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DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO – IMPLIKACJE DLA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO*
Streszczenie: W artykule zaprezentowano uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz związki między koncepcją SI a rozwojem gospodarczym. Na
podstawie przeprowadzonych badań ankietowych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej zidentyfikowano kluczowe czynniki determinujące
rozwój SI w Polsce. Zbadano zależności pomiędzy miernikami SI i rozwoju gospodarczego w wybranych krajach europejskich.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, rozwój gospodarczy, ICT.

Wprowadzenie
Artykuł dotyczy uwarunkowań rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI)
oraz związków między koncepcją SI a rozwojem gospodarczym. Jego celem jest
zidentyfikowanie kluczowych czynników determinujących rozwój SI w obszarze
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną oraz zbadanie
zależności pomiędzy wybranymi miernikami SI i rozwoju gospodarczego.

*

Badania przeprowadzono w ramach projektu „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski” finansowanego
z środków Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014.
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Przyjęto następującą hipotezę badawczą – stymulujące rozwój gospodarczy
społeczeństwo informacyjne jest wypadkową oddziaływania zestawu czynników
ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych.
Przeprowadzone rozważania mają charakter deskryptywno-empiryczny.
W części poznawczej przedstawiono istotę koncepcji SI wraz z potencjalnymi
relacjami w systemie społecznym zachodzącymi pod wpływem rosnącej roli
ICT. W części empirycznej zbadano zależności między poziomem rozwoju SI
a poziomem rozwoju gospodarczego 34 krajów oraz zaprezentowano wybrane
wyniki badań nad determinantami rozwoju SI zrealizowanych w ramach projektu pt. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”. Autor niniejszego opracowania jest głównym wykonawcą w powyższym projekcie.

1. Społeczeństwo informacyjne jako przedmiot badań ekonomicznych
Zbiór kategorii ekonomicznych został powiększony o terminy: informacji
i wiedzy. W niniejszym artykule informację definiuje się jako szczególny rodzaj
dobra ekonomicznego, którego wartością użytkową jest ograniczanie niepewności oraz pełnienie potencjalnej funkcji zasobu pierwotnego do kategorii wiedzy.
Wiedza to z kolei pochodna informacji zestawionej z doświadczeniem i kontekstem; informacja posiadająca wartość1.
Trudności w zarysowaniu granicy między informacją a wiedzą implikują
wiele podejść dotyczących propozycji wyodrębnienia obszarów o odmiennych
zakresach badawczych. Wśród nich można wymienić ekonomikę informacji,
ekonomikę sektora informacyjnego, ekonomikę systemów informacyjnych, ekonomikę wiedzy, ekonomikę innowacji, zarządzanie wiedzą, zarządzanie informacją, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie kapitałem intelektualnym czy inżynierię wiedzy2. Przedmiot i podmiot badawczy wybranych
1

2

R. Żelazny: Ekonomia wieku informacji i wiedzy – w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej
specjalizacji. W: Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. Red. G. Musiał. Wydawnictwo UE, Katowice 2011, s. 81.
Zob. m.in.: J.E. Stiglitz: Information and the change in the paradigm in economics. „American
Economic Review” 2002, Vol. 92, Iss. 3; G.J. Stigler: The economics of information. „The Journal of Political Economy” June 1961, Vol. LXIX, No. 3; D. Foray: The economics of knowledge. MIT Press, Cambridge, London 2006; The economics of information. Eds. D.K. Levine,
S.A. Lippman. Edward Elgar, Cheltenham 1995; R. Żelazny: Ekonomika informacji – przedmiot
i zakres badawczy. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. Red.
U. Zagóra-Jonszta. „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 176, Wydawnictwo UE, Katowice 2014;
J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001; Idem: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003; Zarządzanie wiedzą. Red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiń-
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z powyższych nurtów oraz wzajemne relacje między nimi są nie bez trudności
omawiane w literaturze przedmiotu. Równolegle do tych podejść teoretycznych,
a w kilku przypadkach nawet przed nimi, były rozwijane na gruncie nauk społecznych koncepcje gospodarki i społeczeństwa, w których pod wypływem rosnącej roli informacji i wiedzy dochodzi do zmian strukturalnych uzasadniających wprowadzanie nowych kategorii pojęciowych. Chronologicznie rzecz
biorąc, można wyodrębnić następujące koncepcje – społeczeństwo postindustrialne3, gospodarka i przemysły wiedzy4, społeczeństwo informacyjne5, społeczeństwo pokapitalistyczne6, gospodarka informacyjna7, cywilizacja postindustrialna8, gospodarka oparta na wiedzy9, nowa gospodarka10, gospodarka
napędzana wiedzą11, gospodarka wiedzy i innowacji12, gospodarka oparta na
wiedzy i innowacji – gospodarka inteligentna13. Analizując istotę tych ujęć, na
szczególną uwagę, obok informacji i wiedzy, zasługuje wymiar technologiczny

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

ski. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; P.F. Drucker: Zarządzanie
wiedzą. Helion, Gliwice 2006; A. Kowalczyk, B. Nogalski: Zarządzanie wiedzą. Difin, Warszawa 2007; Ch. Evans: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005; A. Jashapara: Zarządzanie
wiedzą: zintegrowane podejście. PWE, Warszawa 2006; D.T. Dziuba: Sektor informacyjny
w badaniach ekonomicznych. Difin, Warszawa 2010; Idem: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2007; Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 1-2. Red. A. Grzech.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006; J. Roos, G. Roos. N. Dragonetti, L. Edvinson: Intellectual capital: navigating in the new business landscape. New York
University Press, New York 1988; K.E. Sveiby: Intellectual Capital and Knowledge Management, http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html (dostęp: 1.12.2013).
D. Bell: The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. Basic Books,
New York 1973.
F.B. Machlup: The production and distribution of knowledge in the US economy. Princeton
University, Princeton, New York 1962.
Y. Masuda: The information society as post-industrial society. The World Future Society, Tokyo,
IIS, Washington D.C. 1980.
P.F. Drucker: Post-capitalist society. Harper Business, New York 1993.
M.U. Porat: The information economy. Definition and measurement. U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Special Publication 77–12 (1), Vol. 1–9, Washington
D.C. 1977.
A. Toffler: The third wave. Bantam Books, New York 1980.
OECD: The knowledge-based economy. OCDE/GD(96)102, Paris 1996.
OECD: A new economy? The changing role innovation and information technology in growth.
Paris 2000; K.J. Stiroh: Is there a new economy? „Challenge” July/August 1999, Vol. 42,
Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2003.
Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM 2005, Brussels, 2.2.2005; K. Piech: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru
i współczesnej roli państwa. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
European Commission (2010): Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive
Growth. COM(2010) 2020; Building Ireland’s Smart Economy: A Framework for Sustainable
Economic Renewal. Government of Ireland, Dublin 2008, www.taoiseach.gov.ie/attached_files
/RTF%20files/Building%20Ireland’s%20Smart%20Economy.rtf (dostęp: 5.09.2014).
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egzemplifikowany przez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Pod tym pojęciem należy rozumieć infrastrukturę teleinformatyczną (sprzęt komputerowy, sieci, sprzęt telefoniczny) oraz oprogramowanie (w tym e-produkty
i e-usługi). W opinii Lundvalla i Foraya: „(…) nawet jeśli nie powinniśmy utożsamiać rewolucji w ICT z nastaniem gospodarki opartej na wiedzy, obydwa zjawiska są silnie wewnętrznie sprzężone. (…) systemy ICT dostarczają gospodarce opartej na wiedzy nową i odmienną bazę technologiczną, która radykalnie
zmienia warunki produkcji i dystrybucji wiedzy oraz jej koherencję z systemem
produkcyjnym”14.
Autor podjął badania w tym obszarze i zidentyfikował specyfikę ICT, polegającą na tym, że „(…) będąc determinowanym przez wiedzę produktem aktywności innowacyjnej, są równocześnie – z racji prezentowanej przez nie wartości
użytkowej – nakładem w procesie kreowania nowej wiedzy, kształtując pętlę
sprzężenia zwrotnego innowacja ↔ tworzenie innowacji”15. Przenikają one horyzontalnie subsystemy systemu społecznego i, zmieniając sposoby gospodarowania informacją, implikują zmiany w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Istotne relacje w susbsytemie gospodarczym, politycznym i kulturowym
pod wpływem rosnącej roli informacji, wiedzy i ICT prezentuje rys. 1.
Społeczeństwo informacyjne (zakreślone na rys. 1 linią przerywaną) to takie, w którym realizacja celów przez podmioty gospodarcze jest bardziej racjonalna dzięki wykorzystaniu informacji oraz ICT w subsystemach gospodarczym,
politycznym i kulturowym. Zmiana sposobów wytwarzania, dostępu, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji pod wpływem ICT skutkuje m.in.
wzrostem ilości i jakości informacji, poprawą racjonalności decyzji, obniżeniem
kosztów transakcyjnych, obniżeniem poziomu niepewności i ryzyka, poprawą
sprawności (efektywności i skuteczności) działania, wzrostem transparentności
decyzji, kreacją nowych form pracy, edukacji i spędzania czasu wolnego, pojawieniem się nowych zwyczajów, zasad, norm postępowania.

14

15

B.-Å. Lundvall, D. Foray: The knowledge–based economy: from the economics of knowledge to
the learning economy. In: Employment and growth in the knowledge-based economy. OECD,
Paris 1996, s. 14.
R. Żelazny: Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki
opartej na wiedzy. W: GOW – wyzwanie dla Polski. Red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Warszawa
2009, s. 306.
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Źródło: R. Żelazny: Information society and knowledge economy – essence and key relationships. „Journal of Economics and Management”, w druku.

Rys. 1. Relacje między koncepcjami społeczeństwo informacyjne (SI) – gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – społeczeństwo wiedzy (SW)
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W ramach społeczeństwa informacyjnego może wykształcić się gospodarka
oparta na wiedzy. Jest to uwarunkowane procesem transformacji informacji
w wiedzę, która z kolei staje się potencjalnym źródłem dla innowacji. Szczególną
rolę w trajektorii informacja-wiedza-innowacja odgrywają ICT. Teoretycznie jest
możliwe, że w warunkach społeczeństwa informacyjnego nie powstanie gospodarka wiedzy. W takim przypadku wykorzystanie informacji i ICT umożliwi poprawę racjonalności działania, ale nie dojdzie do etapu dystrybucji wiedzy
i tworzenia innowacji będących podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego16.
Transformacja informacji w wiedzę, która staje się substratem kreowania nowej
wiedzy (czyli tzw. druckerowska rewolucja w zarządzaniu)17, zachodząca we
wszystkich subsystemach, jest charakterystyczna dla społeczeństwa wiedzy. Kreacja,
pozyskiwanie, wykorzystanie i przede wszystkim dzielenie się wiedzą jest możliwe
przy odpowiednim poziomie rozwoju kapitałów – ludzkiego, rynkowego, procesów
i odnowy – składowych kapitału intelektualnego (KI)18. Wysoki poziom kapitału intelektualnego w danym kraju potwierdza obecność społeczeństwa wiedzy.

2. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
w świetle wyników badań
Wśród istotnych obszarów mających wpływ na rozwój SI są wskazywane
następujące:
− środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
− poziom umiejętności cyfrowych,
− dostępność do ICT,
− ekonomiczne i społeczne skutki implementacji ICT,
− zakres wykorzystania ICT19.
Powyższe obszary są opisywane za pomocą zestawu wskaźników, na podstawie których dokonuje się kalkulacji indeksów złożonych, mierzących poziom
rozwoju SI. W dalszej części artykułu wykorzystano dwa takie indeksy, tj. ICT
Development Index (IDI) i Networked Readiness Index (NRI)20.
16
17
18
19

20

R. Żelazny: Information society and knowledge economy – essence and key relationships.
„Journal of Economics and Management”, w druku.
P. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Y.Y.C. Lin, L. Edvinsson: National intellectual capital: comparison of the nordic countries.
„Journal of Intellectual Capital” 2008, Vol. 9, No. 4.
S. Dutta, B. Bilbao-Osorio: The Global Information Technology Report 2012. Living in a Hyperconnected World. World Economic Forum, Geneva 2012; Measuring the Information Society
2012. International Telecommunication Union, Geneva 2012.
E. Ziemba, R. Żelazny: Measuring information society – addressing key issues and constraints.
„Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics” 2013, No. 2(28).
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W celu zidentyfikowania kluczowych czynników mających wpływ na poziom
wykorzystania ICT przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację
publiczną w Polsce przeprowadzono badania bezpośrednie w ramach projektu
„Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego – na przykładzie Polski”. W okresie grudzień 2013 – kwiecień 2014
dokonano ankietyzacji wskazanych powyżej podmiotów za pomocą kwestionariusza
ankiety internetowej21. Pytania dotyczyły m.in. oceny czynników istotnych dla wykorzystania ICT przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną za pomocą pięciostopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie, 2 – nie, 3 –
trudno powiedzieć, 4 – tak, 5 – zdecydowanie tak). Po przeprowadzeniu analizy
kompletności odpowiedzi analizie poddano 750 kwestionariuszy otrzymanych od gospodarstw domowych, 322 od przedsiębiorstw i 409 od jednostek administracji publicznej. Średnie oceny dla poszczególnych czynników zaprezentowano w tab. 1-3.
Tabela 1. 10 najistotniejszych determinant wykorzystania ICT przez gospodarstwa
domowe w Polsce (n = 750)
Czynnik
1. Dostępność do ICT
2. Potrzeba ułatwiania sobie życia codziennego
3. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych
4. Zadowolenie z zakupu e-produktów i e-usług oraz załatwiania
spraw urzędowych drogą elektroniczną
5. Koszty dostępu do sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania
6. Wiedza i umiejętności w zakresie ICT
7. Mentalność człowieka w zakresie wykorzystania ICT
8. Licencje otwarte na oprogramowanie
9. Korzyści ekonomiczne wynikające z wykorzystania ICT
10. Bezpieczeństwo korzystania z ICT

Technologiczny
Organizacyjny
Ekonomiczny

Średnia z ocen
w skali Likerta
(1-5)
4,49
4,47
4,41

Organizacyjny

4,39

Ekonomiczny
Społeczno-kulturowy
Społeczno-kulturowy
Technologiczny
Ekonomiczny
Ekonomiczny

4,37
4,29
4,28
4,22
4,20
4,18

Obszar

Źródło: Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Opracowanie systemowego podejścia do
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”.

21

Zastosowano wybrane nielosowe metody doboru prób badawczych (m.in. dobór celowy
i ochotniczy). Kwestionariusz ankiety internetowej został przesłany do 2 711 jednostek administracji publicznej (w tym 2 268 administracji samorządowej i 443 administracji rządowej), co
stanowiło ok. 80% całej populacji, a bazę danych teleadresowych otrzymano dzięki współpracy
zespołu projektowego z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W celu dotarcia z informacją o badaniach do jak najszerszej grupy przedsiębiorstw zespół projektowy współpracował z następującymi instytucjami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii
(IZTECH), Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach (RIG) i Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice – pełniącym funkcję obserwatorium ICT. Informację o prowadzonych badaniach gospodarstw domowych przesłano m.in. do ok. 2000 Latarników Polski Cyfrowej działających na terenie całej Polski.

Rafał Żelazny

52

W ocenie respondentów – gospodarstw domowych najważniejszym czynnikiem warunkującym wykorzystanie ICT jest ich technologiczna dostępność.
Cztery z dziesięciu najważniejszych czynników mają charakter ekonomiczny.
Tabela 2. 10 najistotniejszych determinant wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa
w Polsce (n = 322)
Czynnik

Obszar

Średnia z ocen
w skali Likerta
(1-5)

1. Korzyści ekonomiczne wynikające z wykorzystania ICT w firmie

Ekonomiczny

4,37

2. Sytuacja finansowa firmy

Ekonomiczny

4,26

3. Zadowolenie klientów firm z możliwości skorzystania
z e-produktów i e-usług

Organizacyjny

4,25

4. Jakość oprogramowania w firmie – back office i front office
– w tym e-produkty i e-usługi

Technologiczny

4,23

5. Bezpieczeństwo informacji w firmie

Technologiczny

4,22

6. Wiedza i umiejętności pracowników w zakresie ICT

Społeczno-kulturowy

4,21

7. Integracja systemów informatycznych w firmie

Technologiczny

4,18

8. Osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa firmy
w zarządzanie ICT

Organizacyjny

4,18

9. Konkurencja na rynku teleinformatycznym

Ekonomiczny

4,17

10. Mentalność kadry kierowniczej w zakresie wykorzystania ICT

Społeczno-kulturowy

4,17

Źródło: Ibid.

Ankietowani przedsiębiorcy za najważniejszy czynnik determinujący wykorzystanie ICT i rozwój e-biznesu uznali korzyści ekonomiczne, jakie firma
może osiągnąć dzięki implementacji tych technologii. Czynniki ekonomiczne
i technologiczne zostały wskazane częściej niż pozostałe.
Tabela 3. 10 najistotniejszych determinant wykorzystania ICT przez administrację
publiczną w Polsce (n = 409)

1
1. Sytuacja finansowa jednostki administracji publicznej

2
Ekonomiczny

Średnia z ocen
w skali Likerta
(1-5)
3
4,55

2. Publiczne nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną

Ekonomiczny

4,52

3. Integracja e-usług publicznych z systemami dziedzinowymi
instytucji administracji publicznej

Technologiczny

4,50

Czynnik

Obszar

4. Komunikacja elektroniczna pomiędzy instytucjami administracji
Organizacyjny
publicznej (A2A)

4,43

5. Standaryzacja rozwiązań dla e-administracji na poziomie krajowym

4,40

Organizacyjny
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cd. tabeli 3
1
6. Wiedza i umiejętności pracowników instytucji administracji
publicznej w zakresie ICT
7. Osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa instytucji
administracji publicznej w zarządzanie ICT i stosowanie nowych modeli zarządzania

2

3

Społeczno-kulturowy

4,41

Organizacyjny

4,42

8. Bezpieczeństwo informacji w instytucji administracji publicznej Technologiczny

4,40

9. Jakość oprogramowania back office i front office (e-usługi
publiczne) w instytucjach administracji publicznej

Technologiczny

4,31

10. Kultura informacyjna w instytucji administracji publicznej
sprzyjająca wykorzystaniu ICT

Społeczno-kulturowy

4,25

Źródło: Ibid.

Sytuacja finansowa jednostki administracji publicznej została uznana za
najważniejszą determinantę wykorzystania ICT przez respondentów – przedstawicieli administracji publicznej. Czynniki technologiczne i organizacyjne były
wskazywane częściej niż pozostałe.

3. Implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla rozwoju
gospodarczego
Zaprezentowane na rys. 1 procesy zachodzące pod wpływem rosnącej roli
informacji i ICT w systemie społecznym generują nowe możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Wśród potencjalnych źródeł tych możliwości
można wymienić:
− ograniczenie zjawiska niepełnej informacji rynkowej (niższe koszty transakcyjne, niższy poziom niepewności i ryzyka, poprawa racjonalności decyzyjnej i efektywności gospodarowania),
− wykorzystanie pozytywnych efektów zewnętrznych charakterystycznych dla
informacji jako kategorii ekonomicznej (tzw. popytowe efekty skali),
− transformacja informacji w wiedzę, a wiedzy w innowacje, w tym szczególnie w obszarze ICT, co może ograniczyć zjawisko malejącej produktywności
czynników wytwórczych i zapewnić trwały wzrost gospodarczy22.

22

L. Balcerowicz, A. Rzońca: Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki. W: Zagadki
wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza. Red. L. Balcerowicz,
A. Rzońca. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 45.

5
54

Raf
R fał Żela
Ż aznyy

Dla ooceeny zalleżnnośści mię
m ędzy
y ppoziiom
mem
m ro
ozw
wojuu sppołeeczeńsstwaa innforrmaac neggo a ro
cyjn
ozw
wojeem gosspod
darczy
ym dokkonnanoo an
naliizy koorelaacjii międ
m dzy wy
ybraan mi mie
nym
m ernik
kam
mi SI,
S tj. ICT
TD
Dev
veloopm
mentt Inndex
x (IIDII) i Neetwoorkked Reeadiinesss
I ex (NR
Inde
RI)), a in
ndekksem
m rozw
r wojju spoołecczneego
o, w
wykkorzzysttyw
wanyym doo occenny
r wojju ggosp
rozw
poddarcczeggo kraajów
w (H
HD
DI). Annalizzę prz
p eprrow
wadzzono dla
d 34 wy
ybraan ch krajó
nyc
k ów eurropejskkichh w 20012 r.
Ryysuunek
k 2 po
otw
wierddzaa silnąą koorellację (0,8
( 87) międzzy poz
p ziom
mem
m rrozw
woju
s łeczzeńństw
spo
wa iinfo
orm
macyyjneego miierzzoneegoo zaa po
omoocą IDII a pozziom
mem
m rrozw
woju
g poddarcczeg
gosp
go kw
wanttyfikkow
wannego
o pprzeez HDI
H I w grrupiie anal
a lizoowaanycch kraj
ajów
w.
W rtośść IIDI dlaa Po
War
olskki wyn
w niosłła 6,31
6 1, a HD
DI 0,83
0 33. Naajwyyżsszy pozziom
m rrozw
woju
g poddarcczeg
gosp
go odn
nottow
wano
o w Norw
N weggii (HDI = 0,994), a najjwyyższzy stopieeń
r wojju S
rozw
SI w S
Szw
wecji (IDI = 55,94
4). Zm
miennnośść HD
HDI zoostaała w 775%
% wyja
w aśn
nionna
z iennnościąą IDI.
zmi

R . 2. Zale
Rys.
Z eżno
ości mięędzy pozziom
mem IDII a H
HDI dla 34 krajó
k ów w 20012 r.

Ryysuunek
k 3 ró
ównnieżż po
otw
wierdzaa siilnąą koorellacjję (0,8
( 82) miiędzzy poz
p ziom
mem
m
r wojju sspo
rozw
ołeczeń
ństw
wa info
orm
macy
yjnegoo mier
m rzon
nego za
z pom
p moccą NRI
N I a po
ozioom m rozw
mem
r wojju ggosp
poddarcczeg
go kw
wanttyfikkow
wannego
o pprzeez HDI
H I w grrupiie aanallizoow nychh kkrajó
wan
ów.. Warto
W ość NR
RI ddla Poolski wyni
w iosłła 44,166, a HD
DI 00,8333. Noorw
wegiia
p zostaje kraajem
poz
m z naajw
wyżsszym
m poz
p ziom
mem
m roozw
wojuu gosp
g podarczeggo, a S
Szw
wecjja
z najw
n wyższy
ym pozziom
mem
m rozw
r wojju SI (NR
RI = 5,94). Zm
mieennoość HD
DI zosstałła
w 67%
6 % wyyjaśśnioonaa zm
miennno
ością NRI
N .

D
Deteerm
minaanty rozzwojju sppołeeczeeństtwa info
form
macyyjneego…
…

55

R . 3. Zale
Rys.
Z eżno
ości mięędzy pozziom
mem NR
RI a H
HDII dlaa 34 krajjów w 2012
2 2 r.

Prrzepprow
waddzo
one tessty wsp
w półcczyynniików
w kore
k elaccji potw
p wieerdzziłyy z praw
p wdo
opood bieńństw
dob
wem
m 999% ichh sttaty
ystyyczn
ną iistottnoość, co oznaccza,, żee zaależżnośści mięędzzy
p ziom
poz
mem
m ro
ozw
woju
uS
SI mier
m rzonnym
m zza pom
p mocąą ID
DI i NRI
N a poz
p ziom
mem
m rrozw
woju
g poddarcczeg
gosp
go m
mieerzoonyym za
z ppom
moccą HDI
H I sąą isto
otne.
Zaastooso
owaana w arttyku
ule an
naliiza korelaacjii m
międdzy wy
ybrranyymi m
miarram
mi
s pniaa roozw
stop
wojuu sp
połeeczeeństtwaa inform
maccyjnneggo (IDI
( I i NR
NRI) a inndekksem
m rrozw
woju
s łeczzneego (H
spo
HDI)) jest wstę
w ępnnym
m ettapeem baddań
ń iloościiow
wych
h. W celu
c u poogłęębioon kw
nej
wanntyfi
fikaccji chaarakkterru rrelaacji oppisaanycch i zzaprrezeento
owaanyych graaficczniie
w arty
a ykulle, w kollejnnym
m ettapiie bad
b dań zostannie zaastoosow
wan
na aanaalizaa reegrresjii.
Z iennną objjaśnnian
Zm
ną bbędzie waarto
ość mieerniika rozzwooju gospo
odarrczeego
o w dan
nym
m
k ju, a pooten
kraj
ncjaalny
y zeestaaw zm
mien
nnycch obja
o aśniająącycch utw
u worzzą w
wskkaźn
nikii w najjb dzieej aadek
bard
kwaatny
y spposóób cha
c arak
kteryyzuującce kluc
k czow
we detterm
minaantyy dlla rrozw
woju
s łeczzeńństw
spo
wa info
orm
macyyjneego.

P dsu
Pod
umoow
waniie
Rozw
wój sppołeeczeeństtwaa innforrmaacyjjnego jesst ddeteerm
mino
owaany prrzezz wiel
w le
c nniików
czy
w klas
k syfik
kow
wannych
hw
wedłługg różnyych kry
yterriów
w. Wyk
W korrzysstan
nie ICT
T ddo
r lizaacji cellów
real
w trzzechh głłów
wnycch inte
i eressariuuszzy SI
S bbyłoo prrzed
dmiotem bad
b dań bezzp reddnicch prze
poś
p epro
owaadzony
ych w ram
macch proj
p jek
ktu „„Oppraccow
wannie system
mow
weggo
p dejścia do
pod
o zzrów
wnoowaażon
neggo rozw
r wojju spoołecczeńństw
wa infform
maccyjn
negoo – nna

56

Rafał Żelazny

przykładzie Polski”. Łącznie zidentyfikowano kilkadziesiąt czynników o charakterze ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i społeczno-kulturowym,
z których najistotniejsze w opinii respondentów zaprezentowano w artykule.
Są one katalizatorami rozwoju SI.
Rozwój SI tworzy warunki dla powstania gospodarki opartej na wiedzy
i społeczeństwa wiedzy. Zidentyfikowano związek pomiędzy rozwojem SI
a rozwojem gospodarczym. Analiza korelacji między wybranymi miernikami SI
i miernikiem rozwoju gospodarczego potwierdziła te zależności.
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DETERMINANTS OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT
– IMPLICATIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
Summary: The article presents determinants of information society (IS) development
and relation between information society and economic development. Based on survey
conducted in households, companies and public administration entities key factors for IS
development in Poland were identified. Correlation between measures of information
society and economic development in selected European countries was examined.
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