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Wp∏yw ICT na dzia∏alnoÊç gospodarczà przedsi´biorstw
Prowadzony od wielu lat przez Komisj´ Europejskà monitoring rozwoju e-gospodarki w krajach naszego kontynentu umo˝liwia gromadzenie z roku
na rok coraz liczniejszych zbiorów danych i informacji o zmianach, zachodzàcych w gospodarce pod wp∏ywem
stosowania nowoczesnych technologii
telekomunikacyjnych. Dzi´ki niemu
zmiany te mogà byç wyra˝ane liczbowo
i porównywane mi´dzy krajami, sektorami oraz przedsi´biorstwami ró˝nej
wielkoÊci.
Wyniki systematycznych rocznych badaƒ umo˝liwiajà tak˝e szersze uogólnienia i wnioski, mówiàce o znaczeniu
nowych technologii dla rozwoju gospodarki, nie tylko elektronicznej. Wszystkie uogólnienia uwzgl´dniajà w wysokim stopniu punkt widzenia przedsi´biorstw, czyli g∏ównego podmiotu rozwoju gospodarczego. W badaniach tych
szczególnym zainteresowaniem cieszy
si´ problem wp∏ywu zastosowaƒ technologii ICT na ró˝ne dziedziny ˝ycia: na
wyniki ekonomiczne, organizacj´, zatrudnienie, kwalifikacje personelu,
efektywnoÊç procesów gospodarczych.
Niniejszy artyku∏ zosta∏ oparty na wynikach badaƒ, jakie zosta∏y przeprowadzone w 25 krajach Unii Europejskiej
w 2006 roku i opublikowane w „The European e-Business Report” 2006/2007
edition, European Commision 2007.

Wp∏yw ICT na dzia∏alnoÊç
gospodarczà przedsi´biorstw
Podobnie, jak to mia∏o miejsce
w przypadku komputerów, równie˝
technologie ICT wywierajà wp∏yw na
dzia∏alnoÊç gospodarczà przedsi´biorstwa. Wp∏yw ten jest wielokierunkowy,
z regu∏y ∏atwy do opisania, jednak jego
wymiernoÊç jest trudniejsza do ustalenia. I znowu, jak w przypadku komputerów, efekty tego wp∏ywu majà charakter niewymierny i wymierny. Te pierwsze okreÊla si´ za pomocà metod opiso-

56

Logistyka 3/2007

wych, te drugie sà przedmiotem prac nia. Ró˝nice netto w zatrudnieniu sà ∏aekspertów i metodycznie s∏abo jeszcze two obserwowalne w skali przedsi´rozwini´te.
biorstwa, natomiast w skali sektora czy
ca∏ej gospodarki trudno je okreÊliç wyNajcz´Êciej stosowanà metodà opiso- miernie. Wi´kszoÊç jednak jednostek
wà jest badanie ankietowe, rejestrujàce gospodarczych, jak i eksperci, przychyodczucia przedsi´biorstw. W taki w∏a- lajà si´ do hipotezy, i˝ w miar´ rozwoju
Ênie sposób ustalono, jak oceniajà ten e-gospodarki b´dzie rosnàç te˝ zatrudwp∏yw przedsi´biorstwa europejskie nienie.
w 2006 roku, po wielu ju˝ latach funkcjonowania systemów IT. Oceny ponad Technologie ICT a innowacyjnoÊç
7 000 przedsi´biorstw koncentrowa∏y
si´ wokó∏ wielu charakterystycznych
Niezale˝nie od stwierdzeƒ o cz´sto
dziedzin.
udowadnianej innowacyjnoÊci nowych
technologii teleinformacyjnych, w moJako g∏ówne, wi´kszoÊç przedsi´- nitoringu e-gospodarki przeprowadzobiorstw wskaza∏a efekty niewymierne, nym przez Komisj´ Europejskà w 2006
które wprawdzie poÊrednio wp∏ywajà roku zbadano, jaki konkretnie wp∏yw
na wzrost dochodów, ale zazwyczaj sà mia∏o zastosowanie tych technologii na
opisywane nieliczbowo. Tym niemniej innowacyjnoÊç w przedsi´biorstwach
zakres odczuwalnych efektów jest doÊç europejskich. Badane by∏y dwa rodzaje
tego wp∏ywu: na produkty i na czynnoszeroki i przekonujàcy.
Êci. Zarówno w pierwszym, jak i w druCoraz cz´Êciej podnoszonym proble- gim przypadku chodzi∏o o wydzielenie
mem przy ocenie wp∏ywów ICT jest za- z ca∏ej sumy innowacji tych, które uzytrudnienie. Problem ten ze wzgl´dów skano dzi´ki stosowaniu ICT.
spo∏ecznych jest znaczàcy i w wielu baZ oko∏o 30% przedsi´biorstw, które
daniach wystàpi∏y ju˝ próby jego oceny.
Sà one ambiwalentne; z jednej strony wprowadzi∏y na rynek nowe lub ulepcoraz wy˝sza automatyzacja wielu pro- szone produkty, po∏owa stwierdzi∏a, i˝
cesów w przedsi´biorstwie mo˝e pro- zawdzi´czano to stosowaniu nowych
wadziç do zmniejszenia liczby niezb´d- technologii. W przypadku czynnoÊci
nych pracowników. Z drugiej jednak, i procesów innowacyjnych, takich jak
nowe technologie poprzez innowacyj- automatyzacja produkcji czy optymizanoÊç pozwalajà na rozszerzenie dzia∏al- cja ∏aƒcucha wartoÊci, zadeklarowa∏o je
noÊci gospodarczej bez lub o ma∏ych, w 2006 roku oko∏o 32% przedsi´dodatkowych kosztach, i to zjawisko biorstw, z czego 75% przypadków miaz regu∏y powoduje wzrost zatrudnie- ∏o byç rezultatem zastosowania ICT.

Rys. 1. Dziedziny wp∏ywu ICT na dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw.
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Rys. 2. Wskaêniki e-Businessu w 2006 roku dla du˝ych i ma∏ych przedsi´biorstw.

W niektórych sektorach, jak na przyk∏ad budowy okr´tów czy przemys∏u
skórzanego, odsetki te by∏y znacznie
wy˝sze.
Potencjalne mo˝liwoÊci innowacyjne
ICT sà bardzo pilnie obserwowane i wykorzystywane, zw∏aszcza przez przedsi´biorstwa w krajach europejskich.
Szybkie rozszerzanie si´ rynków i przekszta∏canie si´ ich w globalne, gdzie
konkurencja – tak˝e cenowa – jest jeszcze ostrzejsza, wymuszajà innowacyjnoÊç. W∏aÊnie ona prowadzi bowiem
do wzrostu wydajnoÊci i umo˝liwia
przedsi´biorstwom utrzymanie pozycji
na wy˝szych segmentach rynku, które
polegajà na zró˝nicowaniu produktów
oraz ich jakoÊci.

Mo˝liwoÊci i wyzwania ICT
wobec ma∏ych przedsi´biorstw
Technologie ICT wykazujà szybki rozwój w du˝ych przedsi´biorstwach,
gdzie funkcjonujà po∏àczone ze sobà
systemy, usprawniane przez odpowiedni know-how i przynoszàce wymierne

korzyÊci. Ma∏e natomiast przedsi´biorstwa nadal przebijajà si´ dopiero do
wymogów dotyczàcych cyfrowych po∏àczeƒ z dostawcami i klientami. Majà
bowiem ÊwiadomoÊç, ˝e jeÊli si´ do
nich nie dostosujà, zostanà wyeliminowane z systemów rynkowych, gdzie ju˝
teraz dominujà du˝e jednostki. Aktualny rozziew rozwoju e-gospodarki
w ma∏ych i du˝ych firmach dobrze odzwierciedlajà wartoÊci wskaêników e-Businessu.
Implikacje wynikajàce z zastosowaƒ
ICT dla ma∏ych firm majà charakter ambiwalentny. Z jednej strony nowe technologie zapewniajà du˝e korzyÊci wynikajàce ze skali. WartoÊci wskaênika e-Businessu potwierdzajà, ˝e korzyÊci te
rosnà w sposób liniowy przy wzroÊcie
wielkoÊci przedsi´biorstw. Ponadto
tym du˝ym ∏atwiej te˝ udêwignàç koszty nowych systemów. Z drugiej strony
jest dyskusyjne, czy ma∏e przedsi´biorstwa potrzebujà takich samych systemów jak du˝e. Poszukiwane korzyÊci
mogà im zapewniç systemy prostsze
i taƒsze.

Co wobec tego zapewniajà technologie ICT ma∏ym przedsi´biorstwom?
Przede wszystkim mo˝liwoÊci szerszej
wspó∏pracy z rynkiem, g∏ównie poprzez udzia∏ w sieciach. Po drugie –
dostarczajà nowe rozwiàzania techniczne, szczególnie takie jak Voice –
over – IP, czy mobilny e-business. Po
trzecie – stosujà zastosowania tych
technologii du˝e firmy, które wiedzà,
˝e ich wartoÊç roÊnie proporcjonalnie
do kwadratu iloÊci u˝ytkowników systemu. Wreszcie umo˝liwiajà one
znaczne rozszerzenie przestrzeni rynkowej, a tak˝e uczestniczenie w mi´dzynarodowej.
Jakie zaÊ stwarzajà wyzwania dla ma∏ych przedsi´biorstw? Cz´Êciowo wynikajà one z poziomu zastosowaƒ ICT
w du˝ych jednostkach. Stosujà one w e-handlu wymagane standardy i systemy,
wymuszajàce na ma∏ych jednostkach
dostosowanie si´. Barierà do pokonania jest te˝ cz´sty brak doÊwiadczonego w ICT personelu. W 2006 roku tylko
oko∏o 15% ma∏ych firm i 30% Êrednich
dysponowa∏o w∏asnymi specjalistami
w dziedzinie ICT. Stàd oprócz przygotowania kapita∏owego ma∏e firmy muszà te˝ przygotowaç zawsze strategi´
udzia∏u w nowym systemie zarówno
cz∏onków kierownictwa, jak i pracowników – specjalistów.

Stymulatory i kierunki
rozwoju e-gospodarki

Rys. 3. Presja ze stroiny konkurencji.

Powody, dla których technologie ICT
sà wdra˝ane do przedsi´biorstw, zosta∏y przez nie wyra˝one w 2006 roku
w dwojaki sposób. Pierwszym by∏o odczucie presji ze strony konkurencji.
Wyra˝a∏o si´ ono zarówno w postaci
nacisku zewn´trznego, rynkowego, jak
i dà˝enia samych przedsi´biorstw do
wyciàgni´cia potencjalnych korzyÊci.
Obydwa powody by∏y wymieniane
w badaniach bardzo cz´sto.

Rys. 4. Presja ze strony partnerów rynkowych.

Wysoki odsetek przedsi´biorstw, dà˝àcych do uzyskania korzyÊci wynikajàcych z wzi´cia udzia∏u w grze konkurencyjnej na rynku (70%) dowodzi, i˝
zdajà sobie one spraw´ z mo˝liwoÊci,
jakie dla finansów firmy kryjà si´ w ICT.
Próg psychologiczny wi´c jest ju˝ pokonany. ZnajomoÊç oczekiwaƒ rynku
przejawi∏a si´ równie˝ w ocenach
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przedsi´biorstw dotyczàcych presji ze
strony partnerów rynkowych.
Przedsi´biorstwa wi´c – tak˝e ma∏e –
majà ÊwiadomoÊç, i˝ konkurencja wymaga spe∏niania oczekiwaƒ ze strony
partnerów gry na rynku. Szczególnà
zaÊ uwag´ przyk∏adajà do dobrej
wspó∏pracy ze swymi klientami; wymieni∏o jà od 55% przedsi´biorstw mikro
do 75% przedsi´biorstw du˝ych.
Bariery rozwoju technologii ICT, formu∏owane w oparciu o odczucia badanych przedsi´biorstw, przyj´∏y form´
siedmiu rodzajów trudnoÊci. Najcz´Êciej wymieniane by∏o stwierdzenie, i˝
rozmiary przedsi´biorstwa sà zbyt ma∏e, aby uzyskaç korzyÊci po zastosowaniu ICT.
Pierwszà barier´ wymieni∏o 75%
przedsi´biorstw mikro i 54% ma∏ych.
„Problemy prawne” oznacza∏y brak
rozwiàzaƒ dla wielu problemów zwiàzanych z obrotem elektronicznym. Wysokie koszty zastosowaƒ ICT najcz´Êciej pojawia∏y si´ wÊród du˝ych
przedsi´biorstw, które z regu∏y instalujà od razu systemy kompleksowe. Ma∏e
firmy natomiast od poczàtku stosujà
systemy ograniczone, przy limitowanych kosztach.

Perspektywy rozwojowe
Zainteresowaniem wÊród respondentów cieszy∏ si´ problem wp∏ywu ICT na
ró˝ne dziedziny w latach nast´pnych.
Dziedziny te prognozowa∏y przedsi´biorstwa, które wp∏yw taki stwierdzi∏y
wczeÊniej i by∏y przekonane o jego dalszym rozwoju. Okaza∏o si´, i˝ prognozy
te dotyczà g∏ównie kontynuacji najbardziej tradycyjnych, dotychczasowych
dziedzin wp∏ywu.

Rys. 5. Bariery rozwoju ICT w przedsi´biorstwach.

ropejskà sugerujà, i˝ technologie ICT
oraz gospodarka elektroniczna powodujà znaczàce zmiany strukturalne
w gospodarce. Nowe technologie majà
wp∏yw na konkurencyjnoÊç indywidualnego przedsi´biorstwa, konkurencyjnà
dynamik´ na rynkach, kreowanie nowych rynków, na popyt, na zatrudnienie, ceny produktów, rodzaje produktów i us∏ug i wreszcie na struktur´
i dzia∏anie ca∏ych gospodarek. Oprócz
tych hipotetycznych zwiàzków, stosowanie technologii ICT oraz wymagany
wysoki poziom kwalifikacji pracowników uzupe∏niajà si´ wzajemnie, pozwalajàc przedsi´biorstwom na uzyskanie
oczekiwanych korzyÊci. Ponadto zastosowanie ICT i wprowadzanie innowacji
prowadzi z regu∏y do zwi´kszenia zatrudnienia, z uwagi na rosnàcy najcz´Êciej zakres dzia∏aƒ firmy.
Chocia˝ zwiàzki przyczynowe mi´dzy
stosowaniem ICT, produktywnoÊcià
i zatrudnieniem sà widoczne, nie
w ka˝dym przedsi´biorstwie i sektorze
przejawiajà si´ identycznie. Cz´sto
zdarza si´, ˝e potencjalna innowacyjnoÊç ICT nie jest wykorzystywana. Jednak zawsze uzupe∏niane inwestycje

w ICT inwestycjami w zasoby ludzkie
i zmianami organizacyjnymi prowadzà
do dalszego wzrostu wydajnoÊci pracy,
kapita∏u i techniki.
Nie ma jednak bezpoÊrednich powiàzaƒ mi´dzy ICT i wspomnianymi wczeÊniej zmianami ekonomicznymi. ICT
wywiera wp∏yw poÊrednio poprzez innowacje. Wprawdzie sà one aktualnie
w Europie dominujàce, ale nie muszà
byç jedynymi. Nawet pewne opóênienia
inwestycji w ICT mogà byç uzasadnione
szybkim wzrostem poziomu technologii i obni˝ajàcymi si´ jednoczeÊnie cenami ICT. Natomiast w∏aÊnie w Europie
zabiegi majàce na celu rozwój e-gospodarki powinny wyra˝aç si´ g∏ównie
w postaci inwestycji w szkolenie i wykszta∏canie specjalistów ICT, w inwestowanie w badania i rozwój i wspierania przedsi´biorstwa w projektach innowacyjnych, ale ryzykownych.
ICT pozostanie znaczàcym czynnikiem rozwoju gospodarczego z powodu wyjàtkowej innowacyjnoÊci tego
sektora w zakresie programowania
i przy systematycznie zni˝anych cenach
w zakresie urzàdzeƒ o nowych stale
mo˝liwoÊciach technicznych.

Od ksi´gowoÊci zaczyna∏ si´ z regu∏y
styk przedsi´biorstwa z ICT i podobnà
kolejnoÊç przewidujà przedsi´biorstwa
w przysz∏oÊci. Dosyç wysokà jednak
rang´ uzyska∏o tak˝e zarzàdzanie, a to
ju˝ jest oznaka g∏´bszego przenikania
technologii w dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Podsumowanie
du˝y wp∏yw

Wszystkie wyniki badaƒ, prowadzonych systematycznie przez Komisj´ Eu-
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umiarkowany wp∏yw

Rys. 6. Dziedziny, na jakie w przysz∏oÊci b´dà mia∏y wp∏yw technologie ICT.

