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Rozwój regionalny w warunkach
gospodarki informacyjnej
W artykule została przedstawiona istota gospodarki informacyjnej – nowego paradygmatu
organizacji współczesnej gospodarki światowej. Wskazano na wzrost roli informacji jako
zasobu produkcyjnego, zmieniaja˛cego znaczenie pozostałych czynników wytwórczych oraz
maja˛cego istotny wpływ na specyfike˛ gospodarowania. Omówiono oddziaływanie zachodza˛cych zmian na charakter rozwoju regionów. Podje˛to także próbe˛ odpowiedzi na pytanie,
jakie wyzwania stawia gospodarka informacyjna dla rozwoju regionalnego. Należy sie˛
spodziewać, że era cywilizacji informacyjnej przyczyni sie˛ do pogłe˛bienia dysproporcji
regionalnych. Regionom opóźnionym trudniej be˛dzie znaleźć szanse˛ rozwoju w zmieniaja˛cych sie˛ uwarunkowaniach, szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji.

Wprowadzenie
Współcześnie mamy do czynienia ze zmiana˛ organizacji gospodarki światowej, która jest wynikiem zachodza˛cych równocześnie, współzależnych procesów: 1) rewolucji technologicznej, opartej głównie na technologiach informatycznych, 2) formowania sie˛ gospodarki globalnej, 3) zmiany paradygmatu
rozwojowego, polegaja˛cego na przechodzeniu z gospodarki przemysłowej do
gospodarki informacyjnej (information economy), gospodarki opartej na wiedzy
(knowledge-based economy)1. Nie każda gospodarka narodowa podlega tym
przemianom w równym stopniu i tempie. W skali światowej można mówić
o kilku rdzeniach tego procesu, różnice zauważalne sa˛ także na poziomie
regionalnym.
Co wie˛cej, współczesna˛ gospodarke˛ światowa˛ charakteryzuje wzrost znaczenia regionów i miast w rozwoju gospodarczym. Wynika to niewa˛tpliwie
z erozji państwa terytorialnego, które z jednej strony jest zmuszone ograniczać
suwerenność na rzecz organizacji i instytucji o charakterze ponadnarodowym,
z drugiej natomiast oddaje cze˛ść swych uprawnień „w dół” władzom samorza˛dowym. Regiony staja˛ sie˛ zatem znacza˛cymi podmiotami systemu gospodarki światowej ze wzgle˛du na ich zdolność elastycznej adaptacji do
1
Określenie „gospodarka informacyjna” zostało spopularyzowane w latach 80. przez futuryste˛
amerykańskiego Alvina Tofflera (1997). W literaturze funkcjonuja˛ również poje˛cia: „rewolucja
organizacyjna”, „społeczeństwo postprzemysłowe”, „rewolucja komunikacyjna”, „drugi przełom
przemysłowy”, „społeczeństwo sieciowe”.
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zmieniaja˛cych sie˛ uwarunkowań rynkowych, technologicznych i kulturowych
(A. Zorska, 1998; M. Castells, P. Hall, 1994).
Przedstawione procesy kształtuja˛ce współczesna˛ gospodarke˛ sa˛ nieuchronne,
wyznaczaja˛ nowe uwarunkowania makroekonomiczne działania przedsie˛biorstw, a co za tym idzie również rozwoju regionów. Nieznajomość istoty
zachodza˛cych zmian z pewnościa˛ nie opóźni tych procesów, może zaowocować
jedynie peryferalizacja˛ regionów nie potrafia˛cych wykorzystać szansy przełomu
cywilizacyjnego.
1. Informacja i wiedza we współczesnej gospodarce
Informacja i wiedza odgrywały ważna˛ role˛ już w poprzednich stadiach
rozwoju społeczno-gospodarczego: w gospodarce agrarnej czy przemysłowej.
Informacja np. o doste˛pności do źródeł surowców czy posunie˛ciach konkurencji
oraz wiedza dotycza˛ca m.in. nowych metod produkcji czy wdrożeń osia˛gnie˛ć
myśli naukowo-technicznej umożliwiały wydajniejsza˛ produkcje˛ i sprawniejsza˛
organizacje˛ pracy. Jednak współcześnie znaczenie informacji jest na tyle
istotne, że kształtuja˛ca˛ sie˛ formacje˛ cywilizacyjna˛ określa sie˛ mianem „cywilizacji informacyjnej”, a na poziomie lokalnym mówi sie˛ o „społeczeństwie
informacyjnym”.
W literaturze przedmiotu funkcjonuja˛ dwa podejścia do problemu definiowania tego poje˛cia. Pierwsze z nich akcentuje znaczenie tworzenia warunków
rynkowych i technicznych, sprzyjaja˛cych rozwojowi usług informacyjnych.
Drugie koncentruje sie˛ przede wszystkim na procesie powszechnego uczenia
sie˛ (np. learning firms, learning regions). Niezależnie od przyje˛tego modelu
doste˛p do informacji oraz umieje˛tność jej „filtrowania” i wykorzystywania
staje sie˛ czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsie˛biorstw, regionów,
gospodarek narodowych.
W celu uniknie˛cia nieporozumień poje˛ciowych należy podkreślić różnice˛
mie˛dzy społeczeństwem informatycznym a informacyjnym. Istota społeczeństwa informacyjnego polega na tym, że decyduja˛ce znaczenie w jego rozwoju
ma informacja lub/i wiedza, która staje sie˛ podstawowym czynnikiem produkcji
obok tradycyjnych: ziemi, pracy i kapitału2. W otwartych i wysoce konkurencyjnych gospodarkach, takich jak w USA czy Japonii, informacja jest już
uznawana za strategiczny czynnik produkcji. Natomiast społeczeństwo informatyczne utożsamiane jest raczej wyła˛cznie z rozwojem narze˛dzi i technik
informacyjnych, podczas gdy sa˛ one jedynie środkiem służa˛cym wyszukiwaniu,
gromadzeniu, selekcji, przechowywaniu i przetwarzaniu informacji. Upowszechnienie zastosowania technik informacyjnych i komputeryzacja ma w społeczeństwie informacyjnym znaczenie porównywalne do mechanizacji w społeczeństwie przemysłowym (J. Naisbitt, 1997).
2
Jedna˛ najcelniejszych charakterystyk społeczeństwa informacyjnego podaje Daniel Bell,
jeden z pierwszych jego teoretyków: „Najistotniejsze w społeczeństwie poprzemysłowym jest
to, że wiedza i informacja stały sie˛ źródłem strategii i przemian społeczeństwa, czyli tym samym
co kapitał i praca w społeczeństwie przemysłowym (...)” (D. Bell, 1983).
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Można wskazać na kilka tendencji, które nadały informacji nowy charakter. Po
pierwsze, współcześnie możliwy jest doste˛p do ogromnej i rosna˛cej w bardzo
szybkim tempie ilości informacji, co jest wynikiem poste˛pu naukowego, a także
technologicznego. Po drugie, naste˛puje ułatwienie doste˛pu do informacji, be˛da˛ce
jedna˛ z wielu konsekwencji globalizacji gospodarki. Zwie˛ksza sie˛ różnorodność
kanałów jej przepływu: oprócz bardziej tradycyjnych, obejmuja˛cych mie˛dzynarodowe transfery wiedzy realizowane m.in. przez zakup patentów, licencji, linii
produkcyjnych i za pośrednictwem migracji specjalistów (głównie w ramach
korporacji transnarodowych), pojawiaja˛ sie˛ inne, polegaja˛ce na zastosowaniu
nowych metod wyszukiwania informacji (np. usługi World Wide Web w ramach
sieci Internet czy sieci komórkowych). Taka sytuacja powoduje wiele zmian,
ponieważ bariere˛ rozwoju może stanowić nie sama możliwość dotarcia do
informacji, lecz brak umieje˛tności jej wyszukiwania, a przede wszystkim selekcji.
Wartość, jaka˛ zawiera informacja, czyni z niej dobro bardzo poża˛dane dla
potencjalnych użytkowników, jednak wykorzystanie informacji może być
utrudnione ze wzgle˛du na jej specyfike˛. Cechuja˛ ja˛ bowiem (R.K. Curtis,
1997; A. Pawłowska, 1996):
1. zależność od symboli – jej wymiana podlega regułom określonego systemu
symboli (np. systemu zerojedynkowego)3;
2. łatwość przekazu za pomoca˛ nowoczesnych systemów komunikacyjnych
(np. przekaz satelitarny, sieci komputerowe);
3. zaste˛powalność i oszcze˛dność – informacja˛ można łatwo zasta˛pić energie˛,
materie˛ i prace˛, w zwia˛zku z tym możliwe jest przetwarzanie dóbr w bardziej
oszcze˛dny sposób, np. przez rozwój wysokiej techniki w rolnictwie czy
zastosowanie robotów przemysłowych i automatyzacje˛;
4. pobudzanie złożoności – proces rozprzestrzeniania sie˛ informacji powoduje
wzrost jej złożoności;
5. łatwość koncentracji – informacje˛ można skoncentrować, zminiaturyzować,
dostosować jej obje˛tość do potrzeb użytkownika;
6. sprzyjanie porza˛dkowi – wzrost złożoności wymusza stosowanie narze˛dzi
porza˛dkuja˛cych informacje˛ (np. modele ekonometryczne, bazy danych);
7. podleganie manipulacji – współcześnie mamy do czynienia zarówno z mylna˛
informacja˛, która nie niesie ze soba˛ ukrytych motywów, jak i z dezinformacja˛, be˛da˛ca˛ wynikiem celowego działania instytucji czy państw; czasem
trudno określić, gdzie przebiega mie˛dzy nimi granica – przykładem może
być stosowanie przez ekonomistów wskaźnika PNB do pomiaru poziomu
zamożności, mimo że sa˛ świadomi jego niedoskonałości;
8. rozwlekłość – informacja cze˛sto w sposób niekontrolowany opuszcza miejsce, w którym powstała; jednak w odróżnieniu od innych towarów, im
wie˛cej jej „wycieka”, tym zwie˛ksza sie˛ jej globalna ilość;
3
Jedna z wielu istnieja˛cych definicji informacji mówi, że jest ona rozumiana jako przepływ
danych lub prawd, sformułowanych w postaci znaków pewnego je˛zyka od nadawcy do odbiorcy
(S. Forlicz, 1998).
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9. wspólnota korzystania – informacja należy do wszystkich, którzy potrafia˛
zdobyć do niej doste˛p;
10. podzielność – przekazanie informacji, nawet odpłatne, nie jest równoznaczne z pozbyciem sie˛ jej, lecz z podzieleniem sie˛ nia˛ (wiek informacji
charakteryzuje sie˛ gospodarka˛ o tzw. sumie niezerowej, co oznacza, że
informacja prowadzi do transakcji udziałowych, niewymiennych);
11. nieodwracalność – proces rozprzestrzeniania sie˛ informacji jest jednokierunkowy, nie można go w żaden sposób cofna˛ć (tzn. nie można pozbawić kogoś możliwości korzystania z posiadanej informacji);
12. katalityczność – informacja służy ożywieniu i przyspieszeniu działań oraz
nadaje im kierunek.
Zdefiniowanie nowej, kształtuja˛cej sie˛ cywilizacji jako opartej na informacji
i wiedzy implikuje pytanie dotycza˛ce istoty tych zjawisk i różnic poje˛ciowych.
W literaturze używa sie˛ cze˛sto zamiennie określeń „wiedza” i „informacja”,
co jednak nie oznacza, że sa˛ one równoważne.
Zgodnie z teoria˛ infologiczna˛ (W. Flakiewicz, 1990), informacja to komunikaty, które umożliwiaja˛ rzeczywistym lub potencjalnym użytkownikom
zaspokajanie ich potrzeb informacyjnych. Pozwala to na lepsze poznanie
otoczenia i co za tym idzie, podniesienie sprawności działania. Omawiane
podejście oznacza, że współczesny człowiek ma do czynienia z zalewem
komunikatów, w których musi samodzielnie zidentyfikować przydatne mu
informacje. Rola jednostki w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji jest
aktywna – polega na udzielaniu odpowiedzi na stawiane sobie pytania.
Ponadto tak rozumiana informacja stanowi pewna˛ wartość subiektywna˛,
ponieważ jej interpretacja zależy od poszczególnych ludzi lub organizacji,
nadaja˛cych informacji swoja˛ indywidualna˛ wage˛ w zależności od celu użytkowania. W tym kontekście należy zauważyć, że współistnieja˛ różnorodne opinie
dotycza˛ce problemu swobody jej przepływu i doste˛pności. Z jednej strony
przedsie˛biorca traktuje informacje˛ jako istotny zasób produkcyjny i jest raczej
skłonny do jasnego określenia praw własności oraz systemu reguł jej użytkowania. Podobnie pracownik administracji publicznej postrzega informacje˛ jako
narze˛dzie władzy, które nie powinno być powszechnie doste˛pne. Z drugiej
strony za powszechnościa˛ informacji opowie sie˛ np. nauczyciel, traktuja˛cy ja˛
jako niezbe˛dna˛ do rozwoju intelektualnego lub przecie˛tny użytkownik Internetu,
dla którego wolność doste˛pu do informacji jest sprawa˛ bezdyskusyjna˛.
Inna˛ definicje˛ proponuje A.P. Wierzbicki (2000). Jego zdaniem informacje˛
należy rozumieć jako dane niekoniecznie uporza˛dkowane, natomiast wiedza˛
jest informacja wyselekcjonowana i zagregowana w postaci modeli opisuja˛cych
wybrane aspekty rzeczywistości. Pomimo tego, iż różnica mie˛dzy informacja˛
a wiedza˛ jest znacza˛ca, to należy przypuszczać, że kształtuja˛ce sie˛ obecnie
społeczeństwo przyszłości be˛dzie w coraz wie˛kszym stopniu wykorzystywało
zarówno informacje˛, jak i wiedze˛ jako czynnik rozwoju.
Rozpatruja˛c zależności mie˛dzy poje˛ciami „informacji” i „wiedzy”, warto
wskazać na dwa odmienne podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze z nich
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zakłada, że informacja jest poje˛ciem szerszym od wiedzy, która stanowi jeden
z czterech poziomów informacji (F. Ma˛czyński, 1997):
– wiadomości (tzn. news),
– informacja sensu stricto (np. handlowa, bibliograficzna),
– wiedza (np. przekazywalna, ksia˛żkowa, gromadzona, dokumentowana),
– umieje˛tności (np. indywidualne, nabyte, wrodzone).
Odnosza˛c ten podział do przedstawionych wcześniej definicji, należy zauważyć, że takie rozgraniczenie mie˛dzy wiedza˛ a umieje˛tnościami jest dość
sztuczne. Z punktu widzenia zastosowania wiedzy jako czynnika produkcji
interesuja˛ce wydaje sie˛ drugie podejście, zaprezentowane w raporcie OECD
dotycza˛cym ekonomii wiedzy (1996). Wiedza jest tu postrzegana znacznie
szerzej niż tylko jako informacja. Ta ostatnia jest właściwie składnikiem
wiedzy w cze˛ści określonej jako know-what i know-why.
Know-what odnosi sie˛ do wiedzy na temat faktów i w tym przypadku
wiedza jest najbliższa ogólnie poje˛tej informacji, np. duży zasób tego rodzaju
wiedzy musza˛ posiadać eksperci, szczególnie z zakresu takich dziedzin jak
prawo i medycyna. Natomiast know-why oznacza wiedze˛ naukowa˛ oraz zasady
i prawa naturalne. Ten rodzaj wiedzy stanowi podstawe˛ rozwoju technologicznego, innowacji produktowych i procesowych w wie˛kszości gałe˛zi przemysłu.
Produkcja i reprodukcja know-why przebiega cze˛sto w ramach wyspecjalizowanych organizacji, takich jak uczelnie wyższe czy laboratoria badawcze.
Aby uzyskać do niej doste˛p, podmioty gospodarcze musza˛ współpracować ze
wspomnianymi instytucjami zarówno na zasadzie zatrudniania specjalistów-naukowców, jak i przez bezpośrednie kontakty i realizacje˛ wspólnych przedsie˛wzie˛ć (na zasadzie powia˛zań sieciowych mie˛dzy sfera˛ nauki i przedsie˛biorczości).
Know-what i know-why to równocześnie rodzaje wiedzy, które można
postrzegać jako towar rynkowy lub czynnik produkcji, stosunkowo łatwo
bowiem daja˛ sie˛ uja˛ć w ekonomiczna˛ funkcje˛ produkcji4. Pozostałe typy
wiedzy – know-how i know-who – sa˛ o wiele trudniejsze do zdefiniowania
i pomiaru.
Know-how odnosi sie˛ do umieje˛tności lub możliwości zrobienia czegoś.
Przykładem wykorzystania tego typu wiedzy może być przedsie˛biorca oceniaja˛cy możliwości wprowadzenia na rynek nowego produktu lub wykwalifikowany pracownik obsługuja˛cy skomplikowana˛ maszyne˛. Jest to składnik wartości danego przedsie˛biorstwa. Konieczność dzielenia sie˛ know-how i ła˛czenia
jej różnorodnych elementów powstaja˛cych w ramach poszczególnych organizacji stanowi jeden z powodów, dla których we współczesnej gospodarce
bardzo ważna˛ role˛ odgrywa tworzenie sieci powia˛zań mie˛dzy przedsie˛biorstwami, tzw. industrial networking.
Know-who jest istotnym zasobem, szczególnie w gospodarkach charakteryzuja˛cych sie˛ dużym rozproszeniem umieje˛tności, zwia˛zanych z daleko
4

Stosuje sie˛ tu określenie tacit knowledge – tzn. wiedza ukryta, niewypowiedziana.
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posunie˛tym podziałem pracy – wewna˛trzgałe˛ziowym i wewna˛trzasortymentowym. Stanowi usystematyzowany zbiór informacji o ludziach, którzy posiadaja˛ wiedze˛ know-what i know-how. Poszukiwanie łatwiejszego doste˛pu do
wiedzy implikuje konieczność nawia˛zywania specyficznych relacji społecznych, które pozwola˛ na efektywne wykorzystanie doświadczenia ekspertów.
W działalności nowoczesnych przedsie˛biorstw i menedżerów ten typ wiedzy
ma duże znaczenie ze wzgle˛du na zmieniaja˛ce sie˛ w bardzo szybkim tempie
zewne˛trzne uwarunkowania podejmowania decyzji oraz działania.
2. Informacja jako zasób strategiczny
Obserwuja˛c rosna˛ca˛ role˛ informacji we współczesnej gospodarce, można
zauważyć, że wyste˛puje ona zarówno w charakterze towaru, jak i zasobu
produkcyjnego. O tym, że informacja jest towarem przynosza˛cym bardzo
wysokie zyski, świadczyć moga˛ chociażby spektakularne sukcesy finansowe
firm, których głównym źródłem dochodów jest właśnie handel informacja˛.
Można podać tu przykłady rozwijaja˛cych sie˛ dynamicznie koncernów informacyjnych (Reuters, Dun & Bradstreet, Telerate, Bloomberg), firm utrzymuja˛cych portale internetowe (Yahoo, Excite), firm konsultingowych (Arthur
Andersen, Price Water House) czy agencji reklamowych (por. np. K. Król,
1999).
Informacja również coraz cze˛ściej postrzegana jest jako strategiczny czynnik
produkcji, o zdecydowanie wie˛kszym znaczeniu w procesach wytwarzania niż
pozostałe. Mamy tu zatem do czynienia z różnica˛ jakościowa˛, dotycza˛ca˛
charakteru informacji. Tradycyjne modele ekonometryczne opisywały wzrost
gospodarczy za pomoca˛ równań, w których determinantami wzrostu były:
kapitał, praca i surowce. Ponieważ nie wyjaśniały one wzrostu z zadowalaja˛ca˛
dokładnościa˛, zacze˛to z czasem wyodre˛bniać dodatkowa˛ zmienna˛, wyrażaja˛ca˛
wpływ wcześniej nie uwzgle˛dnianych czynników, dotycza˛cych poste˛pu naukowego, technicznego i organizacyjnego. Wraz z rozwojem gospodarczym wzrastał udział tego komponentu w interpretacji przestrzennego zróżnicowania
wzrostu. Oznaczało to, że w procesach gospodarczych, używaja˛c terminologii
Schumpetera, doszło do rekombinacji czynników na skutek wzrostu znaczenia
informacji w procesach wytwarzania i zarza˛dzania.
Jedna˛ z najbardziej charakterystycznych tendencji jest cia˛gle rosna˛cy udział
informacji jako składnika towarów produkowanych i oferowanych na rynku
już we wcześniejszych stadiach rozwoju cywilizacyjnego, np. w przemyśle
motoryzacyjnym. Pojawia sie˛ coraz wie˛cej tzw. „inteligentnych” produktów:
telefony komórkowe, inteligentne budynki, inteligentne karty płatnicze, systemy
sterowania ruchem ulicznym. Ponadto wydatki na techniki informacyjne i zwia˛zane z pozyskiwaniem informacji stanowia˛ w niektórych branżach istota˛ cze˛ść
ogólnych kosztów produkcji, przekraczaja˛c niekiedy koszty osobowe.
Powyższe prawidłowości powoduja˛ głe˛bokie zmiany strukturalne w gospodarce. Przejawiaja˛ sie˛ one przede wszystkim we wzroście znaczenia tzw.
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sektora informacyjnego, rozumianego szerzej niż sektor usługowy – coraz
wie˛kszy odsetek osób jest zatrudnionych w tym sektorze, wzrasta również
jego udział w tworzeniu dochodu narodowego. Te˛ tendencje˛ można porównać
do analogicznych przesunie˛ć z sektora pierwotnego do przemysłowego na
pocza˛tku ery industrialnej.
Powstaja˛ nowe segmenty rynku, na których informacja znajduje zastosowanie. Można tu wymienić: 1) rynek zastosowań domowych (telewizja satelitarna,
interaktywna, alarmy przeciwwłamaniowe, zdalne systemy monitorowania
domu); 2) rynek zastosowań biznesowych (elektroniczne przesyłanie danych,
dokumentacji, środków pienie˛żnych, wideokonferencje, multimedialne banki
danych, lokalne sieci komputerowe, e-commerce, B2B, B2C, systemy monitoringu i ochrony, wspomaganie komputerowe systemów zarza˛dzania i procesu
produkcji); 3) rynek usług publicznych (sieci ła˛cza˛ce instytucje administracji
publicznej, komputeryzacja baz danych i archiwów); 4) rynek technik uniwersalnych (usługi komputerowe, internetowy doste˛p do baz danych, poczta
elektroniczna, e-handel, usługi bankowe); 5) rynek rozrywki (grupy dyskusyjne,
gry sieciowe i internetowe). Ponadto w dziedzinach, w których o powstaniu
dobra decyduje komponent informacyjny, osia˛ga sie˛ najwie˛ksze zyski.
Informacja stała sie˛ podstawa˛ rozwoju jednej z najsilniejszych gałe˛zi gospodarczych współczesnego świata – branży informatyczno-telekomunikacyjnej
(IT). Także w Polsce obserwuje sie˛ tendencje zgodne z trendem światowym.
Ranking najlepszych polskich przedsie˛biorstw, klasyfikuja˛cy je według skali
prowadzonej działalności (mierzonej wartościa˛ przychodów netto ze sprzedaży,
dynamiki przychodów, rentowności oraz efektywności), potwierdza, że sektor
informatyczno-telekomunikacyjny stanowi lokomotywe˛ polskiej gospodarki
(T. Peplak, 2000).
Szczególnie istotny w kontekście zmian strukturalnych w gospodarce jest
właśnie rozwój technologii informacyjnych, które umożliwiaja˛ zaspokojenie
popytu na informacje˛. Rozwinie˛ty świat posługuje sie˛ swoistym zbiorem
narze˛dzi, urza˛dzeń i metod stosowanych do zbierania, przechowywania, przetwarzania, transmisji i wykorzystania informacji, uwzgle˛dniaja˛c głos, dane
i obraz (S. Upława, J. Wierzbołowski, 1997). W szerokim uje˛ciu pod określeniem „techniki informacyjne i telekomunikacyjne” 5 rozumie sie˛: sprze˛t
informatyczny i telekomunikacyjny, infrastrukture˛ telekomunikacyjna˛, oprogramowanie, informatyczne systemy i struktury, metody przetwarzania informacji (K.B. Wydro, Z. Kotowski, 1998).
Zauważa sie˛ zmiany w zastosowaniu technologii informacyjnych – dotychczas
służyły one głównie celom operacyjnym przedsie˛biorstwa, tj. zwie˛kszaniu efektywności i zmniejszaniu kosztów zwia˛zanych z zarza˛dzaniem i finansami. Natomiast współczesne rozwia˛zania zmierzaja˛ do osia˛gnie˛cia celów strategicznych
– zabezpieczenia pozycji na rynku oraz wypracowania pozycji konkurencyjnej.
Przykładem moga˛ być: poprawa komunikacji z dostawcami i kooperantami,
5
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zdobywanie i tworzenie nowych, nie znanych dotychczas rynków zbytu oraz
stworzenie nowych kanałów dystrybucji, skrócenie czasu wprowadzania na
rynek nowych produktów (M. Goliński, 1999).
Upowszechnienie technologii informacyjnych powoduje istotne zmiany
w charakterze rozwoju gospodarczego. Wśród nich akcentuje sie˛ przede wszystkim:
1. wpływ na wzrost produktywności tradycyjnych czynników wytwarzania,
umacniaja˛cy tym samym trend dematerializacji rozwoju gospodarczego.
Przykładem może być zmieniaja˛ca sie˛ istota i definicja kapitału, który
w społeczeństwie informacyjnym staje sie˛ w pewnym sensie nieuchwytny,
trudny do pomiaru za pomoca˛ tradycyjnych metod;
2. zwia˛zki, jakie zachodza˛ mie˛dzy tymi technologiami a elastycznymi systemami produkcji (tzw. just in time production)6, które prowadza˛ do ograniczenia znaczenia ekonomii skali i zwie˛kszenia możliwości różnicowania
oferty produktowej;
3. wpływ na zatrudnienie zarówno od strony ilościowej (warto wspomnieć
chociażby koncepcje˛ „20:80”7), jak i zmian organizacji pracy i zarza˛dzania
(praca w domu, porozumiewanie sie˛ za pomoca˛ modemu, zatrudnianie
pracowników z zagranicy za pośrednictwem Internetu, globalna konkurencja
na rynku pracy8).
3. Gospodarka informacyjna a rozwój regionalny
Wzrost znaczenia informacji jako zasobu produkcyjnego, który można
tworzyć w wyniku działalności człowieka9, zmienia również znaczenie, jakie
dla rozwoju gospodarczego maja˛ pozostałe zasoby. O kształcie współczesnej
gospodarki i o wypracowaniu przewagi konkurencyjnej także w skali regionalnej w coraz wie˛kszym stopniu decyduja˛:
– edukacja i infrastruktura naukowa – umożliwiaja˛ce wytwarzanie informacji
jako zasobu,
6
Chodzi tu o CAD – projektowanie wspomagane komputerowo, CAM – procesy wytwórcze
wspomagane komputerowo, CAL – wspomagane komputerowo opracowywanie rozwia˛zań logistycznych, CAT – badanie prototypów i jakości wytwarzania wspomagane komputerowo, CIM
– komputerowo wspomagana˛ integracje˛ procesów produkcyjnych.
7
Koncepcja ta zakłada, że w XXI wieku do utrzymania wzrostu gospodarki światowej
wystarczy 20% zdolnej do pracy populacji. Jedynie ta cze˛ść społeczeństwa be˛dzie miała aktywny
udział w tworzeniu dochodu i w konsumpcji, a w odniesieniu do pozostałych 80% ludności
stosuje sie˛ określenie tittytainment, oznaczaja˛ce konieczna˛ dla uniknie˛cia protestów mieszanke˛
minimum pożywienia i rozrywki (H.P. Martin, H. Shumann, 1999).
8
Stosuje sie˛ poje˛cie „wirtualnych gastarbeiterów”, tzn. ludzi uczestnicza˛cych w życiu kraju,
którego nie sa˛ obywatelami, za pośrednictwem technik telekomunikacyjnych. Na przykład
Bangalore w Indiach jest drugim centrum softwarowym świata po Silicon Valley, pracownicy
zatrudniani sa˛ głównie przez firmy amerykańskie (M. Goliński, 1999).
9
Pisze o tym J. Naisbitt: „...wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego nasza gospodarka po raz pierwszy opiera sie˛ na bogactwie, które nie tylko jest odnawialne, ale i samo sie˛
wytwarza...” (J. Naisbitt, 1997).

ROZWÓJ REGIONALNY W WARUNKACH GOSPODARKI INFORMACYJNEJ

45

– kapitał ludzki – wykorzystanie posiadanej wiedzy i umieje˛tności jest nośnikiem informacji jako zasobu;
– osia˛galność środków kapitałowych10 – problem ten jest szczególnie ważny
w krajach i/lub regionach, które musza˛ likwidować opóźnienia w tradycyjnej
infrastrukturze (np. autostrady), jednocześnie rozwijaja˛c infrastrukture˛ umożliwiaja˛ca˛ wykorzystanie technik informacyjnych.
Należy podkreślić, iż ma to istotny wpływ na kryteria lokalizacji działalności
gospodarczej. Traca˛ na znaczeniu czynniki ściśle zwia˛zane z miejscem pochodzenia surowców naturalnych (informacja odgrywa tu role˛ substytutu) czy
doste˛pem do taniej siły roboczej. Wskazuje sie˛ natomiast na naste˛puja˛ce atuty
lokalizacyjne (G. Gorzelak, B. Jałowiecki, 2000):
– wysokie kwalifikacje zasobów pracy,
– doste˛pność przy wykorzystaniu elastycznych środków transportu (bliskość
lotniska, autostrady),
– bliskość zaplecza naukowo-badawczego (szkół wyższych, instytutów badawczych),
– dobrze rozwinie˛te zaplecze usług okołobiznesowych oraz jakość administracji lokalnej,
– korzystne warunki życia (mieszkania, zaplecze medyczne, życie kulturalne,
możliwości wypoczynku),
– wspieranie działalności gospodarczej przez władze publiczne, jednostki
administracji samorza˛dowej,
– dobry wizerunek regionu.
Ponadto rozwój infrastruktury informacyjnej w istotny sposób zmienia
geograficzna˛ organizacje˛ produkcji. Samodzielne dotychczas dziedziny działalności – produkcja, badania, rozwój, projektowanie – stanowia˛ obecnie komputerowo zintegrowany system. Sieci komputerowe moga˛ być zorganizowane
na wiele różnorodnych sposobów w zależności od struktury organizacyjnej
przedsie˛biorstwa, strategii oraz charakteru popytu (E.J. Malecki, 1991).
Upowszechnienie zastosowań informacji jako czynnika produkcji wywołuje
zatem z jednej strony stopniowe zanikanie tradycyjnych dziedzin wytwarzania,
z drugiej – powstawanie nowych dziedzin oraz zmiany technologiczne i organizacyjne w pozostałych segmentach gospodarki, a także zmiany przestrzennej organizacji działalności gospodarczej. Znajduje to potwierdzenie m.in.
w nabieraja˛cej współcześnie nowego znaczenia teorii długofalowego cyklu
(long-wave cycle), sformułowanej w latach 20. przez N.D. Kondratiewa.
Zakłada ona, że od końca XVIII w. rozwój przemysłu, a tym samym gospodarki
światowej, można przedstawić jako cykl długich, trwaja˛cych około 50 lat fal
składaja˛cych sie˛ z czterech faz: koniunktury, recesji, depresji i ożywienia.
Podstawa˛ teorii jest twierdzenie, że każda fala to wynik zmiany paradygmatu
10
Nie chodzi tu wyła˛cznie o zdolność do przycia˛gania i absorpcji kapitału ze źródeł zewne˛trznych, istotny jest również stopień akumulacji wewne˛trznej kraju czy regionu. Kapitał zewne˛trzny
powoduje cze˛sto nasilenie sie˛ postaw roszczeniowych, bywa też nieefektywnie wykorzystywany,
ze wzgle˛du na nieumieje˛tność zarza˛dzania świadkami czy wewne˛trzna˛ słabość gospodarcza˛.
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technoekonomicznego, który pocia˛ga za soba˛ wiele zmian w zakresie systemu
produkcji oraz organizacji działalności gospodarczej, a także zmiany społeczne.
Skokowa zmiana technologii implikuje nowe możliwości lokalizacyjne oraz
wzrost gospodarczy. Stopniowe nasycenie popytu i nasilaja˛ce sie˛ działania
konkurencji powoduja˛ spadek inwestycji i wyhamowanie wzrostu gospodarczego, co trwa aż do momentu pojawienia sie˛ kolejnego impulsu. Dotychczas
gospodarka światowa przeszła cztery fale cyklu Kondratiewa i wydaje sie˛, że
na skutek zmiany szeroko rozumianej roli informacji w rozwoju gospodarczym
mamy do czynienia z pocza˛tkiem fali pia˛tej (tab.1).
W kontekście rozwoju regionalnego można zastanawiać sie˛, czy region
musi przejść przez wszystkie fale cyklu Kondratiewa, czy możliwe jest ominie˛cie którejś z nich lub nawet, traktuja˛c problem szerzej, przejście wprost
z cywilizacji agrarnej do cywilizacji informacyjnej z pominie˛ciem ery industrialnej. Dawałoby to pewnym regionom duża˛ przewage˛ lokalizacyjna˛, zwia˛zana˛ m.in. z brakiem problemu podupadłego sektora przemysłowego oraz jego
na ogół jednokierunkowego wpływu na kwalifikacje siły roboczej, a także na
stan środowiska naturalnego. Można podać przykłady regionów, które niejako
wypłyne˛ły „na fali” innowacji i nowoczesnych technologii: Sillicon Valley,
Orange County w Kalifornii, Arizona, Kolorado, Teksas w zachodnich Stanach
Zjednoczonych, Sillicon Glen w Szkocji, elektroniczne aglomeracje w Irlandii,
Bawaria w Niemczech, „French Midi”, a także nowe kraje uprzemysłowione
Azji (Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Singapur, Malezja).
Wyróżnia sie˛ dwa właściwie przeciwstawne kierunki wpływu długookresowego falowania gospodarczego na rozwój regionalny:
1. Innowacyjność jest dla nowych regionów relatywnie bardziej charakterystyczna niż tam, gdzie gospodarka opiera sie˛ na przemysłach schyłkowych
oraz dużych, tradycyjnych przedsie˛biorstwach. Dojrzałe regiony wraz z posiadana˛ infrastruktura˛ oraz otoczeniem instytucjonalnym wspieraja˛cym
dominuja˛ce podmioty gospodarcze nie spełniaja˛ oczekiwań nowych przedsie˛biorców oraz nie sa˛ w stanie sprostać potrzebom nowego przemysłu.
Obserwuje sie˛ wie˛c nieustanna˛ „sukcesje˛ przestrzenna˛” czy „rotacje˛ regionalna˛”.
2. Rozwój przemysłu w regionie powoduje presje˛ na koszty pracy i ziemi, co
skłania do przenoszenia działalności ekonomicznej tam, gdzie te koszty sa˛
niższe. Dotyczy to w szczególności tradycyjnych gałe˛zi przemysłu – przenosi sie˛ go do regionów słabiej rozwinie˛tych. Natomiast w regionach silnie
zurbanizowanych pojawia sie˛ i wzmacnia przemysł oparty na nowoczesnych
technologiach (E.J. Malecki, 1991).
Który z dwóch powyższych kierunków rozwoju dotyczyć be˛dzie danego
regionu – zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od siły wewne˛trznej
regionu i od polityki intraregionalnej. Wskazuje sie˛ na znaczenie środowiska
innowacyjnego (milieux of innovation). Składaja˛ sie˛ na nie struktury społeczne,
instytucjonalne, organizacyjne, ekonomiczne oraz terytorialne, tworza˛ce warunki do cia˛głego generowania synergii oraz inwestycji w procesy produkcyjne,

Wielonarodowe
korporacje,
konkurencja
oligopolistyczna,
integracja pionowa
w ramach stosunków
hierarchicznych,
produkcja masowa
i standaryzacja
poszerzaja˛ korzyści

Pojawienie sie˛
wielkich firm,
karteli, trustów,
koncentracja
kapitału
finansowego, wzrost
roli średniego
szczebla zarza˛dzania
w wielkich
przedsie˛biorstwach

Spółki akcyjne
i z o.o., dalszy
wzrost korzyści
skali, rozszerzanie
rynków zbytu

Przedsie˛biorczość
indywidualna, małe
firmy (do 100
zatrudnionych),
kapitał lokalny,
mechanizacja
i korzyści skali
powoduja˛ wzrost
produkcji

Organizacja

Struktury sieci
dużych oraz małych
i średnich
przedsie˛biorstw,
integracja pozioma
w ramach łańcuchów
produkcji, rozwój
elastycznych
systemów produkcji
(np. just-in-time)

Sieci
telekomunikacji
cyfrowej, satelity

Koleje, żegluga
morska

Kanały żeglowne,
drogi utwardzone

Infrastruktura

Autostrady,
infrastruktura
lotnicza

Samochody osobowe Komputery i ich
Maszyny
Silniki parowe, statki
Włókiennictwo
i cie˛żarowe, czołgi, oprogramowanie,
i urza˛dzenia dla
parowe, obrabiarki,
i maszyny
wyroby
przetwórstwo żelaza energetyki, przemysł samoloty, trwałe
włókiennicze,
elektroniczne
dobra
zbrojeniowy,
i stali, wyposażenie
hutnictwo
(mikroelektronika),
konsumpcyjne,
przemysł
kolejnictwa
i przeróbka żelaza,
roboty, mechanika
materiały
stoczniowy,
wykorzystanie
optyczna
syntetyczne,
chemikalia
energii wodnej
i precyzyjna,
petrochemia
telekomunikacja,
usługi informacyjne

Główne nośniki
innowacji

Dystrybucja energii

Paradygmat technoekonomiczny
I
II
III
IV
V
Fordowska produkcja Informacja i techniki
Przemysł
Energia pary wodnej
Wczesna
telekomunikacyjne
masowa
elektromaszynowy
i kolei
mechanizacja
(od 1980/90)
(1770/80–1830/40) (1830/40–1880/90) (1880/90–1930/40) (1930/40–1980/90)

Cechy

Tab. 1. Charakterystyka długookresowych fal cyklu Kondratiewa
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Wielka Brytania,
Francja, Belgia

Regiony
innowacyjne
(liderzy)

Wielka Brytania,
Francja, Belgia,
Niemcy, USA

Niemcy, USA,
USA, UE,
Japonia, USA, UE
Wielka Brytania, Szwajcaria, Japonia,
(zwł. Niemcy,
Francja, Belgia,
Kanada, Australia Szwecja), „tygrysy”
Holandia, Szwajcaria
wschodnioazjatyckie
(m.in. Tajwan, Korea
Pd.), Kanada,
Australia

Deregulacja
i liberalizacja

jako reakcja na
skali, wyłonienie sie˛
indywidualizacje˛
technostruktur,
popytu, korzyści
powstanie tzw.
nowych przestrzeni skali (economies of
scale) kontra
przemysłowych (np.
korzyści
Dolina Krzemowa)
różnorodności
(economies of scope)

Laissez-faire
Pocza˛tki
Welfare state
– państwo na straży
prawodawstwa
– państwo dobrobytu
nieskre˛powanych socjalnego i rozwoju
z silnie
reguł wolnego rynku
instytucji
rozbudowanym
użyteczności
interwencjonizmem
publicznej

Źródło: E.J. Malecki (1991, s. 166–167) oraz T. Stryjakiewicz (1999, s. 44).

Usuwanie
i zaste˛powanie
pozostałości
instytucjonalnych
feudalizmu

Rola państwa

cd. tab. 1
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wykorzystuja˛ce możliwości, które z tej synergii wynikaja˛ dla jednostek produkcyjnych działaja˛cych w tym środowisku i dla środowiska jako całości
(M. Castells, P. Hall, 1994).
F.R. Sagati w pracy The Two Civilisations and the Process of Development
stwierdza, że obecna sytuacja prowadzi do powstawania dwóch odre˛bnych
cywilizacji. Pierwsza opiera sie˛ na endogenicznych fundamentach nauki,
techniki i produkcji, główne jej cechy to: oparcie rozwoju na wiedzy, szybkie
wdrażanie nowych technologii, nowe formy pracy i styl życia. Podstawa˛
drugiej cywilizacji sa˛ technologie tradycyjne i ograniczony import nowoczesnych rozwia˛zań (baza naukowa pozostaje poza jej granicami), ma ona zatem
charakter bierny i odtwórczy. Do tego modelu można dodać trzecia˛ cywilizacje˛,
która be˛dzie obejmowała regiony niezdolne ani do generowania i wdrażania
wiedzy, ani do imitacji rozwia˛zań zewne˛trznych ze wzgle˛du na zbyt słaba˛
baze˛ wewne˛trzna˛.
Podsumowanie
W wyniku zaistnienia nowych czynników rozwoju i ich przestrzennych
uwarunkowań można spodziewać sie˛ przesunie˛ć działalności gospodarczej
z jednych regionów do innych, co może radykalnie – nawet na przestrzeni
kilku dekad – zmienić dynamike˛ rozwoju poszczególnych układów regionalnych. Era cywilizacji informacyjnej może doprowadzić do zasadniczego pogłe˛bienia różnic regionalnych, ponieważ regionom, które dotychczas nie znalazły swojej szansy rozwoju, trudniej be˛dzie tego dokonać w nowych warunkach,
szczególnie w odniesieniu do nowych kryteriów lokalizacji. Podstaw tego
problemu należy upatrywać w ogólniejszej tendencji wskazywanej przez ekonomistów, polegaja˛cej na wzmacnianiu podziałów współczesnego świata i marginalizacji gospodarek i regionów (Raport, 1995; M. Goliński, 1999). Jest to
wynik nasilaja˛cych sie˛ trudności w zmniejszaniu dystansu do krajów przoduja˛cych pod wzgle˛dem gospodarczym i technologicznym.
Wydaje sie˛, że istnieje szansa rozwoju dla regionów nowych w głównym
nurcie gospodarki światowej – jest nia˛ budowanie potencjału endogennego
opartego na tworzeniu sieci powia˛zań mie˛dzy sfera˛ badań i wdrożeń w warunkach sprzyjaja˛cego innowacjom środowiska lokalnego.
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