgania przez po∏ow´ firm bardzo dobrych i dobrych zysków oraz dobrej p∏ynnoÊci finansowej. Jako g∏ówne êród∏o finansowania innowacji przedsi´biorstwa te podawa∏y Êrodki w∏asne (89,2% firm),
kredyty (45,9% firm) i kapita∏ obcy (8,1% firm). Oprócz firm wykorzystujàcych
Internet do zakupu i sprzeda˝y tylko niewielka cz´Êç firm korzystajàcych
z Internetu (3,5% firm) wymieni∏a kapita∏ obcy jako êród∏o finansowania innowacji.

Podsumowanie
Badania przeprowadzone w Wielkopolsce wykaza∏y, ˝e:
• Stopieƒ skomputeryzowania MÂP i korzystania z Internetu jest relatywnie
wysoki w porównaniu do ca∏ej Polski.
• Stopieƒ wykorzystania Internetu do celów zakupu i sprzeda˝y jest wy˝szy
ni˝ w Polsce, ale ni˝szy od wysoko rozwini´tych krajów UE.
• Wysokie koszty po∏àczeƒ oraz brak informacji o mo˝liwoÊciach Internetu
sà g∏ównymi czynnikami ograniczajàcymi zastosowanie Internetu.
• WielkoÊç firm, poziom wykszta∏cenia w∏aÊciciela/mened˝era firmy oraz
d∏ugi sta˝ firmy na rynku wp∏ywa pozytywnie na stopieƒ komputeryzacji
i korzystanie z Internetu.
• Kobiety – w∏aÊcicielki nie ust´powa∏y pod wzgl´dem komputeryzacji firmom
prowadzonym przez m´˝czyzn.
• Firmy korzystajàce z Internetu mia∏y wy˝szà aktywnoÊç innowacyjnà.
• Najbardziej innowacyjne sà firmy wykorzystujàce Internet do sprzeda˝y i zakupu.
Mimo ˝e przedsi´biorcy podali liczne bariery utrudniajàce dost´p do Internetu to wi´kszoÊç z nich ma pozytywny stosunek do Internetu. Wi´kszoÊç
ankietowanych przedsi´biorców we wszystkich cytowanych badaniach nie wyobra˝a sobie sprawnego funkcjonowania firmy bez udzia∏u nowoczesnego noÊnika informacji, jakim jest komputer. W zwiàzku z tym nasuwa si´ pytanie,
jakie dzia∏ania nale˝y podjàç w celu przyspieszenia rozwoju oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych przez MÂP. Istnieje zatem pilna potrzeba do stworzenia i wdro˝enia programu budowy w Polsce mechanizmów
i urzàdzeƒ charakterystycznych dla spo∏eczeƒstwa informacyjnego.
Zgodnie z wynikami badaƒ proponuje si´ nast´pujàce dzia∏ania, jakie nale˝y podjàç w celu upowszechnienia e-biznesu:
• Zwi´kszenie poziomu edukacji informacyjnej.
• Uruchomienie programu doradztwa internetowego dla MÂP.
• Promowanie centrów informacyjnych opartych na idei kafejek internetowych.
• Doprowadzenie do obni˝enia lub zniesienia op∏at za us∏ugi telekomunikacyjne zwiàzane z Internetem.
• Obni˝enie kosztów sprz´tu komputerowego.
• Promocja wykorzystania Internetu do wype∏nienia przez przedsi´biorców
ró˝nego rodzaju obcià˝eƒ biurokratycznych.
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Podj´cie zaproponowanych dzia∏aƒ powinno doprowadziç do upowszechnienia korzystania z sieci w ma∏ych firmach i do zmniejszenia dystansu, jaki
dzieli polskie MÂP od najbardziej rozwini´tych paƒstw Unii Europejskiej.
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THE USE OF THE INTERNET IN MANAGING SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
IN THE WIELKOPOLSKA REGION
Summary
The subject of the paper is the use of computers and Internet services by small
and medium-sized enterprises in Wielkopolska. The author examines the relationship
between Internet use and the size of the company, its level of innovation and the
educational standards and gender of the company manager/owner. The author identifies
factors unfavorable to e-business and recommends moves to accelerate the development
of modern information technology in the SME sector. The paper discusses the findings
of a 2002 survey among 106 SMEs in Wielkopolska. To show the state of computerization
and Internet use by Polish SMEs, the author presents the results of a Demoskop poll
commissioned by the Polish Foundation for the Promotion and Development of Small
and Medium-Sized Enterprises. The surveys indicate that SME computerization and
Internet use in Wielkopolska are at a relatively high level compared with other regions
of Poland. At the same time, computerization and Internet use grow with the size of
the company and the educational standards of its owner/manager. Moreover, companies
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well established on the market tend to use computers and the Internet more often
than those with a short market presence. Companies run by men display a similar
level of computerization to those run by women. Finally, companies using the Internet
are generally characterized by a higher level of innovation.

