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Streszczenie
Gospodarka Ğwiatowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwaátownych przemian, który charakteryzuje: postĊpująca globalizacja i serwicyzacja gospodarki, przyĞpieszenie postĊpu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwiĊkszona konkurencja miĊdzy przedsiĊbiorstwami, regionami, paĔstwami, a takĪe ludĨmi.
W gospodarce, w której wiedza zyskuje na wartoĞci, wartoĞü zyskuje teĪ stosowana i rozwijana technologia informacyjno-komunikacyjna, która wzmacnia proces przekazywania informacji, czyli Ĩródáo wiedzy. Taką technologią jest wáaĞnie Internet, który
wpáywa na zmianĊ sposobów komunikacji miĊdzyludzkiej, pracy i dziaáania przedsiĊbiorstw.
Sáowa kluczowe: Internet, innowacje, przedsiĊbiorstwo, administracja, e-administracja.

Wprowadzenie
Gospodarka Ğwiatowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwaátownych
przemian, który charakteryzuje: postĊpująca globalizacja i serwicyzacja gospodarki,
przyĞpieszenie postĊpu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych
i komunikacyjnych, innowacyjnoĞü, zwiĊkszona konkurencja miĊdzy przedsiĊbiorstwami, regionami, paĔstwami, a takĪe ludĨmi. Efektem dokonujących siĊ przemian
jest nowy model gospodarki, który nazwano „gospodarką opartą na wiedzy”, poniewaĪ zasadniczą rolĊ odgrywa w niej wiedza, procesy uczenia siĊ i informacja.
Wiedza staje siĊ podstawowym zasobem nowoczesnego spoáeczeĔstwa nazwanego
teĪ spoáeczeĔstwem informacyjnym. W gospodarce, w której wiedza zyskuje na
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wartoĞci, wartoĞü zyskuje teĪ stosowana i rozwijana technologia informacyjnokomunikacyjna, która wzmacnia proces przekazywania informacji, czyli Ĩródáo
wiedzy.
„Technologia informacyjna jest innowacją stymulującą rozwój wszystkich
dziedzin Īycia, wynika z faktu nieograniczonego komunikowania siĊ spoáeczeĔstwa
za poĞrednictwem globalnych sieci komputerowych” (Pomykalski 2001, s. 195).
Technologie informacyjne uznawane są za warunek wzrostu nowoczesnoĞci
i konkurencyjnoĞci gospodarki oraz za wspierające rozwijanie potencjaáu intelektualnego kraju i umiejĊtnoĞci obywateli, poniewaĪ są narzĊdziem sprawnego operowania wiedzą i informacją. Celem artykuáu jest podkreĞlenie znaczenia Internetu
i wykorzystania nowoczesnych technologii, co w perspektywie do 2020 roku bĊdzie
podstawą innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw i administracji.

1. Internet narzĊdziem innowacyjnoĞci
W literaturze krajowej i zagranicznej moĪna znaleĨü wiele definicji innowacji,
innowacyjnoĞci oraz róĪnorodnych ich klasyfikacji. Bardzo ciekawą charakterystykĊ rodzajów innowacji przedstawia L. BiaáoĔ (2010 s. 21–22). InnowacyjnoĞü jest
cechą, która wyróĪnia ludzi i organizacje zdolnych i skáonnych do podejmowania
róĪnorodnych dziaáaĔ, których efektem koĔcowym jest zmiana w postaci innowacji.
Warto zwróciü uwagĊ na innowacje spoáeczne, których znaczenie powinno rosnąü
we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie. WiąĪą siĊ one m.in. ze zmianą stylu Īycia. Jak to
juĪ zostaáo wyartykuáowane, kryteriów klasyfikacji innowacji moĪe byü bardzo
wiele, a ich dobór zaleĪy od celów analizy, jakim bĊdą sáuĪyü.
Innowacja odnosi siĊ do wszystkich sfer Īycia gospodarczego lub spoáecznego, skoĔczywszy na nowych prądach myĞlowych i kulturowych (Janasz, Kozioá
2007, s. 11). Wedáug Gorzelaka i Olechnickiej innowacja polega na zerwaniu
z dotychczasową praktyką, to dąĪenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej dziĊki
zwiĊkszeniu efektywnoĞci produkcji, dystrybucji, a gáównie dziĊki wprowadzeniu
nowego produktu (Gorzelak, Olechnicka 2003, s. 122).
NaleĪy podkreĞliü, Īe
wspóáczesne definiowanie innowacji opiera siĊ na teorii J.A. Schumpetera. PodejĞcie do innowacji tego austriackiego ekonomisty jest wciąĪ akceptowane. Innowacją jest wprowadzenie nowego produktu, uĪycie nowego surowca, nowej metody
produkcji, znalezienie nowego rynku albo nowej formy organizacji (Pawlik 2014, s.
27). Koncepcja J.A. Schumpetera jest przydatna, pomimo Īe obecnie samą innowacjĊ utoĪsamia siĊ z procesem. Proces innowacyjny obejmuje zespóá dziaáaĔ, które są
niezbĊdne do wprowadzenia innowacji. Dziaáania te stanowią istotĊ innowacyjnoĞci. InnowacyjnoĞü to zdolnoĞü do poszukiwania czy kreowania nowych rozwiązaĔ,
przystosowania ich do konkretnych warunków, wdraĪania w praktyce, a nastĊpnie
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upowszechniania (Bal-WoĨniak 2012, s. 18). Wielu autorów okreĞla innowacyjnoĞü
jako:
– zdolnoĞü do staáego poszukiwania, wdraĪania i upowszechniania innowacji
(Pomykalski 2001, s. 18),
– zdolnoĞü do permanentnego generowania i realizowania innowacji, które
znajdują uznanie odbiorców (Sosnowska 2002, s. 7–14),
– zdolnoĞü tworzenia i wdraĪania zmian w róĪnych sferach Īycia spoáeczno-gospodarczego (Bogdanienko 2004, s. 21).
Przywoáane terminy innowacyjnoĞci potwierdzają utoĪsamianie innowacyjnoĞci ze zdolnoĞcią do urzeczywistniania innowacji. InnowacyjnoĞü to odwaga we
wprowadzaniu i popieraniu zmian w systemach gospodarczych i spoáecznych dotyczących produktów, usáug i zachowaĔ akceptowanych przez naukĊ (Pawlik 2014,
s. 27).
Promowanie innowacyjnoĞci gospodarki poprzez zwiĊkszenie wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych oznacza zachĊcanie do ich adaptacji
w sferze dziaáalnoĞci gospodarczej. Oznacza równieĪ rozbudowĊ nowoczesnej infrastruktury informacyjnej o znaczeniu ponadinstytucjonalnym, tworzenie i wspieranie dziaáalnoĞci centrów informacji, szkolenia i transfer technologii informacyjnych oraz wsparcie dla innowacyjnych projektów maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw.
Przez technologie informacyjne rozumie siĊ technologie zbierania, przesyáania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostĊpniania informacji za
pomocą nowoczesnych Ğrodków technicznych.
Taką technologią jest wáaĞnie Internet, który wpáywa na zmianĊ sposobów
komunikacji miĊdzyludzkiej, pracy i dziaáania przedsiĊbiorstw.
Internet jako nowe medium komunikacji stwarza dogodną przestrzeĔ wymiany róĪnego rodzaju komunikatów pomiĊdzy partnerami gospodarczymi. Jest miejscem tworzenia wizerunku i toĪsamoĞci przedsiĊbiorstwa, dziaáaĔ marketingowych,
sprzedaĪy produktów i usáug, dokonywania páatnoĞci oraz nawiązywania kontaktów
z klientem. DziĊki dynamicznemu rozwojowi gospodarczych zastosowaĔ Internetu
powstają nowe warunki organizacji i zarządzania wspóáczesnym przedsiĊbiorstwem. Dostrzegamy zmiany w strukturze i funkcjonowaniu „tradycyjnych przedsiĊbiorstw”, a w otoczeniu Internetu pojawia siĊ szereg nowych przedsiĊbiorstw
o prointernetowej orientacji. Cechą charakterystyczną dla przedsiĊbiorstw dziaáających w warunkach rozwoju Internetu jest: brak barier jĊzykowych, kulturowych,
cywilizacyjnych i politycznych, a takĪe brak dystansu geograficznego i czasowego.
RozwaĪając zastosowanie Internetu w przedsiĊbiorstwach jako przykáadowe
efekty tej technologii, moĪna wskazaü (Targalski 2008, s. 106):
– nowy cyfrowy produkt (usáuga) – przy zawieraniu transakcji i komunikowaniu siĊ poprzez Internet wzrasta znaczenie przesyáania dokumentów, obrazu, muzyki czy pieniĊdzy w wersji elektronicznej;
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nowe metody wytwórcze – wzrasta znaczenie nowych umiejĊtnoĞci w procesach wytwórczych w miejscu pracy, tzw. piĞmiennictwo elektroniczne,
wzrasta znaczenie pracy na odlegáoĞü (telepraca), nauki na odlegáoĞü
(e-learning), Ğwiadczenia usáug publicznych (e-governance);
– istotne dla zmian organizacyjnych w produkcji jest pokonywanie ograniczeĔ czasu i przestrzeni w dotarciu do informacji zasobów zgromadzonych
w Internecie. Na zmiany organizacyjne wpáywa automatyzacja prowadzenia danych przekazywanych przez Internet, a takĪe digitalizacja1 produktów i dokumentów (inny jest sposób gromadzenia, przechowywania, kopiowania oraz cyklu Īycia takiego produktu).
W warunkach polskich przedsiĊbiorstwa w sposób zróĪnicowany korzystają
z nowoczesnych technologii i usáug internetowych. NaleĪy podkreĞliü, iĪ wysoki
poziom technologii informacyjno-telekomunikacyjnych warunkuje aktywne funkcjonowanie przedsiĊbiorstw w e-biznesie.
Wykorzystanie Internetu jako platformy wspóápracy z klientami odbywa siĊ
poprzez wykorzystanie róĪnych narzĊdzi internetowych. WĞród najbardziej popularnych i wykorzystywanych w Polsce i na Ğwiecie są strony WWW. Strony internetowe ze wzglĊdu na dostĊp do róĪnych usáug moĪna klasyfikowaü jako serwisy:
– informacyjne (dostĊp do aktualnych informacji, poczty, czasopism itp.),
– internetowej komunikacji (konsultacje i zwrotne informacje),
– transakcyjne (rejestracje, operacje finansowe itp.),
– nauki na odlegáoĞü (studiowania na wyĪszej uczelni).
Tworzenie odpowiednich serwisów internetowych jest związane z uczeniem
siĊ i rosnącym wykorzystaniem Internetu przez spoáeczeĔstwo. Na tworzenie serwisów internetowych moĪna spojrzeü ewolucyjnie i wyróĪniü cztery stadia tworzenia
serwisów internetowych (Targalski 2008, s. 108).
Stadium pierwsze: dostĊp do informacji, strony internetowe sáuĪą do prezentowania informacji. DostĊp do informacji dla zewnĊtrznych uĪytkowników jest
prosty, nie wymaga skomplikowanych nawigacji. Stadium drugie: interakcyjne,
istnieje interaktywny kontakt za pomocą poczty elektronicznej, moĪliwoĞü uzyskiwania formularzy, dokumentów, a gromadzenie informacji jest nadal tradycyjne.
Stadium trzecie: procesowe, na tym etapie nastĊpuje automatyzacja czĊĞci dziaáaĔ,
które odbywają siĊ online. Pewne transakcje wykonywane są tam, gdzie opáaty są
z góry ustalone. Stadium czwarte: transakcyjne, jest to stadium, które obrazuje
wielkoĞü poáączonych treĞci, tekstów, stron internetowych. Daje moĪliwoĞü „wĊdkowania” po bazach danych, zdobywania informacji.
Edukacyjny charakter wykorzystania Internetu w przedsiĊbiorstwach zakáada,
Īe na początku strony internetowe sáuĪą informowaniu o ofercie, a nastĊpnie stają

1

Digitalizacja oznacza, Īe dokumenty i informacje, produkty i zasoby coraz czĊĞciej
transponowane są na noĞnik cyfrowy.
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siĊ zaawansowaną platformą zawierania transakcji i dystrybucji dóbr oraz usáug.
Wraz z rozwojem i technicznym zaadaptowaniem serwisów internetowych wzrasta
ich zastosowanie i oddziaáywanie. Najpierw stanowią narzĊdzie marketingu, nastĊpnie sprzedaĪy i dystrybucji. Za pomocą stron internetowych interakcje są kluczem do zwiĊkszania efektywnoĞci serwisów.
Internet jest innowacją technologiczną, jej adaptacja w sferze spoáecznej,
w Īyciu spoáecznym, jest przesáanką do wnioskowania o poziomie rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego. Wykorzystanie Internetu w przedsiĊbiorstwach daje
przesáanki do wnioskowania o poziomie nowoczesnoĞci i konkurencyjnoĞci. Dzisiaj
Internet jest narzĊdziem sprawnego operowania wiedzą i informacją, platformą
dostarczania elektronicznych-innowacyjnych produktów i usáug. Wykorzystanie
Internetu w przedsiĊbiorstwach jest jednym z czynników, które pozwalają na wnioskowanie o poziomie innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw.

2. Internet w przedsiĊbiorstwie i administracji
Z przeprowadzonych w naszym kraju w 2014 roku badaĔ wynika, Īe2:
– 94,4% przedsiĊbiorców korzysta z komputerów, a 93,1% ma dostĊp do Internetu;
– 95% przedsiĊbiorstw w woj. dolnoĞląskim ma dostĊp do Internetu (najwiĊcej);

2

W Polsce pierwsze badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiĊbiorstwach” przeprowadzono w 2004 r. Miaáo ono charakter pilotaĪowy i wziĊáo w nim udziaá ponad 6 tysiĊcy firm dziaáających na obszarze caáego kraju. Od tego
czasu badanie to zostaáo wprowadzone na staáe do Programu badaĔ statystycznych statystyki
publicznej (PBSSP) w ramach tematu WskaĨniki spoáeczeĔstwa informacyjnego i jest realizowane
co roku w kwietniu, przy uĪyciu formularzy o symbolach: SSI-01 – przeznaczonego dla przedsiĊbiorstw spoza sektora finansowego i SSI-02 – przeznaczonego dla przedsiĊbiorstw z sektora
finansowego. Zakres podmiotowy badania SSI-01 i SS1-02 obejmuje podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób, które prowadzą dziaáalnoĞü gospodarczą zaklasyfikowaną wg Polskiej
Klasyfikacji DziaáalnoĞci (PKD) 2007. Badanie SSI-01 jest prowadzone metodą reprezentacyjną.
W 2013 r. próba liczyáa 17,4 tys. przedsiĊbiorstw, co stanowiáo blisko 18% caáej zbiorowoĞci
okreĞlonej w ramach wyĪej opisanego zakresu podmiotowego. Badanie SSI-02 jest przeprowadzane równolegle do badania SSI-01. Jest to badanie peáne obejmujące wszystkie przedsiĊbiorstwa zajmujące siĊ poĞrednictwem finansowym, o liczbie pracujących 10 osób i wiĊcej, tj. 1162
podmioty w 2013 roku. Metodologia obu badaĔ oparta jest na modelu wypracowanym przez
Eurostat. W badaniach prowadzonych metodą reprezentacyjną udziaá wylosowanych jednostek
w badaniu jest bardzo istotny i ma duĪy wpáyw na jakoĞü wyników, podobnie jak kompletnoĞü
odpowiedzi na pytania umieszczone w kwestionariuszu. W 2013 roku w badaniu SSI-01 uczestniczyáo 77% przedsiĊbiorstw wybranych do próby, a najwyĪszy wskaĨnik odpowiedzi – 94% wystąpiá w przedsiĊbiorstwach duĪych, zaĞ najniĪszy w przedsiĊbiorstwach maáych – 70%. W badaniu SSI-02 uczestniczyáo 86% podmiotów, a najwyĪszy wskaĨnik odpowiedzi – 96% byá wĞród
firm Ğrednich, a najniĪszy maáych – 80%. (SpoáeczeĔstwo informacyjne… 2014).
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55,6% (najwiĊcej w kraju) pracowników w woj. mazowieckim wykorzystuje komputer w celach biznesowych (tabela 1);
65% przedsiĊbiorstw wykorzystuje wáasne strony internetowe;
88% przedsiĊbiorstw korzystaáo z e-administracji.

Tabela 1
PrzedsiĊbiorstwa posiadające dostĊp do Internetu i pracownicy wykorzystujący komputer
w celach biznesowych w 2014 roku wedáug województw
Wyszczególnienie

Pos. Internet w %

Polska

Wyk. komputer w %
93,1

42,1

DolnoĞląskie

95,0

41,3

Kujawsko-pomorskie

91,7

35,7

Lubelskie

92,5

37,8

Lubuskie

92,5

30,8

àódzkie

90,6

36,2

Maáopolskie

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

ĝląskie

93,8

37,9

ĝwiĊtokrzyskie

90,6

35,9

WarmiĔsko-mazurskie

91,5

31,2

Wielkopolskie

93,8

37,8

Zachodniopomorskie

89,6

35,3

ħródáo: (SpoáeczeĔstwo informacyjne… 2014).

Oferta usáug administracji publicznej dostĊpnych przez Internet w Polsce nie
jest jeszcze zadowalająca. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie wskaĨnika
dostĊpnoĞci e-administracji, który nie naleĪy do najwyĪszych. Tylko 61% przedsiĊbiorstw obsáuguje procedury administracyjne caákowicie drogą elektroniczną. JednoczeĞnie coraz wiĊcej przedsiĊbiorstw pobiera formularze (80,4%) i odsyáa formularze (82,7%) drogą elektroniczną (tabela 2). Z e-administracji w 2013 roku korzystaáo 86% maáych przedsiĊbiorstw, 97,7% Ğrednich i 99,5% duĪych przedsiĊbiorstw. Korzystanie z e-administracji zapewnia przedsiĊbiorcom oszczĊdnoĞü czasu poprzez moĪliwoĞü wypeániania i odsyáania dokumentów drogą on-line oraz
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pozwala na bieĪące Ğledzenie zmian w przepisach i aktach prawnych umieszczanych na stronach publicznych.
Tabela 2
PrzedsiĊbiorstwa korzystające z e-administracji w 2013 r. wedáug celów

Wyszczególnienie
Pozyskiwanie informacji
Pobieranie formularzy
Odsyáanie wypeánionych formularzy
Obsáuga procedur administracyjnych caákowicie drogą elektroniczną

w%
76,4
80,4
82,7
61

ħródáo: (SpoáeczeĔstwo informacyjne… 2014).

KorzyĞci ze stosowania technologii teleinformatycznych są widoczne w wiĊkszoĞci badanych przedsiĊbiorstw. Szczególnie korzyĞci te zauwaĪają duĪe przedsiĊbiorstwa, w mniejszym stopniu Ğrednie i maáe. PrzedsiĊbiorstwa odnotowują korzyĞci ze stosowania technologii informatycznych w takich obszarach dziaáalnoĞci, jak:
restrukturyzacja, upowszechnianie rutynowych czynnoĞci, uwalnianie zasobów,
zwiĊkszenie dochodów i rozwój nowych produktów i usáug.
Budujące są równieĪ wyniki badaĔ wykorzystywania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne,
które wskazują na poprawĊ wyposaĪenia gospodarstw w sprzĊt komputerowy
i dostĊp do Internetu3. Z badaĔ wynika, Īe:
– 77,1% gospodarstw domowych posiada komputery;
– 74,8% gospodarstw posiada dostĊp do Internetu;
– gáówne cele korzystania z Internetu to: uĪywanie poczty elektronicznej
i poszukiwanie informacji.
SądzĊ, Īe kiedy zmienią siĊ powody nieposiadania w domu dostĊpu do Internetu, wtedy nastąpi zdecydowana poprawa korzystania z usáug e-administracji.
W 2014 roku 59,1% gospodarstw domowych jako powód nieposiadania dostĊpu do
Internetu podawaáo brak takiej potrzeby (rysunek 1).

3
W Polsce monitorowanie wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych wedáug metodologii zharmonizowanej z UE rozpoczĊto w 2004 r. Od tego czasu badanie jest realizowane
corocznie, metodą wywiadu bezpoĞredniego, w którym udziaá jest dobrowolny. Badanie wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych przeprowadzone jest corocznie w kwietniu. (Wykorzystanie technologii… 2015).
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Rys. 1. Powody braku dostĊpu do Internetu w domu (w % ogóáu gospodarstw domowych
bez dostĊpu do Internetu) w 2014 roku
ħródáo: (SpoáeczeĔstwo informacyjne… 2014).

Podsumowanie
Od 1990 roku – czasu transformacji systemowej – Polska pokonaáa ogromny
dystans na drodze do utworzenia podstaw spoáeczeĔstwa informacyjnego oraz rozwoju ICT (technologii teleinformatycznych). Widoczne są równieĪ pewne zagroĪenia tego procesu urzeczywistniania w naszym kraju koncepcji spoáeczeĔstwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczą one niewáaĞciwych postaw,
takich jak brak poszanowania wáasnoĞci intelektualnej, „brak potrzeby” posiadania
Internetu i nieprawidáowa z punktu widzenia idei spoáeczeĔstwa informacyjnego
hierarchia celów korzystania z sieci (chodzi o komunikowanie siĊ oraz rozrywkĊ
zamiast zdobywania wiedzy).
Analiza funkcjonowania przedsiĊbiorstw i administracji pozwala stwierdziü,
Īe przedsiĊbiorstwa i administracja są na etapie przeksztaácenia z tradycyjnych
w wirtualne. PrzedsiĊbiorstwa charakteryzują siĊ wysokim wskaĨnikiem wykorzystania technologii informatycznych, a Internet uznawany jest za powszechne medium komunikacyjne, zarówno w wymiarze spoáecznym, jak i ekonomicznym.
Zdecydowana wiĊkszoĞü przedsiĊbiorstw deklaruje, Īe posiada dostĊp do Internetu,
jednakĪe nie moĪna mówiü o dziaáalnoĞci w przestrzeni wirtualnej. WiĊkszoĞü
przedsiĊbiorstw posiada strony internetowe i wykorzystuje je do dziaáalnoĞci han-
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dlowej i marketingowej. Niewiele firm wykorzystuje je do przyjmowania zamówieĔ, sprzedaĪy produktów czy przyjmowania páatnoĞci. Administracja (paĔstwowa
i samorządowa) caákowicie wyposaĪona jest w dostĊp do Internetu i w zdecydowanej wiĊkszoĞci ma swoje wáasne strony internetowe.
Internet jest innowacją zaadaptowaną przez przedsiĊbiorstwa i administracjĊ,
nie jest jednak w peáni wykorzystywany potencjaá jego moĪliwoĞci. DziaáalnoĞü na
rynku internetowym sprzyja tworzeniu porozumieĔ branĪowych i miĊdzybranĪowych, kooperujących w dostosowaniu okreĞlonych produktów i usáug. W opinii
uĪytkowników w przedsiĊbiorstwach i administracji Internet uznawany jest za pomocny w codziennej pracy, sáuĪy adaptacji innowacji. Dlatego sáuszna jest promocja tej technologii, bo daje podstawy do zwiĊkszenia skutecznoĞci i sprawnoĞci
dziaáaĔ, które sáuĪą unowoczeĞnianiu, konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci gospodarki.
ZwiĊkszenie liczby organizacji, urzĊdów administracji paĔstwowej i samorządowej (e-administracji) dziaáających z wykorzystaniem Internetu pozwoli uzyskaü
jeszcze wiĊkszy stopieĔ wykorzystania nowoczesnych technologii, który z kolei jest
narzĊdziem podnoszenia innowacyjnoĞci.
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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 competition 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 support 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, collecting, 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 exchange of different messages among business partners. This is also a place where company images and identities are created, marketing activities, selling products and services 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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