
P rzedsiębiorstwa rozważają i na-
stępnie podejmują działania
w zakresie szeroko rozumianej

informatyzacji. Pomimo iż mają one
różnorodny charakter i rangę, wspólnie
przyczyniają się (a przynajmniej powin-
ny się przyczyniać) do wzrostu efektyw-
ności firmy.
Ostateczny cel elektronizacji przedsię-
biorstwa to właśnie wzrost jego skutecz-
ności rynkowej. Efektywność ta osiąga-
na jest w sferze działań biznesowych,
a nie tylko w sferze przetwarzania i prze-
syłania danych. 

Warto podkreślić, że niesprawność (lub
niedostateczna sprawność) systemu in-
formacyjnego stanowi jeden z wielu
czynników determinujących (nie)efek-
tywność działania przedsiębiorstwa.
Dlatego problemy informacji i techno-
logii informacyjnej należy ujrzeć we
właściwych proporcjach w stosunku
do innych problemów przedsiębiorstwa
– doceniać je, zarazem nie przecenia-
jąc. Innymi słowy, trzeba przygotować
dojrzałą diagnozę sytuacji firmy, pozba-
wioną elementów fetyszyzacji nowych
technologii informacyjnych, dającej
wiarygodne podstawy do podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych. Zwłaszcza
że platforma elektroniczna nie zawsze
jest tanią opcją rozwoju firmy. 

Najważniejsze dla efektywności działa-
nia przedsiębiorstwa są: sprawność sys-
temu zarządzania oraz tzw. czynniki 
zewnętrzne. 
Czynniki zewnętrzne to pojemna klasa,
obejmująca liczne determinanty efektyw-
ności działania firmy – niezależne od niej
samej. W pewnym sensie są to warunki
„zadane z góry” lub „dane z zewnątrz”.
Należą do nich: branża, w której przed-
siębiorstwo działa, technologia, którą dys-
ponuje, sytuacja rynkowa, geopolitycz-
na, ceny urzędowe, podatki, koszty
kredytu i wiele innych. Wspólną cechą
wszystkich wymienionych czynników jest
to, że pozostają poza kontrolą decyden-
tów w przedsiębiorstwie, zwłaszcza
w małych i średnich firmach. Z kolei
sprawność systemu zarządzania w firmie
jest wyznaczana przez dwie grupy czyn-
ników: czynnik ludzki oraz sprawność
systemu informacyjnego.
Czynnik ludzki jest determinowany
przez poziom motywacji i kompetencji
kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie.
Poziom motywacji jest tutaj kluczowy
w tym sensie, iż pierwotnym warunkiem
podejmowania racjonalnych decyzji
i działań jest chęć ich podejmowania.
Istotną sprawą jest zatem zbudowanie
systemu motywacyjnego w przedsię-
biorstwie, który powodowałby utożsa-

mianie się indywidualnych celów za-
trudnionych w nim osób z celami mikro-
systemu ekonomicznego, jakim jest
przedsiębiorstwo. Brak takiego spójne-
go i koherentnego systemu motywacyj-
nego rodzi swoistą barierę motywacyj-
ną – poszczególni pracownicy (lub
pewne grupy pracowników) nie są zain-
teresowani w ogóle (bądź tylko w pew-
nym zakresie) osiąganiem celów waż-
nych dla przedsiębiorstwa jako całości. 
Poziom kompetencji determinuje spraw-
ność systemów zarządzania w tym sen-
sie, że niezbędnym warunkiem podej-
mowania racjonalnych decyzji i działań
jest posiadanie przez kadrę (zwłaszcza
menedżerską) odpowiednich uzdolnień
i umiejętności. 
Z kolei sprawność systemu IT jest funk-
cją dwóch czynników – dostępności źró-
deł informacji oraz sprawności kanałów
informacyjnych. Problem dostępności
wiąże się z tym, iż czasami pewne waż-
ne z punktu widzenia biznesowego infor-
macje są dla zainteresowanych nimi me-
nedżerów całkowicie bądź częściowo
nieosiągalne. Zazwyczaj dotyczą one sze-
roko rozumianego stanu otoczenia przed-
siębiorstwa, a wspomniana niedostęp-
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ność wynika z przyczyn prawnych bądź
zwyczajowych. Przykładem takiej niedo-
stępnej, bądź trudno dostępnej informa-
cji mogą być szczegóły dotyczące warun-
ków oferowanych przez konkurentów
uczestniczących w przetargach.

Z kolei sprawność kanałów informacyj-
nych jest determinowana przez dwie
grupy czynników – organizacyjne oraz
techniczne.
Te pierwsze mogą wpływać korzystnie
bądź niekorzystnie na sprawność kana-
łów informacyjnych. Przykładowo wąska
wieloszczeblowa struktura organizacyj-
na może być przyczyną znacznych opóź-
nień i zniekształceń w przekazywaniu
informacji. Opóźnienia te mogą – w tym
przypadku – wynikać z nadmiernie wy-
dłużonych kanałów przepływu informa-
cji oraz licznych punktów jej zatrzymywa-
nia. Związane jest to zazwyczaj z pewnym
biurokratycznym rytuałem, np. opatry-
waniem dokumentów wieloma podpisa-
mi, stemplami, dekretacjami itp., niema-
jącym racjonalnego uzasadnienia.

Zniekształcenia treściowe natomiast mo-
gą mieć źródło w niewłaściwej agregacji,
selekcji, bądź interpretacji informacji (tzw.
szumy semantyczne w kanałach informa-
cyjnych) dokonywanej na poszczególnych
szczeblach rozbudowanego „pionowo”
systemu zarządzania. Zmniejszenie barie-
ry organizacyjnej wymaga dokonania od-
powiednich zmian strukturalnych (inny
podział kompetencji) w celu skrócenia
i uproszczenia kanałów informacyjnych
w przedsiębiorstwie. W praktyce sprowa-
dza się to najczęściej dokonieczności pew-
nej decentralizacji zarządzania, zwiększe-
nia stopnia samodzielności wewnętrznych

komórek organizacyjnych oraz rozwoju
„poziomego” systemu komunikowania się.
Wśród czynników technicznych wpły-
wających na sprawność kanałów infor-
macyjnych przedsiębiorstwa moż-
na wyróżnić jakość języka oraz jakość
instrumentalizacji.
Jakość języka determinuje drożność ka-
nałów informacyjnych organizacji w tym
sensie, że im bardziej sformalizowany ję-
zyk, tym mniejsza liczba znaków potrzeb-
na jest do przekazania określonej treści.
Zmniejszenie zaś liczby znaków przesy-
łanych w kanałach informacyjnych po-
woduje zwiększenie ich przepustowości.

Nie ulega wątpliwości, iż efektywne za-
stosowanie techniki komputerowej jest
uwarunkowane uprzednim opracowa-
niem i wdrożeniem sformalizowanego ję-
zyka w firmie. Kluczowymi elementami
tego języka są bazy – indeksowa, doku-
mentacyjna oraz normatywna. Baza in-
deksowa – efektywna, spójna i komplet-
na – jest uporządkowanym systemem
kodów jednoznacznie identyfikującym
elementy zbiorowości, którymi operuje
się w systemie informacyjnym przedsię-
biorstwa. Chodzi m.in. o klientów, do-
stawców, odbiorców, rodzaje transakcji
i in. Baza dokumentacyjna jest uporząd-
kowanym zbiorem dokumentów używa-
nych w przedsiębiorstwie. Baza norma-
tywna natomiast to uporządkowany zbiór
różnorodnych norm, którymi operuje się
w firmie. 
Jakość instrumentalizacji, albo inaczej
wyposażenia (uzbrojenia) technicznego,
determinuje drożność kanałów informa-
cyjnych w tym sensie, że zastosowanie
nowoczesnych środków do zbierania,
przetwarzania, przechowywania i prze-
kazywania informacji zwiększa przepu-
stowość tych kanałów. I odwrotnie – brak

wydajnej technologii informacyjnej two-
rzy swoistą barierę instrumentalną, któ-
ra ogranicza ich techniczną sprawność.

Elektronizacja może przyczynić się
wprost do poprawy efektywności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa jedynie
w sytuacji, gdy:
● efektywność działania firmy jest ogra-
niczona w pierwszej kolejności przez
sprawność systemu zarządzania,
● sprawność systemu zarządzania limi-
towana jest przede wszystkim przez
sprawność systemu informacyjnego,
● sprawność systemu informacyjnego
jest ograniczana zwłaszcza przez droż-
ność kanałów informacyjnych,
● niewystarczająca drożność kanałów in-
formacyjnych wiąże się głównie z czyn-
nikami technicznymi,
● krytycznym czynnikiem technicznym
ograniczającym drożność kanałów infor-
macyjnych jest zbyt mała wydajność wy-
korzystywanej dotychczas w firmie tech-
nologii informacyjnej, czyli niewłaściwa
bądź niedostateczna instrumentalizacja.
We wszystkich innych sytuacjach, a więc
gdy przykładowo krytycznymi okażą się
czynniki organizacyjne, kwestia efektyw-
ności inwestowania w technologię infor-
macyjną pozostaje sprawą otwartą wy-
magającą przeprowadzenia szczegółowej,
pogłębionej diagnozy sytuacji istniejącej
w firmie.
Efektywność ekonomiczna systemów in-
formatycznych nie wiąże się z żadnym
automatyzmem. Prawdopodobną przy-
czyną nieefektywności wielu wdrażanych
systemów jest fetyszyzowanie samej in-
strumentalizacji, a nieuwzględnianie in-
nych barier efektywności. Celowa wyda-
je się korekta punktu wyjściowego
do projektowania, którym dotychczas
na ogół była deklaracja potrzeb informa-
cyjnych. Nie ma bowiem równoznaczno-
ści pomiędzy deklarowanymi przez użyt-
kowników potrzebami a obiektywnie
istniejącymi rezerwami efektywności,
które dzięki zaspokojeniu tych potrzeb
mogą zostać wyzwolone. Nie wszystkie
problemy informacyjne dają się rozwią-
zywać przy pomocy instrumentarium in-
formatyki. Informatycy natomiast powin-
ni zdawać sobie sprawę z tego, że nie
zawsze będą w stanie zaspokoić wszyst-
kie potrzeby użytkowników.
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