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2.

Uzasadnienie wyboru tematu
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił znaczący wzrost liczby powstających

małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich dynamiczny rozwój1. Małe i średnie przedsiębiorstwa uważane są za stymulator rozwoju gospodarki, a ich funkcjonowanie stanowi przejaw
zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa2.
Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa mają już
ugruntowaną pozycję "stabilizatorów gospodarki". Wpływają pozytywnie na jej innowacyjność, cechują się dużą elastycznością w dostosowywaniu się do nieustannie zmieniających się
uwarunkowań rynkowych, posiadają też znaczny potencjał konkurencyjny. Postrzegane są jako
główny czynnik konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej na globalnym rynku, co zostało sformułowane w ramach unijnej polityki konkurencji34.
Od początku rozwoju informatyki, zastosowanie systemów informatycznych w gospodarce stanowi istotny czynnik usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw. Stworzono
w tym celu szereg aplikacji o różnorodnych właściwościach użytkowych. Wiele aplikacji, realizujących w istocie modele funkcjonowania przedsiębiorstw, znajduje zastosowanie we współczesnej gospodarce. Rosnące znacznie dla gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw stwarza obecnie duże zapotrzebowanie na wspomaganie procesów ich zarządzania funkcjonalnymi
systemami informatycznymi5.
Technologie informacyjne (ang. Information Technology – IT) są określane jako połączenie zastosowań informatyki z technikami telekomunikacji, które umożliwiają gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji za pomocą różnych form i urządzeń elektronicznych.
Są jednym z fundamentów współczesnej nauki i gospodarki6. Należy zaznaczyć, że określenie
„IT” zwłaszcza w wyrażeniu „branża sektor IT” jest używane w życiu gospodarczym, społecz-

A. Wolak-Tuzimek, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 7.
2
A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003,
s. 6.
3
M. Kucharski, R. Majewski, Sytuacja polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, Studenckie prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2875, Wrocław, 2006, s. 31-43.
4
S. I. Bukowski, E. J. Siek, International technology and innovation competitiveness of Poland as compared to
other Central and Eastern European countries (EU-10), Central European Review of Economics & Finance 2013,
Vol. 3, No 1, s. 5-26.
5
Z.J. Klonowski, Systemy informatyczne zarzadzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 66.
6
H. Batorowska, Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 107, 2009.
1
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nym bardzo często i powszechnie. Technologie informacyjne są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki zarówno przez mikroprzedsiębiorstwa, sektor MŚP (małe i średnie
przedsiębiorstwa), po koncerny międzynarodowe, od administracji publicznej, przez instytucje
naukowe po odbiorców indywidualnych. Technologie informacyjne i komunikacyjne oferują
organizacjom ogromne możliwości zapamiętywania, kapitalizowania wiedzy, ułatwiają dostęp
do samej informacji i umożliwiają szybką analizę, pomagając w procesie podejmowania decyzji. Ponadto często wymuszają zmiany organizacyjne dotychczasowych procesów biznesowych, stawiając przed całą kadrą pracowniczą wymóg wzbogacania i rozwijania wiedzy. Zintegrowane systemy informatyczne można uznać za najważniejsze źródło rozwoju systemów informacyjnych firm. Prawidłowo wdrażane i rozwijane wpływają na zmiany w organizacjach,
zapewniają wymierne korzyści użytkownikom.
Technologie informacyjne pełnią w przedsiębiorstwie dwie główne funkcje: usługową
i innowacyjną. Funkcja usługowa pozwala przedsiębiorstwu bardziej efektywnie realizować
strategię, np. poprzez automatyzację, przyspieszenie przebiegu procesów, redukcję kosztów7.
Funkcja innowacyjna stwarza przedsiębiorstwu nowe możliwości rozwoju, które bez zastosowania IT nie byłyby możliwe. Jest to, przykładowo, dotarcie do nowych segmentów klientów,
wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, czy też stworzenie nowego modelu konkurowania. Obie te funkcje w zasadniczy sposób wpływają na przyszłe przepływy pieniężne, które stanowią o wartości przedsiębiorstwa.
W ramach statystyki społeczeństwa informacyjnego, opracowanej według zharmonizowanej w Unii Europejskiej metodologii, prowadzone są w Polsce badania w kluczowych obszarach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne.
Efekty osiągane przez przedsiębiorstwa w wyniku zastosowanych technologii informacyjnych, które przenikają różne obszary ich działalności, mają istotny wpływ na sposób funkcjonowania i zarządzania całym przedsiębiorstwem. Technologie informacyjne przyczyniają
się bowiem do reorganizacji i uproszczenia rutynowych czynności, uwolnienia zasobów
i zwiększenia dochodów oraz rozwoju nowych produktów i usług8.
Pod względem wyposażenia w infrastrukturę technologii informacyjnych i dostępu do
Internetu polskie przedsiębiorstwa nie odbiegają znacząco od krajów Europy Zachodniej, chętnie korzystają one z usług internetowych, zwłaszcza jeżeli przyczynia się to do usprawnienia

J. Kisielnicki, MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008, s. 442.
S. Wrycza, Informatyka ekonomiczna, Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010, s. 373-378.
7
8

7

i obniżenia kosztów prowadzonej przez nie działalności. Polskie przedsiębiorstwa chętnie także
zlecają świadczenia usług informatycznych związanych z przygotowaniem i obsługą serwisów
oraz innych usług sieciowych na zewnątrz. Swój wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa
budują w sieci, wykorzystując dostępne na rynku różnorodne narzędzia e-marketingowe, z których najpopularniejszym jest tradycyjny wpis do katalogów branżowych9. Polskie przedsiębiorstwa dostrzegają również ogromną wagę informacji we współczesnym świecie, a także sposób,
w jaki informacje te docierają do szerokiej rzeszy odbiorców, czego dowodem jest wysoki stopień inwestycji w infrastrukturę informatyczną oraz chęć rozwoju swojej działalności w sieci.

9

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/494 [dostęp 05.03.2016]
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3. Cel, teza i hipotezy badawcze
W wyniku przeprowadzonej analizy literatury przeanalizowane zostały działania zmierzające do zapewnienia poszczególnym jednostkom MŚP większej konkurencyjności, dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwem.
W pracy podjęto następujący problem badawczy:
P:

Jak wdrożenie systemów informatycznych wpływa na konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) subregionu radomskiego oraz jakie daje im
korzyści?
To ogólne zagadnienie rozłożono na szczegółowe problemy badawcze:

P1:

Jak MŚP subregionu radomskiego oceniają wpływ systemów informatycznych
na konkurencyjność?

P2:

Jak rodzaj i funkcjonalność wdrożonych systemów informatycznych różnicuje
konkurencyjność MŚP subregionu radomskiego?

P3:

Jakie są korzyści z wdrażania systemów informatycznych w MŚP subregionu
radomskiego?

P4:

Jaka jest charakterystyka wymiarowa korzyści z wdrażania systemów informatycznych w MŚP subregionu radomskiego?

Jakie formalne charakterystyki organizacji oraz rodzaje i funkcjonalności systeP5: mów informatycznych różnicują korzyści z ich wdrożenia w MŚP subregionu
radomskiego?
W związku z podjęciem próby uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania - problemy
badawcze, określono cele pracy.
Cel główny dysertacji był następujący:
C:

Identyfikacja wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność małych
i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego oraz wskazanie osiąganych
dzięki nim korzyści.
Natomiast za cele szczegółowe przyjęto:

C1:

Określenie wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność MŚP subregionu radomskiego z wykorzystaniem zaadaptowanej metody BSC.

C2:

Określenie zróżnicowania konkurencyjności MŚP subregionu radomskiego ze
względu na rodzaj i funkcjonalność wdrożonych systemów informatycznych.

C3:

Wskazanie korzyści z wdrożenia systemów informatycznych w MŚP subregionu radomskiego.
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C4:

Identyfikację czynnikowego modelu charakterystyki wymiarowej korzyści
z wdrażania systemów informatycznych w MŚP subregionu radomskiego.

Określenie zróżnicowania korzyści z wdrożenia systemów informatycznych
C5: w MŚP subregionu radomskiego ze względu na formalne charakterystyki organizacji oraz rodzaje i funkcjonalności systemów informatycznych.
W związku z tym postawiono tezę pracy, która mówi, że:
T:

Wdrożenie systemów informatycznych pozytywnie wpływa na konkurencyjność MŚP subregionu radomskiego.
Tezę zdekomponowano na następujące pięć hipotez badawczych:

MŚP subregionu radomskiego posiadające wdrożone systemy informatyczne,
H1: oceniają ich wpływ na konkurencyjność wyżej od przedsiębiorstw nieposiadających tych systemów.
H2:

Istnieją rodzaje i funkcjonalności wdrożonych systemów informatycznych różnicujące konkurencyjność MŚP subregionu radomskiego.

H3:

Istnieją korzyści z wdrażania systemów informatycznych w MŚP subregionu
radomskiego.

Korzyści z wdrażania systemów informatycznych w MŚP subregionu radomH4: skiego mają strukturę wielowymiarową, którą można przedstawić w postaci modelu czynnikowego.
Istnieją formalne charakterystyki organizacji oraz rodzaje i funkcjonalności sysH5: temów informatycznych różnicujące korzyści z ich wdrożenia w MŚP subregionu radomskiego.

Tak postawione hipotezy w pracy zweryfikowano empirycznie.
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4. Metody badawcze i zakres badań
W tabeli 1 zawarto przeprowadzoną procedurę badawczą, która składała się z dziesięciu
etapów.

Po

lewej

stronie

tabeli

podano

numer

etapu

procedury.

W drugiej kolumnie zostały zawarte zadania, które zostały wykonane. Natomiast w prawej części tabeli zostały przedstawione metody, techniki, oraz narzędzia wykorzystane do realizacji
zadań.

Tabela 1. Procedura badawcza
L.p.

Metody, techniki, narzędzia

Zadanie

1

Konceptualizacja obszaru badań: identyfikacja
Krytyczna analiza literatury, obserwacja
problemu badawczego i luki badawczej, określenie
rzeczywistości gospodarczej, opis.
problemów badawczych, celów i hipotez.

2

Krytyczna analiza literatury, w szczególDobór zmiennych i opracowanie narzędzia badawności Zrównoważonej Karty Wyników
czego.
(BSC), autorski kwestionariusz ankiety.

3

Dobór próby.

Wzór na liczebność próby, poziom ufności α=95%, błąd β=7%, liczebność n =
213. Wielkość populacji: 55088.

4

Przeprowadzenie badania empirycznego.

Ankieta tradycyjna (kwestionariusz drukowany) i elektroniczna (CAWI).

5

Analiza struktury próby.

Wykresy kołowe i słupkowe, opis.

6

Pomiar i ocena wpływu technologii informatycznych na konkurencyjność badanych przedsię- Miary tendencji centralnej (średnia)
biorstw oraz korzyści z wdrożenia technologii in- i dyspersji (odchylenie standardowe), hiformatycznych. Analiza statystyk opisowych i roz- stogramy, opis.
kładów zmiennych obserwowalnych.

7

Analiza zróżnicowania wpływu technologii inforTabele i wykresy przestawne, testowanie
matycznych na konkurencyjność badanych przedhipotez: testy ANOVA Kruskala-Wallisa i
siębiorstw względem formalnych charakterystyk
U Manna-Whitney’a, α=95%, opis.
badanych przedsiębiorstw.

8

Budowa czynnikowego modelu korzyści z wdroEksploracyjna analiza czynnikowa.
żenia technologii informatycznych.
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9

Liczba czynników (test osypiska Cattella),
przypisanie zmiennych do czynników (łaIdentyfikacja i ocena dopasowania oraz rzetelności
dunki czynnikowe), odsetek wyjaśnianej
modelu.
wariancji, rzetelność skal pomiarowych (α
Cronbacha).

10

Wyciągnięcie wniosków.

Synteza.

Źródło: opracowanie własne.

Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Obejmował swoją analizą małe i średnie
przedsiębiorstwa w subregionie radomskim. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI
(Computer-Assisted Web Interview), jak również metodą tradycyjną. Badanie miało charakter
anonimowy i zostało przeprowadzone w dniach 11.01.2016 – 31.03.2017.
Badaniem objęto 240 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem badania
była analiza wpływu technologii informatycznych na konkurencyjność MŚP. Uzyskano
i poddano dalszej analizie 213 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiety.
W badaniu empirycznym wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy. Składał się
on z dwóch części: metryczkowej oraz merytorycznej. W pierwszej z nich dla scharakteryzowania próby przyjęto pięć kryteriów o charakterze obiektywnym (lub zbliżonym do obiektywnego), a także 13 kryteriów opisujących badane przedsiębiorstwa w kategoriach posiadanych
systemów informatycznych i ich funkcjonalności. W drugiej części badano dwa zagadnienia:
wpływu wykorzystywanych w firmach systemów informatycznych na konkurencyjność oraz
ocenę korzyści osiągniętych dzięki wdrożeniu systemów informatycznych. Wpływ systemów
informatycznych na konkurencyjność mierzono poprzez cztery perspektywy BSC, tj. perspektywę klienta (5 zmiennych obserwowalnych), rozwoju (3 zmienne), procesów wewnętrznych
(2 zmienne) oraz finansową (3 zmienne). Łącznie wykorzystano tu 13 zmiennych, które rejestrowano na 10-punktowych skalach porządkowych, gdzie 1 oznaczało mały wpływ, a 10 –
duży. Natomiast badając korzyści uzyskiwane dzięki wdrożeniu systemów informatycznych
wykorzystano 27 zmiennych dobranych na podstawie analizy literatury. Ich wartości rejestrowano także na 10-punktowych skalach porządkowych, gdzie 1 oznaczało małe korzyści, a 10
– duże.
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5. Struktura pracy
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel i rysunków, streszczenia oraz załącznika z kwestionariuszem. We wstępie dysertacji scharakteryzowano podjęty w pracy, problem badawczy, cel rozprawy doktorskiej, sformułowano cele szczegółowe, z których powstało pięć hipotez badawczych składających się na tezę.
W pierwszym rozdziale przeanalizowano tematykę MŚP w piśmiennictwie naukowym.
Składa się on z pięciu podrozdziałów, w których autor dokonał dogłębnej analizy porównawczej różnych definicji sektora MŚP i ich klasyfikacji. Dalej przedstawiono rolę MŚP
w gospodarce, jak również czynniki oraz uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Ponadto dokonano analizy barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich efektywności w gospodarce polskiej na przestrzeni lat.
Drugi rozdział poświęcony został samej charakterystyce konkurencyjności przedsiębiorstw
sektora MŚP. Składa się on z czterech podrozdziałów, w których porównano pojęcia
i istotę konkurencyjności. Dalej zostały porównane modele konkurencyjności przedsiębiorstw,
a także ich źródła przewagi konkurencyjnej. Rozdział kończy się oceną roli systemów informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Trzeci rozdział zawiera identyfikację informatycznych systemów zarządzania. Składa się
on z trzech podrozdziałów, w których zbadano historię i typologie informatycznych systemów
zarządzania. Dalej dokonano weryfikacji i oceny pięciu typów systemów informatycznych zarządzania oraz analizy ich wykorzystania w gospodarce polskiej.
Rozdział czwarty to metodyka badań i struktura próby badawczej. Składa się on z dwóch
podrozdziałów. W pierwszym została zaprezentowana metodyka dalszych badań, zaś w drugim
opisano uzyskane rozkłady próby badawczej.
Rozdział piąty stanowi dyskusję wyników badania empirycznego. Zawiera on cztery podrozdziały. Pierwszy składa się ze statystyk opisowych i rozkładów zmiennych obserwowalnych. Dalej została dokonana analiza zróżnicowania wpływu systemów informatycznych na
konkurencyjność przedsiębiorstw ze względu na strukturę próby badawczej. Na podstawie dokonanych pomiarów autor sformułował czynnikowy model korzyści z wdrożenia systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rozdział kończy się analizą zróżnicowania potencjalnych korzyści z wdrożenia systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
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6. Wkład własny autora
W trakcie przygotowywania pracy korzystano z literatury naukowej przedmiotu, witryn
internetowych, danych statystycznych, raportów oraz ustaw. Dodatkowo przeprowadzona została analiza wyników badania własnego i raportów CBOS-u i GUS-u. Główny nacisk został
położony na weryfikację wpływu wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność
małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego.
Wkład własny autora pracy obejmuje:
•

analizę krytyczną literatury polskiej i zagranicznej,

•

analizę porównawczą literatury przedmiotu,

•

opracowanie kwestionariusza badawczego umożliwiającego pomiar MŚP wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność subregionu radomskiego,

•

przeprowadzanie na terenie subregionu radomskiego badania ankietowego metodą
CAWI oraz metodą tradycyjną,

•

statystyczne opracowanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem wykresów i tabel
przestawnych, histogramów, miar statystyki opisowej i testów zróżnicowania (Kruskala Wallisa i U-Manna Whitney’a),

•

identyfikację wpływu wdrożenia systemów informatycznych na konkurencyjność MŚP
ze względu na cztery perspektywy konkurencyjności zgodne z BSC,

•

identyfikację modelu korzyści z wdrożenia systemów informatycznych dla MŚP subregionu radomskiego,

•

identyfikację korzyści z wdrożenia systemów informatycznych ze względu na trzy
czynniki wchodzące w skład modelu.
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7. Wyniki badań
Podjętym w pracy problemem badawczym była weryfikacja, jak wdrożenie systemów informatycznych wpływa na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) subregionu radomskiego oraz jakie daje im korzyści. W związku z tym, za cel główny przejęto identyfikację wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego oraz wskazanie osiąganych dzięki nim korzyści. Cel dysertacji
osiągnięto, stosując autorską metodykę badań. Najpierw, dla operacjonalizacji problemu, przeprowadzono intensywną kwerendę biblioteczną. Na tej podstawie zaprojektowano kwestionariusz badania ankietowego. Dane uzyskane z badania empirycznego opracowano, wykorzystując różne narzędzia statystyki opisowej i matematycznej, w szczególności graficzne analizy
rozkładów zmiennych (histogramy), miary tendencji centralnej i zróżnicowania, testy statystyczne służące wnioskowaniu w zakresie czynników różnicujących wartości zmiennych (Kruskala-Wallisa, U Manna-Whitney’a), a także wielowymiarową technikę eksploracyjną – analizę
czynnikową, która pozwoliła odkryć strukturę badanego zjawiska.
Prace nad rozwiązaniem opisanego problemu badawczego były spójne z przyjętym
układem dysertacji, która składa się z 3 części: teoretycznej (rozdziały 1 - 3), metodologicznej
(rozdział 4) oraz praktycznej (rozdział 5).

Krytyczna analiza literatury, a także dostępnych danych statystycznych ze źródeł wtórnych,
doprowadziła do następujących wniosków:
1. Sektor MŚP odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce, pomimo istniejących barier
rozwoju.
2. Efektywność sektora MŚP jest ogólnie wysoka. W latach 2011-2013 nastąpił wzrost
o 2,8 pkt. proc. udziału przedsiębiorstw tego sektora w wytwarzaniu PKB. W 2013 roku
udział wartości dodanej wytworzonej przez te przedsiębiorstwa w PKB wyniósł 50,1%.
3. Wśród rozważanej grupy podmiotów dominowały mikroprzedsiębiorstwa 30,8% (przyrost o 1,1 pkt. proc.), zaś średnie przedsiębiorstwa odnotowały spadek o 0,4 pkt. proc.
4. Systemy informatyczne mogą stanowić źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
5. Najczęściej stosowanymi systemami informatycznymi zarządzania są tradycyjnie systemy dziedzinowe, a obecnie także zintegrowane: MRP, MRP II, ERP, ERP II oraz
CRM.
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Następnie, na podstawie statystycznej analizy przeprowadzonego badania empirycznego
wpływu wybranych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw subregionu radomskiego, uzyskano następujące wnioski, podzielone na kategorie
zgodnie z przyjętymi hipotezami:
1. W zakresie wpływu oceny wdrożenia systemów informatycznych na cztery zgodne
ze Strategiczną Kartą Wyników perspektywy konkurencyjności. Najwyższą średnią
wartość dla perspektywy klienta uzyskała zmienna dotycząca satysfakcji klientów
(6,46). Najniżej oceniona została zmienna dotycząca udziału w rynku (5,22). Dalej dla
perspektywy rozwoju najwyższą średnią wartość uzyskała zmienna dotycząca potencjału kadrowego (5,74), a najniżej oceniona została zmienna dotycząca poziomu możliwości systemów informatycznych (5,26). Następnie najwyższą średnią wartość dla
perspektywy procesów wewnętrznych uzyskała zmienna dotycząca procesów operacyjnych (4,70). Dla tej perspektywy najniżej zaś oceniona została zmienna dotycząca procesów innowacyjnych (4,07). Ostatnia analizowana perspektywa to perspektywa finansowa. Najwyższą średnią wartość dla tej perspektywy uzyskała zmienna dotycząca
wzrostu przychodów (5,49). Najniżej natomiast oceniono zmienną dotyczącą redukcji
kosztów (5,41).
2. W obszarze rozkładów zmiennych obserwowalnych w zakresie wpływu wykorzystywanych systemów informatycznych na konkurencyjność. Ogólnie zbiór wyników
przesunięty jest w lewo, to jest w kierunku niskich wartości. W badanych histogramach
rzadko występowały wartości skrajne. Spora część badanych firm oceniła wpływ wykorzystywanych systemów informatycznych nieco poniżej średniej. Analiza rozkładów
wyników wskazuje na pewne zróżnicowanie ze względu na niskie i wysokie wartości,
co potwierdza, że część przebadanych firm ocenia wpływ wykorzystywanych systemów
informatycznych

na

wymienione

perspektywy

konkurencyjności

i definiujące je zmienne stosunkowo nisko, zaś inne stosunkowo wysoko. Ta konstatacja
stała się punktem wyjścia do testowania zróżnicowania zmiennych obserwowalnych ze
względu na formalne charakterystyki badanych organizacji.
3. W zakresie wpływu wdrożenia systemów informatycznych na cztery perspektywy
konkurencyjności, tj. perspektywy klienta, finansowej, rozwoju oraz procesów wewnętrznych, była wyższa w przypadku przedsiębiorstw posiadających wdrożone systemy informatyczne klasy MRP, MRP II, ERP, ERP II, CRM oraz funkcjonalności con-
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trolling, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa (w tym magazynowa), planowanie produkcji, zarządzanie jakością, gospodarka remontowa i zarządzanie kadrami
(kadry i płace). Widać zatem, że wpływ ten występuje w praktyce w przedsiębiorstwach, które wdrożyły omawiane rozwiązania. Okazuje się więc, że wpływ systemów
informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw jest realny, to znaczy obserwowalny w praktyce gospodarczej. Zaś tylko w przypadku jednej funkcjonalności rachunkowość finansowa ocena wpływu z wdrożenia systemów informatycznych dla wszystkich czterech perspektyw była niższa. Wykazano więc, że wpływ systemów informatycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw jest różnicowany przez rodzaj wdrożonych systemów i funkcjonalności. Ogólnie we wszystkich przypadkach, poza jedną
funkcjonalnością systemów informatycznych, firmy, które posiadały wdrożone systemy
informatyczne zarządzania, wykazują się wyższym poziomem konkurencyjności od
firm, które takich systemów nie posiadały. Zweryfikowano zatem hipotezę pierwszą
(H1), mówiącą o wyższej ocenie wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność

wśród

MŚP

posiadających

wdrożone

systemy

informatyczne

w stosunku do firm nieposiadających tych systemów.
4. Z uwagi na zróżnicowanie konkurencyjności MŚP ze względu na rodzaje i funkcjonalności systemów informatycznych. Najczęściej różnicującymi czynnikami były:
posiadanie systemu MRP II, posiadanie systemu ERP, posiadanie systemu ERP II, posiadanie systemu CRM, posiadanie funkcjonalności controlling, sprzedaż i dystrybucja,
gospodarka materiałowa (w tym magazynowa), planowanie produkcji, zarządzanie jakością, zarządzanie kadrami (kadry i płace). Natomiast 3 zmienne nie różnicowały żadnej z czterech perspektyw. Tymi zmiennymi były: posiadanie funkcjonalności gospodarka remontowa, rachunkowość finansowa, a także posiadanie systemu MRP. Jeżeli
zaś chodzi o częstość zróżnicowania (analiza tabeli 5.59 w kolumnach), to dla wszystkich badanych perspektyw okazała się ona identyczna. Każda z perspektyw była różnicowana przez 15 zmiennych. Zatem zweryfikowano hipotezę drugą (H2), stanowiącą o zróżnicowaniu wpływu systemów informatycznych na konkurencyjność
MŚP ze względu na rodzaj bądź funkcjonalność tych systemów.
5. W zakresie korzyści z wdrożenia systemów informatycznych. Dla trzech zidentyfikowanych czynników określających te korzyści najwyższe średnie wartości uzyskały
zmienne: poprawy bezpieczeństwa poufnych informacji (6,02), a następnie wzrost
szczegółowości informacji (5,90) oraz wzrost dokładności przetwarzania informacji
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(5,65). Natomiast najniżej ocenione zostały zmienne: likwidacja wąskich gardeł (3,77),
wzrost rytmiczności produkcji (4,04) oraz zwiększenie elastyczności planu produkcji,
ułatwienie jego dostosowania do sytuacji na rynku (4,23). Wszystkie zmienne mieściły
się w przedziale <3,77-6,05>. Odchylenia standardowe udzielonych odpowiedzi dla
wszystkich zmiennych były zbliżone i mieściły się w przedziale <2,19; 2,83>. W ten
sposób zweryfikowano hipotezę trzecią (H3), zgodnie z którą istnieją korzyści z
wdrażania systemów informatycznych w MŚP.
6. W obszarze identyfikacji wielowymiarowej struktury korzyści z wdrażania systemów informatycznych. Wykorzystując eksploracyjną analizę czynnikową, zidentyfikowano model korzyści z wdrożenia systemów informatycznych wspomagających
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Model składa się z trzech czynników. Pierwszy
czynnik jest ładowany przez zmienne o numerach 1-12 oraz 15 i 16. Ze względu na treść
ładujących go zmiennych oraz wartości ładunków czynnikowych czynnik nazwano
„korzyści w zakresie produkcji”. Drugi czynnik jest ładowany przez zmienne o numerach 17-27. Nazwano go „korzyści w zakresie komunikacji i administracji”.
Ostatni, trzeci czynnik, jest ładowany tylko przez jedną zmienną o numerze 13. Zatem
jego nazwę przyjęto od tej zmiennej, stąd też nazwano go „korzyści w zakresie liczności dostaw”. W ten sposób dowiedziono prawdziwości hipotezy czwartej (H4),
zgodnie z którą korzyści z wdrażania systemów informatycznych w MŚP mają
strukturę wielowymiarową, możliwą do przedstawienia w postaci modelu czynnikowego.
7. W obszarze zróżnicowania korzyści z wdrożenia systemów informatycznych ze
względu na rodzaj i funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych. We wszystkich trzech obszarach, definiowanych przez zidentyfikowane czynniki,
ocena korzyści była wyższa w przypadku przedsiębiorstw posiadających wdrożone systemy klasy MRP, MRP II, ERP II, CRM oraz funkcjonalności controlling, sprzedaż
i dystrybucja, gospodarka materiałowa (w tym magazynowa), planowanie produkcji,
zarządzanie jakością, gospodarka remontowa, a także zarządzanie kadrami (kadry
i płace). Widać zatem, że korzyści te występują w praktyce w przedsiębiorstwach, które
wdrożyły takie rozwiązania i są oceniane wyżej niż w przedsiębiorstwach, które tych
systemów nie wdrożyły. Zaś tylko w przypadku posiadania funkcjonalności rachunkowość finansowa oraz zintegrowanego systemu ERP ocena korzyści z wdrożenia systemów informatycznych dla wszystkich trzech czynników była niższa. Stąd też wniosek,
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że tylko w tych dwóch przypadkach korzyści te nie występują w praktyce
w badanych przedsiębiorstwach. Spośród rozważanych zmiennych aż 15 zmiennych
różnicowało wszystkie badane kryteria. Najczęściej różnicującymi czynnikami były:
forma prawna, pole działalności, zasięg działania, liczba osób zatrudnionych, przychody przedsiębiorstwa, przychody przedsiębiorstwa, posiadanie systemu MRP II,
ERP, ERP II, CRM oraz posiadanie funkcjonalności controlling, sprzedaż i dystrybucja,
gospodarka materiałowa (w tym magazynowa), planowanie produkcji, zarządzanie jakością, zarządzanie kadrami (kadry i płace). Dalej 1 zmienna różnicowała jedno kryterium, tj. posiadanie systemu MRP. Natomiast 2 zmienne nie różnicowały żadnego
z 3 czynników. Tymi zmiennymi były: posiadanie funkcjonalności, gospodarka remontowa i rachunkowość finansowa. Jeżeli zaś chodzi o częstość zróżnicowania (analiza
tabeli 5.118 w kolumnach), prawie dla wszystkich badanych czynników okazała się
identyczna. Większość czynników była różnicowana przez 15 zmiennych. Zaś tylko jeden był różnicowany przez jedną zmienną. W ten sposób potwierdzono hipotezę piątą
(H5), zgodnie z którą istnieją formalne zmienne różnicujące korzyści
z wdrożenia systemów informatycznych w MŚP.
8. W zakresie rozkładów zmiennych obserwowalnych opisujących korzyści z wykorzystywanych systemów informatycznych. Analiza rozkładów zmiennych wskazuje
na specyficzne zróżnicowanie wielu rozkładów ze względu na niskie i wysokie wartości, co potwierdza, że część przebadanych firm ocenia korzyści z wykorzystywanych
systemów informatycznych stosunkowo nisko, zaś inne stosunkowo wysoko. Są to rozkłady dwumodalne.
Łącznie zweryfikowano zatem wszystkie postawione w dysertacji hipotezy badawcze. Tym samym udowodniono prawdziwość tezy.
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