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Streszczenie 
 
 Gospodarka wiatowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwa townych prze-
mian, który charakteryzuje: post puj ca globalizacja i serwicyzacja gospodarki, przy-
pieszenie post pu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych i komu-

nikacyjnych, zwi kszona konkurencja mi dzy przedsi biorstwami, regionami, pa -
stwami, a tak e lud mi.  
 W gospodarce, w której wiedza zyskuje na warto ci, warto  zyskuje te  stosowa-
na i rozwijana technologia informacyjno-komunikacyjna, która wzmacnia proces prze-
kazywania informacji, czyli ród o wiedzy. Tak  technologi  jest w a nie Internet, który 
wp ywa na zmian  sposobów komunikacji mi dzyludzkiej, pracy i dzia ania przedsi -
biorstw. 
S owa kluczowe: Internet, innowacje, przedsi biorstwo, administracja, e-administracja. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Gospodarka wiatowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwa townych 
przemian, który charakteryzuje: post puj ca globalizacja i serwicyzacja gospodarki, 
przy pieszenie post pu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych 
i komunikacyjnych, innowacyjno , zwi kszona konkurencja mi dzy przedsi bior-
stwami, regionami, pa stwami, a tak e lud mi. Efektem dokonuj cych si  przemian 
jest nowy model gospodarki, który nazwano „gospodark  opart  na wiedzy”, po-
niewa  zasadnicz  rol  odgrywa w niej wiedza, procesy uczenia si  i informacja. 
Wiedza staje si  podstawowym zasobem nowoczesnego spo ecze stwa nazwanego 
te  spo ecze stwem informacyjnym. W gospodarce, w której wiedza zyskuje na 
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warto ci, warto  zyskuje te  stosowana i rozwijana technologia informacyjno-
komunikacyjna, która wzmacnia proces przekazywania informacji, czyli ród o 
wiedzy. 
 „Technologia informacyjna jest innowacj  stymuluj c  rozwój wszystkich 
dziedzin ycia, wynika z faktu nieograniczonego komunikowania si  spo ecze stwa 
za po rednictwem globalnych sieci komputerowych” (Pomykalski 2001, s. 195). 
 Technologie informacyjne uznawane s  za warunek wzrostu nowoczesno ci 
i konkurencyjno ci gospodarki oraz za wspieraj ce rozwijanie potencja u intelektu-
alnego kraju i umiej tno ci obywateli, poniewa  s  narz dziem sprawnego opero-
wania wiedz  i informacj . Celem artyku u jest podkre lenie znaczenia Internetu 
i wykorzystania nowoczesnych technologii, co w perspektywie do 2020 roku b dzie 
podstaw  innowacyjno ci przedsi biorstw i administracji. 
 
 
1. Internet narz dziem innowacyjno ci 
 
 W literaturze krajowej i zagranicznej mo na znale  wiele definicji innowacji, 
innowacyjno ci oraz ró norodnych ich klasyfikacji. Bardzo ciekaw  charakterysty-
k  rodzajów innowacji przedstawia L. Bia o  (2010 s. 21–22). Innowacyjno  jest 
cech , która wyró nia ludzi i organizacje zdolnych i sk onnych do podejmowania 
ró norodnych dzia a , których efektem ko cowym jest zmiana w postaci innowacji. 
Warto zwróci  uwag  na innowacje spo eczne, których znaczenie powinno rosn  
we wspó czesnym spo ecze stwie. Wi  si  one m.in. ze zmian  stylu ycia. Jak to 
ju  zosta o wyartyku owane, kryteriów klasyfikacji innowacji mo e by  bardzo 
wiele, a ich dobór zale y od celów analizy, jakim b d  s u y . 
 Innowacja odnosi si  do wszystkich sfer ycia gospodarczego lub spo eczne-
go, sko czywszy na nowych pr dach my lowych i kulturowych (Janasz, Kozio  
2007, s. 11). Wed ug Gorzelaka i Olechnickiej innowacja polega na zerwaniu 
z dotychczasow  praktyk , to d enie do uzyskania przewagi konkurencyjnej dzi ki 
zwi kszeniu efektywno ci produkcji, dystrybucji, a g ównie dzi ki wprowadzeniu 
nowego produktu (Gorzelak, Olechnicka 2003, s. 122). Nale y podkre li , e 
wspó czesne definiowanie innowacji opiera si  na teorii J.A. Schumpetera. Podej-
cie do innowacji tego austriackiego ekonomisty jest wci  akceptowane. Innowa-

cj  jest wprowadzenie nowego produktu, u ycie nowego surowca, nowej metody 
produkcji, znalezienie nowego rynku albo nowej formy organizacji (Pawlik 2014, s. 
27). Koncepcja J.A. Schumpetera jest przydatna, pomimo e obecnie sam  innowa-
cj  uto samia si  z procesem. Proces innowacyjny obejmuje zespó  dzia a , które s  
niezb dne do wprowadzenia innowacji. Dzia ania te stanowi  istot  innowacyjno-
ci. Innowacyjno  to zdolno  do poszukiwania czy kreowania nowych rozwi za , 

przystosowania ich do konkretnych warunków, wdra ania w praktyce, a nast pnie 
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upowszechniania (Bal-Wo niak 2012, s. 18). Wielu autorów okre la innowacyjno  
jako: 

– zdolno  do sta ego poszukiwania, wdra ania i upowszechniania innowacji 
(Pomykalski 2001, s. 18), 

– zdolno  do permanentnego generowania i realizowania innowacji, które 
znajduj  uznanie odbiorców (Sosnowska 2002, s. 7–14), 

– zdolno  tworzenia i wdra ania zmian w ró nych sferach ycia spo eczno- 
-gospodarczego (Bogdanienko 2004, s. 21).  

 Przywo ane terminy innowacyjno ci potwierdzaj  uto samianie innowacyjno-
ci ze zdolno ci  do urzeczywistniania innowacji. Innowacyjno  to odwaga we 

wprowadzaniu i popieraniu zmian w systemach gospodarczych i spo ecznych doty-
cz cych produktów, us ug i zachowa  akceptowanych przez nauk  (Pawlik 2014, 
s. 27). 
 Promowanie innowacyjno ci gospodarki poprzez zwi kszenie wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oznacza zach canie do ich adaptacji 
w sferze dzia alno ci gospodarczej. Oznacza równie  rozbudow  nowoczesnej in-
frastruktury informacyjnej o znaczeniu ponadinstytucjonalnym, tworzenie i wspie-
ranie dzia alno ci centrów informacji, szkolenia i transfer technologii informacyj-
nych oraz wsparcie dla innowacyjnych projektów ma ych i rednich przedsi -
biorstw. 
 Przez technologie informacyjne rozumie si  technologie zbierania, przesy a-
nia, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udost pniania informacji za 
pomoc  nowoczesnych rodków technicznych.  
 Tak  technologi  jest w a nie Internet, który wp ywa na zmian  sposobów 
komunikacji mi dzyludzkiej, pracy i dzia ania przedsi biorstw. 
 Internet jako nowe medium komunikacji stwarza dogodn  przestrze  wymia-
ny ró nego rodzaju komunikatów pomi dzy partnerami gospodarczymi. Jest miej-
scem tworzenia wizerunku i to samo ci przedsi biorstwa, dzia a  marketingowych, 
sprzeda y produktów i us ug, dokonywania p atno ci oraz nawi zywania kontaktów 
z klientem. Dzi ki dynamicznemu rozwojowi gospodarczych zastosowa  Internetu 
powstaj  nowe warunki organizacji i zarz dzania wspó czesnym przedsi bior-
stwem. Dostrzegamy zmiany w strukturze i funkcjonowaniu „tradycyjnych przed-
si biorstw”, a w otoczeniu Internetu pojawia si  szereg nowych przedsi biorstw 
o prointernetowej orientacji. Cech  charakterystyczn  dla przedsi biorstw dzia aj -
cych w warunkach rozwoju Internetu jest: brak barier j zykowych, kulturowych, 
cywilizacyjnych i politycznych, a tak e brak dystansu geograficznego i czasowego. 
 Rozwa aj c zastosowanie Internetu w przedsi biorstwach jako przyk adowe 
efekty tej technologii, mo na wskaza  (Targalski 2008, s. 106): 

– nowy cyfrowy produkt (us uga) – przy zawieraniu transakcji i komuniko-
waniu si  poprzez Internet wzrasta znaczenie przesy ania dokumentów, ob-
razu, muzyki czy pieni dzy w wersji elektronicznej; 
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– nowe metody wytwórcze – wzrasta znaczenie nowych umiej tno ci w pro-
cesach wytwórczych w miejscu pracy, tzw. pi miennictwo elektroniczne, 
wzrasta znaczenie pracy na odleg o  (telepraca), nauki na odleg o   
(e-learning), wiadczenia us ug publicznych (e-governance); 

– istotne dla zmian organizacyjnych w produkcji jest pokonywanie ograni-
cze  czasu i przestrzeni w dotarciu do informacji zasobów zgromadzonych 
w Internecie. Na zmiany organizacyjne wp ywa automatyzacja prowadze-
nia danych przekazywanych przez Internet, a tak e digitalizacja1 produk-
tów i dokumentów (inny jest sposób gromadzenia, przechowywania, ko-
piowania oraz cyklu ycia takiego produktu). 

 W warunkach polskich przedsi biorstwa w sposób zró nicowany korzystaj  
z nowoczesnych technologii i us ug internetowych. Nale y podkre li , i  wysoki 
poziom technologii informacyjno-telekomunikacyjnych warunkuje aktywne funk-
cjonowanie przedsi biorstw w e-biznesie. 
 Wykorzystanie Internetu jako platformy wspó pracy z klientami odbywa si  
poprzez wykorzystanie ró nych narz dzi internetowych. W ród najbardziej popu-
larnych i wykorzystywanych w Polsce i na wiecie s  strony WWW. Strony inter-
netowe ze wzgl du na dost p do ró nych us ug mo na klasyfikowa  jako serwisy: 

– informacyjne (dost p do aktualnych informacji, poczty, czasopism itp.), 
– internetowej komunikacji (konsultacje i zwrotne informacje), 
– transakcyjne (rejestracje, operacje finansowe itp.), 
– nauki na odleg o  (studiowania na wy szej uczelni). 

 Tworzenie odpowiednich serwisów internetowych jest zwi zane z uczeniem 
si  i rosn cym wykorzystaniem Internetu przez spo ecze stwo. Na tworzenie serwi-
sów internetowych mo na spojrze  ewolucyjnie i wyró ni  cztery stadia tworzenia 
serwisów internetowych (Targalski 2008, s. 108). 
 Stadium pierwsze: dost p do informacji, strony internetowe s u  do prezen-
towania informacji. Dost p do informacji dla zewn trznych u ytkowników jest 
prosty, nie wymaga skomplikowanych nawigacji. Stadium drugie: interakcyjne, 
istnieje interaktywny kontakt za pomoc  poczty elektronicznej, mo liwo  uzyski-
wania formularzy, dokumentów, a gromadzenie informacji jest nadal tradycyjne. 
Stadium trzecie: procesowe, na tym etapie nast puje automatyzacja cz ci dzia a , 
które odbywaj  si  online. Pewne transakcje wykonywane s  tam, gdzie op aty s  
z góry ustalone. Stadium czwarte: transakcyjne, jest to stadium, które obrazuje 
wielko  po czonych tre ci, tekstów, stron internetowych. Daje mo liwo  „w d-
kowania” po bazach danych, zdobywania informacji. 
 Edukacyjny charakter wykorzystania Internetu w przedsi biorstwach zak ada, 
e na pocz tku strony internetowe s u  informowaniu o ofercie, a nast pnie staj  

                                                 
1  Digitalizacja oznacza, e dokumenty i informacje, produkty i zasoby coraz cz ciej 

transponowane s  na no nik cyfrowy. 
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si  zaawansowan  platform  zawierania transakcji i dystrybucji dóbr oraz us ug. 
Wraz z rozwojem i technicznym zaadaptowaniem serwisów internetowych wzrasta 
ich zastosowanie i oddzia ywanie. Najpierw stanowi  narz dzie marketingu, na-
st pnie sprzeda y i dystrybucji. Za pomoc  stron internetowych interakcje s  klu-
czem do zwi kszania efektywno ci serwisów. 
 Internet jest innowacj  technologiczn , jej adaptacja w sferze spo ecznej, 
w yciu spo ecznym, jest przes ank  do wnioskowania o poziomie rozwoju spo e-
cze stwa informacyjnego. Wykorzystanie Internetu w przedsi biorstwach daje 
przes anki do wnioskowania o poziomie nowoczesno ci i konkurencyjno ci. Dzisiaj 
Internet jest narz dziem sprawnego operowania wiedz  i informacj , platform  
dostarczania elektronicznych-innowacyjnych produktów i us ug. Wykorzystanie 
Internetu w przedsi biorstwach jest jednym z czynników, które pozwalaj  na wnio-
skowanie o poziomie innowacyjno ci przedsi biorstw. 
 
 
2. Internet w przedsi biorstwie i administracji 
 
 Z przeprowadzonych w naszym kraju w 2014 roku bada  wynika, e2: 

– 94,4% przedsi biorców korzysta z komputerów, a 93,1% ma dost p do In-
ternetu; 

– 95% przedsi biorstw w woj. dolno l skim ma dost p do Internetu (najwi -
cej); 

                                                 
2  W Polsce pierwsze badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-tele-

komunikacyjnych w przedsi biorstwach” przeprowadzono w 2004 r. Mia o ono charakter pilota-
owy i wzi o w nim udzia  ponad 6 tysi cy firm dzia aj cych na obszarze ca ego kraju. Od tego 

czasu badanie to zosta o wprowadzone na sta e do Programu bada  statystycznych statystyki 
publicznej (PBSSP) w ramach tematu Wska niki spo ecze stwa informacyjnego i jest realizowane 
co roku w kwietniu, przy u yciu formularzy o symbolach: SSI-01 – przeznaczonego dla przedsi -
biorstw spoza sektora finansowego i SSI-02 – przeznaczonego dla przedsi biorstw z sektora 
finansowego. Zakres podmiotowy badania SSI-01 i SS1-02 obejmuje podmioty o liczbie pracuj -
cych co najmniej 10 osób, które prowadz  dzia alno  gospodarcz  zaklasyfikowan  wg Polskiej 
Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) 2007. Badanie SSI-01 jest prowadzone metod  reprezentacyjn . 
W 2013 r. próba liczy a 17,4 tys. przedsi biorstw, co stanowi o blisko 18% ca ej zbiorowo ci 
okre lonej w ramach wy ej opisanego zakresu podmiotowego. Badanie SSI-02 jest przeprowa-
dzane równolegle do badania SSI-01. Jest to badanie pe ne obejmuj ce wszystkie przedsi bior-
stwa zajmuj ce si  po rednictwem finansowym, o liczbie pracuj cych 10 osób i wi cej, tj. 1162 
podmioty w 2013 roku. Metodologia obu bada  oparta jest na modelu wypracowanym przez 
Eurostat. W badaniach prowadzonych metod  reprezentacyjn  udzia  wylosowanych jednostek 
w badaniu jest bardzo istotny i ma du y wp yw na jako  wyników, podobnie jak kompletno  
odpowiedzi na pytania umieszczone w kwestionariuszu. W 2013 roku w badaniu SSI-01 uczestni-
czy o 77% przedsi biorstw wybranych do próby, a najwy szy wska nik odpowiedzi – 94% wy-
st pi  w przedsi biorstwach du ych, za  najni szy w przedsi biorstwach ma ych – 70%. W bada-
niu SSI-02 uczestniczy o 86% podmiotów, a najwy szy wska nik odpowiedzi – 96% by  w ród 
firm rednich, a najni szy ma ych – 80%. (Spo ecze stwo informacyjne… 2014). 
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– 55,6% (najwi cej w kraju) pracowników w woj. mazowieckim wykorzy-
stuje komputer w celach biznesowych (tabela 1); 

– 65% przedsi biorstw wykorzystuje w asne strony internetowe; 
– 88% przedsi biorstw korzysta o z e-administracji. 

 
Tabela 1 

Przedsi biorstwa posiadaj ce dost p do Internetu i pracownicy wykorzystuj cy komputer  
w celach biznesowych w 2014 roku wed ug województw 

 
Wyszczególnienie Pos. Internet w % Wyk. komputer w % 
Polska 93,1 42,1 
Dolno l skie 95,0 41,3 
Kujawsko-pomorskie 91,7 35,7 
Lubelskie 92,5 37,8 
Lubuskie 92,5 30,8 

ódzkie 90,6 36,2 
Ma opolskie 91,7 42,3 
Mazowieckie 94,9 55,6 
Opolskie 94,8 31,9 
Podkarpackie 93,5 36,2 
Podlaskie 91,6 36,8 
Pomorskie 93,6 41,3 

l skie 93,8 37,9 
wi tokrzyskie 90,6 35,9 

Warmi sko-mazurskie 91,5 31,2 
Wielkopolskie 93,8 37,8 
Zachodniopomorskie 89,6 35,3 

ród o:  (Spo ecze stwo informacyjne… 2014). 
 
 Oferta us ug administracji publicznej dost pnych przez Internet w Polsce nie 
jest jeszcze zadowalaj ca. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie wska nika 
dost pno ci e-administracji, który nie nale y do najwy szych. Tylko 61% przedsi -
biorstw obs uguje procedury administracyjne ca kowicie drog  elektroniczn . Jed-
nocze nie coraz wi cej przedsi biorstw pobiera formularze (80,4%) i odsy a formu-
larze (82,7%) drog  elektroniczn  (tabela 2). Z e-administracji w 2013 roku korzy-
sta o 86% ma ych przedsi biorstw, 97,7% rednich i 99,5% du ych przedsi -
biorstw. Korzystanie z e-administracji zapewnia przedsi biorcom oszcz dno  cza-
su poprzez mo liwo  wype niania i odsy ania dokumentów drog  on-line oraz 
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pozwala na bie ce ledzenie zmian w przepisach i aktach prawnych umieszcza-
nych na stronach publicznych. 
 

Tabela 2 
Przedsi biorstwa korzystaj ce z e-administracji w 2013 r. wed ug celów 

 
Wyszczególnienie w % 
Pozyskiwanie informacji 76,4 
Pobieranie formularzy 80,4 
Odsy anie wype nionych formularzy  82,7 
Obs uga procedur administracyjnych ca kowicie drog  elektroniczn  61 

ród o:  (Spo ecze stwo informacyjne… 2014). 
 
 Korzy ci ze stosowania technologii teleinformatycznych s  widoczne w wi k-
szo ci badanych przedsi biorstw. Szczególnie korzy ci te zauwa aj  du e przedsi -
biorstwa, w mniejszym stopniu rednie i ma e. Przedsi biorstwa odnotowuj  korzy-
ci ze stosowania technologii informatycznych w takich obszarach dzia alno ci, jak: 

restrukturyzacja, upowszechnianie rutynowych czynno ci, uwalnianie zasobów, 
zwi kszenie dochodów i rozwój nowych produktów i us ug. 
 Buduj ce s  równie  wyniki bada  wykorzystywania technologii informacyj-
no-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne, 
które wskazuj  na popraw  wyposa enia gospodarstw w sprz t komputerowy 
i dost p do Internetu3. Z bada  wynika, e: 

– 77,1% gospodarstw domowych posiada komputery; 
– 74,8% gospodarstw posiada dost p do Internetu; 
– g ówne cele korzystania z Internetu to: u ywanie poczty elektronicznej 

i poszukiwanie informacji. 
 S dz , e kiedy zmieni  si  powody nieposiadania w domu dost pu do Inter-
netu, wtedy nast pi zdecydowana poprawa korzystania z us ug e-administracji. 
W 2014 roku 59,1% gospodarstw domowych jako powód nieposiadania dost pu do 
Internetu podawa o brak takiej potrzeby (rysunek 1). 
 

                                                 
3  W Polsce monitorowanie wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych wed ug me-

todologii zharmonizowanej z UE rozpocz to w 2004 r. Od tego czasu badanie jest realizowane 
corocznie, metod  wywiadu bezpo redniego, w którym udzia  jest dobrowolny. Badanie wyko-
rzystania ICT w gospodarstwach domowych przeprowadzone jest corocznie w kwietniu. (Wyko-
rzystanie technologii… 2015).  
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Rys. 1.  Powody braku dost pu do Internetu w domu (w % ogó u gospodarstw domowych 

bez dost pu do Internetu) w 2014 roku 
ród o:  (Spo ecze stwo informacyjne… 2014). 

 
Podsumowanie 
 
 Od 1990 roku – czasu transformacji systemowej – Polska pokona a ogromny 
dystans na drodze do utworzenia podstaw spo ecze stwa informacyjnego oraz roz-
woju ICT (technologii teleinformatycznych). Widoczne s  równie  pewne zagro e-
nia tego procesu urzeczywistniania w naszym kraju koncepcji spo ecze stwa infor-
macyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Dotycz  one niew a ciwych postaw, 
takich jak brak poszanowania w asno ci intelektualnej, „brak potrzeby” posiadania 
Internetu i nieprawid owa z punktu widzenia idei spo ecze stwa informacyjnego 
hierarchia celów korzystania z sieci (chodzi o komunikowanie si  oraz rozrywk  
zamiast zdobywania wiedzy). 
 Analiza funkcjonowania przedsi biorstw i administracji pozwala stwierdzi , 
e przedsi biorstwa i administracja s  na etapie przekszta cenia z tradycyjnych 

w wirtualne. Przedsi biorstwa charakteryzuj  si  wysokim wska nikiem wykorzy-
stania technologii informatycznych, a Internet uznawany jest za powszechne me-
dium komunikacyjne, zarówno w wymiarze spo ecznym, jak i ekonomicznym. 
Zdecydowana wi kszo  przedsi biorstw deklaruje, e posiada dost p do Internetu, 
jednak e nie mo na mówi  o dzia alno ci w przestrzeni wirtualnej. Wi kszo  
przedsi biorstw posiada strony internetowe i wykorzystuje je do dzia alno ci han-
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dlowej i marketingowej. Niewiele firm wykorzystuje je do przyjmowania zamó-
wie , sprzeda y produktów czy przyjmowania p atno ci. Administracja (pa stwowa 
i samorz dowa) ca kowicie wyposa ona jest w dost p do Internetu i w zdecydowa-
nej wi kszo ci ma swoje w asne strony internetowe.  
 Internet jest innowacj  zaadaptowan  przez przedsi biorstwa i administracj , 
nie jest jednak w pe ni wykorzystywany potencja  jego mo liwo ci. Dzia alno  na 
rynku internetowym sprzyja tworzeniu porozumie  bran owych i mi dzybran o-
wych, kooperuj cych w dostosowaniu okre lonych produktów i us ug. W opinii 
u ytkowników w przedsi biorstwach i administracji Internet uznawany jest za po-
mocny w codziennej pracy, s u y adaptacji innowacji. Dlatego s uszna jest promo-
cja tej technologii, bo daje podstawy do zwi kszenia skuteczno ci i sprawno ci 
dzia a , które s u  unowocze nianiu, konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospo-
darki.  
 Zwi kszenie liczby organizacji, urz dów administracji pa stwowej i samorz -
dowej (e-administracji) dzia aj cych z wykorzystaniem Internetu pozwoli uzyska  
jeszcze wi kszy stopie  wykorzystania nowoczesnych technologii, który z kolei jest 
narz dziem podnoszenia innowacyjno ci. 
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INTERNET AS AN INSTRUMENT  
OF ADMINISTRATION AND COMPANIES’ INNOVATIVE ACTIVITY 

 
 

Summary 
 
 Nowadays global economy passes through the period of intense modifications that 
can be characterized with continuing globalization, service economy, technological 
development, progress in computer science and telecommunication, increasing competi-
tion between companies, regions, countries and even people. In the economy where 
knowledge becomes a crucial factor, used information and communication technology 
increases its value as well. Those mentioned technologies intensify process of sharing 
knowledge as the source of knowledge. Information technologies are considered to be 
the condition of modernity growth and competitiveness of the economy, they also sup-
port development of countries’ intellectual potential and citizens’ skills, because they 
are an instrument of efficient usage of knowledge and information. 
 As an information technologies we understand technology of: gathering, collect-
ing, storing, processing and sharing information through up-to-date technology tools. 
Such technology is the Internet, which affects the change of communication methods 
between people, labor and enterprises’ activities. 
 Internet as a new medium of communication creates convenient space for ex-
change of different messages among business partners. This is also a place where com-
pany images and identities are created, marketing activities, selling products and ser-
vices take place, as well as making payments and establishing contacts with clients. 
 Thesis made in this article states that in years 2014–2020 the Internet will be the 
basis for innovative businesses and administrations. 
Keywords: Internet, innovation, entrepreneurship, administration, e-government. 
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