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Rozdział III
Wpływ TIK na produktywność 
polskich przedsiębiorstw 
– analiza mikroekonomiczna1

Badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, publikowa-
ne w cyklu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”, stanowią doskonałe 
tło dla rozważań prezentowanych w tej części monografii. Wyniki tych 
badań pozwalają na wyciagnięcie kilku wniosków istotnych z punktu 
widzenia analizy zależności między wykorzystaniem technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych w polskich przedsiębiorstwach a ich 
produktywnością.

Z badań tych wynika, że nasycenie przedsiębiorstw podstawową infra-
strukturą TIK jest stosunkowo wysokie, chociaż nadal sytuuje się poniżej 
średniej dla UE–28 – odsetek przedsiębiorstw używających komputerów 
wyniósł w roku 2014 94%, a tych mających dostęp do Internetu 93,1%2. 
Co istotne, w latach 2010–2014 zanotowano spadek odsetka firm sięga-
jących po komputery i Internet. Natomiast w ciągu ostatnich pięciu lat 
zwiększył się odsetek pracowników, którzy wykorzystują w swojej pracy 
komputer i Internet – w przypadku komputera wzrost ten wyniósł 2 p.p. 
(w 2014 r. 42,1% pracujących korzystało z komputera w pracy), a Internetu 
3 p.p. (36,3% pracowników korzystających w Internetu w 2014 r.). 

Potencjał e-handlu nadal nie jest wykorzystywany w pełni. Dane staty-
styczne wskazują, iż polskie przedsiębiorstwa częściej kupują (w roku 2013 
23,6% firm składało zamówienia przez sieci komputerowe) niż sprzedają 
swoje towary (jedynie 11,3% przedsiębiorstw w roku 2013) przy użyciu roz-
wiązań on-line. Sprzedaż za pośrednictwem komputerów jest najczęściej 

1 W tej części omówione zostały wyniki badań bazujące na danych zgromadzonych 
w ramach wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych w polskich przed-
siębiorstwach w projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych na produktywność – analiza makro i mikroekonomiczna” (DEC-2013/11/B/
HS4/00661).

2 Przy zróżnicowaniu w przekroju wielkości firmy i regionalnym.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-965-0.10
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wykorzystywana przez firmy duże, działające w sekcjach naprawa i kon-
serwacja komputerów oraz informacja i komunikacja, zlokalizowane 
w województwie podlaskim. Wiele polskich przedsiębiorstw wykorzystuje 
TIK w kontaktach z administracją publiczną (88% w roku 2013, spadek 
o 4 p.p. w porównaniu z rokiem 2010). E-administracja ma mniejsze zna-
czenie dla małych przedsiębiorstw, na dodatek z danych statystycznych 
wynika, że słabnie zainteresowanie w tych firmach taką formą kontaktu 
z administracją publiczną (GUS, 2010; 2014).

W kolejnych rozdziałach tej części monografii skupimy się na omó-
wieniu wyników badania przeprowadzonego w formie wywiadów kwe-
stionariuszowych w ramach projektu „Wpływ technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro i mikroekono-
miczna” na próbie 1007 polskich przedsiębiorstw.

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne 
oraz innowacyjność przedsiębiorstw 

Specyfika i charakter analiz sprawiły, że głównym wymogiem w ba-
daniach pierwotnych (field-research) było to, aby wzięły w nich udział 
jedynie te przedsiębiorstwa, które w chociaż minimalnym zakresie wyko-
rzystują w swojej działalności technologie informacyjne i komunikacyjne. 
W rezultacie wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone tylko 
w tych przedsiębiorstwach, które dysponowały komputerami i korzystały 
z TIK w co najmniej dwóch z dziewięciu obszarów biznesowych:

• zarządzanie pracami administracyjno-biurowymi;
• księgowość (fakturowanie, finanse i podatki);
• zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie;
• zarządzanie zaopatrzeniem (magazyn, inwentaryzacja, dostawcy);
• zarządzanie produkcją;
• zarządzanie sprzedażą i kontaktem z klientami (CRM);
• zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP);
• wspieranie projektowania i wytwarzania – systemy CAD/CAM;
• sterowanie maszynami lub linią produkcyjną.

W ten sposób z badania wyeliminowano te przedsiębiorstwa, które 
co prawda sięgają po TIK, ale w zakresie na tyle ograniczonym (szcząt-
kowym), że technologie informacyjne i komunikacyjne nie stanowią 
czynnika prowadzącego do zmian w sposobie ich funkcjonowania, czego 
skutkiem byłby wzrost produktywności.

3.1.
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Zakres wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach

Analizowane obszary zastosowań technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych obejmują, z jednej strony, rozwiązania relatyw-
nie proste (i niedrogie w kontekście wdrożenia w przedsiębiorstwie), 
a z drugiej – rozwiązania o charakterze kompleksowych systemów in-
formatycznych, które dedykowane są przede wszystkim dużym przed-
siębiorstwom (ze względu na wysoki stopień skomplikowania, wysoki 
koszt przygotowania, wdrożenia, a także utrzymania takiego systemu). 
Takie zróżnicowanie zastosowań TIK miało na celu umożliwienie zba-
dania wpływu TIK na działalność przedsiębiorstw o różnej wielkości 
– nieracjonalne byłoby bowiem wymaganie od mikroprzedsiębiorstw, 
aby wdrażały systemy klasy ERP czy CRM, natomiast w przypadku 
firm dużych stosowanie jedynie oprogramowania biurowego czy fi-
nansowego należy uznać za przejaw niewykorzystania potencjału, jaki 
daje TIK.

Te przesłanki, co do zasady, znajdują potwierdzenie w wynikach bada-
nia, chociaż w niektórych przypadkach odbiegają od oczekiwań – w szcze-
gólności jeśli chodzi o oprogramowanie klasy CRM, gdzie zróżnicowanie 
wykorzystania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa jest nieoczeki-
wanie niewielkie (tab. 3.1)3. Również skala wykorzystania oprogramowa-
nia do zarządzania zaopatrzeniem (magazyn, inwentaryzacja, dostawcy) 
w mikro i małych przedsiębiorstwach jest stosunkowo wysoka. 

Oprogramowanie/Wielkość 
przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Duże

Oprogramowanie administra-
cyjno-biurowe 62,0 55,1 68,2 80,5

Oprogramowanie księgowe 90,3 86,6 96,8 97,8

Oprogramowanie do zarządza-
nia zasobami ludzkimi 27,8 50,8 77,3 94,1

Oprogramowanie do zarządza-
nia zaopatrzeniem 55,4 67,4 84,5 90,3

Oprogramowanie do zarządza-
nia produkcją 10,4 20,3 44,5 68,6

3 Taki rozkład odpowiedzi można tłumaczyć tym, że nawet dla mikro i małych przed-
siębiorstw kluczowym obszarem biznesowym jest kontakt z klientami, stąd potrzeba 
nowoczesnego zarządzania tą sferą sprawia, że nawet niewielkie przedsiębiorstwa in-
westują w oprogramowanie CRM.

3.1.1.
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Oprogramowanie/Wielkość 
przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Duże

Oprogramowanie CRM 57,4 61,0 67,3 72,4
Oprogramowanie ERP 10,4 18,7 35,0 66,5
Oprogramowanie CAD/CAM 11,9 17,6 27,3 50,8
Oprogramowanie do sterowa-
nia maszynami lub linią pro-
dukcyjną 6,8 16,0 30,9 58,4

Tabela 3.1. Wykorzystywane oprogramowanie ze względu na wielkość 
przedsiębiorstwa (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 
terenowych.

W przypadku pozostałych zastosowań TIK potwierdza się, że prostsze 
rozwiązania informatyczne (w sferze administracyjno-biurowej i księgo-
wości) są niemalże standardem, niezależnie od wielkości przedsiębior-
stwa, podczas gdy rozwiązania zaawansowane (np. systemy ERP, oprogra-
mowanie do zarządzania produkcją, maszyn sterowanych numerycznie, 
CAD/CAM) dominują w firmach dużych.

W całej próbie przedsiębiorstw biorących udział w badaniu najczęściej 
wykorzystywane jest oprogramowanie finansowo-księgowe (92,4%). TIK 
dużą popularnością cieszą się również w obszarze gospodarki magazy-
nowej (70,3%), administracji (65,5%), zarządzania relacjami z klientami 
(63,1%), a także zasobami ludzkimi (55,1%) (por. wykres 3.1).
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Ze względu na swoją specyfikę, znacznie mniej popularne są nato-
miast zastosowania w obszarze sterowania maszynami i linią produkcyjną 
(23,2%), CAD/CAM (23,5%) czy systemów klasy ERP (27,6%).

Stopień dojrzałości danego przedsiębiorstwa w zakresie stosowania 
TIK można ocenić na podstawie liczby obszarów biznesowych, w których 
wdrożono technologie informacyjne i komunikacyjne, pamiętając oczy-
wiście, że liczba tych obszarów będzie zróżnicowana ze względu na wiel-
kość przedsiębiorstwa (a także inne cechy charakteryzujące daną firmę). 
Wśród badanych przedsiębiorstw znalazły się takie, które wdrożyły TIK 
we wszystkich dziewięciu analizowanych obszarach – zgodnie z przewi-
dywaniami najczęściej dochodziło do tego w firmach dużych4 (tab. 3.2). 
To przede wszystkim duże firmy i w mniejszym zakresie przedsiębiorstwa 
średniej wielkości sięgały po TIK w więcej niż sześciu obszarach bizneso-
wych. Natomiast przedsiębiorstwa mikro i małe najczęściej wdrażały TIK 
tylko w trzech obszarach. W rezultacie w ponad połowie przedsiębiorstw 
TIK było wykorzystywane w trzech lub czterech obszarach zarządzania 
firmą (tab. 3.2).

Liczba obszarów/Wielkość 
przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Duże Ogółem

2 13,1 4,8 0,9 0,0 6,5

3 54,5 40,6 14,5 4,3 34,0

4 21,8 26,2 21,4 12,4 20,9

5 8,5 19,3 22,7 13,0 14,4

6 1,9 4,8 15,5 12,4 7,3

7 0,2 2,7 10,9 16,2 6,0

8 0,0 1,1 8,6 10,8 4,1

9 0,0 0,5 5,5 30,8 7,0

Tabela 3.2. Liczba obszarów biznesowych, w których wdrożono TIK ze względu na wielkość 
przedsiębiorstwa (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 
terenowych.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ostat-
nich latach sprawił, że jednym z podstawowych warunków efektyw-
nego korzystania z możliwości, jakie niosą za sobą te technologie, jest 

4 Taka sytuacja nie wystąpiła w żadnym mikroprzedsiębiorstwie.
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zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu5. Przedsiębiorcy 
biorący udział w badaniu zdają się być tego świadomi – w 77% przed-
siębiorstw wszystkie komputery firmowe były podłączone do Internetu, 
a w 21,7% firm zapewniono łącze internetowe do części komputerów6. 
432 przedsiębiorstwa (42,9% próby) miały także wewnętrzną sieć infor-
matyczną (intranet)7.

Rozwiązaniem, które – jeśli jest poprawnie wdrożone w przedsiębior-
stwie – podnosi efektywność działania w obszarze administracyjno-biu-
rowym, jest wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów 
(EOD)8. System taki funkcjonował w 353 przedsiębiorstwach (35,1% próby) 
i był charakterystyczny przede wszystkim dla dużych podmiotów (63,2% 
tych firm dysponowało EOD9), a także tych działających w branży prze-
mysłowej (niemal połowa wdrożyła EOD)10.

Widać również, że rośnie rola TIK z punktu widzenia ich przydatno-
ści na różnych stanowiskach pracy – średnio 57% stanowisk w badanych 
przedsiębiorstwach było wyposażonych w komputery wykorzystywane 
do wykonywania czynności zawodowych przez pracowników, w niemal 
1/3 firm wszystkie stanowiska pracy miały dostęp do komputera, a jedynie 
w 11% przypadków dostępność komputerów nie przekraczała 10% wszyst-
kich stanowisk (wykres 3.2).

5 Z tego powodu tak duży nacisk kładzie się w Agendzie Cyfrowej w ramach IV filaru 
na zapewnienie dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu dla wszystkich oby-
wateli i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

6 Jedynie w pięciu przypadkach przedsiębiorstwo nie było podłączone do Internetu 
(wszystkie przypadki zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim, ze wzglę-
du na wielkość firmy było to cztery mikro i jedno małe przedsiębiorstwo), a ośmiu 
respondentów odmówiło udzielenia tej informacji. W badaniu celowo pominięto 
kwestie dotyczące przepustowości łącz internetowych, gdyż problematyka ta jest do-
brze rozpoznana i przeanalizowana w ramach innych badań prowadzonych w Polsce 
i w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

7 Intranetem dysponują przede wszystkim przedsiębiorstwa średnie i duże, działające 
w branży przemysłowej.

8 Taki system może być integralną częścią Intranetu.
9 W grupie mikroprzedsiębiorstw EOD wdrożyło tylko 17,7% podmiotów, wśród ma-

łych przedsiębiorstw 30,5%, a średnich 48,2%.
10 Co ciekawe, przedsiębiorstwa, które wdrożyły EOD, znacznie częściej niż pozo-

stałe osiągały ciągły wzrost przychodów w latach 2012–2014, co może wskazywać 
na pozytywne efekty wprowadzenia tego rozwiązania z punktu widzenia wyników 
firmy.
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Podłączenie komputerów firmowych do Internetu umożliwia pracowni-
kom realizację różnorodnych zadań. Najczęściej Internet służy jako źródło 
informacji (dostęp do takiej informacji jest przede wszystkim szybki i tani) 
– zawsze w ten sposób informacje poszukiwane są w niemal 42% badanych 
przedsiębiorstw, a bardzo często w niemal 40%11. Drugim najbardziej popu-
larnym zastosowaniem Internetu jest korzystanie z usług bankowych i finan-
sowych – średnia wartość punktowa wyniosła 4,912, co oznacza, że badane 
przedsiębiorstwa realizują te usługi w trybie on-line bardzo często (tab. 3.3).

W dalszej kolejności Internet wykorzystywany jest do obserwowania 
zmian w sytuacji rynkowej i do obsługi klienta. Ten ostatni obszar wydaje 
się kluczowy dla funkcjonowania badanych przedsiębiorstw. Najmniejszą 
popularnością cieszą się programy i systemy on-line dla biznesu – w tym 
obszarze zanotowano jeden z niższych odsetków wskazań kategorii od-
powiedzi „zawsze”, przy najwyższym odsetku wskazań kategorii „nigdy”. 
Relatywnie rzadko przedsiębiorstwa zaopatrują się w potrzebne towary 
i usługi przez Internet (tab. 3.3).

11 Poszczególnym kategoriom odpowiedzi w pytaniu o częstotliwość wykorzystania In-
ternetu do danych celów przypisano wartości od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało nigdy, 
a 6 zawsze. Na tej podstawie wyznaczono średnią wartość punktową dla każdego typu 
zastosowania Internetu, co pozwoliło uporządkować te różne zastosowania od najczęś-
ciej do najrzadziej wykorzystywanych.

12 Jest to średnia dla udzielonych odpowiedzi, gdzie poszczególnym odpowiedziom przy-
pisano następujące wartości liczbowe: nigdy: 1, bardzo rzadko: 2, rzadko: 3, często: 4, 
bardzo często: 5, zawsze: 6.

Wykres 3.2. Odsetek stanowisk pracy z dostępem do komputera wykorzystywanego 
do realizacji zadań

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań terenowych
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Zastosowanie/
Częstotliwość

Zawsze Bardzo 
często Często Rzadko Bardzo 

rzadko Nigdy
Średnia 
wartość 

punktowa

w %

Poszukiwanie 
informacji 41,7 39,5 15,7 2,5 0,4 0,2 5,2

Usługi bankowe i 
finansowe 37,3 36,0 17,5 4,9 1,5 2,7 4,9

Szkolenia i pod-
noszenia kwali-
fikacji

12,9 19,6 28,7 20,6 9,8 8,4 3,8

Obserwowanie 
sytuacji rynko-
wej

20,8 29,6 27,7 13,3 4,8 3,8 4,4

Dokonywanie za-
kupów do firmy 12,4 24,2 27,9 18,4 8,9 8,2 3,9

Obsługa klienta 23,2 27,2 23,2 13,5 5,8 7,0 4,3

Obsługa aplikacji 
i systemów dla 
biznesu

13,7 22,7 21,9 14,6 10,0 17,1 3,6

Tabela 3.3. Częstotliwość wykorzystania Internetu w poszczególnych celach
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 

terenowych.

Dostęp do Internetu otwiera przed przedsiębiorstwami wiele możli-
wości w zakresie marketingu, promocji czy dostarczenia na rynek swoich 
produktów i usług. Jednak aby z tych możliwości dało się skorzystać nie-
zbędne jest wdrożenie rozwiązań informatycznych, poczynając od naj-
prostszego – firmowego adresu e-mail, dzięki któremu klienci i inni inte-
resariusze mogą kontaktować się z przedsiębiorstwem, poprzez bardziej 
zaawansowane rozwiązanie – firmową stronę www, kończąc na typowym 
rozwiązaniu e-commerce, to jest sklepie internetowym13. 

Można stwierdzić, że firmowy adres poczty elektronicznej stał się stan-
dardem – posiada go 94,9% badanych przedsiębiorstw14. Również stro-
na internetowa jest bardzo popularnym narzędziem (82,3% wszystkich 
firm). Firmowe strony www spełniają przede wszystkim funkcję B2C 

13 Warto zauważyć, że część przedsiębiorstw prowadzi działalność wyłącznie w formie 
sklepu internetowego, zmniejszając skalę „realnej” aktywności do minimum.

14 Co ciekawe, wszystkie firmy, które nie dysponowały łączem internetowym, miały 
firmowy adres e-mail.
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– stanowią platformę kontaktu przedsiębiorstwa z jego klientami w róż-
nych wymiarach. Najczęściej spotykaną zawartością stron są informacje 
o przedsiębiorstwie, jego produktach oraz aktualnych promocjach (97,7%). 
Większość (3/4) stron www prezentuje katalogi produktów wraz z cena-
mi, a niemal 1/3 umożliwia personalizację strony dla stałych klientów, 
którzy założą na niej swoje konto. Część stron zapewnia moduł obsłu-
gi posprzedażowej, co ma istotne znaczenie dla budowania zadowolenia 
wśród klientów. Poza elementami nastawionymi na klientów, niemal 
połowa stron www zawierała informacje dotyczące możliwości podjęcia 
pracy w danym przedsiębiorstwie – w tym o obowiązujących zasadach 
rekrutacji czy dostępnych wakatach. Integralną częścią firmowych stron 
www jest sklep internetowy, chociaż nadal pozostaje on dobrem relatyw-
nie rzadkim w polskiej rzeczywistości biznesowej15. Co istotne, wszystkie 
przedsiębiorstwa, które posiadały sklepy on-line zintegrowane z firmową 
stroną www, zapewniały możliwość płatności on-line dla zawieranych 
transakcji (wykres 3.3).
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15 Wśród badanych przedsiębiorstw 153 podmioty zadeklarowały posiadanie sklepu in-
ternetowego, z czego w 151 przypadkach był on zintegrowany ze stroną www. Sklep in-
ternetowy częściej zakładają przedsiębiorstwa średnie i duże (odpowiednio 20 i 17,8%) 
niż mikro i małe podmioty (odpowiednio 11,9 i 14,4%), przy czym należy podkreślić, 
że zróżnicowanie próby ze względu na wielkość przedsiębiorstwa nie jest aż tak duże. 
Ponadprzeciętnie wysokie nasycenie sklepów internetowych występuje w branży han-
dlowej i produkcyjno-handlowo-usługowej.

Wykres 3.3. Zawartość firmowych stron internetowych (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań terenowych
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Na rosnącą rolę handlu internetowego, jako jednego z istotnych ob-
szarów działalności przedsiębiorstw, wskazuje to, że co prawda sklep 
internetowy miały jedynie 153 firmy, ale sprzedaż swoich produktów 
i usług za pomocą Internetu zadeklarowało 306 przedsiębiorstw (30,4% 
próby)16. I o ile sklepy internetowe zakładane są częściej przez więk-
sze przedsiębiorstwa, o tyle sprzedaż on-line jest w zasadzie podobnie 
popularna niezależnie od wielkości firmy17. Przedsiębiorstwa, któ-
re zdecydowały się na prowadzenie sprzedaży przez Internet, w mi-
nionym roku w ten sposób zapewniły sobie przeciętnie 1/3 obrotu. 
W większości przypadków transakcje on-line stanowiły do 25% całości 
sprzedaży, chociaż dla 1/4 przedsiębiorstw przekraczały połowę obro-
tów (wykres 3.4). Dziesięć firm biorących udział w badaniu (siedem 
mikropodmiotów i trzy małe przedsiębiorstwa) prowadziło wyłączenie 
sprzedaż on-line – taki nowoczesny model biznesowy w przypadku 
niewielkich przedsiębiorstw pozwala im na wykreowanie przewagi 
konkurencyjnej, której nie byłyby w stanie zbudować prowadząc dzia-
łalność w realnej sferze gospodarki.

Znacznie częściej niż sprzedażą własnych produktów przez Internet 
przedsiębiorstwa są zainteresowane dokonywaniem zakupów on-line 
– aż 711 firm biorących udział w badaniu (70,6% próby) zaopatrywało 
się w ten sposób w niezbędne do prowadzenia działalności materiały18. 
Również w przypadku zakupów przez Internet w badanej próbie znalazło 
się dziesięć przedsiębiorstw, które zakupy realizowały wyłącznie w ten 
sposób (siedem mikropodmiotów, po jednym małym, średnim i dużym 
przedsiębiorstwie)19.

I chociaż zakupów on-line dokonuje znacznie więcej przedsiębiorstw 
niż sprzedaje przez Internet, to średnia wielkość zakupów jest mniejsza 
niż sprzedaży (przeciętny odsetek zakupów on-line zrealizowanych w cią-
gu ostatniego roku przez przedsiębiorstwa wyniósł 27,3 – o 5,1 p.p. mniej 
niż w przypadku sprzedaży). Inny jest także rozkład skali zakupów doko-
nywanych on-line – zazwyczaj nie przekraczał on 10% całości zakupów 

16 Prawdopodobnie w tym celu przedsiębiorstwa wykorzystywały platformy i serwisy 
akcyjne (np. Allegro).

17 Odsetek mikro, małych i dużych firm sprzedających on-line oscylował wokół 29%, 
natomiast w przypadku przedsiębiorstw średniej wielkości wyniósł 35%.

18 Podobnie jak w przypadku sprzedaży przez Internet, także w odniesieniu do zakupów 
wielkość przedsiębiorstwa nie różnicuje istotnie próby.

19 Trzy firmy zadeklarowały, że cała sprzedaż i zakupy dokonywane są on-line. Można 
powiedzieć, że przedsiębiorstwa te osiągnęły najwyższy poziom zaawansowania, jeśli 
chodzi o wdrażanie rozwiązań e-commerce.
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(39,2% wskazań), a tylko w 14,3% przedsiębiorstw przekroczył połowę 
z nich (wykres 3.4)20.
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Dane pozyskane w ramach projektu „Wpływ technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro i mikro-
ekonomiczna” wskazują, że przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie 
korzystają z możliwości, jakie daje e-handel. Wśród firm aktywnych on-
-line, aż 44% zanotowało wzrost sprzedaży, a 32,6% wzrost zakupów do-
konywanych przez Internet w porównaniu z poprzednim rokiem21. W tym 
samym okresie spadki wolumenu wymiany on-line odnotowano, odpo-
wiednio, w 5,2 i 5,3% firm, a porównywalne wyniki, odpowiednio w 48,7 
i 60,9% podmiotów (wykres 3.5). Wyniki badania wskazują również, 
że istnieje pozytywna zależność pomiędzy transakcjami on-line (w szcze-
gólności sprzedażą własnych produktów i usług) a przychodem przed-
siębiorstw. Okazuje się bowiem, że te firmy, które zwiększyły sprzedaż 

20 Zarówno w przypadku sprzedaży, jak i zakupów on-line dała się zauważyć tendencja 
do spadku odsetka transakcji realizowanych przez Internet wraz ze wzrostem wielko-
ści przedsiębiorstw.

21 Zmiany w wolumenie sprzedaży lub zakupów zmierzono pytając respondentów 
o zmiany odsetka tych transakcji w stosunku do wszystkich transakcji kupna i sprze-
daży, jakie odnotowano w przedsiębiorstwie.

Wykres 3.4. Odsetek sprzedaży i zakupów realizowanych przez Internet (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań terenowych
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(a także zakupy) przez Internet notowały częściej niż pozostałe podmioty 
ciągły wzrost przychodu między rokiem 2012 a 2014.
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Mimo iż w ostatnich latach inwestycje w technologie informacyjne 
i komunikacyjne w Polsce rosły dość dynamicznie w porównaniu z wyżej 
rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, nadal nie udało się zniwelować 
różnicy w poziomie rozwoju infrastruktury TIK czy, szerzej, w poziomie 
rozwoju gospodarki cyfrowej/społeczeństwa informacyjnego, na co wska-
zują wcześniej omówione mierniki NRI czy DESI. W związku z tym na-
leżałoby oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą wykazywały się dość dużą 
aktywnością, jeśli chodzi o inwestowanie w TIK. Wyniki prowadzonych 
badań zdają się potwierdzać tę tezę – w badanej populacji firm połowa 
(506 podmiotów) zainwestowała w technologie informacyjne i komuni-
kacyjne w ciągu dwu lat poprzedzających moment badania. Tym niemniej 
należy podkreślić, iż relatywna wartość tych inwestycji nie była duża – sta-
nowiły one średnio 16,7% wszystkich inwestycji dokonanych przez firmy 
w tym okresie22.

22 W ponad połowie przedsiębiorstw inwestycje w TIK nie przekroczyły równowartości 
10% ogółu wydatków inwestycyjnych, a jedynie w pojedynczych przypadkach (dwa 
wskazania) inwestycje dotyczyły wyłącznie TIK.
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Skłonność do inwestowania w TIK jest powiązana z wielkością przed-
siębiorstwa (co przekłada się na dostępność środków finansowych 
i możliwości finansowania takich inwestycji23) – podmioty duże ponad 
dwukrotnie częściej dokonały inwestycji w TIK w porównaniu z mikro-
przedsiębiorstwami. Również wiek firmy warunkuje potrzebę inwestowa-
nia w nowoczesne technologie. Przedsiębiorstwa młode, które stosunko-
wo niedawno pojawiły się na rynku, wdrażały rozwiązania informatyczne, 
które nadal spełniają swoją funkcję, a ich zużycie moralne jest stosunkowo 
niewielkie. Z kolei w przedsiębiorstwach działających na rynku od wielu 
lat problem moralnej deprecjacji TIK jest poważniejszy – nawet jeśli w ta-
kiej firmie funkcjonują rozwiązania informatyczne, zazwyczaj nie są kom-
patybilne z rozwiązaniami uważanymi obecnie za standardowe, w związku 
z czym niezbędne są inwestycje odtworzeniowe. Te zależności doskonale 
uwidoczniły się w badaniu – niemal 2/3 przedsiębiorstw funkcjonujących 
na rynku 26 lat lub dłużej poczyniło w minionych dwóch latach inwe-
stycje w TIK, podczas gdy w firmach młodych (do pięciu lat na rynku) 
odsetek ten wyniósł 39,4%24.

Przedsiębiorstwa inwestowały przede wszystkim w komputery i opro-
gramowanie, co nie dziwi biorąc pod uwagę tempo rozwoju TIK przeja-
wiające się wypuszczaniem na rynek coraz nowszych, szybszych i bardziej 
wydajnych generacji sprzętu komputerowego, co często pociąga z kolei 
za sobą konieczność zmiany oprogramowania, gdyż starsze wersje pro-
gramów nie są kompatybilne bądź działają niepoprawnie z najnowszymi 
komputerami. Również wdrażanie nowego oprogramowania wymusza 
często zmianę komputerów na nowsze (gdyż na starych komputerach nie 
da się ich zainstalować), co prowadzi do samonapędzającej się spirali in-
westycji według sekwencji komputery – oprogramowanie – komputery. 
Oczywiście należy pamiętać, że w kategorii „oprogramowanie” znajdują 
się nie tylko „zwykłe” programy operacyjne czy biurowe, ale także specja-
listyczne oprogramowanie klasy ERP czy CRM, które może mieć unika-
towy charakter i być przygotowane specjalnie z uwzględnieniem potrzeb 
danej firmy. Dość istotną pozycją, jeśli chodzi o inwestycje w technologie 
informacyjne i komunikacyjne, jest rozbudowa firmowej strony interne-
towej będącej oknem do cyfrowego świata, który – jak wynika z badań 
– stanowi coraz ważniejszy kanał sprzedaży i zaopatrzenia dla polskich 
przedsiębiorstw (wykres 3.6).

23 Największy odsetek przedsiębiorstw, które zainwestowały w TIK w ciągu ostatnich 
dwóch lat, zanotowano w grupie firm notujących ciągły wzrost przychodów między 
rokiem 2012 a 2014.

24 W przypadku przedsiębiorstw działających na rynku od 6 do 15 lat odsetek inwestu-
jących w TIK wyniósł 40%, a w grupie firm w „wieku” 16–25 lat 54,9%.



104 Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstw

93 

będącej oknem do cyfrowego świata, który – jak wynika z badań – stanowi coraz ważniejszy 

kanał sprzedaży i zaopatrzenia dla polskich przedsiębiorstw (Wykres III.6). 

 

Wykres III.6. Rodzaj inwestycji w TIK (n = 506) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań terenowych 

 

Rozbudowa infrastruktury sieciowej (zarówno sieci teleinformatycznej wewnątrz 

firmy, jak i zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu) była realizowana znacznie 

rzadziej. Natomiast najmniej popularną inwestycją był zakup i uruchomienie maszyn 

sterowanych numerycznie, co należy wiązać ze specyfiką tego rozwiązania technologicznego 

(jest dedykowane głównie do zastosowań w przemyśle), a nie brakiem zainteresowania ze 

strony przedsiębiorstw25. 

Chociaż w literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że aby technologie 

informacyjne i komunikacyjne przynosiły efekty w postaci poprawy produktywności 

(wydajności pracy) niezbędne jest równoczesne wprowadzenie zmian komplementarnych w 

stosunku do TIK, okazuje się, że w relatywnie niewielu przedsiębiorstwach (34,4%) 

wdrażanie TIK powiązane jest ze zmianami w sposobie funkcjonowania różnych obszarów 

działania firmy. Symptomatyczne jest to, że zmiany komplementarne związane z wdrażaniem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych częściej występują w przedsiębiorstwach 

średnich i dużych (w około połowie wskazano taką zależność) niż w małych i mikro 

                                                           
25 Z wyjątkiem inwestycji w dostęp do Internetu i stronę www to mniejsze przedsiębiorstwa częściej 

podejmowały trud inwestycyjny niż przedsiębiorstwa duże. 
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Zakup maszyn sterowanych
numerycznie

Dostęp do Internetu

Rozbudowa wewnętrznej sieci
internetowej

Rozbudowa strony www

Oprogramowanie

Komputery

Wykres 3.6. Rodzaj inwestycji w TIK (n = 506)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 

terenowych

Rozbudowa infrastruktury sieciowej (zarówno sieci teleinformatycznej we-
wnątrz firmy, jak i zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu) 
była realizowana znacznie rzadziej. Natomiast najmniej popularną inwestycją 
był zakup i uruchomienie maszyn sterowanych numerycznie, co należy wią-
zać ze specyfiką tego rozwiązania technologicznego (jest dedykowane głów-
nie do zastosowań w przemyśle), a nie brakiem zainteresowania ze strony 
przedsiębiorstw25.

Chociaż w literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że aby 
techno logie informacyjne i komunikacyjne przynosiły efekty w postaci po-
prawy produktywności (wydajności pracy) niezbędne jest równoczesne wpro-
wadzenie zmian komplementarnych w stosunku do TIK, okazuje się, że w re-
latywnie niewielu przedsiębiorstwach (34,4%) wdrażanie TIK powiązane jest 
ze zmianami w sposobie funkcjonowania różnych obszarów działania firmy. 
Symptomatyczne jest to, że zmiany komplementarne związane z wdrażaniem 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych częściej występują w przed-
siębiorstwach średnich i dużych (w około połowie z nich wskazano taką zależ-
ność) niż w małych i mikro (odpowiednio, 29,9 i 20,8%), a także w tych, które 
zanotowały stabilny wzrost przychodów w latach 2012–201426.

25 Z wyjątkiem inwestycji w dostęp do Internetu i stronę www to mniejsze przedsiębior-
stwa częściej podejmowały trud inwestycyjny niż przedsiębiorstwa duże.

26 Ta ostatnia obserwacja pośrednio potwierdza, że powiązanie inwestycji w TIK 
ze zmianami komplementarnymi prowadzi do poprawy wyników przedsiębiorstwa.
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Wśród obszarów, w których zachodzą zmiany powiązane z wdrażaniem 
TIK przedsiębiorcy najczęściej wymieniali organizację pracy (niemal 3/4 firm, 
w których zaszły jakiekolwiek zmiany), następnie procesy zarządzania przed-
siębiorstwem i przepływ informacji wewnątrz firmy. W mniej niż połowie 
firm wdrażanie TIK pociąga za sobą dodatkowe szkolenia dla pracowników, 
co jest istotnym działaniem warunkującym poprawne i sprawne wykorzystanie 
nowych rozwiązań technologicznych (tab. 3.4)27. Wskazywałoby to, iż kapitał 
ludzki nadal pozostaje tym obszarem, do którego przywiązuje się względnie 
mało wagi w ramach kompleksowego podejścia do inwestowania w TIK.

Ma to istotne znaczenie szczególnie w przypadku mikroprzedsię-
biorstw, w których występują największe braki w zakresie polityki perso-
nalnej, a które w najmniejszym stopniu zapewniają dodatkowe szkolenia 
dla swoich pracowników w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań. We 
wszystkich czterech obszarach wskazanych w tabeli 3.4 to duże przedsię-
biorstwa najczęściej deklarują występowanie tych zmian. Co do zasady, 
wraz z wielkością firmy rośnie odsetek tych, w których wdrażanie TIK 
pociąga za sobą zmiany w innych obszarach funkcjonowania przedsię-
biorstwa, chociaż nie zawsze jest to zależność wprost proporcjonalna.

Rodzaj zmiany/Wielkość 
przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Duże Ogółem

Zmiany w organizacji pracy 64,0 69,6 67,9 74,2 72,2

Zmiany w sposobie zarządza-
nia firmą 51,2 50,0 51,8 65,6 58,0

Zmiany w sposobie prze-
pływu informacji wewnątrz 
firmy

43,0 57,1 52,7 59,1 55,6

Dodatkowe szkolenia dla 
pracowników 26,7 30,4 50,0 52,7 43,8

Zaistnienie zmian w poszczególnych obszarach działalności przedsiębior-
stwa, będące wynikiem wdrażania technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych, mówi jedynie o wystąpieniu interakcji między TIK a procesami bi-
znesowymi. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa (a także całej gospodarki) 

27 W 42 przedsiębiorstwach zmiany wystąpiły we wszystkich czterech obszarach.

Tabela 3.4. Zmiany w obszarach działalności przedsiębiorstw związane 
z wdrażaniem TIK ze względu na wielkość firmy (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników  
przeprowadzonych badań terenowych.
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istotne jest jednak to, czy i jakie pozytywne oraz mierzalne efekty przynosi 
wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W tym miejscu skupimy się na postulatywnych deklaracjach przedsta-
wicieli przedsiębiorstw, które w sposób subiektywny opisują wartość TIK 
dla funkcjonowania firmy. Najczęściej wskazywanym przez respondentów 
skutkiem wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
jest usprawnienie zarządzania (86%)28 – co prawda jest to kategoria trudna 
do wyrażenia w wartościach pieniężnych, ale niewątpliwie wpływa pozytyw-
nie na wynik finansowy firmy. W następnej kolejności wskazywano na zwięk-
szenie efektywności przedsiębiorstwa (używając języka fachowego powiedzie-
libyśmy o wzroście produktywności firmy – 83%). Z kolei 3/4 badanych było 
zdania, że wykorzystanie TIK prowadzi do wzrostu zysków przedsiębiorstwa 
(efekt finansowy), a także poprawia wizerunek firmy (efekt marketingowy). 
W rezultacie stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a także jego konkurencyjność 
(73%). Innym pozytywnym i wymiernym skutkiem wdrażania TIK jest popra-
wa wydajności pracy (72%) (por. wykres 3.7). I nie jest to deklaracja bez po-
krycia – zgodnie z teorią ekonomii (niezależnie od tego, czy sięgniemy po te-
orię neoklasyczną, czy teorię kapitału ludzkiego) wynagrodzenie pracownika 
powinno odzwierciedlać jego produktywność, czyli wydajność pracy.

Wszystkie fFirmy inwestujące w TIK
niezbędne       70% 85%
zwiększa w   72% 86%
wzmacnia      73% 87%
zwiększa z 75% 85%
poprawia w   75% 90%
większa ef   83% 93%
usprawnia   86% 96%

0 20 40 60 80 
100% 

niezbędne, aby utrzymać się na rynku  

zwiększa wydajność pracowników  

wzmacnia pozycję i konkurencyjność firmy na rynku 

zwiększa zyski 

poprawia wizerunek firmy  

większa efektywność przedsiębiorstwa  

usprawnia zarządzanie firmą  

Firmy inwestujące w TIK Wszystkie firmy 

Wykres 3.7. Efekty wykorzystania TIK w przedsiębiorstwie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 

terenowych

28 W opisie do wykresu 2.7 odsetki wskazań odnoszą się do całej próby przedsiębiorstw. 
Natomiast na wykresie dodatkowo pokazano odsetki wskazań w grupie przedsiębiorstw,
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Skoro tak, to bardziej wydajni pracownicy powinni uzyskiwać wyższe 
wynagrodzenie. W naszym przypadku tę prawidłowość możemy zweryfi-
kować w sposób pośredni, to jest poprzez analizę zależności miedzy śred-
nim wynagrodzeniem brutto w danym przedsiębiorstwie a deklarowanym 
wzrostem wydajności. A zależność ta jest wprost proporcjonalna – to zna-
czy, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 
rósł również odsetek firm, które wskazywały na pozytywny wpływ TIK 
na wydajność pracowników.

Na zakończenie rozważań o efektach wykorzystania technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach należy podkreślić, 
że aż 70% respondentów było przekonanych, że w dzisiejszych realiach 
stosowanie TIK jest warunkiem koniecznym, aby utrzymać się na rynku 
(wykres 3.7).

Bariery wdrażania TIK

Jednym z elementów badania było określenie barier, jakie napotykają 
przedsiębiorstwa w związku z wdrażaniem i wykorzystywaniem techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych. Okazało się, że w badanej po-
pulacji firm 190 z nich (18,9% próby) zadeklarowało, że napotyka jakieś 
bariery utrudniające wdrażanie rozwiązań informatycznych29. 

Do oceny istotności barier zastosowano podejście wykorzystane 
w dwóch wcześniej realizowanych projektach badawczych30, aby mimo 
istnienia pewnych ograniczeń podjąć próbę sprawdzenia, czy wraz z roz-
wojem TIK i rosnącym wykorzystaniem tych technologii w polskich 
przedsiębiorstwach zmienia się sposób postrzegania barier. W kwestio-
nariuszu wywiadu znalazło się więc pytanie dotyczące oceny istotności 
poszczególnych barier, gdzie lista barier i sposób pomiaru ich istotności 
(na skali od „bardzo wysoki” do „nie jest to barierą” – por. tab. 3.5) były 
identyczne we wszystkich trzech badaniach.

które w ciągu ostatnich dwóch lat dokonały inwestycji w TIK. Jak widać w tym dru-
gim przypadku odsetki wskazań są wyższe, co tylko wzmacnia tezę, iż wdrażanie TIK 
przynosi firmom pozytywne efekty.

29 Na podstawie analizy zróżnicowania odpowiedzi ze względu na różne cechy przedsię-
biorstwa (wielkość, lokalizacja, branża czy okres działalności na rynku) nie udało się 
wyodrębnić jakiejkolwiek prawidłowości w rozkładzie odpowiedzi.

30 Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce 
ITQUAL”, realizowany w latach 2005–2008 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
grant „Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy”, realizowany w latach 2008–2010, sfi-
nansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3.1.2.
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Respondenci, którzy wzięli udział w wywiadach w ramach projektu 
„Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produk-
tywność – analiza makro i mikroekonomiczna” i dostrzegli bariery wdra-
żania TIK, ocenili je, co do zasady, jako mało istotne. Dominowały oce-
ny wskazujące na niską bądź średnią rolę poszczególnych barier, a także 
opinie, że te nie stanowią problemu dla wprowadzania rozwiązań telein-
formatycznych w przedsiębiorstwach. Wyjątkiem od tej reguły był brak 
środków finansowych, który przez 23,5% przedsiębiorców został oceniony 
jako bardzo istotna bariera; tylko dla 7,5% respondentów nie stanowiło 
to problemu (tab. 3.5).

Typ bariery/
istotność

Bardzo 
wysoki Wysoki Średni Niski

Nie jest 
to barie-

rą
Średnia 
wartość 

punktowa
w %

Brak środków finan-
sowych 23,5 29,4 29,9 9,6 7,5 2,52

Brak wiedzy lub 
umiejętności 1,1 12,4 23,8 29,7 33,0 1,19

Brak orientacji bizne-
sowej 1,1 8,7 15,8 28,8 45,7 0,91

Brak odpowiednio 
wykształconych pra-
cowników

2,2 10,8 25,4 24,3 37,3 1,16

Brak standardów 
procedur operacyj-
nych

3,3 13,8 22,1 19,3 41,4 1,18

Brak długookreso-
wej strategii rozwoju 
firmy

1,7 8,8 23,2 22,1 44,2 1,02

Brak specyficznego 
oprogramowania 2,7 9,3 20,9 29,1 37,9 1,10

Brak jasno sformuło-
wanego Planu Roz-
woju Informatyczne-
go firmy

2,2 11,0 18,1 22,5 46,2 1,01

Tabela 3.5. Stopień, w jakim poszczególne bariery utrudniają wdrażanie TIK 
w przedsiębiorstwach (n = 190) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 
terenowych.
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Dla każdego typu bariery wyznaczono, na podstawie uzyskanych od-
powiedzi, średnią wartość punktową, określającą w sposób syntetyczny 
wagę danej bariery31. Barierą postrzeganą jako najbardziej utrudniająca 
wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych był brak środ-
ków finansowych (2,52) – co oznacza, że jest ona oceniana na pograniczu 
średniej i wysokiej wagi. W pozostałych przypadkach średnia wartość 
punktowa oscylowała między 0,91 a 1,19 – czyli bariery te były postrzega-
ne jako mało istotne.

Wielicki i Arendt (2010) przeprowadzili analizę porównawczą ba-
rier wdrażania TIK w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) 
w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Kalifornii (Stany Zjednoczone)32. 
Ze względu na różnice w wielkości prób badawczych i inną definicję 
MŚP w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, dokonano norma-
lizacji33 odpowiedzi i dopiero znormalizowane wyniki poddano ana-
lizie porównawczej (tab. 3.6). Analiza Wielickiego i Arendta (2010) 
wskazywała, że sposób postrzegania barier wdrażania technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych jest powiązany ze stopniem goto-
wości danej gospodarki do budowania społeczeństwa informacyjnego 
(określonego za pomocą następujących mierników: TAI – Technology 
Achievement Index, NRI – Networked Readiness Index i KEI – Kno-
wledge Economy Index) – im wyższe wartości wskaźników rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, tym większa była istotność barier 
związanych z brakiem wiedzy i planu wdrażania TIK w przedsiębior-
stwie, a malała rola barier finansowych34. Na tej podstawie Wielicki 
i Arendt postawili hipotezę, iż w miarę rozwoju gospodarki cyfrowej 
w krajach rozwijających się postrzeganie istotności barier wdrażania 
TIK powinno ewoluować w kierunku rosnącego znaczenia ograniczeń 
związanych z wiedzą (w obszarach wiedzy biznesowej, wiedzy i umie-
jętności pracowników czy planowania procesów wdrażania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych).

31 Skalę opisową zastąpiono skalą liczbową, gdzie 0 oznaczało, że dana bariera nie wy-
stępuje, 1 – że utrudnia wdrażanie TIK w małym, 2 – w średnim, 3 – w wysokim, 
4 – w bardzo wysokim stopniu i na tej podstawie obliczono średnią ważoną.

32 W tym celu wykorzystano dane zgromadzone w ramach projektu „Partnerstwo 
na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce ITQUAL” dla Polski, Hi-
szpanii i Portugali oraz przez T. Wielickiego dla przedsiębiorstw z Kalifornii.

33 Zastosowano normalizację zmiennej losowej metodą tzw. standaryzacji Z.
34 W krajach europejskich jako najbardziej istotne postrzegano bariery związane z bra-

kiem środków finansowych, podczas gdy w amerykańskich przedsiębiorstwach głów-
nym problemem był brak planu rozwoju informatycznego firmy.
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Wyszcze-
gólnienie

Stany Zjedno-
czone (2006)

Hiszpania 
(2006)

Portugalia 
(2006)

Polska 
(2006)

Polska 
(2015)

S N S N S N S N S N

Brak środ-
ków finan-
sowych

1,68 0,15 1,82 1,99 1,00 1,72 0,50 0,92 2,52 2,43

Brak wie-
dzy lub 
umiejętno-
ści

1,72 0,41 1,28 0,14 0,92 1,34 0,50 0,92 1,19 –0,14

Brak orien-
tacji bizne-
sowej

1,41 –1,59 1,37 0,45 0,48 –0,73 0,30 –1,81 0,91 –0,68

Brak od-
powiednio 
wykształco-
nych pra-
cowników

1,52 –0,88 0,92 –1,10 0,52 –0,54 0,46 0,38 1,16 –0,19

Brak stan-
dardów 
procedur 
operacyj-
nych

1,59 –0,43 1,08 –0,55 0,56 –0,35 0,39 –0,58 1,18 –0,15

Brak długo-
okresowej 
strategii 
rozwoju 
firmy

1,73 0,47 1,39 0,52 0,40 –1,11 0,40 –0,44 1,02 –0,47

Brak spe-
cyficznego 
oprogra-
mowania

1,67 0,09 1,04 –0,69 0,60 –0,16 0,51 1,06 1,10 –0,31

Brak Planu 
Rozwoju In-
formatycz-
nego firmy

1,93 1,76 1,02 –0,76 0,60 –0,16 0,40 –0,44 1,01 –0,49

Uwaga: S – średnia wartość punktowa przed normalizacją; N – średnia wartość 
punktowa po normalizacji.

Tabela 3.6. Średnie i znormalizowane wartości dla istotności barier
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wielicki, Arendt, 2010) i wyników 

przeprowadzonych badań terenowych.

W związku z tym należałoby się spodziewać, że po niemal dziesięciu la-
tach, podczas których zanotowano istotny wzrost inwestycji w TIK, prze-
kładający się na poprawę wyposażenia przedsiębiorstw w te technologie, 
bariery dotyczące dostępności środków finansowych będą mało istotne, 
a wzrośnie świadomość barier wynikających w niedostatku wiedzy. Jed-
nak rzeczywistość okazała się inna. Jak już powiedziano, za najbardziej 
uciążliwą barierę respondenci biorący udział w badaniu w ramach pro-
jektu „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na pro-
duktywność – analiza makro i mikroekonomiczna” uznali brak środków 
finansowych. Po przeprowadzeniu normalizacji średnich wartości punk-
towych dla poszczególnych barier (kolumna Polska [2015] w tabeli 3.6), 
zgodnie z podejściem opisanym w pracy Wielickiego i Arendta (2010), 
i porównaniu ich z wynikami z roku 2006, okazało się, że waga bariery 
finansowej wzrosła, a pozostałych (poza brakiem orientacji biznesowej 
i standardów procedur operacyjnych) zmalała. Na wytłumaczenie tej sy-
tuacji, odmiennej od przewidywań Wielickiego i Arendta (2010), można 
podać dwie różne przyczyny. Pierwsza nawiązuje do światowego kryzy-
su ekonomicznego oraz jego skutków dla polskiej gospodarki i zakłada, 
że zmniejszenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji 
w TIK, będące efektem polityki kredytowej banków, zmienionej w odpo-
wiedzi na kryzys, mogło rzeczywiście doprowadzić do problemów z fi-
nansowaniem wdrażania TIK – stąd reakcja przedsiębiorców, którzy brali 
udział w badaniu. Natomiast druga przyjmuje, iż w Polsce nie nastąpiła 
ewolucja w postrzeganiu barier wdrażania TIK – przedsiębiorcy nadal 
tkwią w stereotypowym przeświadczeniu, że zapewnienie środków finan-
sowych na inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne jest 
najważniejszym czynnikiem warunkującym powodzenie wdrożenia TIK, 
w rezultacie nie doceniają roli wiedzy i innych czynników komplemen-
tarnych, które decydują o tym, na ile wykorzystanie TIK poprawi wyniki 
przedsiębiorstwa. Jeśli ta druga przyczyna jest dominująca, oznacza to, 
że produktywność firm jest niższa od potencjalnej (ze względu na niższą 
efektywność TIK), a przedsiębiorstwa swoją uwagę skupiają na obszarach, 
które nie mają kluczowego znaczenia dla produktywnego wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Innowacyjność i rola TIK w kreowaniu innowacji

Technologie informacyjne i komunikacyjne są istotnym czynnikiem 
warunkującym innowacyjność tak w skali makro, jak i mikro. Innowacyj-
ność wymaga odpowiedniego środowiska, kreującego przyjazne warunki 
do testowania i wdrażania nowych rozwiązań, których sukces rynkowy 

3.1.3.
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jest często trudny do oszacowania. W przedsiębiorstwach elementem 
infrastruktury wspierającym tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest 
wyodrębniony dział badawczo-rozwojowy (B+R). Oczywiście nie ma 
potrzeby, aby każde przedsiębiorstwo miało własny działy B+R – takie 
rozwiązanie byłoby nieracjonalne, gdyż dział B+R ma rację bytu przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach wysokich technologii, zazwyczaj du-
żych, które stać na wyodrębnienie takiej jednostki. W związku z tym za 
racjonalne należy uznać, że w badanej grupie firm 232 podmioty (23%) 
dysponowały działem B+R. Znacznie częściej były to przedsiębiorstwa 
duże (55,1%) niż mikro (7%), działające od dłuższego czasu (ponad 26 lat 
– 34,4%) niż nowo założone firmy (do 5 lat – 8,1%), o zasięgu międzyna-
rodowym (42,3%) niż lokalnym (24%).

Równocześnie wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że posia-
danie własnego działu badawczo-rozwojowego podnosi innowacyjność 
przedsiębiorstw, rozumianą jako wprowadzanie innowacyjnych rozwią-
zań – niemal 85% firm, które miały dział B+R, wdrożyło takie rozwiąza-
nia w ciągu minionych dwu lat, podczas gdy w grupie przedsiębiorstw 
nie posiadających działu B+R udało się to tylko 1/4 podmiotów. W całej 
badanej populacji przedsiębiorstw wprowadzenie innowacyjnych roz-
wiązań35 zadeklarowało 389 firm (38,6% próby). „Poziom innowacyj-
ności” był zróżnicowany w podobny sposób jak występowanie wyod-
rębnionego działu badawczo-rozwojowego – najczęściej innowacyjne 
rozwiązania zostały wdrożone przez firmy duże, funkcjonujące na rynku 
wiele lat, o stabilnej sytuacji finansowej (mierzonej wzrostem przychodu 
w latach 2012–2014).

Największą popularnością cieszyły się innowacje produktowe, w drugiej 
kolejności były to innowacje organizacyjne. Zbliżona liczba przedsiębiorstw 
zdecydowała się na innowacje procesowe i marketingowe (wykres 3.8).

Istotna rola działu B+R ujawniła się przede wszystkim w przypadku 
innowacji produktowych, które polegają na udoskonaleniu produktów 
wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, przy czym faktyczna innowa-
cja produktowa wymaga znacznej poprawy parametrów technicznych, 
zmiany komponentów i materiałów wykorzystywanych do produkcji czy 
też wprowadzenia na rynek całkowicie nowego produktu. Odpowiednie 
zaplecze do tworzenia i testowania takich rozwiązań jest nieocenione 
– w rezultacie to dział badawczo-rozwojowy był najczęściej wskazywanym 

35 Ocena, czy dane rozwiązanie ma charakter innowacyjny, została dokonana przez 
respondentów – jest to więc, po pierwsze, ocena subiektywna, a po drugie – relatywna, 
gdyż odnosi się do kontekstu działalności konkretnego przedsiębiorstwa (rozwiązanie, 
które w jednym podmiocie zostało ocenione jako innowacyjne, w innym podmiocie 
może mieć charakter standardowej praktyki wykorzystywanej od dłuższego czasu).
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źródłem innowacji produktowej (53,2%), chociaż pozostali pracownicy 
również okazali się istotni dla tego procesu (51,1%).
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W przypadku pozostałych rodzajów innowacji to właśnie pracow-
nicy spoza działu B+R odegrali kluczową rolę w ich wdrożeniu. Przed-
siębiorstwa rzadko sięgały po wsparcie zewnętrznych firm doradczych 
w procesie wprowadzania innowacji. Również imitacja rozwiązań wdro-
żonych uprzednio przez inne firmy nie była zbyt popularna, może poza 
innowacjami marketingowymi i produktowymi (tab. 3.7). Widać więc, 
że przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstwa bazują 
przede wszystkim na własnych zasobach i wiedzy zgromadzonej wewnątrz 
organizacji.

Źródło 
innowacji

Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa

n % n % n % n %

Dział B+R 149 53,2 62 39,2 66 33,3 59 36,4

Pomysły 
pracowni-
ków spoza 
działu B+R 143 51,1 102 64,6 133 67,2 102 63,0

Wykres 3.8. Rodzaje innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w przedsiębiorstwach 
(n = 389; w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 
terenowych
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Źródło 
innowacji

Produktowa Procesowa Organizacyjna Marketingowa

n % n % n % n %

Zewnętrzna 
firma dorad-
cza 12 4,3 14 8,9 14 7,1 22 13,6

Imitacja (za-
pożyczenie) 
innych firm 16 5,7 7 4,4 5 2,5 11 6,8

Tabela 3.7. Źródła innowacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

terenowych.

Technologie informacyjne i komunikacyjne mogą odegrać istotną rolę 
we wdrażaniu wszystkich wymienionych rodzajów innowacji. W przy-
padku innowacji produktowych TIK mogą zostać wykorzystane do za-
projektowania prototypu nowego produktu czy wręcz przeprowadzenia 
wstępnych, wirtualnych testów mających sprawdzić, czy dana konstrukcja 
spełnia wymogi bezpieczeństwa (co znacznie obniża koszty testowania 
prototypowych rozwiązań, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie stoso-
wane są wysokiej klasy technologie inżynierskie). Przykładami innowa-
cji procesowych, które nie byłyby możliwe bez TIK są, miedzy innymi, 
wdrożenie automatycznej linii produkcyjnej, systemu kodów kreskowych 
bądź wykorzystanie oprogramowania służącego optymalizacji tras dostaw. 
TIK w innowacjach organizacyjnych mogą służyć wprowadzaniu zmian 
w procesach biznesowych, w szczególności w organizacji miejsca pracy 
(na co wskazuje się często w literaturze przedmiotu). Z kolei postępu-
jący rozwój Internetu, e-handlu i mediów społecznościowych, opartych 
na TIK, napędza innowacje marketingowe, w ramach których wykorzy-
stuje się nowe metody dotarcia do klienta ze swoją ofertą. Przedstawiciele 
przedsiębiorstw, które w ciągu minionych dwu lat wdrożyły innowacyjne 
rozwiązania, potwierdzili, że TIK stanowiły czynnik wspierający ten pro-
ces, a w wielu przypadkach były warunkiem koniecznym do zaistnienia 
innowacji. Dominowała natomiast opinia, że bez technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych wprowadzenie tych innowacji byłoby utrudnio-
ne. Jedynie 8,7% przedsiębiorców było zdania, że TIK nie miały żadnego 
znaczenia dla wdrożenia innowacji (wykres 3.9). Na podstawie przytoczo-
nych wyników można więc wyciągnąć wniosek, iż TIK stanowiły warunek 
konieczny do zaistnienia pewnych innowacji, zazwyczaj zaś mają charak-
ter warunku dostatecznego.
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Warto również podkreślić, że empirycznie potwierdzono istnienie za-
leżności między wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań a inwestowaniem 
w technologie informacyjne i komunikacyjne – przedsiębiorstwa, które 
zainwestowały w TIK w ciągu minionych dwu lat ponad dwukrotnie częś-
ciej deklarowały wprowadzenie rozwiązań, które mogą zostać uznane za 
innowacyjne.

Wykres 3.9. Znaczenie TIK dla wdrożenia innowacji (n = 389, w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 
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