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Dlaczego należy mierzyć rozwój społeczeństwa informacyjnego ?
(1) zmiany strukturalne,
(poziom zaawansowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych stwarza warunki techniczne,
ekonomiczne, edukacyjne do powszechnego wykorzystania informacji w procesach wytwórczych);

(2) Rozporządzenie 808/2004 Rady i PE, dot. statystyk społeczeństwa
informacyjnego,
(3) Europa 2020, Polityka spójności 2014-2020,
(4) RIS, (…),

Wybrane trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego ?
(1) „Strategia dotycząca udziału UNESCO w działaniach na rzecz
otwartego dostępu do informacji i wyników badań naukowych”
(Revised strategy on UNESCO’s contribution to the promotion of open
access to scientific information and research),
(2) deklaracja OECD w sprawie dostępu do danych uzyskanych w toku
badań finansowanych ze środków publicznych (OECD Declaration on
Access to Research Data From Public Funding),
(3) inicjatywy społeczne: Creative Commons, Open Source, Open Data,

Wybrane trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego ?
(4) inicjatywy Komisji Europejskiej: Europejska Agenda Cyfrowa 2020,
(5) Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju – CORDIS,
(6) wiele innych …

Wymiary definiowania społeczeństwa informacyjnego: co wprowadzić
do modelu?
a)
Gospodarczy – ekonomiczna wartość działalności w „obszarze
informacji” (information economy):
Np. Machlup Fritz, (Princeton University), 1962 zaproponował
następujący podział
przemysłu informacyjnego (ang. information
industires): edukacja; prawo; publikacje; media; produkcja komputerów;
To podejście zostało dalej rozwinięte np. przez Porat Mark (1977), w
kierunku wartości ekonomicznej. Porat zaproponował dwa sektory
obszaru informacji (primary and secondary information sectors), w
których znalazła miejsce
działalność badawczo – rozwojowa dla
biznesu.

Webster Frank, (2006), Theories of the Information Society, Routledge, New York, s. 8 – 31.

Wymiary definiowania społeczeństwa informacyjnego:
b) Pracy, zatrudnienia (ang. occupational) – obszar podkreślany
głównie przez socjologów (ale nie tylko).
Podkreśla się zjawisko zmian w strukturze zatrudnienia. Pojawia
się określenie „information work”, (np. Galbraith James, 1972; Bell
Daniel, 1973, 1979; Gouldner Alvin, 1978; Perkin Harold, 1989; Urry
John, 2000, 2003)
c) Przestrzenny (ang. spatial) – społeczeństwo informacyjne
rozumiane jako sieć, społeczeństwo połączone w sieć (ang. network and
cyber society), (np. Castells Manuel, 1997, 2002; Wellman Barry, 2004,
2009, 2010, 2011)
d) Kultury – obszar określany jako zawartość informacji (ang.
Information content)
Webster Frank, (2006), Theories of the Information Society, Routledge, New York, s. 8 – 31.

Jak mierzyć rozwój społeczeństwa informacyjnego ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektor ICT
Infrastruktura IT
Edukacja
B+R
Gospodarka
Państwo i Prawo
Globalizacja
Demografia

Jak mierzyć rozwój społeczeństwa informacyjnego ?
IRSI:
8 indeksów podsystemowych – pozwalają na pomiar
poziomu rozwoju każdego podsystemu oraz zarządzanie
scenariuszami rozwoju wybranego podsystemu (poziom
podsystemowy);
Indeks rozwoju SI – pozwala na pomiar trajektorii rozwoju SI
jako całości oraz tworzenie scenariuszy rozwoju , zgodnie z
priorytetami polityki rozwoju SI;

„input” IRSI:
• 72 zmienne zgrupowane w 8 podsystemach opisujących
SI;
• 9 najistotniejszych zmiennych opisujących każdy
podsystem (tworzą macierz podsystemową);
• zmienne są identyfikowalne i mierzone w większości
krajów UE (uniwersalność modelu);
• proponowany model jest OTWARTY – pozwala na
zastosowanie własnych (specyficznych dla danego kraju)
zmiennych, które adekwatnie opisują specyfikę rozwoju SI
w tym kraju;

Procedura dla modelu SI
Wielkości wejściowe
– obserwacje 72
zmiennych
opisujących 8
podsystemów
modelu
społeczeństwa
informacyjnego

Obserwacje w
okresie
badawczym 2000
– 2009

Przygotowanie
danych wejściowych
- interpolacja
brakujących
obserwacji

1. Interpolacja
„najbliższego
sąsiedztwa”

Macierz
indeksów
łańcuchowych

Macierze
podsystemowe
(8 macierzy 3x3)

2. Obliczenie
indeksów
łańcuchowych

3. Podsystemowe
macierze wag
eksperckich –
iloczyn
Hadamarda

Indeksy
podsystemowe

Równanie
indeksu
społeczeństwa
informacyjnego

4. Suma
elementów
macierzy
podsystemowych

5. Suma
iloczynów
indeksów
podsystemowych i
wektora wag
modelu

Procedura obliczania indeksów podsystemowych oraz indeksu społeczeństwa informacyjnego

Indeks Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego dla Polski

Rysunek 1. Wartość indeksu rozwoju SI

Źródło: Opracowanie własne

Projektowanie scenariuszy rozwoju SI:
Głównym celem przygotowania scenariuszy z
zastosowaniem modelu rozwoju SI jest odpowiedź na
pytanie:
Jakie skutki w trajektorii rozwoju SI przyniesie zmiana
wartości zmiennych wejściowych modelu rozwoju SI
wybranych w danym scenariuszu?

Bazując na modelu rozwoju SI budowane są scenariusze
eksploracyjno – opisowe

Projektowanie scenariuszy:
1. Wejście
scenariusza

- Wybór zmiennych
wejściowych, których
wartości zostaną
zmienione w
scenariuszu
- Wybór roku bazowego
i docelowego analizy
scenariuszowej

2. Proces
scenariusza

- Ustalenie procentowej
wartości zmiany
zmiennych wejściowych
scenariusza oraz objęcie
pozostałych zmiennych
zasadą ceteris paribus
- Wykonanie procesu
obliczeniowego
modelu rozwoju SI

3. Wyjście
scenariusza

- Analiza i ocena
wartości indeksów
podsystemowych oraz
indeksu rozwoju SI

Projektowanie scenariuszy – wymiar aplikacyjny:
- zidentyfikowania najlepszej (z punktu widzenia
polityki rozwoju SI) ścieżki rozwoju SI;
- dostosowanie priorytetów oraz zaplanowanie
odpowiednich strategii dla optymalnego rozwoju
SI;

Projektowanie scenariuszy
– przykład dla Polski

Wejście:
Zmienne
wejściowe
V 1.4
V 2.2

V 2.3

V 2.8
V 3.6
V 3.8

V 4.1
V 4.4
V 4.5
V 5.3
V 5.8
V 5.9

Opis

Wydatki na IT (Information Technology).
Udział przedsiębiorstw w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, które otrzymały
zamówienia online (e-Commerce promotion)
Udział przedsiębiorstw w całkowitej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i
więcej pracowników (z wyłączeniem bankowości), które korzystały z Internetu
do kontaktu z władzami publicznymi (Użycie e-Goverment przez
przedsiębiorstwa).
Udział sprzedaży z wykorzystaniem sieci innych niż Internet w całkowitej
sprzedaży (e-Commerce).
Nakłady bieżące na B+R.
Transfer technologii – zakup Polska – liczba przedsiębiorstw przemysłowych:
prace B+R.
Udział gospodarstw domowych w ogólnej liczbie gospodarstw domowych z
dostępem do Internetu (łącze w domu).
Ilość umów na podłączenie do Internetu (internet subscriptions).
Całkowita ilość operatorów dostarczających telefonię komórkową.
Ilość studentów N+T
Ilość absolwentów studiów informatycznych
Udział przedsiębiorstw w całkowitej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających 10 i
więcej pracowników, (z wyłączeniem bankowości), które korzystają z aplikacji e–
learningowych do szkoleń i edukacji pracowników.

Źródło: Opracowanie własne

Procentowa wartość zmiany wartości w roku
docelowym w stosunku do roku bazowego 2009
Rok
Rok
Rok
Rok
docelowy docelowy docelowy docelowy
2010
2015
2020
2025
1%
6%
13%
23%
2%

9%

14%

20%

3%

8%

18%

26%

2%

9%

14%

20%

12,5%

50,5%

113%

175,5%

2%

6%

16%

22%

2%

10%

20%

28%

2%
0%
2%
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6%
0%
10%
12%

16%
0%
20%
22%

22%
50%
28%
32%

3%

8%

18%

26%

Wyjście (wynik procedury obliczeniowej):
Wartości indeksów podsystemowych

Podsystem

SEKTOR ICT
GOSPODARKA
B+R
INFRASTRUKTURA
EDUKACJA
PAŃSTWO i PRAWO
GLOBALIZACJA
DEMOGRAFIA
Źródło: Opracowanie własne

Rok
docelowy
2010

Rok
docelowy
2015

Rok
docelowy
2020

Rok
docelowy
2025

27,59
19,00
30,33
21,60
30,22
32,54
31,26
27,14

27,58
18,87
30,26
21,60
30,17
32,54
31,26
27,14

27,55
18,97
30,19
21,63
30,24
32,54
31,26
27,14

27,61
18,95
30,10
22,57
30,17
32,54
31,26
27,14

Wyjście (wynik procedury obliczeniowej):

Podsystem

SEKTOR ICT
GOSPODARKA
B+R
INFRASTRUKTURA
EDUKACJA
PAŃSTWO i PRAWO
GLOBALIZACJA
DEMOGRAFIA
Źródło: Opracowanie własne

Procentowa zmiana wartości indeksów
podsystemowych docelowym w stosunku do roku
bazowego 2009
Rok
Rok
Rok
Rok
docelowy
docelowy docelowy docelowy
2010
2015
2020
2025
0,31%
0,30%
0,16%
0,41%
9,21%
8,45%
9,01%
8,91%
1,10%
0,86%
0,65%
0,32%
2,13%
2,11%
2,26%
6,73%
0,33%
0,18%
0,40%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Wyjście (wynik procedury obliczeniowej):
 Model rozwoju SI – wartości obliczone indeksu rozwoju SI w oparciu o dane
wejściowe scenariusza

Rok docelowy

2010

2015

2020

2025

Wartość indeksu
rozwoju SI

219,67

219, 72

219,91

220,32

 Model rozwoju SI – procentowa zmiana wartości indeksu rozwoju SI w
stosunku do roku bazowego 2009

Rok docelowy
Procentowa zmiana wartości
indeksu rozwoju SI w
stosunku do roku bazowego
Źródło: Opracowanie własne

2010

2015

2020

2025

0,49%

0,52%

0,68%

0,82%

Możliwości wykorzystania IRSI oraz scenariuszy SI:
- pomiar zaplanowanych celów rozwojowych;
- możliwość kreowania, ewaluacji rozwoju SI

dostosowanych do specyfiki kraju;
- międzynarodowe studia porównawcze;

- w procesie zarządzania rozwojem społeczeństwa
informacyjnego;

Zastosowanie scenariuszy w procesie zarządzania rozwojem społeczeństwa informacyjnego
I. PLANOWANIE
2. BUDOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

1. Wejście
scenariusza

2. Proces
scenariusza

3. Wyjście
scenariusza

1. Kraj
- Polityka rozwoju SI
- Priorytety rozwoju SI
- strategie rozwoju SI

1.1. Wybór zmiennych
wejściowych, których
wartości zostaną
zmienione
w scenariuszu
1.2. Wybór roku bazowego
i docelowego analizy
scenariuszowej

2.1. Ustalenie procentowej
wartości zmiany
zmiennych
wejściowych
scenariusza oraz
objęcie pozostałych
zmiennych zasadą
ceteris paribus
2.2. Wykonanie procedury
obliczeniowej
modelu rozwoju SI

3.1. Zebranie i analiza
obliczonych wartości:

3. WYBÓR
OPTYMALNEGO
SCENARIUSZA DO
REALIZACJI W
SPOŁECZEŃSTWIE
INFORMACYJNYM

- wartości indeksów
podsystemowych
- indeksu rozwoju SI
w każdym roku
docelowym analizy
scenariuszowej

Wielkości wejściowe modelu SI:
Gromadzenie obserwacji wartości zmiennych
w okresie wykonywania strategii rozwoju SI
(zgodnie z
opracowanym scenariuszem i strategią
rozwoju SI)

SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

Procedura obliczeniowa modelu rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Zmienne
wejściowe

Macierze
podsystemów:
- 8 Podsystemów
- 8 Macierzy 3x3

Równanie Indeksu
Podsystemowego:
Indeks podsystemu
= f1(Wielkości
wejściowe)

WYJŚCIE:
Pomiar 8 indeksów
podsystemowych

II. ORGANIZOWANIE
III. PRZEWODZENIE

IV.
KONTROLOWANIE

Równanie IRSI:
Indeks rozwoju SI
= f2(Indeksy
podsystemowe)

WYJŚCIE:
Pomiar Indeksu
rozwoju SI

- porównanie oczekiwanych
wartości indeksu rozwoju
SI (oraz wartości indeksów
podsystemowych) z
wielkościami faktycznie
uzyskanymi
- ocena poziomu osiągania
wytyczonych celów
- działania korekcyjne

Perspektywa długoterminowa – model pozwala na
kreowanie polityki, strategii rozwoju SI w perspektywie
długoterminowej.
Perspektywa krótkoterminowa – pomiar aktualnych
rezultatów realizacji polityki rozwoju SI na poziomie
podsystemów jak i SI, jako całości. Pozwala to na
opracowanie scenariuszy korekcyjnych dla utrzymania
trajektorii rozwoju SI w oczekiwanym kierunku.

Model rozwoju SI nie stanowi klasycznego podejścia
deterministycznego w budowie modeli
ekonometrycznych. Dlatego, rezultaty procedury
obliczeniowej modelu nie są obarczone błędami
związanymi z dopasowaniem aproksymacyjnym. Nie
mniej jednak konieczne jest stosowanie zasady ceteris
paribus, co może być uznane jako słabość
proponowanego rozwiązania.

Rekomendacja dla dalszych badań:

- określenie skali regionalnego zróżnicowania rozwoju SI w
Polsce, UE oraz innych wybranych gospodarkach i
ugrupowaniach integracyjnych;

- identyfikacja stymulant oraz destymulant rozwoju SI,
- opracowanie taksonomicznych wskaźników rozwoju SI,
- zainicjowanie bieżących badań nad SI w Małopolsce w
odpowiedzi na priorytety rozwojowe zawarte w SRWM oraz RSI,

Dziękujemy za uwagę.

