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Streszczenie
Pojawienie siĊ technologii e-commerce sprzyja odczuwalnym, korzystnym zmianom w sposobie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przedsiĊbiorstw. Obecnie istnieje wiele dobrze udokumentowanych korzyĞci wynikających z wprowadzania handlu
elektronicznego przez MSP. Związane są one z rozszerzaniem grona klientów, zwiĊkszaniem inwestowania w nowe produkty, wchodzeniem na nowe rynki, usprawnianiem
prowadzonej dziaáalnoĞci.
Celem artykuáu jest ukazanie w jakim stopniu firmy MSP wykorzystują potencjaá
handlu elektronicznego.
Sáowa kluczowe: e-commerce, MSP, IT.

Wprowadzenie
Szybki postĊp technologii informacyjno-komunikacyjnych, dystrybucji i sieci
komputerowych jest podstawą nowej gospodarczej i ma znaczący wpáyw na
wszystkie aspekty rozwoju globalnego spoáeczeĔstwa informacyjnego. Dynamiczny
rozkwit tych technologii doprowadziá do powstania szeregu zmian w procesach
komunikowania spoáecznego, transformacji procesów gospodarczych, politycznych
i spoáecznych.
Czynnikiem zdobywania konkurencyjnej przewagi w nowej, cyfrowej rzeczywistoĞci staje siĊ elektroniczny biznes. Szczególnie waĪne jest rozwijanie
e-biznesu w potencjalnych obszarach wzrostu gospodarczego tworzonego poprzez
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rozwój maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw (MSP), uznawanych za motory wzrostu
gospodarczego zarówno w krajach rozwijających siĊ, jak i rozwiniĊtych. Sektor
MSP odgrywa znaczącą rolĊ i jego wkáad do krajowej gospodarki pod wzglĊdem
tworzonego majątku i liczby zatrudnionych ludzi jest tak waĪny, Īe nie moĪe pozostaü na uboczu zachodzących zmian. Winien wdraĪaü elektroniczne instrumentarium, jako Īe wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i przejĞciem do gospodarki opartej na wiedzy e-transformacji i wprowadzeniem ICT staje
siĊ coraz waĪniejszym narzĊdziem w dziaáalnoĞci rynkowej.
Szczególnej uwagi wymaga handel elektroniczny, e-commerce, stanowiący
nowy sposób realizacji transakcji handlowych. Dotyczy to zwáaszcza handlu elektronicznego MSP, dla którego stanowi zarówno Ĩródáo wiedzy, jak i nowych technologii. Adaptacja technologii internetowych i wprowadzenie elektronicznego handlu zapewnia MSP moĪliwoĞci poprawy ich rynkowych zdolnoĞci konkurencyjnych
a tym samym skutecznie wpáywa na ich wzrost i dalszy rozwój. W warunkach rosnącej konkurencji i globalizacji dziaáalnoĞci nowe technologie rynku e-commerce
jawią siĊ jako skuteczne narzĊdzie biznesowe dla maáych firm – zarówno tych rozpoczynających dziaáalnoĞü, jak i ją utrzymujących. Te technologie oferują moĪliwoĞci, które mogą byü wykorzystywane do wzmacniania pozycji MSP w gospodarce. Wsparcie nowych technologii, moĪna równieĪ wykorzystaü do zmniejszenia
zaleĪnoĞci od silniejszych partnerów rynkowych. WiĊkszoĞü dziaáaĔ w zakresie
e-commerce ma miejsce w sektorze business-to-business (B2B), co stwarza MSP
moĪliwoĞci dla przezwyciĊĪenia logistycznych i geograficznych wyzwaĔ w zakresie dostĊpu do rynków.
Stąd celem opracowania jest ukazanie uwarunkowaĔ i przydatnoĞci wprowadzenia i uĪytkowania koncepcji e-commerce, opartej na technologii teleinformatycznej (ICT), dla budowania pozycji rynkowej oraz moĪliwoĞci konkurencyjnych
MSP.

1. Sektor MSP a nowe technologie
Maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa są doceniane w gospodarce kaĪdego kraju bez
wzglĊdu na poziom jego rozwoju. Odgrywają bowiem jedną z kluczowych ról
w rozwoju gospodarczym. MSP rozwijają swoją dziaáalnoĞü przede wszystkim
w skali lokalnej i regionalnej (Szreder 2000, s. 177). JednakĪe niektóre z nich, wykorzystując moĪliwoĞci nowych technologii, z powodzeniem konkurują nawet na
rynkach miĊdzynarodowych, przyczyniając siĊ tym samym do wzrostu eksportu
i wnosząc swój wkáad w procesy globalizacji (Bąk, Kulawczuk 1999, s. 5–8). Ciągle rozwijający siĊ i zmieniający sektor maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w duĪej
mierze decyduje o rozwoju gospodarki kaĪdego kraju i stabilnoĞci jego rynków
pracy. Maáe dynamiczne firmy szybciej reagują na powstające na rynku potrzeby
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i zmianĊ preferencji potencjalnych nabywców. Dlatego teĪ efektywnie angaĪują
dostĊpne zasoby w róĪne przedsiĊwziĊcia i inwestycje, jednoczeĞnie podnosząc
przy tym sprawnoĞü funkcjonowania gospodarki.
Aktualnie fundamentem rozwoju firm staje siĊ nowoczesnoĞü, innowacyjnoĞü
i elastycznoĞü w dziaáaniu, w tym zwáaszcza zdolnoĞü do wykorzystywania nowych
technologii. Gotowe rozwiązania przestają zdawaü egzamin, a wczeĞniej opracowane mechanizmy dziaáaĔ w coraz mniejszym stopniu sprawdzają siĊ w obecnych
warunkach gospodarczych. Kluczowe znaczenie zaczyna mieü inwencja i wyobraĨnia ludzka poáączona z ich aktywnoĞcią, samodzielnoĞcią i zdolnoĞciami do wykorzystywania pojawiających siĊ szans i nowych dróg komunikacji rynkowej. Jak
wskazują obserwacje obecnych przemian zachodzących w gospodarce Ğwiatowej –
na wartoĞci tracą dotychczasowe Ĩródáa przewag konkurencyjnych na rzecz nowych
czynników konkurencyjnoĞci, zwáaszcza związanych z wykorzystywaniem nowych
technologii elektronicznych, tj. szeroko rozumianym e-biznesem, czyli „wykorzystaniem nowoczesnych technologii programowych, sprzĊtowych oraz komunikacyjnych do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej na skalĊ globalną” (Szewczyk
2006, s. 34). Jest to efektem zachodzących zmian wyraĪających siĊ w coraz bardziej
wyrazistej segmentacji rynków, intensyfikacji konkurencji, szybszej zmiennoĞci
produktów, krótszych ich cyklach Īycia.
W sytuacji przyjĊcia orientacji rynkowej ukierunkowanej na identyfikacjĊ
i zaspokojenie potrzeb i oczekiwaĔ klientów firmy muszą w coraz wiĊkszym stopniu uwzglĊdniaü zmiany zachodzące na rynkach. Szczególny nacisk káadzie siĊ na
zachowanie nabywców i dostawców, intensywnoĞü konkurencji, wsparcie instytucjonalne, infrastrukturĊ krajową IT. ZwiĊkszenia szans na utrzymanie czy wrĊcz
poprawĊ pozycji rynkowej upatruje siĊ w wykorzystaniu innowacji i zaawansowanych technologii. Innowacja technologiczna zostaáa powszechnie uznana w dziedzinie biznesu za czynnik przyczyniający siĊ do uzyskania przewagi konkurencyjnej i pozytywnych reakcji na zmiany na rynku, a takĪe pobudzania wzrostu gospodarczego. Innowacja dotyczy nie tylko zmiany sprzĊtu. Odnosi siĊ równieĪ do praktyk, takich jak wprowadzanie nowych produktów na rynek, podejmowania nowych
procedur dziaáania, wchodzenia na nowe rynki, zidentyfikowania i wykorzystania
nowych Ĩródeá zaopatrzenia w surowce, lub wprowadzania zmian w zarządzaniu
firmą. UwaĪa siĊ równieĪ, Īe firma jest innowacyjna, gdy ma zdolnoĞü do tworzenia rozwiązaĔ zaskakujących rynek umiejĊtnoĞciami nietechnologicznymi.
Stąd reakcje na istniejące zagroĪenia przybierają najczĊĞciej postaü wytwarzania i/lub absorpcji innowacji, które opierają siĊ na prawdziwych potrzebach rynku.
Tj. tworzenia nowych technologii, wiedzy i umiejĊtnoĞci w celu poprawy procesów
i produktów istniejących, kreowania nowych produktów i usáug, przyjĊcia i wykorzystania technologii informacyjnych, zwiĊkszenia wydajnoĞci gospodarczej wspartych zdolnoĞcią asymilacyjną z otoczeniem, dla którego pracuje (Stanisáawski 2013,
s. 121). ZdolnoĞü adaptacyjna innowacji stanowi podstawowy warunek przyjmo-
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wania technologii e-biznesowych. Maáe firmy mogą dąĪyü do zwiĊkszania produktywnoĞci i osiągaü wzrost przez inwestycje w zakresie technologii informatycznych
i komunikacji, zasobów ludzkich (zwáaszcza e-umiejĊtnoĞci) oraz wprowadzania
nowych modeli biznesowych.

2. E-commerce a rynek MSP
Na wspóáczesnym rynku szczególnego znaczenia nabiera zdolnoĞü do posáugiwania siĊ nowoczesnymi technikami handlu w sieci, czyli koncepcja obejmująca
transakcje handlu elektronicznego (e-commerce). E-commerce to bezpoĞrednia
sprzedaĪ produktów lub usáug przez Internet za poĞrednictwem aukcji internetowych czy sklepów internetowych wraz z czynnoĞciami bezpoĞrednio wspierającymi
tĊ sprzedaĪ. Innymi sáowy e-commerce jest koncepcją obejmującą transakcje przeprowadzane w Ğwiecie zdalnym (Malara 2007, s. 217–251). Wymaga zastosowania
nowych technologii multimedialnych do automatyzacji i przeksztaáceĔ transakcji
oraz przepáywu informacji w celu podniesienia konkurencyjnoĞci firmy.
E-commerce obejmuje sprzedaĪ, informacje, zamawiania, páatnoĞci, przesyáanie
i posprzedaĪne usáugi w Internecie. SprzedaĪ online najczĊĞciej odbywa siĊ za poĞrednictwem systemu EDI (Electronic Data Interface, handel B2B), ale takĪe za
poĞrednictwem Internetu (B2B i B2C handel).
E-commerce rozwija siĊ bardzo szybko, uzupeániając, a takĪe wypierając tradycyjne kanaáy dystrybucji. Polski rynek e-commerce zaliczany jest do rozwijających siĊ ze stosunkowo duĪą szybkoĞcią. Oceny jego rozmiarów są jednak bardzo
zróĪnicowane. Wedáug raportu firmy Dotcom River w roku 2013 (www.retailnet.pl,
14.01.2015), regularnie korzystaáo z Internetu 62% dorosáych Polaków, ale 48%
z nich jedynie szukaáo informacji o produkcie lub usáudze, a tylko 21% rzeczywiĞcie kupowaáo w sklepach online, a niecaáe 16% uĪytkowników sieci twierdziáo, Īe
nigdy nie zrobiáo zakupów w sklepie internetowym. Firma badawcza Gemius podaje, Īe w Polsce na rynku B2C osoby, którym zdarza siĊ robiü zakupy przez Internet,
stanowią 46% caáej populacji internautów (http://pliki.gemius.pl, 02.02.2015). Choü
wedáug innych badaĔ juĪ nawet okoáo 90% jego uĪytkowników robi w nim zakupy
(Lunden, Svensson 2011, s. 171). Strategiczne wykorzystanie e-commerce pozwala
firmom na utrzymanie lub poprawĊ ich pozycji w sektorze. Stąd przyjĊcie
e-commerce przez MSP jest motywowane potrzebami rozwojowymi ich Ğrodowiska, które stara siĊ byü innowacyjne w swoich gospodarczych dziaáaniach. Na rynku wzmoĪonej konkurencyjnoĞci e-commerce oferuje przedsiĊbiorstwom z sektora
MSP daleko idące moĪliwoĞci.
Tworzone innowacyjne sposoby podejĞcia dopasowują siĊ do nowych wymagaĔ rynku. Informacje na temat klientów, sprzedaĪy i rynków zamówieĔ, produktów, procesów technologicznych, moĪliwoĞci finansowania, itp. są znacznie szyb-
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ciej i taniej dostĊpne. Systemy ERP są elastyczne i pozwalają na uwzglĊdnienie
specyficznych wymagaĔ klienta. UmoĪliwia to zmniejszenie kosztów handlu, dotarcie do nowych rynków zbytu i zaistnienie na rynku Ğwiatowym. NaleĪy byü
Ğwiadomym stanowienia przez e-commerce skáadowej e-biznesu, a ten z kolei to
czĊĞü e-gospodarki — rodzi siĊ wiĊc nowe spojrzenie na gospodarkĊ rozumianą
jako caáoĞü wspomagana nowoczesnymi technologiami (Gregor, StawiszyĔski
2002, s. 78). Nie są to juĪ pojedyncze przedsiĊwziĊcia, lecz záoĪone procesy biznesowe, zmieniające sposób funkcjonowania caáej gospodarki. Biznes elektroniczny
wykorzystywany jest przez coraz nowsze podmioty na rynku. Odnajdywany jest
w relacjach pomiĊdzy wszystkimi typami podmiotów rynkowych (Hartman, Sifonis, Kador 2001, s. 115–156).
E-commerce rozszerza moĪliwoĞci lokalizacji produkcji, tak Īe produkcja
moĪe byü prowadzona w miejscach, które oferują najkorzystniejsze warunki. DziĊki
aplikacji e-commerce firmy, których áaĔcuchy dostaw i dystrybucji nie byáy dotychczas poáączone, mogą teraz nawiązaü bezpoĞredni kontakt. WaĪne Ĩródáo efektywnoĞci związane z e-commerce moĪe pochodziü z dynamicznych oddziaáywaĔ
przedsiĊbiorstw. Te wystĊpują, gdy firmy uĪywają proaktywnych technologii
e-commerce do tworzenia nowych produktów, przyjmują nowe praktyki lub zmieniają sposób kontaktowania siĊ na rynku w ramach ich stosunków z klientami, dostawcami, poĞrednikami i konkurentami. Elektroniczna technologia e-commerce
(ICT wykorzystywane do zastosowaĔ e-handel) moĪe stanowiü o znaczącym wzroĞcie wydajnoĞci na poziomie przedsiĊbiorstwa. Zwáaszcza gdy stosuje siĊ ją do
dziaáalnoĞci relacji biznesowych, technologia elektroniczna moĪe doprowadziü do
racjonalizacji dziaáalnoĞci spóáki i redukcji kosztów. WaĪne jest wykorzystanie
technologii e-commerce przez MSP poprzez korzystanie z Internetu dla róĪnych
rodzajów dziaáalnoĞci handlowej oraz związanych z produkcją, w tym korespondencja, zbiory informacji o rynku, kompilacja bazy danych klientów, reklama, kupno i sprzedaĪ, wdraĪanie sieci wewnĊtrznych i zewnĊtrznych, ustanowienie sieci
komunikacji i wymiany danych. Jawią siĊ jednak káopoty z integracją tych dziaáaĔ
rzutujące na moĪliwoĞci prowadzenia sprzedaĪy przez Internet. Za podstawową
przyczynĊ uwaĪa siĊ koszt wprowadzenia odpowiednich systemów informatycznych, potrzebnych do sprawnej sprzedaĪy drogą elektroniczną. „Wiele maáych
przedsiĊbiorstw jest zbyt sáabo zinformatyzowanych pod wzglĊdem procesów wewnĊtrznych. Istnieje maáe wykorzystanie systemów typu ERP CRM, SCM czy BI
powiązanych z systemami zarządzania gospodarką materiaáową, finansami
i ksiĊgowoĞcią. Dodatkowo, aplikacje dotychczas uĪywane nie są przystosowane
do prowadzenia sprzedaĪy przez Internet, a ich integracja z programami ksiĊgowymi sprawia wiele trudnoĞci natury technicznej i organizacyjnej” (Wrycza, Gajda
2015).
W efekcie sektor MSP przyjmuje e-commerce stosunkowo wolno. Potwierdzają to wyniki kolejnych badaĔ przeprowadzanych w Polsce. Najnowsze badanie
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rynku przeprowadzone przez IAB Polska (http://iab.org.pl 15.01.2015) przeprowadzone z przedstawicielami biznesu e-commerce w sektorze MSP ukazuje, Īe
wprawdzie e-commerce w Polsce rozwija siĊ, ale rynek maáych firm sprzedających
w Internecie jest jeszcze w fazie wprowadzającej. Prawie dwie trzecie podmiotów
uwzglĊdnionych w badaniu funkcjonowaáo na rynku mniej niĪ 5 lat, a uzyskane
wyniki ukazują wciąĪ niewysoką wartoĞü obrotów, jako Īe wiĊkszoĞü ankietowanych sklepów wygenerowaáa dla badanego okresu przychód poniĪej 100 tysiĊcy
záotych (w tym ponad 10% nie osiągaáo 10 tysiĊcy záotych).
Przy prowadzeniu sprzedaĪy przez Internet badane podmioty gospodarcze
najczĊĞciej korzystaáy z platform e-commerce (78%) oraz wáasnego e-sklepu
(77%). Pozostaáe formy e-sprzedaĪy byáy wymieniane znacznie rzadziej: aukcje
(33%) czy market-place (11%). Dodatkowo, 43% badanych deklarowaáo sprzedaĪ
za pomocą kanaáów tradycyjnych.
Korzystanie z platform e-commerce (w 78% badanych przypadków) staje siĊ
dla firmy bardzo rozsądnym posuniĊciem biznesowym. Nie tylko to jednak stanowi
o popularnoĞci wspomnianych platform, bowiem aĪ 54% badanych wskazaáo, Īe
uĪywa ich do dziaáaĔ marketingowych. Co istotne, 30% badanych potwierdziáo, Īe
platformy e-commerce byáy najskuteczniejszym narzĊdziem zwiĊkszania sprzedaĪy.
UwaĪa siĊ to za istotny sygnaá pokazujący, Īe sprzedaĪ w Internecie, szczególnie
dla firm z sektora MSP, jest bardzo konkurencyjnym i dającym szybkie wyniki
rozwiązaniem (http://iab.org.pl, 15.01.2015). Przyznano jednak, Īe rodzimy rynek
e-handlu nie charakteryzuje siĊ wyáącznie rosnącymi wynikami i ogromnym potencjaáem. W praktyce jest to rynek trudny, o wysokiej konkurencyjnoĞci, z silną presją cenową. Badanie potwierdziáo przy tym znaczącą rolĊ kosztów, uznanych za
najwiĊkszą barierĊ dla rozwoju prowadzenia dziaáalnoĞci online.
MSP stoją wobec wielu wyzwaĔ utrudniających pozyskiwanie i wdraĪanie
nowoczesnych technologii, do podstawowych zalicza siĊ: brak ĞwiadomoĞci i zrozumienia wartoĞci e-commerce, brak ĞwiadomoĞci aplikacji e-commerce, niedobór
technologii dostosowanych do potrzeby i moĪliwoĞci finansowych MSP, ofertĊ
produktu nieprzystosowanego do sprzedaĪy online, ograniczenia kapitaáu i braku
dostĊpu do odpowiedniego i terminowego finansowania bankowego, niedostĊpnoĞü
odpowiedniej technologii, maáe zdolnoĞci produkcyjne, brak dostĊpnoĞci wykwalifikowanej siáy roboczej w przystĊpnej cenie, brak wiedzy i umiejĊtnoĞci w zakresie
ICT. Istnieją takĪe wątpliwoĞci, czy MSP mogą rzeczywiĞcie szeroko skorzystaü
z dostĊpu do globalnego rynku za poĞrednictwem Internetu, biorąc pod uwagĊ ich
ograniczone moĪliwoĞci w zakresie projektowania, dystrybucji, marketingu
i wsparcia po sprzedaĪy, a takĪe niezdolnoĞü do konkurowania z wiĊkszymi organizmami/podmiotami gospodarczymi (znaczny koszt rozwiązaĔ e-commerce, itp.).
WĞród gáównych przeszkód podkreĞlane są zwáaszcza koszty nowej technologii,
mogące stanowiü duĪy ciĊĪar dla maáych firm, brak masy krytycznej uĪytkowników
wynikający ze zbyt niskiego wykorzystaniu handlu elektronicznego przez klientów
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i dostawców, brak odpowiednich zasobów ludzkich w zakresie obsáugi technicznej
i zarządzania personelem, zwáaszcza w warunkach wprowadzenia obowiązujących
ujednoliconych standardów w Ğrodowisku technologii informacyjnej.

3. KorzyĞci z wykorzystania e-commerce w MSP
Pomimo znacznych problemów w okreĞleniu wáaĞciwego stosowania
e-commerce i jego strategii maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa mogą odnieĞü szereg
potencjalnych korzyĞci z posáugiwania siĊ nim. Wykorzystanie przez MSP
e-commerce moĪe przynieĞü kilka istotnych uĪytecznoĞci sprzyjających ich rozwojowi, zwáaszcza związanych z wchodzeniem na nowe rynki, zamazywaniem granic
geograficznych itp.
WĞród wskazywanych atutów szczególnie akcentuje siĊ potencjalne:
– oszczĊdnoĞci oferowane w zakresie kosztów transakcyjnych,
– redukcje kosztów w reklamie i promocji,
– skracanie tradycyjnych áaĔcuchów dostaw, zminimalizowanie przeszkód
transportu i zmniejszanie kosztów wysyáki,
– usuwanie ograniczeĔ fizycznych czasu i przestrzeni,
– szybkoĞü komunikacji miĊdzy kupującym a sprzedającym.
Ponadto naleĪy podkreĞliü moĪliwoĞci w zakresie przyspieszenia páatnoĞci przez
klientów, zacieĞniania wiĊzi z partnerami i szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów, akcentuje siĊ równieĪ pozytywny wpáyw na rozszerzenie zakresu
umiejĊtnoĞci pracowników, niĪsze koszty operacyjne i zwiĊkszenie sprzedaĪy.
KorzyĞci z e-commerce dzieli siĊ czĊsto na wartoĞci materialne i niematerialne. KorzyĞci materialne są poáączone ze wzrostem sprzedaĪy, zmniejszeniem kosztów i rozwojem rynku, tj. elementami, które mogą byü poddane jednoznacznemu
pomiarowi. Niematerialne korzyĞci są natomiast trudne do okreĞlenia, a czĊsto
i osiągniĊcia. Ale takĪe mogą byü wymierne. Na przykáad jeĪeli firma skróci cykl
rozwoju produktu, moĪe to prowadziü do oszczĊdnoĞci kosztów i lepszego zaspokajania potrzeb klientów i w konsekwencji zwiĊkszenia sprzedaĪy (wymierne korzyĞci).
Stwierdzono istnienie pozytywnego związku statystycznego miĊdzy wykorzystaniem technologii elektronicznych przez maáe przedsiĊbiorstwa a wzrostem zatrudnienia i dochodów. Pod wpáywem tych technologii MSP stają siĊ takĪe bardziej
dynamiczne pod wzglĊdem obrotów, rentownoĞci, inwestycji i tworzenia miejsc
pracy. Jest to szczególnie zauwaĪalne w przypadku mikroprzedsiĊbiorstw.
Dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw e-commerce stanowi takĪe korzyĞci
wynikające z redukcji kosztów wyszukiwania informacji i kosztów transakcji (czyli
poprawy efektywnoĞci dziaáania, redukujące czas páatnoĞci, przetwarzania kredytowe, itp.). Internet i inne technologie informacyjne i komunikacyjne uáatwiają
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dostĊp do niezbĊdnych informacji, zwáaszcza tych najcenniejszych dla MSP odnoĞnie do klientów i rynków, projektowania produktów, technologii, procesów, Ĩródeá
finansowania i czasokresów. Ponadto technologie internetowe pozwalają na automatyczne zestawianie i dystrybucjĊ informacji (w tym informacji spersonalizowanych) do konkretnych grup docelowych.
Wiele rodzajów oprogramowania biznesowego moĪe poprawiü informacyjne
zarządzanie wiedzą w firmie, co prowadzi do bardziej efektywnych procesów biznesowych i lepszej wydajnoĞci za poĞrednictwem poczty e-mail i Internetu i moĪe
przyczyniü siĊ do poprawy komunikacji zewnĊtrznej, a w kontekĞciealbo B2C lub
B2B moĪe przyczyniü siĊ takĪe do zmniejszenia kosztów transakcyjnych, zwiĊkszenia szybkoĞci i niezawodnoĞci transakcji i pozyskania maksymalnej wielkoĞci od
kaĪdej transakcji w áaĔcuchu wartoĞci (http://dx.doi.org, 30.01.2015).
Przyjmuje siĊ, Īe osiągane korzyĞci wzrosáy w ostatnich latach. JednakĪe ze
wzglĊdu na róĪnice miĊdzy lokalizacjami, charakterem przedsiĊbiorstw, etapem
rozwoju i rodzajami dziaáalnoĞci uzyskiwane wyniki mogą byü róĪne
(http://www.diva-portal.org, 29.01.2015). W związku z wdroĪeniem e-commerce
czĊsto są zgáaszane oszczĊdnoĞci. Są one osiągane gáównie z powodu ulepszonej
obsáugi, co prowadzi do zmniejszenia czasu przeznaczonego na dziaáania wobec
klienta, przy czym zmniejszeniu ulegają równieĪ koszty materiaáowe. Internet daje
moĪliwoĞci poprawy dostĊpu klientów do produktów i usáug. E-commerce umoĪliwia maáym firmom zwiĊkszenie oferty usáug oraz poprawĊ jakoĞci. KorzyĞci z obsáugi klienta i pomocy technicznej online są ponadto związane z lepszym zadowoleniem, poprawą komunikacji i zwiĊkszonymi interakcjami.
NajwaĪniejsze korzyĞci nie dotyczą jednak tylko oszczĊdnoĞci (obniĪki kosztów), związane są równieĪ z otoczeniem konkurencyjnym. Akcentuje siĊ tutaj
przede wszystkim wzrost sprzedaĪy i wzrost zdolnoĞci do konkurowania. Tym
bardziej, Īe ze wzglĊdu na rozmiar maáe firmy, mające ze swej istoty wiĊkszą zdolnoĞü dostosowawczą do zmieniających siĊ warunków, mogą dziĊki e-commerce
dodatkowo zwiĊkszyü szybkoĞü dziaáania i elastycznoĞü oferty.
DziĊki e-commerce maáe firmy mogą uzyskaü wzrost wymiany informacji
i zwiĊkszyü swoją zdolnoĞü uzyskiwania wiadomoĞci i komunikowania siĊ z klientami, dostawcami i konkurentami w stopniu porównywalnym z wieloma wiĊkszymi
firmami, co prowadzi do wiĊkszej zdolnoĞci do konkurowania.

Podsumowanie
Rola e-commerce jako internetowego narzĊdzia komunikacji i wspóápracy
firmy z otoczeniem spoáeczno-gospodarczym ciągle wzrasta, a rodzaje narzĊdzi
definiowane są przez potrzeby informacyjne przedsiĊbiorstw oraz specyfikĊ ich
dziaáalnoĞci gospodarczej. PrzedsiĊbiorstwa z sektora MSP w miarĊ sprawnie wpi-
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sują siĊ w wymagania spoáeczeĔstwa informacyjnego, które oczekuje od nich nowoczesnych rozwiązaĔ e-biznesowych. Praktyka pokazuje, Īe umiejĊtne wykorzystywanie nowoczesnych technologii internetowych staáo siĊ juĪ niemal niezbĊdne
do tworzenia trwaáych relacji z klientem i budowania przewagi konkurencyjnej.
Niewątpliwie szybkie rozprzestrzenianie siĊ Internetu jako relatywnie taniej i áatwo
dostĊpnej nowoczesnej i dającej korzyĞci uĪytecznej platformy prowadzenia biznesu przyciąga wiele przedsiĊbiorstw z sektora MSP do inwestowania w róĪne formy
technologii e-biznesowych, jednak naleĪy podkreĞliü, Īe firmy te muszą byü odpowiednio przygotowane do prowadzenia takiej dziaáalnoĞci.

Literatura
1.

Bąk M., Kulawczuk P. (1999), Poradnik eksportera dla MSP, Polska Fundacja
Promocji i Rozwoju Maáych i ĝrednich PrzedsiĊbiorstw, Warszawa.
2. Coraz wiĊksza konkurencja na polskim rynku e-commerce, www. retailnet.pl,
[14.01.2015].
3. Gregor B., StawiszyĔski M. (2002), E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz – àódĨ.
4. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce
internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsiĊwziĊü e-biznesowych, K.E.
Liber, Warszawa.
5. ICT, E-Business and Small and Medium Enterprises, OECD No. 86, OECD Digital Economy Papers from http://dx.doi.org [30.01.2015].
6. Iwanow D., The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden,
http://www.diva-portal.org [29.01.2015].
7. Lunden B., Svensson U. [2011], Marketing dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw,
BL Info Polska, GdaĔsk.
8. Malara Z. (2007), PrzedsiĊbiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania wspóáczesnoĞci, PWN, Warszawa.
9. Raport: E-handel w polskich maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach, Związek Pracodawców BranĪy Internetowej IAB Polska, Warszawa, paĨdziernik 2014,
http://iab.org.pl [15.01.2015].
10. Stanisáawski R. (2013), Wpáyw dynamicznych zdolnoĞci innowacyjnych na ksztaátowanie przewagi konkurencyjnej maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw w Polsce,
„Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
11. Szewczyk A. (red.) (2006), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin.
12. Szreder M. (2000), Statystyczny obraz sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
województwa pomorskiego, „Pieniądze i WiĊĨ”, nr 3.

276

E-commerce w maáych i Ğrednich firmach

13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, DzU
2004 nr 173 poz. 1807.
14. Wrycza S., Gajda D. (2015), Pomorskie e-MSP, http://ppg.ibngr.pl/epomorze/pomorskie-e-msp [31.01.2015].

E-COMMERCE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary
The emergence of e-commerce technology promotes tangible, favourable changes
in the manner of doing business by enterprises. Nowadays there are many welldocumented benefits of the introduction of electronic commerce by SMEs. These benefits are related to the expansion of customer base, increased investments in new products, entering new markets and streamlining business activities. The aim of the paper is
to show the extent to which SMEs use the potential of e-commerce.
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