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Streszczenie 

Stan infrastruktury informacyjnej istotnie wpływa na rozwój regional-
ny. Jest ona jednym z najważniejszych czynników określających inno-
wacyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionu. Zaproponowana meto-
dologia badania wpływu bazuje na szeregu relacji, opisujących powią-
zania pomiędzy lokalnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodar-
czymi, infrastrukturą informacyjną i rozwojem regionalnym. Składa się 
ona z 9 sekwencyjnych kroków i oprócz oszacowania wartości wskaź-
ników, określa kierunki doskonalenia infrastruktury. W podsumowaniu, 
przedstawiono wybrane zalecenia dotyczące budowy i wykorzystania 
infrastruktury informacyjnej. Rozdział jest adresowany do wszystkich 
osób zainteresowanych intensyfikacją rozwoju regionalnego. 

1. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Chociaz  od rozpoczęcia reform strukturalnych w Polsce minęło juz  c wierc  wieku, 
zadania związane z modernizacją i aktywizacją gospodarki są nadal waz ne i aktu-
alne. Jednym z najistotniejszych proceso w, kto re pojawiły się po 1989 roku jest 
integracja ze s wiatowym systemem ekonomicznym. O ile w ostatnim dziesięciole-
ciu XX wieku integracja była regulowana centralnie, to obecnie podobne zjawiska 
zachodzą na poziomie regionalnym, coraz większe znaczenie posiada bezpos red-
nia wspo łpraca pomiędzy lokalnymi systemami gospodarczymi pan stw Unii Eu-
ropejskiej. Zachodzącym przemianom towarzyszą zmiany otoczenia instytucjo-
nalnego: kształtowanie nowych norm i zasad wspo łdziałania gospodarczego, co-
raz szerszy polimorfizm własnos ci oraz znaczny wzrost liczby podmioto w pro-
wadzących działalnos c  gospodarczą [1], [2], [3].  

Podstawowymi czynnikami, wpływającymi na społeczno-gospodarczy rozwo j 
regionu są kapitały: ludzki, materialny, finansowy i społeczny, innowacje techno-
logiczne i organizacyjne oraz przepływy oso b, towaro w i kapitału [4]. Do kapitału 
materialnego odnosimy dobra, wykorzystywane do prowadzenia działalnos ci go-
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spodarczej. W szczego lnos ci są nimi: zasoby naturalne i stan s rodowiska przy-
rodniczego; infrastruktura techniczna i społeczna oraz s rodki trwałe podmioto w. 
Jednym z waz niejszych elemento w infrastruktury technicznej jest infrastruktura 
informacyjna (II), kto rej podstawowym zadaniem jest gromadzenie, przetwarza-
nie oraz udostępnianie informacji. Informacja to dzisiaj jedna z najcenniejszych 
wartos ci niematerialnych. Stała się ona niezbędna zaro wno podmiotom gospo-
darczym, administracji rządowej jak i jednostkom samorządu terytorialnego.  

Modernizacja otoczenia społeczno-gospodarczego jest w duz ym stopniu, reali-
zowana ze s rodko w pomocowych, przy czym, coraz większa ich częs c  wydawana 
jest na poziomie lokalnym. Wymaga to od samorządu terytorialnego permanent-
nego monitoringu i oceny efektywnos ci wykorzystania s rodko w, poprzez diagno-
zowanie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Poniewaz  jedną ze 
znaczących pozycji w budz etach samorządo w są s rodki przeznaczone na budowę 
i modernizację infrastruktury informacyjnej, konieczna jest ocena poziomu II 
oraz jej wpływu na rozwo j lokalny. Stosowane obecnie metodyki, bazują najczę-
s ciej na pojęciu kapitału infrastrukturalnego bądz  opierają się na szacowaniu po-
ziomu rozwoju społeczen stwa informacyjnego [5], [6], [7], [8], [9], [10]. Choc  są 
one powszechnie akceptowane i wykorzystywane, nie do kon ca odpowiadają 
stawianym przed nimi wymaganiom. Zazwyczaj, nie są to narzędzia komplekso-
we, oferujące zintegrowaną ocenę oddziaływania. Znaczna częs c  z nich, nie 
uwzględnia społecznego i kulturowego charakteru wpływu, przez co otrzymywa-
na ocena jest niekompletna. Dodatkowo, większos c  rozbudowanych metodyk po-
siada charakter branz owy, co oznacza, z e okres lany jest wpływ infrastruktury na 
konkretną s ciez kę rozwoju. Zauwaz my, z e II przejawia znacznie szersze oddzia-
ływanie na przeobraz anie regionu niz  na przykład, infrastruktura transportowa. 
W przeciwien stwie do ostatniej, II w ro z nym stopniu wpływa na wszystkie obsza-
ry rozwoju regionalnego, przy czym jej oddziaływanie jest znaczące w obszarze 
kulturowym, s ladowe zas  w odniesieniu do rozwoju sąsiednich regiono w.  

Powyz sze rozwaz ania wskazują na potrzebę opracowania nowej metodyki sza-
cowania wpływu II na rozwo j regionalny. Jej podstawowym zadaniem byłaby kry-
tyczna ocena realizowanych i przygotowywanych koncepcji rozwoju z uwzględ-
nieniem dalszego doskonalenia społeczen stwa informacyjnego.  

2. Wpływ infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny 

Wczes niejsze badania pokazały, z e infrastruktura informacyjna przejawia klu-
czowy wpływ na rozwo j regionalny [11], [12]. W prezentowanych badaniach, 
skoncentrowano się na okres leniu społecznych efekto w wykorzystania II, prze-
kładających się na wzrost poziomu z ycia i bezpieczen stwa mieszkan co w regionu. 
Uzyskane wyniki pokazały, z e sprawnie funkcjonująca II zapewnia stabilnos c  
działania systemu społeczno-gospodarczego, w szczego lnos ci dzięki powszech-
nos ci dostępu do informacji oraz tworzeniu nowych form s wiadczenia pracy, do 
kto rych w pierwszej kolejnos ci nalez y zaliczyc  telepracę. Klasyfikację wpływu II, 
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reprezentującej kapitał infrastrukturalny na rozwo j regionalny, przedstawiono 
w tabeli 1.  

Tabela 1. Wpływ infrastruktury informacyjnej na rozwo j regionalny 

Charakter  
wpływu 

Efekty wpływu 

Efekty bezwzględne 

Bezpośredni 

Zmniejszenie koszto w i poprawa efektywnos ci funkcjonowania 
urzędo w i przedsiębiorstw. Wzrost poziomu informowania ludno-
s ci, poszerzenia kontakto w społecznych i gospodarczych. Rozwo j 
wspo łpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

Pośredni 

Zwiększenie produktu regionalnego. Wyro wnywanie poziomo w 
rozwoju obszaro w regionu. Poprawa klimatu inwestycyjnego oraz 
podwyz szenie aktywnos ci innowacyjnej. Wspieranie branz  tech-
nologicznych, w tym produkcji informacyjnej. Poprawa wykorzy-
stania czynniko w produkcji. Kształtowanie popytu globalnego. 

Efekty względne 

Względem 
czasu 

Oddziaływanie długoterminowe: zaspokojenie potrzeb firm 
oraz ludnos ci w dostępie do usług informacyjnych i telekomunika-
cyjnych; zwiększenie wpływo w podatkowych, wynikających z wy-
korzystania II; moz liwos c  telepracy, tworzenie nowych miejsc pra-
cy w branz y IT i jej otoczeniu. Oddziaływanie krótkoterminowe: 
zmniejszenie koszto w produkcji; zaspokojenie potrzeb ludnos ci 
w obszarze dostępu do informacji.

Względem 
sposobu 
wpływu 

Wpływ endogeniczny: polepszenie relacji informacyjnych dla 
przedsiębiorstw i ludnos ci; poprawa atrakcyjnos ci regionu jako 
miejsca zamieszkania. Wpływ egzogeniczny: włączenie w mię-
dzyregionalną i międzynarodową siec  powiązan  gospodarczych. 

Względem 
poziomu 
wpływu 

Poziom lokalny: rozwo j komunikacji międzyludzkiej, poszerzenie 
rynko w lokalnych dzięki poprawie dostępnos ci do informacji, 
wzrost popytu na produkty lokalne, zwiększenie mobilnos ci za-
wodowej ludnos ci, moz liwos c  telepracy. Poziom regionalny: po-
szerzenie obszaru funkcjonowania biznesu, stworzenie warunko w 
dla przedsiębiorstw wysokich technologii; poprawa kadrowego 
zabezpieczenia przedsiębiorstw. Poziom globalny: zapewnienie 
bezpieczen stwa narodowego dzięki powszechnej polityce infor-
macyjnej, zagwarantowanie integralnos ci informacyjnej kraju, 
stworzenie moz liwos ci skalowania biznesu i zarządzania nim, po-
prawa mobilnos ci kapitału. 

W przypadku wysokich technologii, rozwinięta infrastruktura informacyjna 
sprzyja zaangaz owaniu w produkcję materialną wszystkich obszaro w regionu, 
zwiększa integralnos c  informacyjną oraz mobilnos c  ludnos ci. Przyczynia się ona 
do doskonalenia regionalnej przestrzeni gospodarczej, zapewnia dalszy między-
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regionalny podział pracy, sprzyja zaangaz owaniu w produkcję w nowych obsza-
rach. Rozwinięta infrastruktura informacyjna, funkcjonuje w oparciu o efekt 
sprzęz enia zwrotnego: przyciągając struktury biznesowe, rozszerza granice wy-
korzystania zasobo w ludzkich, nadając w ten sposo b waz ny impuls napływowi 
wysoko wykwalifikowanych kadr, znuz onych wielkimi aglomeracjami miejskimi. 

3. Ocena wpływu infrastruktury informacyjnej na rozwój regionalny 

Budując metodologiczne instrumentarium szacowania wpływu, nalez y kiero-
wac  się ogo lnymi zasadami, zdefiniowanymi przez analizę systemową. W szcze-
go lnos ci, nalez y skorzystac  z zasad: kompleksowos ci, optymalnos ci, systemowo-
s ci, operatywnos ci i ukierunkowania. Zgodnie z zasadą kompleksowości, zapropo-
nowana procedura oceny musi obejmowac  całos c  (w szczego lnym przypadku, 
większos c ) proceso w społeczno-gospodarczych, występujących się w regionie. 
Zasada optymalności, wymaga aby kaz da podejmowana decyzja zarządcza, wiąz ą-
ca się z wykorzystaniem II była optymalna z punktu widzenia jakos ci z ycia ludno-
s ci. Uwzględniając zasadę systemowości, II traktujemy jako integralną częs c  regio-
nalnego systemu społeczno-gospodarczego, tworzącą z nim jedną, spo jną całos c . 
Uwzględnienie zasady operatywności pozwala na wykorzystanie zebranych in-
formacji do monitoringu wpływu i terminowego reagowania na negatywne prze-
jawy proceso w. Zgodnie z zasadą ukierunkowania, infrastruktura informacyjna 
oraz regionalne cele rozwoju powinny byc  s cis le powiązane i korelowac  z naro-
dowym celem rozwoju społeczno-gospodarczego, kto rym powinno byc  podnie-
sienie poziomu, jakos ci i bezpieczen stwa z ycia ludnos ci.  

W oparciu o powyz sze zasady przygotowana została metodyka oceny wpływu 
infrastruktury informacyjnej na społeczno-gospodarczy rozwo j regionu. Opiera 
się ona na załoz eniu, z e dynamika wykorzystania infrastruktury informacyjnej 
oraz dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu mogą byc  opisane za 
pomocą systemu wskaz niko w. Tworząc wspomnianą metodykę, załoz ono, z e: 

1. Istnieją realne powiązania pomiędzy dynamiką wskaz niko w wykorzystania 
II, a dynamiką wskaz niko w rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; 

2. Najwaz niejszymi wskaz nikami rozwoju społeczno-gospodarczego rozwoju 
regionu, uwzględnianymi w ocenie będą: regionalny produkt brutto (RPB), 
tempo wzrostu RPB lub dochody ludnos ci w regionie. Poziom wpływu II na 
rozwo j regionu, okres lany będzie poprzez wpływ na ww. czynniki regional-
ne. Pozostałe wskaz niki będą traktowane jako drugorzędne; 

3. Okres lenie wpływu II na rozwo j społeczny regionu, uwzględniac  będzie: po-
rządek prawny, bezpieczen stwo publiczne, zdrowie ludnos ci, edukację, kul-
turę, kulturę fizyczną i sport, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, w pla-
nie dostępnos ci i jakos c  tych do br; 
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4. W procesie oceny konkretnych regiono w uwzględniane będą ich cechy 
szczego lne, a ocena wpływu II będzie podstawą okres lania celo w strategicz-
nych i zadan  taktycznych ich rozwoju. 

Zaproponowana metodyka składa się z opisanych poniz ej kroko w: 

KROK 1: Okres lenie celu analizy i wybo r regionu do badan ; 

KROK 2: Gromadzenie, analiza, systematyzacja oraz uogo lnienie informacji o sta-
nie i perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego wybranego 
regionu; 

KROK 3: Gromadzenie, analiza, systematyzacja oraz uogo lnienie danych o II re-
gionu; 

KROK 4: Wybo r zestawu wskaz niko w oceny wpływu II na rozwo j społeczno-
gospodarczy regionu; 

KROK 5: Analiza, za pomocą metod poro wnawczych, problemo w regionu wyni-
kających z niedoskonałos ci II; 

KROK 6: Ocena wpływu II na wskaz niki rozwoju społeczno-gospodarczego re-
gionu; 

KROK 7: Okres lenie, za pomocą metod statystycznych, korelacji pomiędzy roz-
wojem regionalnym, a II; 

KROK 8: Analiza krytyczna wyniko w oceny regiono w, interpretacja rezultato w; 

KROK 9: Wyznaczenie priorytetowych kierunko w rozwoju II z uwzględnieniem 
intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  

W celu uzyskania prognoz wpływu na rozwo j konkretnych działan  w obszarze 
rozbudowy i modernizacji II, realizacja procedury moz e przebiegac  iteracyjnie. 
Do wyznaczenia, okres lanych w kroku 9 podstawowych kierunko w rozwoju II, 
wykorzystano stworzony specjalnie do tego celu system ekspertowy, uwzględnia-
jący waz nos c  poszczego lnych kryterio w oceny. 

4. Podsumowanie 

Badania symulacyjne przeprowadzone z wykorzystaniem zaproponowanej me-
todyki, bazujące na własnych danych autoro w oraz materiałach udostępnianych 
przez Gło wny Urząd Statystyczny m. in. pokazały, z e: 

1. Kwoty wnoszone w formie ro z norodnych podatko w do budz eto w regiono w 
nie zalez ą od intensywnos ci wykorzystania II. Dlatego, moz na przypuszczac , 
z e samorządy będą zainteresowane gło wnie budową infrastruktury, w mniej-
szym zas  stopniu jej masowym wykorzystaniem; 

2. Ewentualne zwiększanie obciąz en  podatkowych przedsiębiorco w, w szcze-
go lnos ci powiązanie ich z objętos cią informacji przetwarzanej, gromadzonej 
lub przesyłanej w II miałoby negatywne skutki. Aby tego uniknąc , dostęp do 
zasobo w informacyjnych i komunikacyjnych II powinien byc  opłacany ry-
czałtowo, tak aby nie tłumic  zakresu wykorzystania; 
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3. Podwyz szanie koszto w korzystania z II przez odbiorco w kon cowych, z uwagi 
na niski poziom dochodo w ludnos ci wojewo dztwa Podkarpackiego, spowo-
duje odpływ przychodo w z innych usług lub rezygnację z dostępu do II. 

Dalsze prace autoro w będą skoncentrowane na budowie programu kompute-
rowego, automatyzującego wykonanie zaproponowanej metodyki. 
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