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Streszczenie 
 
 Celem artyku u jest porównanie zakresu korzystania z rozwi za  e-biznesowych 
przez ma e i rednie przedsi biorstwa w krajach UE-27. Typologi  krajów okre lono na 
podstawie syntetycznych mierników wyznaczonych  za pomoc  metody TOPSIS. Jako 
dane ród owe wykorzystano dane dotycz ce korzystania z ICT przez przedsi biorstwa 
w 2013 i 2014 roku, które s  udost pniane przez Eurostat.  
S owa kluczowe: e-biznes, MSP, technologie informacyjno-komunikacyjne, miernik 
syntetyczny, TOPSIS. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przedsi biorstwa nale ce do sektora MSP odgrywaj  wa n  rol  w gospodar-
ce. W 2013 roku stanowi y one 99,8% przedsi biorstw krajów UE-28 i wytworzy y 
58,1% warto ci dodanej, a ich udzia  w tworzeniu miejsc pracy wynosi  66,9%. 
Zaliczane do sektora MSP przedsi biorstwa ma e i rednie stanowi y 7,4% wszyst-
kich przedsi biorstw, ale ich udzia y w warto ci dodanej i zatrudnieniu to odpo-
wiednio 36,5% i 37,8% (European Commission 2014). 
 Niezale nie od wielko ci i rodzaju prowadzonej dzia alno ci przedsi biorstwa 
stosuj  technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i rozwi zania e-biznesowe. 
Ich wdro enie mo e przynie  MSP wiele korzy ci, m.in. usprawnienie procesów 
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biznesowych, popraw  efektywno ci i sprawno ci, zwi kszenie konkurencyjno ci 
oraz innowacyjno ci produktów i us ug1. 
 W literaturze przedmiotu cz sto poruszana jest problematyka barier utrudnia-
j cych wdra anie ICT i rozwi za  e-biznesowych w MSP. Wymienia si  w ród 
nich m.in. problemy z finansowaniem inwestycji, bariery umiej tno ciowe, proble-
my w zakresie znalezienia odpowiedniego rozwi zania e-biznesowego (zob. Arendt 
2009, s. 87–91). 
 Celem niniejszej pracy jest zbadanie i porównanie zakresu korzystania 
z rozwi za  e-biznesowych przez ma e i rednie przedsi biorstwa w krajach UE-27.  
 
 
1. Metodyka i dane empiryczne 
 
 W analizie porównawczej wykorzystano dane Eurostatu na temat korzystania 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsi biorstwa spoza sektora 
finansowego w 2013 i 2014 roku2. Ocen  zakresu stosowania przez firmy rozwi -
za  e-biznesowych przeprowadzono wykorzystuj c pi tna cie wska ników:  

– Odsetek przedsi biorstw, które dokonuj  zakupów za po rednictwem sieci 
komputerowych (X1). 

– Odsetek przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia za po rednictwem 
sieci komputerowych (X2). 

– Odsetek przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia za po rednictwem 
strony internetowej (X3). 

– Odsetek przedsi biorstw otrzymuj cych zamówienia jako wiadomo ci typu 
EDI (X4). 

– Odsetek przedsi biorstw korzystaj cych z oprogramowania ERP w celu 
wymiany informacji mi dzy ich ró nymi obszarami funkcjonalnymi (X5). 

– Odsetek przedsi biorstw korzystaj cych z oprogramowania typu CRM (za-
rz dzanie relacjami z klientami) (X6). 

– Odsetek przedsi biorstw, które korzystaj  z Internetu w kontaktach z ad-
ministracj  w celu wysy ana wype nionych formularzy drog  elektroniczn  
(X7). 

– Odsetek przedsi biorstw wykorzystuj cych Internet w kontaktach z admi-
nistracj  publiczn  w celu obs ugi (ca kowicie drog  elektroniczn ) proce-
dur zwi zanych z deklaracjami podatku VAT (X8). 

                                                 
1  Przegl d literatury na temat potencjalnych bezpo rednich i po rednich efektów oddzia-

ywania ICT na wydajno  (performance) MSP znajduje si  m.in. w pracy (Tarut , Gatautis 
2014). 

2  Dane te pobrano z bazy danych Statistics on ENT (NACE Rev 2 in ACCESS 223 MB) v 
7th Dec 2014 udost pnionej na stronie WWW Eurostatu: ec.europa.eu/eurostat/web/information-
society/data/comprehensive-database. 
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– Odsetek przedsi biorstw korzystaj cych z Internetu w celu dost pu do do-
kumentów i specyfikacji przetargowych w systemach elektronicznych za-
mówie  publicznych oraz oferowania towarów lub us ug w tych systemach 
(X9). 

– Odsetek przedsi biorstw wysy aj cych lub odbieraj cych e-faktury w stan-
dardowej formie pozwalaj cej na automatyczne przetwarzanie i wysy aj -
cych/odbieraj cych zamówienia za po rednictwem jakichkolwiek sieci 
komputerowych (X10). 

– Odsetek przedsi biorstw wyposa aj cych swoich pracowników w urz -
dzenia przeno ne, które umo liwiaj  mobilne po czenie z Internetem 
w celach s u bowych (X11). 

– Odsetek przedsi biorstw, które wykorzystuj  media spo eczno ciowe (so-
cial media) w dowolnym celu (X12). 

– Odsetek przedsi biorstw posiadaj cych w asne strony internetowe (X13). 
– Odsetek przedsi biorstw wykorzystuj cych strony internetowe w celu pre-

zentacji katalogów lub cenników (X14). 
– Odsetek przedsi biorstw, których strona internetowa pozwala na personali-

zacj  jej zawarto ci dla cz stych/sta ych u ytkowników (X15).  
 Warto ci zmiennych diagnostycznych od X7 do X14 dotyczy y roku 2013, 
a pozosta e wska niki – roku 2014. Dobieraj c zmienne diagnostyczne (wska niki 
cz stkowe) kierowano si  przede wszystkimi kryteriami merytorycznymi. 
 W celu syntetycznego okre lenia zakresu korzystania z rozwi za   
e-biznesowych zastosowano metod  TOPSIS3. Wszystkie zmienne diagnostyczne 
to stymulanty, zatem jako wzorzec (kraj idealny) przyj to kraj o maksymalnych 
warto ciach wska ników, a antywzorzec rozwoju zosta  zdefiniowany jako kraj 
o ich najni szych warto ciach. Do normalizacji zmiennych zastosowano przekszta -
cenie zij = (xij-aj)/bj, gdzie aj – rednia arytmetyczna warto ci j-ego wska nika, bj – 
odchylenie standardowe warto ci j-ego wska nika.  
 Na podstawie warto ci mierników syntetycznych dokonano typologii krajów 
ze wzgl du na zakres stosowania rozwi za  e-biznesowych w ma ych, rednich 
i du ych przedsi biorstwach. Do okre lenia granic klas wykorzystano rednie (W ) 
oraz odchylenia standardowe )(Ws  warto ci mierników dla poszczególnych grup 
przedsi biorstw i zdefiniowano sze  typów krajów: zakres bardzo szeroki: 

)(2 WsWWi , zakres szeroki: )(2)( WsWWWsW i , zakres powy ej 
redniego: )(WsWWW i , zakres poni ej redniego: WWWsW i)( , 

zakres w ski: )()(2 WsWWWsW i , zakres bardzo w ski: 
)(2 WsWWi . 

                                                 
3  Dok adny opis tej metody mo na znale  m.in. w monografii F. Wysockiego (Wysocki 

2010).  
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2.  Wielko  firmy a zakres korzystania z rozwi za  e-biznesowych w krajach 
UE-27 

 
 Do przeprowadzenia analizy porównawczej popularno ci rozwi za   
e-biznesowych wykorzystano dane dotycz ce firm spoza sektora finansowego 
i zatrudniaj cych przynajmniej dziesi ciu pracowników. W tabeli 1 zestawiono 
odsetki korzystaj cych, które zosta y wyliczone na podstawie danych ze wszystkich 
krajów UE-27 cznie. Okazuje si , e wi kszo  firm (wi cej ni  70%) posiada a 
w asn  stron  internetow  (X13) i korzysta a z us ug e-administracji w celu wysy a-
nia wype nionych formularzy (X7). Ponadto wi cej ni  po owa przedsi biorstw 
sk ada a deklaracje VAT drog  elektroniczn  (X8) i wyposa a a swoich pracowni-
ków w sprz t mobilny (X11). Mniej popularne by o dokonywanie zakupów za po-
rednictwem sieci (X1) i korzystanie ze stron internetowych w celu prezentacji kata-

logów lub cenników (X14). Bardzo ma o popularne by o otrzymywanie zamówie  
w postaci wiadomo ci typu EDI (X4), umo liwianie personalizacji zawarto ci stron 
(X15) oraz korzystanie z elektronicznego dost pu do dokumentów przetargowych 
(X9). 
 

Tabela 1 
Odsetki firm stosuj cych rozwi zania e-biznesowe w krajach UE-27*  

 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

W 37,6 17,7 13,6 6,6 31,1 30,0 74,2 58,7 11,6 16,1 53,8 30,4 73,7 35,9 7,7 

M 35,6 15,7 12,6 5,1 25,7 26,6 71,8 56,2 10,4 14,1 49,3 28,5 70,8 33,8 6,8 

S 45,4 25,3 17,5 12,2 54,4 44,7 85,2 70,0 16,4 23,7 74,3 37,6 86,9 45,7 11,0 

D 58,0 40,2 25,0 25,2 75,9 58,2 90,5 76,4 21,7 40,3 89,9 51,8 92,8 51,3 17,2 
* W – firmy ogó em, M – firmy ma e, S – firmy rednie, D – firmy du e 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 

 
 Analiza odsetków odpowiadaj cych poszczególnym grupom firm wykazuje, 
e odsetki korzystaj cych ma ych firm by y zawsze ni sze od warto ci „przeci t-

nych” (tj. odsetków wyznaczonych dla wszystkich badanych firm ogó em) i ró nice 
te wynosz  od 3% do 23%. Stosowanie rozwi za  e-biznesowych w firmach red-
nich by o najbardziej popularne i odsetki firm korzystaj cych by y wi ksze od 
„przeci tnych” o od 15% do 85%. Z rozwi za  e-biznesowych najcz ciej korzysta-
y du e firmy, a wyliczone dla nich warto ci wska ników ró ni y si  od „przeci t-

nych” o od 22% do 28%.  
 Najmniejsze ró nice wyst powa y mi dzy odsetkami firm wysy aj cych wy-
pe nione formularze drog  elektroniczn  (X7). Stosunkowo ma e by o tak e zró ni-
cowanie odsetków firm: sk adaj cych deklaracje VAT (X8), posiadaj cych w asne 
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strony internetowe (X13), udost pniaj cych katalogi i cenniki na stronach WWW 
(X14), dokonuj cych zakupów za po rednictwem sieci komputerowych (X1).  
 Znacznie ró ni y si  odsetki przedsi biorstw: korzystaj cych z e-faktur (X10) 
i z oprogramowania ERP (X5), umo liwiaj cych personalizacj  zawarto ci stron 
(X15), otrzymuj cych zamówienia za po rednictwem sieci komputerowych (X2). 
Najwi ksze dysproporcje by y w przypadku odsetka firm otrzymuj cych zamówie-
nia jako wiadomo ci typu EDI (X4).  
 
 
3.  Zró nicowanie zakresu korzystania z wybranych rozwi za  e-biznesowych 

przez ma e i rednie przedsi biorstwa w krajach UE-27 
 
 Niniejszy rozdzia  zawiera wyniki analizy odsetków ma ych i rednich firm 
korzystaj cych z rozwi za  e-biznesowych w poszczególnych krajach UE-27.  
 
Przedsi biorstwa rednie  
 Wykres na rys. 1 przedstawia warto ci podstawowych statystyk opisowych dla 
pi tnastu szeregów statystycznych obrazuj cych kszta towanie si  odsetków firm 
rednich korzystaj cych z wybranych rozwi za  w poszczególnych krajach UE-27.  

  

 
Rys. 1.  Podstawowe statystyki opisowe zmiennych diagnostycznych – firmy rednie 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 
 
 Na ich podstawie mo na m.in. stwierdzi , e bardzo du  popularno ci  cie-
szy o si  wysy anie formularzy drog  elektroniczn  (X7), sk adanie deklaracji VAT 
(X8), wyposa anie pracowników w sprz t mobilny (X11) i posiadanie stron interne-
towych (X13). rednio ponad po owa tych firm korzysta a z oprogramowania ERP 
(X5) oraz udost pnia a katalogi i cenniki na stronach WWW (X14). Jednocze nie 
niskie (tj. mi dzy 10% a 20%) by y rednie odsetki firm otrzymuj cych zamówienia 
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za po rednictwem strony internetowej (X3) i jako wiadomo ci typu EDI (X4), 
umo liwiaj cych personalizacj  zawarto ci stron dla (X15). W ród rozpatrywanych 
rozwi za  nie by o adnego, które mo na by oby uzna  za bardzo rzadko stosowa-
ne, tj. takiego, z którego korzysta o rednio mniej ni  10% firm. 
 Wyra nie widoczne jest zró nicowanie zakresów zmienno ci wska ników. 
Bardzo du y by  rozst p odsetków firm: korzystaj cych z zakupów za po rednic-
twem sieci komputerowych (X1), sk adaj cych deklaracje VAT (X8), udost pniaj -
cych katalogi i cenniki na stronach WWW (X14). rednie warto ci by y bardzo 
zró nicowane, wi c do porównania dysproporcji wyst puj cych mi dzy krajami 
zastosowano wspó czynnik zmienno ci V. Najmniejszym zró nicowaniem charak-
teryzowa  si  odsetek firm wyposa aj cych pracowników w sprz t mobilny (X11), 
stosunkowo niewielkie (V < 20%) by o zró nicowanie odsetków firm wysy aj cych 
formularze drog  elektroniczn  (X7) i posiadaj cych strony internetowe (X13). Bar-
dzo du e ró nice (V > 45%) wyst powa y mi dzy krajami UE-27 w korzystaniu 
przez rednie firmy z e-faktur (X10) i z zamówie  w formie wiadomo ci EDI (X4) 
oraz w umo liwianiu personalizacji zawarto ci stron (X15).  
 
Przedsi biorstwa ma e 
 Wykres na rys. 2 przedstawia warto ci statystyk opisowych dla wska ników 
mierz cych zakres stosowania rozwi za  e-biznesowych w firmach ma ych.  
 

 
Rys. 2.  Podstawowe statystyki opisowe zmiennych diagnostycznych – firmy ma e 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 
 
 Bardzo popularne by o w tych firmach tylko wysy anie formularzy drog  elek-
troniczn  (X7) i posiadanie stron internetowych (X13). rednio ponad po owa ma-
ych firm sk ada a drog  elektroniczn  deklaracje VAT (X8) oraz wyposa a a pra-

cowników w sprz t mobilny (X11). Jednocze nie niskie (tj. mi dzy 10% a 20%) 
by y rednie odsetki firm otrzymuj cych zamówienia za po rednictwem sieci kom-
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puterowych (X2) oraz strony internetowej (X3), korzystaj cych z elektronicznego 
dost pu do dokumentów przetargowych (X9) i z e-faktur (X10). Bardzo rzadko ma e 
firmy korzysta y ( rednio mniej ni  10% firm) z mo liwo ci otrzymywania zamó-
wie  jako wiadomo ci typu EDI (X4) oraz personalizacji zawarto ci stron WWW 
(X15). 
 Na wykresie wyra nie jest widoczny bardzo du y rozst p dla odsetków firm: 
korzystaj cych z zakupów za po rednictwem sieci komputerowych (X1) oraz sk a-
daj cych deklaracje VAT (X8). Na podstawie warto ci wspó czynników zmienno ci 
V mo na stwierdzi , e najmniejszym zró nicowaniem charakteryzowa  si  odsetek 
firm wysy aj cych formularze drog  elektroniczn  (X7), stosunkowo niewielkie 
(V < 20%) by o tak e zró nicowanie odsetka firm posiadaj cych strony internetowe 
(X13). Bardzo du e ró nice (V > 45%) wyst powa y w korzystaniu przez ma e fir-
my z e-faktur (X10), z elektronicznego dost pu do dokumentów przetargowych (X9) 
i z zamówie  w formie wiadomo ci EDI (X4), w dokonywaniu zakupów za po red-
nictwem sieci komputerowych (X1), a tak e w umo liwianiu personalizacji zawar-
to ci stron (X15).  
 
Porównanie popularno ci rozwi za  e-biznesowych w ma ych i du ych firmach 
 rednie warto ci wszystkich wska ników wyznaczonych dla firm rednich 
by y wi ksze od tych e warto ci obliczonych dla firm ma ych. Firmy rednie 
o wiele cz ciej korzysta y z bardzo zaawansowanych rozwi za  e-biznesowych, 
np. rednie odsetki rednich firm otrzymuj cych zamówienia jako wiadomo ci typu 
EDI (X4) i korzystaj cych z oprogramowania ERP (X5) by y ponad dwa razy wi k-
sze od rednich odsetków firm ma ych. Nieco mniejsze ró nice (tj. redni odsetek 
firm rednich by  wi kszy o 54–66% od redniego odsetka firm ma ych) wyst po-
wa y mi dzy odsetkami firm: otrzymuj cych zamówienia za po rednictwem sieci 
komputerowych (X2), korzystaj cych z oprogramowania typu CRM (X6) i z  
e-faktur (X10), umo liwiaj cych personalizacj  zawarto ci stron (X15). Stosunkowo 
ma o (tj. o od 17% do 25%) ró ni y si  odsetki w przypadku mniej skomplikowa-
nych i kosztownych rozwi za , czyli pozwalaj cych na: wysy anie formularzy dro-
g  elektroniczn  (X7), sk adanie deklaracji VAT (X8), posiadanie w asnej strony 
internetowej (X13), udost pnianie katalogów na stronach WWW (X14), dokonywa-
nie zakupów za po rednictwem sieci komputerowych (X1). 
 
 
4. Typologia krajów UE-27 na podstawie warto ci mierników syntetycznych 
  
 Wszystkie wst pnie wybrane zmienne diagnostyczne charakteryzowa y si  
wystarczaj c  zdolno ci  dyskryminacyjn  (V > 10%). Z powodu ma ej pojemno ci 
informacyjnej ze zbioru zmiennych diagnostycznych zosta y usuni te wska niki 
dotycz ce otrzymywania zamówie  przez sieci komputerowe i posiadania w asnej 
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strony internetowej. Na podstawie warto ci wska ników cz stkowych wyznaczono 
za pomoc  metody TOPSIS syntetyczne mierniki oddzielnie dla firm du ych (D), 
rednich (S) oraz ma ych (M) i dokonano typologii krajów. Otrzymane w ten spo-

sób grupy krajów przedstawiono na rys. 3.  
 

 
Rys. 3.  Typologia krajów UE-27 ze wzgl du na zakres stosowania rozwi za   

e-biznesowych w przedsi biorstwach 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 

 
 W najszerszym zakresie rozwi zania e-biznesowe by y wykorzystywane 
w krajach skandynawskich. Wysokie pozycje w rankingach zaj y równie  Irlandia 
i Austria. „Nowe” kraje UE zosta y zaliczone na ogó  do grupy „poni ej redniego”. 
Wyj tki to zakwalifikowanie: firm wszystkich z Litwy, ma ych i rednich z Czech 
oraz du ych ze S owenii i Polski do grupy „powy ej redniego”, firm wszystkich 
z Bu garii, ma ych z Polski, du ych ze S owacji do grupy „w ski” oraz wszystkich 
firm z Rumunii do grupy „bardzo w ski”. Warto tak e zwróci  uwag  na niskie 
pozycje w rankingach Grecji, Malty i W och.  
 A  dla szesnastu krajów typologie na podstawie wszystkich trzech mierników 
by y identyczne, a dla pozosta ych dziesi ciu krajów ró nice mi dzy typologiami 
by y niewielkie, gdy  zosta y one zaklasyfikowane do klas s siaduj cych ze sob . 
Wyj tek stanowi Polska z trzema ró nymi typologiami. Pozycje zajmowane przez 
Polsk  w rankingach to 13 (firmy du e), 22 (firmy rednie) oraz 24 (firmy ma e).  
 Z danych przedstawionych na rys. 4 wynika, e w Polsce wy sze od rednich 
w krajach UE-27, we wszystkich klasach wielko ci, by y odsetki firm: wysy aj -
cych formularze drog  elektroniczn  (X7), korzystaj cych z elektronicznego dost -
pu do dokumentów przetargowych (X9), udost pniaj cych katalogi na stronach 
WWW (X14). Jednocze nie ni sze od rednich by y udzia y firm: otrzymuj cych 
zamówienia za po rednictwem sieci komputerowych (X2) i strony internetowej 
(X3), korzystaj cych z e-faktur (X10), wyposa aj cych pracowników w sprz t mo-
bilny (X11), umo liwiaj cych personalizacj  zawarto ci stron (X15). 
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Rys. 4.  Ró nice (w %) mi dzy warto ciami wska ników cz stkowych dla firm w Polsce 

a ich rednimi w krajach UE-27 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu. 

  
 Do zaj cia przez Polsk  „niez ej” pozycji w rankingu dla firm du ych przy-
czyni y si  wysokie odsetki firm: dokonuj cych zakupów za po rednictwem sieci 
komputerowych (X1), otrzymuj cych zamówienia jako wiadomo ci typu EDI (X4), 
korzystaj cych z oprogramowania ERP (X5) i CRM (X6) oraz z elektronicznego 
dost pu do dokumentów przetargowych (X9), wyposa aj cych pracowników 
w sprz t mobilny (X11). 
 Natomiast odleg e pozycje firm rednich i ma ych wynikaj  m.in. z bardzo 
niskich odsetków firm otrzymuj cych zamówienia drog  elektroniczn  (X3, X4), 
a tak e korzystaj cych z e-faktur (X10). W przypadku firm ma ych przyczyni y si  
do tego równie  ma e odsetki dokonuj cych zakupów za po rednictwem sieci kom-
puterowych (X1) oraz korzystaj cych z oprogramowania ERP (X5) i CRM (X6). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzone badania pokaza y, e zakres korzystania z rozwi za   
e-biznesowych w du ym stopniu zale y od wielko ci firmy. Najwi ksze dyspropor-
cje mi dzy firmami wyst powa y w przypadku rozwi za  bardziej zaawansowa-
nych i wymagaj cych wi kszych umiej tno ci, z których korzysta y przede wszyst-
kim du e firmy. W najw szym zakresie rozwi zania e-biznesowe stosowane by y 
przez ma e przedsi biorstwa, przy czym najmniejsze ró nice mi dzy nimi a pozo-
sta ymi odpowiadaj  rozwi zaniom z zakresu e-administracji, które dostosowane s  
do potrzeb wszystkich firm niezale nie od wielko ci, a korzystanie z nich wynika 
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z obowi zuj cych przepisów prawnych i nie wymaga du ych umiej tno ci i nak a-
dów finansowych.  
 W porównaniu z innymi krajami w Polsce wyst puj  znacznie wi ksze ró ni-
ce mi dzy firmami du ymi a pozosta ymi w korzystaniu z e-biznesu. Daje si  tak e 
zauwa y  bardzo ma  popularno  rozwi za  dotycz cych e-handlu w firmach 
ma ych i rednich. 
 Aby poszerzy  zakres korzystania z rozwi za  e-biznesowych, na pewno ko-
nieczne b dzie podniesienie wiadomo ci znaczenia ICT dla funkcjonowania 
przedsi biorstwa, wskazywanie na korzy ci wynikaj ce z wdra ania rozwi za   
e-biznesowych, a tak e lepsze ich dostosowanie do potrzeb MSP.  
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Summary 
 
 The aim of this paper is to compare e-business adoption by small and medium 
firms in EU-27 members. To obtain groups of similar countries, values of composite 
measure were calculated according to the TOPSIS method. The values of the indicators 
were calculated based on the Eurostat data.  
Keywords: e-business, SMEs, information and communication technologies, synthetic 
measures, TOPSIS. 
 

Translated by Maria Sarama 


