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Spo³eczeñstwo informacyjne — geneza pojêcia
Postêp technologiczny, jaki dokona³ siê w ci¹gu ostatnich kilku dziesiêcioleci
w technologiach informacyjnych (TI) i mediów elektronicznych, spowodowa³
istotne zmiany praktycznie we wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci ludzkiej —
spo³ecznej i ekonomicznej.
¯yjemy obecnie w „Wieku Informacji” (Information Age). Na przybli¿enie tego
pojêcia zaproponowano ju¿ wiele terminów, m.in.: spo³eczeñstwo postindustrialne (Bell), gospodarka informacyjna (Porat), globalna wioska1 itp.2 Terminy te s¹
obecnie powszechnie zastêpowane przez „spo³eczeñstwo informacyjne” (information society). W literaturze brak jednoznacznoœci, kto pierwszy wprowadzi³ to
okreœlenie3. Prawdopodobnie4 pojêcie „spo³eczeñstwa informacyjnego” (joho shakai) zosta³o po raz pierwszy u¿yte przez Kenichi Koyamê w Introduction to Information Theory [1968], a nastêpnie Yoneji Masudê [1969]. „Johoka shakai” — okreœlaj¹ce zmianê w informacyjnie zorientowane spo³eczeñstwo (joho shakai) — sta³o
siê sloganem polityki gospodarczej Japonii ju¿ od koñca lat szeœædziesi¹tych5. Ju¿
wiele prac spopularyzowa³o koncepcje „spo³eczeñstwa informacyjnego”. Uwypuklaj¹ one wagê informacji jako zasobu i technologii informacyjnych stosowanych do ekonomicznego „prze¿ycia” organizacji (m.in. Bell, Toffler, Masuda, Stonier, Naisbit, Lyon, Dizzard, Drucker).

Determinanty spo³eczeñstwa informacyjnego
Nawet pobie¿ne spojrzenie na przedstawione pojêcia wskazuje na jeden
wspólny element wszystkich hase³, którym jest r o l a i n f o r m a c j i we wspó³1
M. McLuhan [1975] sformu³owa³ tezê o pewnego rodzaju kurczeniu siê naszego globu na skutek
oddzia³ywania œrodków masowej komunikacji, które powoduj¹, ¿e ziemia staje siê „globaln¹ wiosk¹”.
2
Na okreœlenie tego pojêcia stosowane s¹ tak¿e inne terminy, m.in., „spo³eczeñstwo oparte na
wiedzy” (knowledge-based society), „spo³eczeñstwo wiedzy” (knowledge society), „spo³eczeñstwo pokapitalistyczne” (post-capitalist society), „rewolucja informacyjna” (information revolution), „spo³eczeñstwo technotroniczne” (technetronic era), „spo³eczeñstwo sieciowe” (network society), „spo³eczeñstwo
okablowane” (wired society), „spo³eczeñstwo bezpapierowe” (paperless society).
3
Badacze francuscy wskazuj¹ na A. Touraine [1971], który przedstawi³ wizjê spo³eczeñstwa informacyjnego.
4
Do dziœ wielu prac japoñskich nie przet³umaczono na jêzyk angielski.
5
Termin „przemys³ informacyjny” (joho sangyo) zosta³ spopularyzowany przez profesora Uniwersytetu w Kyoto — antropologa i biologa Tadao Umesao [1963], „joho-ka” zaœ przez Y. Hayashi z Economic Planning Agency [1967]. T. Umesao postulowa³ rozwój „przemys³ów elektronicznych” (informacja,
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czesnym spo³eczeñstwie i gospodarkach. Przedmiotem tych koncepcji jest analiza
przeobra¿eñ spo³eczno-ekonomicznych na skutek wzrastaj¹cego znaczenia informacji oraz wp³ywu TI.
Mo¿na wymieniæ kilka wspó³zale¿nych elementów w procesie transformacji do
spo³eczeñstwa informacyjnego:
1. Informacja staje siê podstawowym i s t r a t e g i c z n y m zasobem, od którego
zale¿y organizacja gospodarki œwiatowej.
2. R o z w ó j T I dostarcza niezbêdnej infrastruktury do przetwarzania i dystrybucji informacji, umo¿liwiaj¹c np. handel w czasie rzeczywistym (real time trading), monitorowanie procesów ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych.
3. Rynki jako miejsce (marketplace) ewoluuj¹ w kierunku r y n k ó w e l e k t r o n i c z n y c h — przestrzeni rynkowej (marketspace)6.
4. Zanikaj¹ tradycyjne granice organizacji (borderless organizations).
5. R o z w ó j m e d i ó w (technologia satelitarna, TV kablowa, wideo) i us³ug wyszukiwania informacji (indeksy gie³dowe, kursy walutowe, ceny, teksty itp.) doprowadzi³ do przekszta³cenia œwiatowego systemu finansowego.
6. Informatyzacja i n t e g r u j e gospodarki lokalne ze œwiatow¹. Por.: [Goddard,
1991]. Globalizacja i rozwój technologii wp³ywaj¹ na ró¿ne sfery gospodarki.
Proces globalizacji zmienia sposoby dzia³alnoœci gospodarczej, przyspiesza
dystrybucjê know-how i innowacji.
7. Obecnie zauwa¿a siê tendencjê do zacierania granic miêdzy sfer¹ rozrywki
a informacyjn¹.
W literaturze coraz czêœciej jest stosowany termin i n f o t a i n m e n t („information” + „entertainment”), okreœlaj¹cy zajmowanie siê informacj¹ w celach rozrywkowych7.
W spo³eczeñstwie informacyjnym ró¿nice miêdzy mediami, us³ugami informacyjnymi zacieraj¹ siê, staj¹ siê mniej widoczne. Media integrowane s¹ we „wszechobecny” kana³ informacyjny. Nastêpuje integracja wszystkiego ze wszystkim. Nowe
zintegrowane media „nap³ywaj¹” bezpoœrednio do mieszkañ konsumentów. Upowszechniaj¹ siê us³ugi „zorientowane na konsumenta” (consumer-oriented services),
np. w ramach Internetu8, interaktywne multimedia, interaktywne wspomaganie
u¿ytkownika (interactive ads), wideokatalogowanie (video cataloging), wideo na ¿yczenie, zdalna edukacja, dyskusje w trybie bezpoœrednim (on-line discussions), elektroniczne gazety, gry dla wielu u¿ytkowników (multiuser games), gry w trybie on-line
(on-line gaming services), interaktywna TV, elektroniczne zakupy itp. Ten segment
rynku staje siê w du¿ej mierze „zorientowany na rozrywkê”.
Wyrazem zacierania ró¿nic miêdzy rozrywk¹ a informacj¹ jest mnogoœæ fuzji
przedsiêbiorstw w sektorze elektroniki u¿ytkowej, mediów, sieci kablowych, wydawnictw, sprzêtu komputerowego i oprogramowania, telekomunikacji itd.9 Np.
komunikacja, edukacja), bêd¹cych tym dla spo³eczeñstwa informacyjnego, czym wczeœniej — przemys³ ciê¿ki i transport [Ito, 1991].
6
Problematykê rynków elektronicznych rozwin¹³em m.in. w [Dziuba, 1996].
7
Integracja funkcji mediów obrazowana jest ró¿nymi okreœleniami typu „(…)tainment”, np. entertaiment, edutainment, infotainment. Zwraca siê tu uwagê na fakt, ¿e wszystkie media mog¹ byæ ewentualnie integrowane na potrzeby konsumentów, u¿ytkowników.
8
Problematyka zakresu oddzia³ywania Internetu na gospodarkê w [Dziuba, 1998b].
9
Por. [Krzysztofek, 1977, s. 66].
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w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych Time-Warner zawar³ umowê o fuzji z Turner
Broadcasting System (m.in. CNN), skutkiem czego powsta³ najwiêkszy na œwiecie
koncern medialny. W 2000 r. dosz³o do fuzji gigantów — dostawcy us³ug internetowych America Online z koncernem Time Warner; spó³kê AOL Time Warner
wyceniono na 350 mld USD10.

Sposoby definiowania pojêcia spo³eczeñstwa informacyjnego
Modelem spo³eczeñstwa przysz³oœci staje siê s p o ³ e c z e ñ s t w o b o g a t e
w i n f o r m a c j e [Zacher, 1992], w którym informacja jest dostêpna na ¿¹danie
i wed³ug zapotrzebowania.
W literaturze napotykamy wiele ró¿nych sposobów definiowania spo³eczeñstwa informacyjnego. Mo¿na jednak wydzieliæ podstawowe kryteria, okreœlaj¹ce
spo³eczeñstwo informacyjne11:
• kryterium technologiczne,
• kryterium przestrzenne (terytorialne),
• kryterium kulturowe,
• kryterium ekonomiczne (tê problematykê rozwiniemy w kolejnych paragrafach).
Kryterium technologiczne
Najpopularniejsze definicje spo³eczeñstwa informacyjnego podkreœlaj¹ spektakularne zmiany techniczne, którym podlega jego funkcjonowanie. Zasadniczym
punktem tego stwierdzenia jest proces wytworzenia nowej jakoœci technologii
informacyjnych, które obecnie wkraczaj¹ do k a ¿ d e g o zak¹tka ¿ycia spo³eczeñstwa i gospodarki, czemu sprzyja rozpowszechnianie siê komputerów.
Niewielkie koszty przetwarzania, gromadzenia i transmisji informacji poci¹gaj¹ za sob¹ wzmo¿ony jej obieg w spo³eczeñstwie. Nast¹pi³ swoisty maria¿ komputeryzacji z telekomunikacj¹, czego spektakularnym przyk³adem jest rozwój sieci Internet.
TI zmieniaj¹ nie tylko sferê rozrywki i spêdzania wolnego czasu, ale (potencjalnie) wszystkie obszary spo³eczeñstwa: pracê (telepraca), militaria, administracjê, komunikacjê, konsumpcjê (elektroniczny transfer p³atnoœci) itd. Rewolucja telematyczna12 jest wielk¹ rewolucj¹ cz³owieczeñstwa, zdoln¹ do transformacji
ludzi jako pracowników, konsumentów, mieszkañców i jednostek [Butler, 1981, s. 4].
Technokraci twierdz¹, ¿e samo wystêpowanie TI jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹
do zaistnienia spo³eczeñstwa informacyjnego. Nie jest to jednak prawd¹. Skoro
technologia jest g³ównym kryterium w budowaniu definicji, dlaczego u¿ywaæ terminu spo³eczeñstwo informacyjne, zamiast np. „spo³eczeñstwo technologiczne”
10
W [Dziuba, 1998a] wskaza³em m.in. na ogromn¹ rolê rozrywki i zabawy w sektorze informacyjnym. Rozwa¿a³em technologie informacyjne, które mog¹ mieæ zastosowanie w tych sferach.
11
Na podstawie [Webster, 1997].
12
„Rewolucja mikroelektroniczna” spowodowa³a po³¹czenie informatyki z telekomunikacj¹, tworz¹c now¹ jakoœæ — zintegrowan¹ dziedzinê nazywan¹ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dziedzinê tê w jêzyku angielskim okreœlamy jako ICT (Information & Communication Technologies)
W terminologii japoñskiej mówi siê o C&C (Computers and Communication) — komputery i komunikowanie, natomiast we Francji stosowany jest termin telematique (telematyka — okreœlenie czêsto
u¿ywane równie¿ w literaturze polskiej). Szerzej tê tematykê rozwin¹³em w pracy [Dziuba, 1998b].
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itp. Jeœli wykorzystuje siê miliony samochodów, to czy¿ nie powinniœmy mówiæ
o „spo³eczeñstwie samochodowym”?
Kryterium przestrzenne (terytorialne)
Kryterium terytorialne rozpatruje dystrybucjê technologii informacyjnych
w przestrzeni. Rozwa¿a siê tu np. wp³yw technologii, ³¹cz¹cych spo³ecznoœci lokalne z sieci¹ globaln¹, na socjologiczne aspekty funkcjonowania spo³eczeñstwa
i ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki13. Strategiczna rola informacji, rozwój i upowszechnianie siê TI (Internet) oraz tendencje integracyjne owocuj¹ prze³amywaniem barier miêdzy spo³ecznoœciami lokalnymi, a tak¿e wdra¿aniem w ¿ycie idei globalnej wioski.
Kryterium kulturowe
Technologie informacyjne przenikaj¹ we wszystkie mechanizmy masowej
komunikacji, wychowania, nauczania itp. (f u n k c j a k u l t u r o g e n n a i n f o r m a c j i). Jednoczeœnie „implozja” TI znacz¹co zwiêksza mo¿liwoœci poznawcze
ludzi. Spo³eczeñstwo informacyjne niesie ze sob¹ istotne, fundamentalne zmiany
w ¿yciu dowolnego spo³eczeñstwa i jednostek.

Nurt ekonomiczny w badaniach spo³eczeñstwa informacyjnego
Definiowanie spo³eczeñstwa informacyjnego w aspektach ekonomicznych
zwi¹zane jest z wydzielaniem sektora informacyjnego w gospodarce i uwypukleniem roli informacji. Rozwa¿ane s¹ tu koncepcje ekonomiki (wiedzy i) informacji
oraz ekonomiki sektora informacyjnego14. Podejœcie ekonomiczne jest nierozerwalnie zwi¹zane z kryterium fachowo-zawodowym, które pozwala na ocenê stopnia „informacyjnoœci” spo³eczeñstwa i gospodarki na podstawie mobilnoœci
zawodowej oraz stopnia udzia³u sektora informacyjnego w zatrudnieniu ogó³em.
Spo³eczeñstwo informacyjne okreœla siê jako takie, w którym dominuj¹ca grupa
zawodowa zwi¹zana jest z sektorem informacyjnym.
Rys. 1. ilustruje15 zmiany zatrudnienia wed³ug czterech sektorów gospodarki
USA. Rozpatruj¹c wielkoœæ zatrudnienia w tych sektorach, mo¿na okreœliæ [Porat,
1977] graniczne daty stadiów rozwojowych spo³eczeñstwa USA. Okres 1860–1980
umownie rozdzielamy na trzy etapy, wyznaczaj¹ce momenty przechodzenia od
spo³eczeñstwa rolniczego przez przemys³owe do informacyjnego. W etapie I
(1860–1906) najwiêksza grupa zatrudnionych pracowa³a w rolnictwie. Na prze³omie wieków zatrudnienie w przemyœle dynamicznie wzrasta³o i sta³o siê dominuj¹ce na etapie II (1906–1954). W 1906 r. „zakoñczy³o siê” w USA spo³eczeñstwo rolnicze, a „zaczê³o” przemys³owe. Od 1954 r. (etap III), kiedy dominowa³o zatrudnie13
W [Dziuba, 1998b] rozpatrywa³em koncepcje sieci komputerowych (community networks, civic
networks), tworzonych dla potrzeb spo³ecznoœci lokalnych.
14
Pojêcie „ekonomiki sektora informacyjnego” jako ekonomiki szczegó³owej zaproponowa³em
w [Dziuba, 1998a]. Koncepcjê ekonomiki informacji rozpatruje m.in. J. Oleñski [1997].
15
Rysunek 1 obejmuje dane do 1980 r. Obecnie podstawowe tendencje miêdzy sektorami s¹ zachowane. Nowsze dane i tematykê pomiaru sektora informacyjnego zaprezentowano w pracach Autora
[Dziuba, 1998a, 1999].
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nie w sektorze informacyjnym, spo³eczeñstwo USA wesz³o w stadium spo³eczeñstwa informacyjnego.
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Rys. 1.

Udzia³ zatrudnienia w sektorach gospodarki USA (1860–1980)
ród³o: [Porat, 1977]; [Bell 1980, s. 521].

Gospodarki, w których dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym
nazywamy g o s p o d a r k a m i i n f o r m a c y j n y m i (information economy)16.

Informacja w kategoriach ekonomicznych
Istotn¹ rolê w gospodarce informacyjnej przypisuje siê informacji, traktowaniu informacji jako podstawowej kategorii ekonomicznej i znaczeniu sektora informacyjnego w gospodarce.
Angielska klasyczna ekonomia polityczna uwzglêdnia³a trzy podstawowe kategorie: pracê, kapita³ i ziemiê. Istnienie tych trzech kategorii zasygnalizowa³ ju¿
A. Smith w Badaniach nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów [1776]. Za ojca
tego podzia³u uwa¿a siê D. Ricardo, który w Zasadach ekonomii politycznej i opodatkowania [1817] sprecyzowa³ podstawowe kategorie ekonomiczne.
W okresie dynamicznego rozwoju teorii organizacji, w latach piêædziesi¹tych
XX wieku, wyró¿niono czwart¹ podstawow¹ kategoriê ekonomiczn¹ — organizacjê. Na jej istotê zwrócono uwagê ju¿ du¿o wczeœniej — w koñcu XIX wieku
A. Marshall charakteryzowa³ organizacjê jako wp³yw podzia³u pracy, postêpu gospodarczego, technicznego, wzrostu wielkoœci produkcji na produkcjê spo³eczn¹.
16
Terminem „information economy” okreœla siê w niektórych opracowaniach równie¿ sektor
informacyjny w gospodarce.
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W latach szeœædziesi¹tych zaczêto rozpatrywaæ informacjê (w zakresie jakoœci
praktycznych zastosowañ) jako czynnik dzia³alnoœci organizacji. Od tamtych czasów rozpowszechni³y siê systemy informatyczne. Na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych informacja przyjê³a status strategicznego zasobu, odnawialnego czynnika produkcji, który „zaopatrywa³” producentów w walce konkurencyjnej.
Obecnie pi¹t¹ podstawow¹ kategori¹ ekonomiczn¹ jest informacja.
Informacja opisuje ziemiê, pracê i kapita³. Zmniejsza zapotrzebowanie na ziemiê, pracê i kapita³, surowce oraz energiê. Tworzy ca³oœæ nowego pomys³u. Jest
sprzedawana w specyficzny sposób i stanowi surowiec dla nowego sektora gospodarki — sektora informacyjnego17 [Stonier, 1984].

Sektor informacyjny jako czwarty sektor gospodarki
„Tradycyjnie” wydziela siê trzy sektory gospodarcze: sektor pierwotny (I),
przetwórczy (II) oraz sektor us³ug (III). Sektor pierwotny (I) obejmuje w statystykach sferê rolnictwa, ³owiectwa, leœnictwa, rybo³ówstwa, rybactwa, górnictwa
i kopalnictwa18. Sektor przetwórczy (II) grupuje dzia³alnoœæ produkcyjn¹, budownictwo, zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Pozosta³¹ dzia³alnoœæ
obejmuje sektor us³ug (III).
Intensywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich
znaczenia w rozwoju gospodarczym wskazuje na koniecznoœæ dope³nienia tej klasyfikacji nowym — czwartym sektorem gospodarki — s e k t o r e m i n f o r m a c y j n y m (IV).
Proponujemy wydzielanie z sektora pierwotnego, obok sektora przetwórczego
i sektora us³ug, równie¿ czwartego sektora gospodarki — sektora informacyjnego,
który obejmuje swym zakresem fragmenty trzech wymienionych sektorów gospodarki, m.in. sferê edukacji i B+R, administracji publicznej, telekomunikacjê,
produkcjê komputerów, us³ugi informacyjne itd. Dzia³alnoœæ informacyjna jest
jednym z wa¿niejszych elementów w rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego.
Dziedziny „tworz¹ce” informacjê — choæ s¹ ró¿norodne wed³ug stosowanych technologii, typów wyrobów i us³ug — s³u¿¹ celom produkcji, u¿ytkowania (konsumpcji) i dystrybucji informacji, zatem ³¹cz¹ siê one w jeden typ dzia³alnoœci — informacyjnej. Dziedziny te tworz¹ sektor informacyjny19. W dalszych rozwa¿aniach
proponujemy nastêpuj¹c¹ definicjê sektora informacyjnego:
S e k t o r i n f o r m a c y j n y w gospodarce to ca³okszta³t dzia³alnoœci s³u¿¹cej
produkcji, u¿ytkowaniu, ochronie, gromadzeniu, przechowywaniu, przekazywaniu i przesy³aniu informacji. Do sektora informacyjnego nale¿¹ wszyscy zatrudnieni w: produkcji, u¿ytkowaniu i przekazie informacji oraz tworz¹cy infrastrukturê informacyjn¹. Sektor ten obejmuje:
1) wytwarzanie produktów informacyjnych (np. produkcja komputerów);
17

Stonier u¿ywa tu okreœlenia „przemys³ wiedzy”.
Sektor pierwotny nazywany jest sektorem ekologicznym (ecology sector) [Verzola, 1995].
19
Pojêcie sektora informacyjnego zosta³o wprowadzone do badañ ekonomicznych przez M. U. Porata w Defining an Information Sector in the U.S. Economy [1974] i The Information Economy [1977].
Przemys³ wiedzy (knowledge industry) F. Machlupa [1962] traktujemy w tej pracy jako koncepcjê sektora informacyjnego.
18
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2) realizacjê us³ug informacyjnych (np. przetwarzanie informacji, us³ugi telekomunikacyjne, konsultacyjne itp.).
Przedstawiona definicja wydaje siê w wystarczaj¹cym stopniu odzwierciedlaæ
znaczenie i udzia³ ga³êzi informacyjnych w gospodarce.
M. U. Porat [1977] wydziela szeœæ sektorów gospodarki: trzy sektory informacyjne, dwa sektory nieinformacyjne i sektor gospodarstw domowych.
W sektorach informacyjnych wydzielono:
• pierwotny sektor informacyjny (primary information sector) oraz
• wtórne sektory informacyjne (secondary information sectors).
Kryterium wydzielania sfer sektora informacyjnego jest rynkowy lub nierynkowy typ wymiany informacji. Pierwotny (rynkowy) sektor informacyjny20 tworz¹
firmy, dostarczaj¹ce na rynek dobra i us³ugi, zwi¹zane z produkcj¹, dystrybucj¹
i przekazem informacji. Wtórny (nierynkowy) sektor informacyjny tworzony jest
przez firmy21, realizuj¹ce produkty i us³ugi dla potrzeb wewn¹trzorganizacyjnych
instytucji i przedsiêbiorstw, dla potrzeb konsumpcji wewnêtrznej (wewn¹trz organizacji), np. dzia³y przedsiêbiorstwa tworz¹ce oprogramowanie na zlecenie innych dzia³ów. W pierwotnym sektorze informacyjnym lokalizowana jest produkcja informacji jako towaru, dzia³alnoœæ firm komputerowych, firmy telefoniczne,
reklamowe itd. Na przyk³ad komercyjne bazy danych lokalizowane s¹ w pierwotnym sektorze, wewn¹trzfirmowe bazy danych zaœ — we wtórnym sektorze informacyjnym. W ramach sektora wtórnego wydzielono:
• aktywnoœæ informacyjn¹ pañstwa (II) oraz
• aktywnoœæ informacyjn¹ przedsiêbiorstw (III).
Sektory nieinformacyjne tworz¹:
• produkcja dóbr przedsiêbiorstw (IV) — ca³oœæ produkcji pomniejszona o pierwotny i wtórny sektor informacyjny;
• produkcja dóbr pañstwa (V) — np. budowa dróg, mostów, obiektów militarnych
itp.
• (sektor VI) gospodarstwa domowe (final consumers) — dostawca czynnika pracy
dla wszystkich sektorów i odbiorca wszystkich wytwarzanych dóbr i us³ug (informacyjnych i nieinformacyjnych)22.
Wed³ug M. U. Porata sektor pierwotny wytwarza³ 25,1% PNB, natomiast sektor
wtórny dodatkowo 21,1% PNB w USA (1967 r.). Zatem dzia³alnoœæ informacyjna
(rynkowa i nierynkowa) objê³a w sumie 46,2% PNB23.
Zaproponowane podejœcie badawcze zosta³o wielokrotnie wykorzystane w badaniach statystycznych sektora informacyjnego. Zgodnie z koncepcj¹ Porata
OECD [1981] opracowa³a zestawienie dotycz¹ce udzia³u zatrudnienia w poszczególnych sektorach wybranych gospodarek — cz³onków OECD. Pierwszy krajowy
20
Prace M. Porata spotka³y siê z krytyk¹, z uwagi na celowoœæ wydzielania sektora wtórnego. Jednak zaproponowane podejœcia badawcze by³y wielokrotnie stosowane w badaniach statystycznych
sektora informacyjnego. Szerzej tê tematykê rozwin¹³em w pracach [Dziuba, 1998a, 1999, 2000ab].
21
Porat okreœla takie przedsiêbiorstwa mianem quasi-firm.
22
Gospodarstwa domowe nie s¹ zaliczane do sektora informacyjnego, ale generuj¹ popyt na informacje. Istotnym podmiotem jest pojedynczy cz³owiek — dysponuje naturalnym popytem i niezwykle
wa¿ne jest okreœlenie tego popytu.
23
Nowsze dane dla USA i innych krajów o rozwiniêtej gospodarce rynkowej, a tak¿e umiejscowienie na ich tle Polski prezentuj¹ prace Autora [Dziuba, 1998a, 1999, 2000ab].
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system statystyki sfery informacyjnej wprowadzono w USA. Statystyka taka umo¿liwia obserwacjê wzrostu i zmian tej dzia³alnoœci, umo¿liwiaj¹c podejmowanie
istotnych decyzji, np. zwi¹zanych z wydajnoœci¹ pracy w sektorze informacyjnym.
Stosuj¹c koncepcjê Porata wyznaczy³em rozmiary sektora informacyjnego
w Polsce. Obliczenia i ró¿norodne metodyki wyodrêbniania oraz diagnozowania
sektora informacyjnego zosta³y opublikowane m.in. w [Dziuba, 1992, 1998a].
Sektor informacyjny a rozwój gospodarczy
Naszym celem jest przyjrzenie siê temu stymulatorowi wspó³czesnej gospodarki. Wydzielanie sektora informacyjnego jest wa¿ne dla lepszego opisu procesów
ekonomicznych. Te problemy badane s¹ dlatego, ¿e w realnych procesach gospodarczych sektor informacyjny zaczyna odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê.
Badamy sektor informacyjny w trakcie jego powstawania, co jest istotne: (1)
z uwagi na sam sektor i (2) jego oddzia³ywanie na inne sfery gospodarki. Jest to
swoisty dynamizm. Zauwa¿alna jest analogia miêdzy sektorem informacyjnym
w gospodarce a systemem informatycznym w przedsiêbiorstwie. System informatyczny jest bardzo wa¿ny — zasila wszystkie (prawie wszystkie) dzia³y przedsiêbiorstwa. I badamy te¿ odrêbnie sam system informatyczny.
Sektor informacyjny w istotny sposób przyczynia siê do rozwoju gospodarczego:
• jest œciœle zwi¹zany z rozwojem TI i zastosowaniem tych technologii w gospodarce;
• jest integralnym elementem koncepcji spo³eczeñstwa informacyjnego.

Sektor
pierwotny (I)

Sektor
przetwórczy (II)

Sektor
informacyjny (IV)

Sektor
us³ug (III)

Rys. 2.

Czterosektorowy model gospodarki
ród³o: opracowanie w³asne.

Sektor przechodzi „w poprzek” istniej¹cych klasyfikacji — jest to zalet¹, ale
równie¿ wad¹ (trudno go wydzielaæ z ram klasyfikacji). Do sektora zalicza siê m.in.
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sferê badañ i rozwoju, edukacji, telekomunikacji, sferê bankowo-finansow¹ itp.
W sektorze informacyjnym powstaje nadwy¿ka ekonomiczna konieczna do rozwoju gospodarczego. W krajach wysoko rozwiniêtych jest to sektor dominuj¹cy (ok.
50% zatrudnienia, ok. 50% PKB), warunkuje sprawne funkcjonowanie innych sektorów i dzia³ów gospodarki (rys. 2)24. Umo¿liwia — tak jak oliwa — „nasmarowanie
mechanizmów rynkowych”25.

Ekonomika sektora informacyjnego — przes³anki rozwoju
Badanie stopnia rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce ma istotne znaczenie z punktu widzenia ekonomii. W najbardziej rozwiniêtych krajach œwiata26:
• du¿a czêœæ nak³adów inwestycyjnych jest przeznaczana na sektor informacyjny;
• znaczna czêœæ wydatków na sferê informacyjn¹ jest finansowana przez pañstwo;
• sektor informacyjny przynosi du¿e korzyœci dla spo³eczeñstwa, nie tylko dla
tych, którzy bezpoœrednio korzystaj¹ z jego efektów;
• produkcja niektórych typów wiedzy jest ograniczona z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry, co wskazuje na koniecznoœæ realokacji œrodków;
• produkcja tylko jednego z typów wiedzy — technologii — powoduje zmiany
w metodach wytwarzania towarów i us³ug;
• mo¿na wysun¹æ hipotezê, i¿ nowa wiedza w sferze technologii i techniki
powoduje przesuniêcie popytu na rynku pracy w stronê pracy umys³owej;
• widoczna jest systematyczna zmiana w strukturze zatrudnienia (wzrost zatrudnienia w sektorze informacyjnym w stosunku do innych sfer gospodarki).
Badania empiryczne wskazuj¹ na istnienie silnego zwi¹zku przyczynowego
miêdzy rozwojem sektora informacyjnego danego kraju a stanem jego gospodarki.
Nasuwa siê wniosek, ¿e dzia³alnoœæ informacyjna ma istotne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania gospodarki.
W ramach szczegó³owych dyscyplin ekonomicznych mo¿na, przez analogiê do
ekonomik bran¿owych, zaproponowaæ now¹ dziedzinê — e k o n o m i k ê s e k t o r a i n f o r m a c y j n e g o. Podstawowym celem badawczym ekonomiki sektora
informacyjnego jest ocena czêœci gospodarki narodowej — jej sektora informacyjnego. Swoje zainteresowania bêdziemy skupiali na sektorze informacyjnym oraz
na konkretnych aspektach procesu gospodarowania w tym sektorze, na wybranych jego dzia³ach.
Istota relacji zachodz¹cych miêdzy ekonomi¹ a ekonomik¹ sprowadza siê do
ró¿nicy stopnia konkretyzacji27. Ca³oœciowe traktowanie procesu gospodarowania
przez ekonomiê wymaga zatem podobnego podejœcia ze strony ekonomiki, chocia¿
na innym poziomie ogólnoœci28. Wychodz¹c z takiego za³o¿enia mo¿na przyj¹æ, ¿e
ekonomika sektora informacyjnego zajmuje siê rozpatrywaniem, zarówno w sen24

Rysunek w uproszczony sposób rozpatruje relacje miêdzy sektorami, uwypuklaj¹c podstawowe
przep³ywy informacyjne.
25
Okreœlenie „informacja jak oliwa” zaproponowa³ D. Lamberton [1997].
26
Por. M. Rubin [1983].
27
Zob. [¯urawicki, 1980].
28
Por. [Kowalski, 1998].
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sie teoretycznym, przez pryzmat praw ekonomicznych, jak i opisowym — drog¹
obserwacji wystêpowania i przebiegu procesów — prawid³owoœci w obszarze
funkcjonowania sektora informacyjnego w gospodarce. Prawid³owoœci te nie musz¹ wystêpowaæ w innych sferach gospodarowania, mog¹ mieæ charakter autonomiczny. Ekonomika sektora informacyjnego jest dziedzin¹, która zajmuje siê poszukiwaniem, badaniem, opisywaniem i analiz¹ wspó³zale¿noœci, zachodz¹cych
w sektorze informacyjnym, w procesie produkcji, dystrybucji i konsumpcji informacji. Do celów badawczych ekonomiki sektora informacyjnego mo¿na by zaliczyæ nastêpuj¹ce problemy:
• wyodrêbnianie sektora informacyjnego jako czwartego sektora w gospodarce;
• wykrywanie zale¿noœci i prawid³owoœci wystêpuj¹cych w sektorze informacyjnym;
• dokonywanie ocen i analiz statystycznych w diagnozowaniu sektora informacyjnego;
• prowadzenie analiz struktury sektora informacyjnego, tempa wzrostu, zmian,
tendencji rozwojowych, prognozowanie rozwoju sektora informacyjnego;
• wyodrêbnianie zawodów i specjalnoœci typowych dla sektora informacyjnego;
• strukturalizacja sektora informacyjnego — analiza zakresu i stopnia wykorzystywania technologii informacyjnych, np. za pomoc¹ map informacyjnych gospodarki;
• ocena skali zastosowañ i wp³ywu technologii IT na gospodarkê informacyjn¹,
które stanowi¹ istotny impuls do badañ, rozwoju, postêpu technicznego, rozpowszechniania i stosowania nowej wiedzy;
• okreœlanie poziomu obs³ugi informacyjnej (informatycznej) w gospodarce;
• okreœlanie granic miêdzy sektorem informacyjnym a nieinformacyjnym.
Zaproponowany wykaz nie wyczerpuje wiêkszoœci problemów badawczych,
zwi¹zanych z ekonomik¹ sektora informacyjnego. Problematyka ta jest po¿¹danym nurtem przysz³ych badañ.
Prowadzenie dalszych badañ nad sektorem informacyjnym i problematyk¹ informacyjn¹ w gospodarce wydaje siê szczególnie istotne w dobie tworzenia spo³eczeñstw informacyjnych29.

Zakoñczenie
Dotychczas rozwa¿ane definicje spo³eczeñstwa informacyjnego nie s¹ kompletne. Spróbujmy jednak przybli¿yæ to pojêcie.
Spo³eczeñstwo informacyjne jest spo³eczeñstwem przemys³owym30 skoncentrowanym na produkcji, dystrybucji i u¿ytkowaniu (konsumpcji) informacji31. Wyznacznikami spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej s¹:
1) traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego zasobu
i podstawowej kategorii ekonomicznej;
29

Problematyka spo³eczeñstwa informacyjnego jest przedmiotem badañ Pi¹tego Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej.
30
Nie „zastêpuje” ono spo³eczeñstwa przemys³owego ani nawet rolniczego, a dodaje do nich nowy
wymiar — „informacyjny”.
31
Definicjê Schementa i Lievrouwa [1987, s. 38–44] rozszerzono o grupê u¿ytkowników informacji.
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2) upowszechniony dostêp do technologii informacyjnych, tworz¹cych obecnie
ró¿ne kana³y dystrybucji (Internet);
3) swobodna cyrkulacja ró¿nych kategorii informacji w spo³eczeñstwie, implikuj¹ca nowe formy demokratyzacji (demokratyczny dostêp do informacji);
4) ok. 50% zatrudnionych w sektorze informacyjnym;
5) udzia³ sektora informacyjnego w PNB (PKB) ok. 50%;
6) sektor informacyjny — sektor dominuj¹cy w gospodarce;
7) sektor informacyjny w a r u n k u j e sprawne funkcjonowanie innych sektorów
i dzia³ów gospodarki.
8) specjalny status nauki i edukacji32.
Szczególn¹ rolê przypisuje siê uczelniom wy¿szym, gdzie wiedza teoretyczna
jest tworzona i kodyfikowana — staj¹ siê p o d s t a w o w y m i instytucjami spo³ecznymi33. Spo³eczeñstwo wiedzy nie mo¿e sobie pozwoliæ na utratê jej potencja³u
[Drucker, 1999, s. 166. Nowego znaczenia nabieraj¹ np. postulaty upowszechniania edukacji na poziomie wy¿szym i œrednim34.
Sektor informacyjny obejmuje m.in.:
• sektor B+R — tu zachodzi ogniskowanie postêpu naukowo-technicznego
i innowacji; B+R tworzy nowe informacje i generuje nadwy¿kê ekonomiczn¹;
• informacje o innowacjach, o technologiach.
Sektor informacyjny decyduje o konkurencyjnoœci oraz przodownictwie technicznym i ekonomicznym. Jest teraz noœnikiem postêpu technicznego (tak jak
wczeœniej przemys³ przetwórczy), co wynika ze strukturalnej i wszechogarniaj¹cej roli TI w gospodarce. Wywiera ogromn¹ rolê transformacyjn¹ w gospodarce.
Jego rozwój zale¿y od aktywnej polityki pañstwa (jest to zarówno perspektywa, jak
i ograniczenie). Wynikaj¹ z tego rekomendacje dla strategii i polityki rozwoju.
Bardzo wa¿ne jest okreœlenie roli pañstwa w promowaniu rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki (dzia³ania prawne, polityczne). Mo¿e konieczna stanie siê
zmiana pewnych za³o¿eñ polityki gospodarczej, implikacje w sferze edukacji, prawie autorskim i patentowym. Polityka administracji rz¹dowej powinna byæ wiêc
dobrze zrozumia³a: promowanie rozwoju high-tech i innowacji, okreœlona polityka podatkowa umo¿liwiaj¹ca inwestowanie w d³ugim okresie itp.
Jak przekszta³ciæ tê rewolucjê informacyjn¹ w jej zauwa¿alny wp³yw na rozwój
gospodarczy jest g³ównym zadaniem polityków — decydentów.
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Abstract

Economic aspects of the information society

This article discusses the concept of the Information Society (IS). The paper reviews
various methods of defining the IS. Special attention has been paid to economic
aspects of IS concepts of information economy, information sector and the role of
information and infotainment.
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