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Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci.

Wyniki badañ empirycznych

Wynalazki wprowadzaj¹ rewolucyjne zmiany w ró¿nych sferach ¿ycia, a tempo tych zmian

ro�nie. Zaobserwowane zjawisko opisa³ J. Schumpeter i nazwa³ je koncepcj¹ fal rozwoju gospo-

darczego (fal innowacji). Wed³ug Schumpetera do�wiadczamy nap³ywu ju¿ pi¹tej fali w rozwoju

gospodarczym. Jest to etap dynamicznego rozwoju technologii informatycznych wspomagaj¹-

cych komunikowanie siê i przesy³anie danych. Dynamika rozwoju tych technologii decyduje

o tempie rozwoju gospodarki. W powi¹zaniach spo³ecznych i ekonomicznych przestaje mieæ

znaczenie odleg³o�æ geograficzna. Sami zauwa¿amy, ¿e znaczenie ma sprawne komunikowanie

siê oraz przetwarzanie, przesy³anie i przechowywanie informacji. S¹ one konsekwencj¹ ogromne-

go postêpu wiedzy. Du¿e znaczenie wiedzy w rozwoju gospodarczym nie jest czym� nowym,

jednak w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy jej rola jako g³ównego czynnika

oddzia³uj¹cego na strukturê produkcji i postêp gospodarczy ro�nie. To, czego do�wiadczamy,

opisuje te¿ A. Toffer i nazywa falami przemian. Jego metaforê fal mo¿na wykorzystaæ do opisu

dyfuzji technologii komunikacyjnej jako fali �burz¹cej dotychczasowy cywilizacyjny uk³ad�. Jak

zauwa¿aj¹ Tofflerowie: �Nie bêdzie nowej gospodarki bez nowego spo³eczeñstwa, a nowego

spo³eczeñstwa bez nowych instytucji� (Toffler, Toffler 2000). Wobec mog¹cego budziæ niepokój

stanu rzeczy warto przypomnieæ s³owa P. Druckera, ¿e w spo³eczeñstwie przedsiêbiorczym ludzie

wobec ogromnego wyzwania powinni wykorzystaæ je jako okazje (Drucker 1992). Otoczeni zmia-

nami sposobów komunikowania siê, zdobywania wiedzy, pracy czy nawet spêdzania wolnego

czasu stajemy przed wyzwaniem potraktowania tego wszystkiego jako rynkowej szansy. Przed-

siêbiorczo�æ w wielu definicjach obja�niana jest w³a�nie przez takie dzia³ania, jak wyszukiwanie,

rozpoznawanie, tworzenie czy wykorzystywanie rynkowych okazji (np. P. Drucker, J. Timmons,

H. Stevenson, L. Jarillo). Wynika z tego prosta my�l, ¿e przedsiêbiorczo�æ to przeciwieñstwo

bierno�ci, ¿e przejawia siê ona dzia³aniem. Przedsiêbiorcy (czy osoby przedsiêbiorcze) to ci,

którzy oddaj¹ siê kolejnej fali zmian, wyczekuj¹ jej i wykorzystaj¹ jej si³ê.

Test na przedsiêbiorczo�æ

Kszta³towanie spo³eczeñstwa przedsiêbiorczego, czyli takiego, w którym przedsiêbiorczo�æ

staje siê udzia³em znacznej jego czê�ci, jest podstaw¹ budowania konkurencyjnej gospodarki.

W takim rozumieniu kszta³towanie przedsiêbiorczo�ci odnosi siê do pobudzania prywatnej ini-

cjatywy, zachêcania do tworzenia planów przedsiêwziêæ gospodarczych, w których zawarte s¹

pomys³owo�æ i innowacje. Spo³eczeñstwo przedsiêbiorcze to takie, które potrafi dostrzec i wy-

korzystaæ rynkowe okazje, a rynkowe okazje wynikaj¹ ze zmian. Dynamiczne zmiany oraz adapta-

cja wynalazków �pi¹tej fali� s¹ wiêc niew¹tpliwie trudnym testem przedsiêbiorczo�ci

spo³eczeñstwa i testem dla gospodarki.
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Kiedy� zak³adano, ¿e czego cz³owiek nie nauczy³ siê mniej wiêcej do dwudziestego pierwsze-

go roku ¿ycia, tego nie nauczy siê ju¿ nigdy, a to, czego siê nauczy³, wystarczy mu do koñca

¿ycia. S¹ to za³o¿enia systemu czeladniczego, �spo³eczeñstwa tradycyjnego�, a nie �przedsiê-

biorczego� (Drucker 1992).

W dokumentach Komisji Unii Europejskiej dotycz¹cych rozwoju spo³eczno-gospodarczego

czytamy o dokszta³caniu siê poprzez ca³e ¿ycie (long life learning). �Dokszta³canie� polega na

zdobywaniu nowej wiedzy i umiejêtno�ci, które pozwol¹ nie tylko wykonywaæ jakie� zadania

i dzia³aæ efektywniej, ale funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. Dokszta³canie siê przez ca³e ¿ycie

oznacza potrzebê uczenia siê, nastêpnie oduczania i ponownego uczenia. �Paradoksalnie, w ewo-

luuj¹cym z prêdko�ci¹ �wiat³a �wiecie biznesu coraz wiêkszego znaczenia nabiera umiejêtno�æ

zapominania� (Ridderstrale, Nordstron 2001).

Dziêki obserwacjom i pierwszym do�wiadczeniom ³atwo jest przewidzieæ, ¿e w warunkach

ci¹g³ych nowinek technicznych i komunikacyjnych, o sukcesie gospodarczym ludzi i spo³eczno-

�ci bêdzie decydowa³a sk³onno�æ do ci¹g³ego uczenia siê. Co wiêcej �(�) prawdziwa natura

wiedzy oznacza jej szybk¹ zmianê. Umiejêtno�ci naszych r¹k nie maj¹ takiego tempa zmian (�).

I nawet najlepszy system szkolnictwa, nawet o najd³u¿szym programie, nie przygotuje studen-

tów na wszystkie zmiany� (Drucker 1989). Oznacza to te¿ �wiadomo�æ potrzeby samodzielnego

dokszta³cania siê. Wyzwaniem jest nie tylko stawianie czo³a zmianom i traktowanie ich jako

rynkowych okazji. Jest nim tak¿e ci¹g³e uczenie siê i stosowanie nauczania nowych metod

� nowej technologii1  � technologii informatyczno-komunikacyjnej.

Nowy test na przedsiêbiorczo�æ wskazuje wiêc tych, którzy � wykorzystuj¹c informatycznie

zaawansowane technologie � potrafi¹ tak ukierunkowaæ swoj¹ �odnawialn¹� wiedzê i umiejêt-

no�ci, aby by³y one pomocne w identyfikowaniu i eksploatowaniu rynkowych okazji.

Internetowe zasoby przedsiêbiorczo�ci

Wynalazki mog¹ byæ wynikiem celowych poszukiwañ lub przypadku, jednak pomys³y na

przekszta³canie rzeczywisto�ci zawsze rodz¹ siê w ludzkim umy�le. Taka by³a historia interneto-

wej sieci. Na pocz¹tku internet by³ tylko ide¹. Nastêpnie sta³ siê urzeczywistnionym wynalaz-

kiem testowanym dla wojskowo�ci i obronno�ci. Internet na dobre zadomowi³ siê w wielu sferach

¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Nie budzi ju¿ emocji jako nowo�æ. Zosta³ skomercjalizowany.

S³owo �internet� jest pojemne � to innowacja techniczna, to spo³eczno�æ, to ogólnie dostêpne

zapisane w hipertek�cie informacje, to te¿ handel czy rynek. Najdonio�lejsze jednak s³owo przypi-

sane ogólno�wiatowej sieci komputerowej to �internetowe zasoby�. �Zasób nie istnieje, dopóki

cz³owiek nie znajdzie zastosowania dla czego�, co wystêpuje w przyrodzie i nie nada mu w ten

sposób warto�ci ekonomicznej� (Drucker 1989). Zastosowanie internetu odnajdujemy w przed-

siêbiorstwach, szko³ach, fundacjach, instytucjach publicznych. Informacje zgromadzone na stro-

nach internetowych maj¹ warto�æ ekonomiczn¹. Tak¹ warto�æ ma internet jako kana³

komunikacyjny, sieæ sprzeda¿y czy marketingu. W kontek�cie rozwa¿añ o przedsiêbiorczo�ci, na

internet nale¿y patrzeæ przede wszystkim jako na zasoby. Przedsiêbiorczo�æ wynika z rozpozna-

wania, wykorzystywania rynkowych okazji, a te mog¹ byæ w³a�nie zagospodarowywane po-

przez zastosowanie ró¿nych unikatowych zasobów oraz ich kombinacji.

Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych

1 Obja�nienie s³owa �technologia� wskazuje, ¿e jest to �sztuka wykonywania czegokolwiek zgodnie

z jakimi� wypracowanymi regu³ami, obowi¹zuj¹cymi w spo³eczeñstwach stoj¹cych na pewnym pozio-

mie cywilizacji�. Mówienie wiêc o technologii spo³eczeñstwa informacyjnego oznacza sztukê wykony-

wania codziennych, spo³ecznych zadañ oraz prze�wiadczenie, ¿e opisywany sposób realizacji tych

zadañ �wiadczy o poziomie rozwoju cywilizacji, tzw. cywilizacji informacyjnej.
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Zastosowanie internetu w przedsiêbiorstwach oznacza nie tylko mo¿liwo�æ korzystania z do-

datkowej, elektronicznej platformy sprzeda¿y czy pracy. Wa¿ne jest to, ¿e sta³ siê on elementem

otoczenia biznesu. Zgromadzone w nim i udostêpniane odp³atnie lub bezp³atnie informacje staj¹

siê platform¹ elektronicznego wspierania przedsiêbiorczo�ci. Internet jest dodatkowym elementem

wspieraj¹cym rynkowe dzia³ania przedsiêbiorców i potencjalnych przedsiêbiorców jako:

� elektroniczny ekosystem biznesu umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê i wymianê informacji miêdzy

uczestnikami tego ekosystemu,

� nowa platforma wymiany zapisanych w formie elektronicznej informacji i us³ug interneto-

wych, które tematycznie wpisuj¹ siê w dzia³ania zwane wspieraniem przedsiêbiorczo�ci.

Specyfika internetu jako medium komunikacyjnego sprawia, ¿e mo¿e on byæ skutecznym

narzêdziem organizacji systemu wspierania przedsiêbiorczo�ci (instytucje publiczne), a tak¿e

innych organizacji komercyjnych, pomocnym w realizacji zadañ z zakresu promocji przedsiêbior-

czo�ci i edukacji przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcy na ró¿nych etapach rozwoju firmy zg³aszaj¹

zapotrzebowanie na pewne us³ugi wspieraj¹ce rozpoczynanie, a nastêpnie prowadzanie dzia³al-

no�ci gospodarczej. D. Evans i Th. Volery (2001) stworzyli typologiê internetowych us³ug, które

uznali za wspieraj¹ce przedsiêbiorców na ró¿nych etapach budowania przedsiêbiorstwa. Wspie-

ranie przedsiêbiorczo�ci poprzez internet dotyczy takich obszarów, jak: gromadzenie informacji,

budowanie sieci wspó³pracy, doradztwo, ekspertyzy oraz szkolenia i edukacja.

Obecnie najcenniejszym zasobem w rêkach przedsiêbiorców jest wiedza. W gospodarce opartej

na wiedzy kart¹ przetargow¹ jest stan posiadania i zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Zapropono-

wane przez Evansa i Volery�ego dzia³ania wspieraj¹ce przedsiêbiorczo�æ poprzez internet maj¹

charakter informacyjno-edukacyjny. Oczywista wydaje siê wspieraj¹ca rola internetu w groma-

dzeniu informacji, poniewa¿ wci¹¿ pozostaje on najwiêksz¹ bibliotek¹ �wiata. Ka¿da osoba,

ka¿da organizacja mo¿e uczestniczyæ w tworzeniu tre�ci dostêpnych poprzez sieæ komputerow¹.

Z tego te¿ wzglêdu mo¿na mówiæ o nadmiarze informacji czy chaosie informacyjnym. Rozwa¿aj¹c

rolê internetu we wspieraniu informacj¹, mo¿na wskazaæ na pierwsze zadanie stoj¹ce przed insty-

tucjami systemu wspierania przedsiêbiorczo�ci: systematyzowanie informacji (tych, które udo-

stêpnia organizacja na swoich stronach www, jak i tych, do których nale¿y odes³aæ przedsiêbiorcê)

w bogatym zbiorze informacji hipertekstu. Serwisy internetowe adresowane do przedsiêbiorców

powinny pe³niæ rolê bibliotekarzy-administratorów i osób zarz¹dzaj¹cych zasobami informacyj-

nymi. Strony internetowe maj¹ce informacyjnie wspieraæ przedsiêbiorców mog¹ umo¿liwiaæ:

dostêp do usystematyzowanych, skatalogowanych informacji, z mo¿liwo�ci¹ ich selekcjonowa-

nia, wyszukiwania wed³ug wybranego klucza, dostêp do wiarygodnych i aktualnych informacji

gospodarczych, interakcjê z innymi u¿ytkownikami (kontakt z pracownikami, doradcami, partne-

rami poprzez pocztê elektroniczn¹ czy listy i fora dyskusyjne), interakcjê komputerow¹ (uzyski-

wanie elektronicznych wersji dokumentów, przeszukiwanie baz adresów partnerów rynkowych,

wype³nianie wniosków i formularzy on line).

Choæ wspieranie siê internetem w poszukiwaniu informacji mo¿e rodziæ ich nadmiar, jest to natural-

ne �ród³o informacji. Internet jest substytutem centrali telefonicznej czy ksi¹¿ki telefonicznej.

Organizacje, tworz¹c internetowe serwisy i tematycznie strukturalizowane zbiory elektronicz-

nych zasobów, dostarczaj¹c w³asne materia³y informacyjne i us³ugi, pe³ni¹ rolê bibliotekarzy, ale

mog¹ tak¿e pe³niæ rolê nauczycieli. Nie jest jeszcze oczywiste poszukiwanie w internecie elektro-

nicznych szkoleñ. Edukacja, szkolenie medialne pozbawione bezpo�redniej interakcji osobowej,

wydaje siê zubo¿one. Mo¿liwo�æ wykorzystania ruchomego obrazu, d�wiêku, komunikacja z na-

tychmiastowym sprzê¿eniem zwrotnym przybli¿aj¹ edukacjê medialn¹ do bezpo�redniej. Mo¿li-

wo�æ interakcji maszynowej w odniesieniu do udostêpnionych na stronach www materia³ów
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dydaktycznych zapewnia aktywny udzia³ w szkoleniu i zwiêksza ilo�æ informacji gromadzonych

w pamiêci d³ugookresowej (Stern 1999). W odniesieniu do szkoleñ skierowanych do przedsiê-

biorców, Evans i Volery wskazuj¹, ¿e skuteczne elektroniczne szkolenia to takie, które oferuj¹

kursy tematycznie przygotowane i adaptowane do konkretnych wymagañ grup przedsiêbior-

ców oraz mo¿liwo�æ indywidualnego kontaktu z konsultantem.

Praktyka wspierania przedsiêbiorców poprzez internet

W odpowiedzi na wyzwania budowy gospodarki opartej na wiedzy, w polityce wobec ma³ych

i �rednich przedsiêbiorstw zawarte zosta³y zadania zwi¹zane z tworzeniem przyjaznego �rodowi-

ska przedsiêbiorczo�ci poprzez przekazywanie informacji, podnoszenie poziomu wiedzy przez

pomoc doradczo-szkoleniow¹. W programie rz¹du polskiego znalaz³y siê zadania zwi¹zane z roz-

wojem systemów informacji wspomagaj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ poprzez internet, organi-

zowaniem seminariów, szkoleñ, wydawaniem informatorów, przekazywaniem informacji za

po�rednictwem �rodków masowego przekazu, internetu, tworzeniem i rozwijaniem interneto-

wych baz danych dotycz¹cych regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, mo¿li-

wo�ci eksportowych, warunków prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej.

W raporcie o us³ugach wspieraj¹cych przedsiêbiorstwa, przygotowanym w 2003 r., zosta³a

sformu³owana lista rekomendacji dla polskiego modelu wspierania przedsiêbiorczo�ci (Us³ugi

wspieraj¹ce mikroprzedsiêbiorstwa, ma³e przedsiêbiorstwa i samozatrudnionych. Raport koñ-

cowy, Global Partners, Warszawa 2003). Rekomendacje dotyczy³y stworzenia oferty interneto-

wych szkoleñ dla ma³ych firm: wprowadzenie takich zmian procedur, które pozwala³yby na

w³¹czenie istniej¹cej oferty do pakietu e-us³ug oraz przygotowanie modu³ów szkoleniowych dla

przedsiêbiorców.

Od pa�dziernika do grudnia 2004 r. prowadzone by³o badanie sonda¿owe dotycz¹ce korzysta-

nia przez przedsiêbiorców z zasobów internetu. W tym czasie elektroniczny kwestionariusz an-

kiety by³ losowo wy�wietlany internautom przez firmê badawcz¹ specjalizuj¹c¹ siê w badaniach

internetu i badaniach poprzez internet � Gemius SA. Dysponuje ona systemem monitoruj¹cym,

który pozwala na analizê zachowañ internautów na witrynach internetowych. Z tych witryn

zosta³y wyselekcjonowane serwisy o tre�ciach po�wiêconych dzia³alno�ci gospodarczej, na

których mia³ byæ emitowany kwestionariusz ankiety. Analiza uzyskanych w ten sposób danych

pozwoli³a udzieliæ odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób internet jest wykorzystywany jako

narzêdzie zdobywania informacji z zakresu wspierania przedsiêbiorczo�ci?

W ocenie u¿ytkowników internetowych materia³ów edukacyjnych z zakresu przedsiêbiorczo-

�ci dziêki dostêpowi do tych zasobów nastêpuje wzrost kompetencji przedsiêbiorców. Wiêk-

szo�æ obecnych lub przysz³ych przedsiêbiorców uzna³a, ¿e informacje czy us³ugi, które oferuj¹

serwisy internetowe, przynosz¹ im wiele korzy�ci. Wed³ug 52,3% respondentów szczególnie

przydatne by³y one w zakresie podnoszenia kwalifikacji czy poszerzania wiedzy (ryc. 1). Interne-

towe serwisy przeznaczone dla przedsiêbiorstw przez 27,6% respondentów zosta³y uznane za

pomocne w kontaktach z urzêdnikami czy wybranymi instytucjami, a 23,4% respondentów dziêki

nim skorzysta³o z pomocy ekspertów.

W³a�ciciele przedsiêbiorstw wskazywali, ¿e serwisy internetowe s¹ najbardziej pomocne w podno-

szeniu w³asnych kwalifikacji i poszerzaniu wiedzy. Jednak nie byli oni grup¹, która najbardziej podkre�la-

³a tê korzy�æ. Najczê�ciej wskazywali na ni¹ studenci oraz osoby wykonuj¹ce prace dorywcze.

Ankietowani ocenili równie¿, jakie s¹ najistotniejsze korzy�ci z tre�ci i bezp³atnych us³ug

dostêpnych w internecie i wskazali najwa¿niejsze problemy przy korzystaniu z takich zasobów.

Za najwa¿niejsze korzy�ci, jakie daj¹ internetowe serwisy przedsiêbiorstwom, respondenci uznali

ca³odobowy dostêp do informacji i us³ug (55,3% badanych) oraz oszczêdno�æ czasu na zbieranie

Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych
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Ryc. 1. W czym okaza³y siê pomocne informacje czy us³ugi znajduj¹ce siê na serwisach internetowych

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

informacji (50,4%). Najmniej respondentów jako korzy�æ wymieni³o u³atwienie dostêpu do insty-

tucji i urzêdów czy kontakt z nimi (21,2%) (ryc. 2). Tak niska ocena dostêpu do instytucji i urzê-

dów poprzez internet wynika zapewne z faktu, ¿e strony wiêkszo�ci urzêdów nadal nie s¹ zbyt

czêsto aktualizowane i maj¹ charakter informacyjny, a nie interakcyjny.

Ryc. 2. Korzy�ci z internetowych tre�ci i us³ug

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

Za najwa¿niejszy problem zwi¹zany z korzystaniem z zasobów i us³ug w internecie ankietowa-

ni uznali to, ¿e instytucje i urzêdy nie korzystaj¹ z internetu (47,1% badanych). Badani wskazali

tak¿e na problemy ze znalezieniem serwisów (37,3%) oraz na odp³atno�æ za dostêp do tre�ci

i us³ug (30,4% badanych) (ryc. 3).

Zawarto�æ stron internetowych jest pomocna w podnoszeniu kwalifikacji, ale internet ma

przede wszystkim warto�æ informacyjn¹. W serwisach internetowych dla przedsiêbiorstw bada-

ni najczê�ciej czytaj¹ ró¿nego typu informacje (28,1% badanych robi to codziennie, 25,4% � kilka
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Ryc. 3. Problemy przy korzystaniu z internetowych tre�ci i us³ug

�ród³o: opracowanie autorki na podstawie danych z badañ w³asnych

razy w tygodniu) (ryc. 4). Najrzadziej ankietowani bior¹ udzia³ w elektronicznych kursach czy szkole-

niach: 72,9% badanych deklarowa³o, ¿e nigdy nie brali w nich udzia³u, a 54,5% ani razu nie wys³a³o

poprzez internet urzêdowych dokumentów. Okazuje siê, ¿e du¿o popularniejsze jest �ci¹ganie urzêdo-

wych formularzy i dokumentów. Przyczyn¹ jest prawdopodobnie to, ¿e serwisy urzêdów i instytucji

oferuj¹ mo¿liwo�æ czytania na ich stronach internetowych informacji, pobrania dokumentów i formu-

larzy, natomiast rzadko istnieje mo¿liwo�æ ich wys³ania do urzêdu w postaci elektronicznej.
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Ryc. 4. Czêstotliwo�æ i sposób korzystania z internetowych serwisów dla przedsiêbiorstw
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Ze sposobu wykorzystania internetowych tre�ci i us³ug nie mo¿na wyci¹gaæ wniosków od-

no�nie do warto�ci edukacyjnej internetu, ale mo¿na oceniæ jego warto�æ jako �ród³a informacji.

Internet jest jednak medium, które daje mo¿liwo�æ realizacji zadañ o charakterze informacyjno-

-szkoleniowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, koordynuj¹ca i bior¹ca odpowiedzialno�æ za

rozwój us³ug wspieraj¹cych przedsiêbiorczo�æ, proponuje zdobywanie wiedzy w³a�nie poprzez

internet. We wrze�niu 2005 r. na jej stronach internetowych pojawi³y siê cztery szkolenia dla

przedsiêbiorców oraz potencjalnych przedsiêbiorców: Badanie rynku, Biznesplan, Fundusze

strukturalne dla przedsiêbiorstw, Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Do elektronicznych szkoleñ zosta-

³a stworzona internetowa Akademia PARP (www.akademia.parp.gov.pl). Osoby, które j¹ odwie-

dzi³y, o internetowych nieodp³atnych szkoleniach dowiedzia³y siê przede wszystkim ze stron

internetowych Agencji oraz innych serwisów internetowych. Przemawia to za promowaniem

szkoleñ internetowych w³a�nie poprzez to medium (tab. 1).

AGNIESZKA PICHUR

Tab.1. Informacje o internetowych szkoleniach

od znajomych, rodziny 11,65%

w swoim zak³adzie pracy 3,64%

z innego serwisu internetowego 22,13%

z prasy 6,71%

z radia lub telewizji 1,27%

ze strony internetowej PARP 37,98%

inne 16,63%

Z jakiego �ród³a dowiedzia³(a) siê

Pan(i) o mo¿liwo�ci skorzystania ze

szkolenia?

�ród³o: na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

Internetowe szkolenia s¹ tak samo wa¿ne dla kobiet i dla mê¿czyzn. Osoby, które bra³y udzia³

w szkoleniu, mieszkaj¹ w du¿ych miastach; s¹ to przede wszystkim osoby z wy¿szym wykszta³ce-

niem, m³ode, które dopiero rozpoczynaj¹ lub rozpoczê³y karierê zawodow¹ (tab. 2). Umiejêtno�æ

korzystania z nowych mediów maj¹ najczê�ciej osoby aktywne zawodowo, w wieku produkcyj-

nym, pe³nosprawne, wykszta³cone. Internet mo¿e wiêc pog³êbiaæ ró¿nice spo³eczne, bo staje siê

niejako mno¿nikiem posiadanej wiedzy i umiejêtno�ci oraz podnosi status osób, które w hierar-

chii spo³ecznej s¹ ju¿ i tak wysoko.

Ze szkoleñ internetowych dostêpnych w elektronicznej Akademii korzysta³y przede wszystkim oso-

by pracuj¹ce na pe³nym etacie, nastêpnie osoby ucz¹ce siê oraz przedsiêbiorcy, choæ tych by³o jedynie

12% (tab. 2). Niewielu by³o u¿ytkowników, którzy nie maj¹ pracy. Szkolenia internetowe jako sposób

aktywizacji zawodowej niepracuj¹cych mog¹ okazaæ siê bardziej skuteczne, je¿eli te osoby zostan¹

�uposa¿one� w mo¿liwo�æ dostêpu do internetu, gdy¿ w �wietle badañ miejsce pracy to dla Polaków

g³ówne miejsce korzystania z internetu. Brak pracy oznacza ograniczony dostêp do internetu.

Popularno�æ szkoleñ elektronicznych ro�nie. Wzrasta liczba zarejestrowanych u¿ytkowni-

ków Akademii. Najwiêkszy przyrost u¿ytkowników i uczestników szkoleñ przypad³ na pierwsze

miesi¹ce po uruchomieniu serwisu Akademii (tab. 3). Nie wszyscy odwiedzaj¹cy Akademiê

uruchamiaj¹ programy szkoleniowe. Z grupy rozpoczynaj¹cych naukê pozostaje niedu¿a liczba

tych, którzy je koñcz¹. Optymistyczne jednak jest to, ¿e liczba koñcz¹cych szkolenia ro�nie.

Szkolenia dotycz¹ce przedsiêbiorczo�ci to: Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê, Biznesplan oraz Bada-

nie rynku. Ze wszystkich szkoleñ najpopularniejsze jest Microsoft Office. Popularno�ci¹ ciesz¹

siê tak¿e Badanie rynku oraz Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê (tab. 4). Niektóre z tych szkoleñ mo¿na



245Elektroniczne wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Wyniki badañ empirycznych

Tab. 2. Charakterystyka u¿ytkowników szkoleñ internetowych

P³eæ Kobieta 49,93%

Mê¿czyzna 50,07%

Struktura wiekowa do 18 lat 4,52%

od 19 do 25 lat 31,80%

od 26 do 30 lat 9,27%

od 31 do 40 lat 19,16%

od 41 do 50 lat 9,81%

od 51 do 60 lat 4,96%

powy¿ej 61 lat 0,48%

Miejsce zamieszkania poza terenem miejskim (na wsi) 13,05%

w mie�cie do 20 tys. mieszkañców 9,33%

w mie�cie od 20 tys. do 50 tys. mieszkañców 13,59%

w mie�cie od 50 tys. do 100 tys. mieszkañców 12,09%

w mie�cie od 100 tys. do 250 tys. mieszkañców 12,99%

w mie�cie powy¿ej 250 tysiêcy mieszkañców 38,95%

Wykszta³cenie podstawowe 3,80%

�rednie 17,30%

pomaturalne 6,23%

zawodowe 1,18%

licencjackie lub niepe³ne wy¿sze 17,10%

wy¿sze 54,38%

Aktywno�æ zawodowa jestem na emeryturze/rencie 1,05%

jestem na urlopie macierzyñskim/wychowawczym 1,24%

nie pracujê/jestem osob¹ bezrobotn¹ 9,42%

pracujê na pe³en etat 45,79%

pracujê na umowê zlecenie/o dzie³o 5,35%

pracujê w niepe³nym wymiarze godzin 3,50%

prowadzê w³asn¹ firmê/jestem w³a�cicielem 11,83%

lub wspó³w³a�cicielem

uczê siê/studiujê 21,82%

�ród³o: na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

odbyæ w ci¹gu kilku godzin, inne trwaj¹ znacznie d³u¿ej. Czasoch³onno�æ szkolenia bywa istotna

przy podejmowaniu decyzji o jego rozpoczêciu.

Analizuj¹c problematykê szkoleñ internetowych jako narzêdzia wspieraj¹cego przedsiêbior-

czo�æ, zwrócono uwagê na motywacje internautów do uruchomienia szkoleñ Jak za³o¿yæ w³a-

sn¹ firmê oraz Biznesplan (tab. 5 i 6).

Szkolenie o zak³adaniu przedsiêbiorstwa najchêtniej rozpoczynali ci, którzy chc¹ bardzo szyb-

ko (w ci¹gu 3 miesiêcy) za³o¿yæ w³asn¹ firmê (tab. 5). Biznesplan jest narzêdziem potrzebnym  nie

tylko do planowania otwarcia przedsiêbiorstwa, ale tak¿e do planowania kolejnych etapów
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Tab. 3. Liczba u¿ytkowników szkoleñ internetowych

�   75,38% 29,58% 24,42% 35,71%

Sierpieñ

2006
Charakterystyka

Wrzesieñ

2005

Listopad

2005
Luty 2006

Kwiecieñ

2006

Czerwiec

2006

Liczba zarejestrowa-

nych u¿ytkowników

szkoleñ na Akademii

(LZU)

Zmiana w stosunku do

poprzedniego okresu

(%)

Liczba osób, które

uruchomi³y szkolenia

(LOUS)

Zmiana w stosunku do

poprzedniego okresu

(%)

Liczba osób, które

ukoñczy³y szkolenia

Zmiana w stosunku

do poprzedniego

okresu (%)

3884 9550 16215 22798 28110 32027

  � 145,88% 69,79% 40,60% 23,30% 13,93%

2367 7380 12708 14939 19859 22952

� 211,79% 72,20% 17,56% 32,93% 15,57%

0 719 1261 1634 2033 2759

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci 2006

rozwoju firmy. Prawie po³owa ankietowanych chce poszerzyæ wiedzê z tego zakresu, jedna czwarta

tê wiedzê zamierza wykorzystaæ do otwarcia firmy (tab. 6.)

Uczestnicy internetowych szkoleñ dotycz¹cych biznesplanu tak¿e chc¹ rozpocz¹æ dzia³al-

no�æ gospodarcz¹ w ci¹gu 3 miesiêcy. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e internet jest medium �pierwszej

pomocy� informacyjnej i edukacyjnej.

Dziêki programom ePolska oraz Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej, Polska jest w³¹czo-

na w proces tworzenia warto�ciowych tre�ci i us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego. W Polsce

i w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z oczekiwaniami obywateli internet bêdzie coraz czê-

�ciej wykorzystywany jako medium pozwalaj¹ce na dotarcie do us³ug wspieraj¹cych powstawanie

Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê 299

Fundusze strukturalne dla przedsiêbiorstw 230

Biznesplan 97

Badanie rynku 541

Szkolenie bhp 58

Zasady ubiegania siê o zamówienia publiczne 79

Microsoft Office 729

Razem 2033

Tab. 4. Motywacje uczestników szkolenia Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê

Liczba osóbNazwa szkolenia

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, czerwiec 2006
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Tab. 5. Motywacje uczestników szkolenia Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê

Jeszcze nie wiem, kiedy 475 15,03%

Po skoñczeniu studiów/nauki 354 11,20%

W ci¹gu najbli¿szego roku 1109 35,09%

W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy 1222 38,67%

Dlaczego zainteresowa³(a) siê Pan(i) szkoleniem Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê?

Chcê poszerzyæ swoj¹ wiedzê w tym zakresie 1867 35,29%

Chcê za³o¿yæ w³asn¹ firmê 3160 59,72%

Chcê zmieniæ formê prawn¹ przedsiêbiorstwa 40 0,76%

Inne 224 4,23%

Kiedy planuje Pan(i) rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹?

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, sierpieñ 2006

i rozwój mikro-, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa w Polsce

maj¹ dostêp do internetu i wykorzystuj¹ go do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. W pol-

skich zasobach internetowych pojawia siê coraz wiêcej informacji pozwalaj¹cych poszerzaæ

wiedzê przedsiêbiorców i potencjalnych przedsiêbiorców z zakresu prowadzenia firmy. Ze wzglê-

du na swoj¹ specyfikê, internet mo¿e byæ skutecznym �rodkiem s³u¿¹cym do przekazywania

tre�ci i us³ug o charakterze informacyjnym i szkoleniowym. Na podstawie analizy danych z ba-

dañ, opinii przedsiêbiorców oraz uczestników szkoleñ mo¿na wnioskowaæ, ¿e internet mo¿e

wspieraæ proces rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e specjalnie przygotowywa-

ne internetowe serwisy staj¹ siê elementem systemu wpierania przedsiêbiorczo�ci. Internet jest

substytutem centrali telefonicznej czy ksi¹¿ki telefonicznej. Wydaje siê �ród³em pierwszej pomo-

cy informacyjnej.

Tab. 6. Motywacje uczestników szkolenia Biznesplan

Po skoñczeniu studiów/nauki 177 6,93%

Trudno powiedzieæ 237 9,28%

W ci¹gu najbli¿szego roku 680 26,61%

W ci¹gu najbli¿szych 3 miesiêcy 941 36,83%

W ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy 520 20,35%

Dlaczego jest Pan(i) zainteresowany(a) szkoleniem Biznesplan?

Chcê poszerzyæ swoj¹ wiedzê z tego zakresu 2633 48,79%

Inne 191 3,54%

Poniewa¿ zamierzam rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹ 1384 25,64%

Poniewa¿ zamierzam staraæ siê o uzyskanie finansowania 497 9,21%

na projekt inwestycyjny

Poniewa¿ zamierzam staraæ siê o uzyskanie finansowania 692 12,82%

swojego pomys³u/projektu

W jakim czasie planuje Pan(i) rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹/inwestycje?

�ród³o: dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci, sierpieñ 2006
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Internet to wynalazek bêd¹cy wynikiem kreatywno�ci, a jego zastosowanie to oznaka przed-

siêbiorczo�ci, choæ czêsto tak¿e lenistwa. Internet to równie¿ narzêdzie wspierania przedsiêbior-

czo�ci; informuje, jak za³o¿yæ i prowadziæ firmê. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w wielu urzêdach ju¿

nied³ugo powszechne bêdzie zak³adanie dzia³alno�ci gospodarczej poprzez internet. Rozwój

przedsiêbiorczo�ci bêdzie nastêpowa³ w du¿ej mierze dziêki internetowi, poniewa¿ przedsiêbior-

czo�æ jest spraw¹ praktyki (Drucker 1992).
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On-line Business Support � Research Analysis

The article highlights the catalyst role of technology and on-line services and their impact on

entrepreneurship. This paper suggests that the Internet with its content is a powerful medium to

provide the business development services needed by entrepreneurs (research networking,

education/training). So far the Internet seems to be helpful, low-cost medium of communication

that allows providers of support services to inform or to restitute that kind of services. The

article presents an exploratory study of on-line business support services in Poland and first

experience of on-line training.


