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Wprowadzenie

W spółcześnie coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że 
takie zjawiska, jak globalizacja, deregulacja czy in-

nowacyjność, wspierane technologiami informacyjno-ko-
munikacyjnymi (TIK), stają się kluczowymi siłami kształ-
tującymi otoczenie ekonomiczne (Spanos i in., 2002). TIK 
wyraźnie zmieniają postrzeganie zjawiska rozwoju, wpły-
wając i modyfikując każdy aspekt gospodarowania, a także 
tworząc zupełnie nowe formy i metody zarządcze. Nic więc 
dziwnego, że w  krajach rozwiniętych niemal 30% całości 
budżetów przeznaczonych na badania i  rozwój przypada 

na wdrożenie i  rozwój TIK (zarówno w  prywatnym, jak 
i publicznym sektorze) (Tarutė, Gatautis, 2014, s. 1219).

Rosnące wykorzystanie TIK we wszystkich obszarach 
życia staje się dominującym zjawiskiem ostatnich dekad. 
Podkreśla się rolę, jaką odgrywają one, będąc silnikiem 
napędowym gospodarki opartej na wiedzy (Kossaï, Pi-
get, 2014). W wyniku tego powstało wiele teoretycznych 
i  praktycznych prac naukowych dotyczących zakresu 
i  charakteru wykorzystania TIK w  przedsiębiorstwach 
i  sektorach gospodarczych. Szczególną uwagę przykuwa 
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zależność pomiędzy wykorzystaniem TIK a  rozwojem 
przedsiębiorstw, zwłaszcza należących do sektora małych 
i  średnich przedsiębiorstw (MSP), ze względu na ich 
specyfikę, która skutkuje znacznie skromniejszym wyko-
rzystaniem TIK, niż ma to miejsce w przypadku dużych 
przedsiębiorstw (Lawson i in., 2003; Stockdale, Standing, 
2006). Wynika to głównie z faktu, iż MSP posiadają znacz-
nie uboższe zasoby finansowe i  ludzkie niż korporacje. 
Mniejszy zakres wykorzystania TIK może z kolei skutko-
wać niższym tempem rozwoju. Pomimo tego wzrost presji 
konkurencyjnej zmusza małe i  średnie przedsiębiorstwa 
do walki o nowe rynki, nowe produkty i nowe kanały dys-
trybucji, zaś wdrażanie TIK stanowi „most”, przez który 
do tych celów można dotrzeć (Nduati i in., 2015, s. 397).

Postęp technologiczno-organizacyjny z  jednej strony 
oraz wysokie koszty wdrażania nowych technologii z dru-
giej strony tworzą konieczność analizy, na ile korzystne 
jest zastosowanie TIK w  organizacjach. Braki wiedzy 
w  aspekcie wpływu technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych na różne aspekty funkcjonowania przedsię-
biorstw skłaniają do sformułowania problemu badawcze-
go. Problemem badawczym zatem jest określenie: Jakie 
mogą wystąpić efekty w związku z wykorzystaniem TIK 
w  procesie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku 
i czy te efekty determinują rozwój mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw?

Celem opracowania jest zidentyfikowanie zależności 
między wykorzystaniem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych a  rozwojem MSP w  południowej Polsce. 
W  artykule dokonano przeglądu wybranej literatury 
przedmiotu z  zakresu wykorzystania technologii ko-
munikacyjno-informacyjnej oraz jej wpływu na rozwój 
przedsiębiorstw z  sektora MSP. Wykorzystano również 
wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku na grupie 
250 przedsiębiorstw.

Charakterystyka technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w literaturze przedmiotu

D ostępność publikacji i badań naukowych dotyczących 
wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych 

na wydajność i  rozwój organizacji jest bardzo szeroka, 
a  dostępne opracowania prezentują tę problematykę 
z różnej perspektywy. M.A.H. Pérez i  inni (2016) zauwa-
żają, iż TIK rozwijają się znacznie intensywniej i wspierają 
efektywność przedsiębiorstw skuteczniej niż starsze tech-
nologie, mając tym samym znaczący wpływ na rozwój 
ekonomiczny poszczególnych krajów. Podkreśla się rów-
nież, że obecne wykorzystanie TIK ma często kluczowy 
wpływ na poprawę efektywności zarządzania firmą, co 
przykłada się na wzrost wartości firmy (Ziółkowska, 2013, 
s.  179). Panuje w  tym względzie zgodność, że właściwe 
i  efektywne wykorzystanie TIK ogólnie wzmacnia pozy-
cję przedsiębiorstw w gospodarce światowej. Dodatkowo 
podkreśla się, że Internet i szybki rozwój TIK są podstawą 
dla nowego globalnego rynku, gdzie „nie istnieją granice 
czasu i  przestrzeni” (Negruşa i  in., 2010). Przedsiębior-
stwa są  uczestnikami tego rynku, oferując w  Internecie 

swoje towary i  usługi, gdzie klienci podejmują decyzje 
o  zakupie i  współpracy w  formie zdalnej. Dla przedsię-
biorstw wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży 
jest odpowiedzią na wymagania współczesnego klienta, 
ponadto Internet umożliwia wejście na rynki globalne 
(Peterson i in., 1997). 

Ciągła potrzeba pozyskiwania nowych technologii 
jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję rynkową. Nie 
jest to tylko możliwość, ale konieczność wprowadzania 
nowych technologii tak, aby nadążyć za poziomem TIK 
u  bezpośrednich konkurentów rynkowych (Burinskiene, 
Pipiriene, 2013). Spotkać można często stwierdzenie, że 
nawet jeśli przedsiębiorstwo nie wykazuje wewnętrznej 
potrzeby pozyskiwania nowych technologii, to jest ono 
zmuszone do ciągłych unowocześnień z uwagi na rosnącą 
presję konkurencyjną. Podmioty gospodarcze porównują 
bowiem ryzyko utraty korzyści wynikających z przewagi 
konkurencyjnej w  wyniku opóźnień we wprowadzaniu 
TIK z możliwościami, jakie mogą uzyskać poprzez zasto-
sowanie nowych technologii (Gallego i in., 2014). Można 
zatem wnioskować, że inwestowanie w nowe rozwiązania 
technologiczne i komunikacyjne wynika z chęci osiągnię-
cia sukcesu przez firmę na wysoko konkurencyjnym ryn-
ku, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(Kossaï, Piget, 2014).

Firmy mogą korzystać z  technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych dla różnych, ale kompatybilnych zasto-
sowań, powiązanych ogólnie z  oferowaniem informacji, 
komunikacją i  wymianą informacji. Bardzo ważna jest 
również automatyzacja wewnętrznych procesów bizneso-
wych. Zastosowanie TIK ma wpływ na każdy aspekt życia 
organizacji, zmieniając m.in. sposób, w  jaki prowadzona 
jest działalność gospodarcza (Negruşa, Gică Oana, 2010). 
A. Bayo-Moriones i  inni (2013) podkreślają, że TIK mają 
znaczący wpływ na poprawę komunikacji, szczególnie 
w  sektorze MSP. Dobra i  sprawna komunikacja wpływa 
z kolei na lepsze wyniki z działalności przedsiębiorstw sek-
tora MSP.

Istotne znaczenie podczas wdrażania TIK ma czas, 
w jakim przedsiębiorstwo wdraża nowe technologie. W li-
teraturze można znaleźć badania wskazujące, że wdroże-
nie nowych technologii przynosi wymierne korzyści tylko 
w  przypadku pionierów, tj. podmiotów wdrażających je 
najwcześniej. Korzyści te są  znacznie mniejsze lub nie 
ma ich wcale w  przypadku firm naśladujących, tj. wdra-
żających technologie, które zostały już znacznie wcześniej 
wprowadzone przez inne firmy z danej branży, czyli kon-
kurentów (Gallego i  in., 2014). Nowe TIK sprawiają, że 
podbój nowych rynków staje się łatwiejszy oraz poprawia 
się poziom konkurencyjności tych rynków. Na rysunku 
1 pokazane zostały obszary, na które mają wpływ techno-
logie informacyjno-komunikacyjne podczas funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. 

TIK spowodowały diametralną zmianę w  sposobach 
zarządzania przedsiębiorstwem. Dają one możliwość 
akumulacji ogromnego zasobu informacji w  sposób zor-
ganizowany, tj. w  postaci różnorodnych baz danych, jak 
również możliwość automatycznego przetwarzania tych 
informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Wykorzystanie TIK pozwala także decydentom osiągać 
przewagę dzięki szybkiej reakcji na zmiany rynkowe 
i  potrzeby klientów. Technologie informacyjno-komuni-
kacyjne w  przedsiębiorstwie są  niezbędne do tworzenia 
zupełnie nowych rozwiązań w  zakresie magazynowa-
nia, przetwarzania, przekazywania i  wymiany infor-
macji z  otoczeniem, jak również wewnątrz organizacji 
(Setiowati i  in., 2015). Badania nad zastosowaniem TIK 
w  przedsiębiorstwach wskazują, że stopa zwrotu z  inwe-
stycji niematerialnych (cyfrowych) jest wyższa niż stopa 
zwrotu z inwestycji w aktywa rzeczowe (Díaz-Chao i in., 
2015, s.  1439), co w  wyraźny sposób wpływa na wyniki 
ekonomiczne przedsiębiorstwa (Cardona i in., 2013). Jed-
nakże należy pamiętać, że wdrażanie TIK jest zazwyczaj 
kosztowne, a  dodatkowo wymaga wprowadzania istot-
nych zmian organizacyjnych. Stąd korzyści ekonomiczne 
z wdrożenia TIK mogą być widoczne dopiero po pewnym 
czasie od ich wdrożenia, co dla wielu podmiotów stanowi 
istotną przeszkodę (Pérez i in., 2016).

Można zatem ogólnie stwierdzić, że wdrożenie technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych ma pozytywny wpływ 
na działalność organizacji. Niestety, badania w  tym ob-
szarze skupiają się głównie na dużych przedsiębiorstwach, 
pomijając małe i  średnie firmy, które posiadają słabszą 
pozycję rynkową i powinny w szczególny sposób skupić się 
na możliwościach, jakie daje zastosowanie nowych techno-
logii w działalności gospodarczej. Ponadto zakres i tempo 
wdrażania TIK jest też uzależniony od specyfiki konkret-
nej branży (Setiowati i  in., 2015). Wcześniejsze badania 
wskazują ponadto, że korzyści z wdrożenia TIK różnią się 
w  zależności od rodzaju działalności –  przykładowo naj-
mniejsze korzyści zanotowano u mikrofirm produkcyjnych 
i usługowych (Tan, 2009). Podkreślić należy, że podaż no-
wych rozwiązań TIK dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw jest zasadniczo ograniczona ich możliwościami 
finansowymi, ale i posiadanymi zasobami ludzkimi. Dodat-
kową barierą dla wdrożenia TIK w tych przedsiębiorstwach 
jest niski poziom wiedzy i umiejętności w obszarze wyko-
rzystania (obsługi) nowych rozwiązań technologicznych 
i komunikacyjnych (Hušek, 2015; Betakova i in., 2014).

Metodyka badań i charakterystyka 
badanej grupy 

P rzeprowadzone badania własne miały na celu ziden-
tyfikowanie zależności pomiędzy wykorzystaniem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w proce-
sie funkcjonowania przedsiębiorstw a ich rozwojem w cią-
gu ostatnich trzech lat wśród mikro-, małych i  średnich 
przedsiębiorstw (sektora MSP) prowadzących działalność 
w południowej Polsce. Aby zrealizować cel opracowania, 
postawiono na następujące pytanie badawcze: Czy wystę-
puje zależność pomiędzy koniecznością wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych a  rozwojem 
przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce?

Odpowiedź na powyższe pytanie badawcze starano 
się znaleźć, wykorzystując narzędzie badawcze, jakim 
był autorski kwestionariusz ankiety składający się z  24 
zamkniętych i  półotwartych pytań oraz z  metryczki. 
Sporządzony kwestionariusz ankiety został skierowany 
zarówno do firm produkcyjnych, handlowych, jak i usłu-
gowych. Ankieta była anonimowa, co zdaniem autorek, 
zachęciło respondentów do wyrażania opinii na temat 
rozwoju ich przedsiębiorstw. Ponadto dla potrzeb badania 
zdefiniowano TIK (technologie informacyjno-komuni-
kacyjne), gdzie przyjęto, że są to wszelkie działania zwią-
zane z  wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych 
i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także 
gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfro-
wych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Badanie przeprowadzone zostało w 2016 roku na gru-
pie 250 przedsiębiorstw w województwach: śląskim, opol-
skim oraz świętokrzyskim. Dobór próby badawczej miał 
charakter celowy.

Badana grupa przedsiębiorstw nie była w pełni repre-
zentatywna, stąd badanie należy traktować jako badanie 
pilotażowe, służące dalszemu poznaniu problemu w przy-
szłości poprzez przeprowadzenie badań reprezentatyw-
nych. Wielkość grupy badawczej pozwala z  pewnością 
na sformułowanie wstępnych wniosków i  znalezienie 

Rys. 1. Wpływ TIK na organizację
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Consoli, 2012, s. 94)
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prawidłowości, które można weryfikować w  toku badań 
właściwych. 

W badaniu wyróżniono 164 mikrofirmy zatrudniające 
do 9  pracowników, co stanowiło prawie 66% badanych 
przedsiębiorstw, 67 małych firm zatrudniających od 10 do 
49 pracowników (27% wskazań) oraz 19 średnich przed-
siębiorstw, zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 
W  badaniu najliczniejszą grupę stanowiły firmy, które 
funkcjonują powyżej 10 lat, w sumie stanowiły one 57,2% 
wszystkich badanych przedsiębiorstw. Kolejna grupa pod 
względem wielkości to firmy prowadzące swoją działal-
ność od 5 do 10 lat, stanowią one prawie 20,8% wszystkich 
firm. Młode firmy wchodzące na rynek oraz funkcjonujące 
do 5 lat stanowią 22% badanych przedsiębiorstw. Ponadto 
okazuje się, że 54% wszystkich badanych firm to firmy ro-
dzinne, których przedsiębiorcy zadeklarowali, iż w firmie 
pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, przy czym 
przynajmniej jeden z nich jest w zarządzie firmy lub jest 

jej właścicielem. Większość właścicieli badanych firm to 
mężczyźni, stanowili oni 69% respondentów.

Wyniki badań 

N a podstawie przeprowadzonych badań okazało się, 
że w  ostatnich trzech latach działalności rozwój 

przedsiębiorstw sektora MSP nastąpił w przypadku 80,4% 
wszystkich firm, w tym w przypadku ponad 30% rozwój 
był zdecydowany. 

Sytuację tę opisują właściciele firm lub ich menedżero-
wie, którzy określają, iż rozwój jest zauważalny i wpływa 
pozytywnie na pozycję konkurencyjną na rynku. W przy-
padku 20% badanych przedsiębiorstw sektora MSP taki 
rozwój przedsiębiorstw nie nastąpił (rys. 2).

Jednocześnie badane przedsiębiorstwa wskazują, że 
rozwój przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, jed-
nym z nich jest wykorzystanie technologii informacyjnych 

Rys. 2. Rozwój przedsiębiorstw sektora MSP (n = 250)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Postrzeganie przydatności TIK w funkcjonowaniu firmy z sektora MSP (%) (n=250)
Źródło: opracowanie własne 
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i  komunikacyjnych. Wykorzystanie TIK podczas prowa-
dzenia działalności gospodarczej w grupie przedsiębiorstw 
sektora MSP jest konieczne zdaniem 82,4% badanych, 
a  w  przypadku średnich przedsiębiorstw –  zdaniem aż 
94,7% respondentów (rys. 3). Wyniki takie pokazują, iż 
respondenci zdają sobie sprawę, iż wykorzystanie techno-
logii informacyjnych i  komunikacyjnych jest niezbędne 
w obecnie zmiennych warunkach otoczenia oraz wysokie-
go poziomu konkurencyjności.

Przeprowadzone badania pokazują, że konieczność 
wykorzystania TIK w  przedsiębiorstwie zauważają fir-
my, które się rozwinęły, jak też firmy, które nie deklarują 
rozwoju w ostatnich 3  latach działalności (Chi-square = 
= 6,639). W  grupie przedsiębiorstw sektora MSP, które 
rozwinęły się, dominują jednak respondenci, którzy łączą 
rozwój ich firm z koniecznością wykorzystania TIK (łącz-
nie 169 wskazań, co stanowi 68,4% wszystkich odpowie-
dzi), natomiast w grupie przedsiębiorstw nierozwijających 
się konieczność wykorzystania TIK w  przedsiębiorstwie 
wskazuje 30 respondentów, a aż 13 badanych firm nie ma 
na ten temat zdania lub nie widzi takiej potrzeby (rys. 4).

Związki pomiędzy zmiennymi wielkością przedsię-
biorstwa a wpływem wykorzystania TIK na rozwój przed-
siębiorstw analizowano, szacując współczynniki korelacji 
rangowych Gamma. Za istotne przejęto prawdopodobień-
stwo testowe na poziomie p<0,05. Podczas analizy korela-
cji wykorzystano program statystyczny Statistica 12.5.

Na podstawie badań okazało się, że zintensyfikowanie 
wykorzystania technologii informacyjnych i  komuni-
kacyjnych w  działalności przedsiębiorstw sektora MSP 
wpływa na rozwój przedsiębiorstw w  ostatnim (trzylet-
nim) okresie ich działalności. W grupie badanych przed-
siębiorstw stwierdzono istotną zależność statystyczną na 
poziomie p<0,05 dla całego sektora MSP (gamma=0,425), 
jak również dla mikrofirm (gamma=0,394) oraz małych 
firm (gamma=0,331), zatrudniających do 49 pracowni-

ków najemnych. Wnioskować można zatem, że wraz ze 
wzrostem stopnia i  intensywności wykorzystania TIK 
w firmach w ostatnich 3 do 5 lat nastąpił większy rozwój 
przedsiębiorstw, dotyczy to zarówno całej badanej grupy, 
jak i mikro- i małych firm. W przypadku średnich przed-
siębiorstw zależności statystycznej nie stwierdzono, co 
wynika prawdopodobnie z małej liczebności tej wielkości 
przedsiębiorstw w badaniu.

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania na grupie mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność 

na terenie południowej Polski miały na celu zidentyfiko-
wanie zależności pomiędzy wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i  komunikacyjnych w  procesie funkcjo-
nowania przedsiębiorstw a  ich rozwojem w  ciągu ostat-
nich trzech lat. 

Przeprowadzone badania empiryczne i  statystyczna 
analiza uzyskanych danych pozwoliły na uzupełnienie 
wiedzy w obrębie problemu badawczego, tj. Istnieje zależ-
ność pomiędzy koniecznością wprowadzenia technologii 
informacyjno-komunikacyjnych a  rozwojem przedsię-
biorstw z sektora MSP w Polsce.

Z  przeprowadzonych badań ankietowych wynika 
bowiem, że wśród badanych firm aż 80,4% deklaruje 
rozwój, w  tym ponad 30% zdecydowany rozwój, który 
jest zauważalny i wpływa pozytywnie na pozycję konku-
rencyjną na rynku w ostatnich trzech latach działalności 
firmy. Jednym z  koniecznych czynników wpływających 
na rozwój jest wykorzystanie technologii informacyjnych 
i  komunikacyjnych w  przypadku 82,4% przedsiębiorstw 
sektora MSP. Konieczność wykorzystania TIK w przedsię-
biorstwie zauważają firmy, które się rozwinęły, jak również 
firmy, które nie deklarują rozwoju w  ostatnich 3  latach 
działalności. W  grupie przedsiębiorstw, które rozwinęły 

Rys. 4. Konieczność wykorzystania TIK a rozwój przedsiębiorstw sektora MSP (n=250)
Źródło: opracowanie własne
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się, dominują jednak respondenci, którzy łączą rozwój 
z koniecznością wykorzystania TIK. Wydaje się zatem, że 
wdrażanie TIK staje się koniecznością przy generowaniu 
wzrostu przedsiębiorstwa, zwłaszcza tego opartego na wie-
dzy. Idąc dalej, wykorzystanie TIK w przedsiębiorstwach 
wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny kraju, mając 
na uwadze, że jest on generowany w znacznym zakresie 
przez sektor przedsiębiorstw, wśród których MSP odgry-
wają dodatkowo wiele funkcji społecznych. Oczywiście 
charakterystyka wpływu omawianych technologii na roz-
wój MSP nie jest pełna bez omówienia barier absorpcji 
TIK o charakterze finansowym, technologicznym czy ze 
strony zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Stąd tematyka 
ta może być dalej rozwijana i pogłębiana. 

Reasumując, przeprowadzona analiza statystyczna 
wyników badania potwierdza, że zintensyfikowane wyko-
rzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
determinowało, w pozytywny sposób, ich rozwój w ostat-
nich trzech latach funkcjonowania na rynku.

Warto rozważyć przeprowadzenie podobnych badań 
wśród większej populacji celem znalezienia prawidło-
wości i  wskazania rekomendacji przedsiębiorstwom wy-
korzystującym TIK w  procesie zarządzania i  funkcjono-
wania na rynku. Jednocześnie ciekawe mogą być wyniki 
badań w  poszczególnych sektorach czy w  grupach firm 
produkcyjnych i usługowych.
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The Influence of ICT Implementation 
on the Development of Enterprises 
in the SME Sector – Research Results

Summary

The adoption of information and communication 
technology has become one of the relevant determinants 
of enterprises development, and the need for and the 
intensification of the ICT adoption is essential in changing 
environmental conditions and when firms operate on 

highly competitive markets. The main aim of the paper is 
to develop literature studies and identify the correlations 
between the increase of the ICT adoption in the process 
of SMEs functioning and their development over the last 
3  years based on own, empirical research conducted in 
Polish enterprises from the SME sector in 2016 in Poland.
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