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MALWINA BAJER1

TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 
JAKO NARZÊDZIE OGRANICZANIA 
DYSPARYTETÓW SPO£ECZNO-EKONOMICZNYCH
WSI W UNII EUROPEJSKIEJ

Abstrakt. Obszary wiejskie UE przechodz¹ transformacjê spo³eczno-ekonomiczn¹. Malej¹-
ca rola rolnictwa powoduje koniecznoœæ tworzenia nowych, pozarolniczych Ÿróde³ dochodu
w celu zachowania ¿ywotnoœci obszarów wiejskich. Problemy charakterystyczne dla obsza-
rów wiejskich – ma³a gêstoœæ zaludnienia, odleg³oœæ, ni¿szy poziom us³ug publicznych, mi-
gracja i starzenie siê ludnoœci, s³aboœæ rynku pracy i ograniczone mo¿liwoœci pracy poza rol-
nictwem oraz niska jakoœæ kapita³u ludzkiego wzmacniaj¹ siê wzajemnie, tworz¹c „zaklêty
kr¹g” pogarszaj¹cej siê sytuacji na obszarach wiejskich. Z kolei rozwój gospodarki opartej
na wiedzy kreuje popyt na nowe kompetencje, tworz¹c jednoczeœnie nowe formy i mo¿liwo-
œci zatrudnienia. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) maj¹ potencja³ niwelowa-
nia strukturalnych wad i niekorzyœci lokalizacji obszarów wiejskich oraz tworzenia nowych
mo¿liwoœci zarobkowania i wspó³pracy. Artyku³ prezentuje cztery grupy mo¿liwoœci TIK
w zakresie przezwyciê¿ania dysparytetów spo³eczno-ekonomicznych i poprawy sytuacji do-
chodowej mieszkañców obszarów wiejskich. 

S³owa kluczowe: UE, technologie informacyjno-komunikacyjne, problemy obszarów wiej-
skich, mo¿liwoœci dochodowe

WPROWADZENIE

Obszary wiejskie Unii Europejskiej, zarówno w starych, jak i w nowych pañ-
stwach cz³onkowskich, przechodz¹ gruntown¹ transformacjê ekonomiczn¹, de-
mograficzn¹, spo³eczn¹ i instytucjonaln¹. Zarówno zachodz¹ce zmiany struktu-
ralne, jak i ich kierunek s¹ wspólne dla wszystkich obszarów wiejskich UE, nie-
zale¿nie od ró¿nic w cechach poszczególnych regionów. 
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1 Autorka jest doktorantk¹ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie (e-mail: malwina.bajer@yahoo.com). 



W procesie tych zmian obszary wiejskie Unii Europejskiej przestaj¹ byæ
to¿same z rolnictwem, gdy¿ przekszta³caj¹ siê w miejsce pracy i ¿ycia dla lu-
dzi niezwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ czy agrobiznesem. Na kierunek i tempo
tych przemian wp³yw ma kompleksowy zestaw czynników spo³eczno-eko-
nomicznych i techniczno-strukturalnych, wœród których g³ówn¹ rolê odgrywa-
j¹: urbanizacja i uprzemys³owienie, rozwój pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-
darczej, gêstoœæ zaludnienia i zmiany demograficzne, rozwój infrastruktury
technicznej, rosn¹ce zró¿nicowanie struktury gospodarki na wsi, formy w³a-
snoœci i u¿ytkowania ziemi, struktura agrarna, wyposa¿enie techniczne rolnic-
twa i kwalifikacje rolników, poziom rozwoju instytucji us³ugowych na obsza-
rach wiejskich [Okuniewski 1997, s. 19–20], miêdzynarodowa polityka han-
dlowa, zmiany preferencji konsumentów oraz wzrost wydajnoœci rolnictwa
i postêp techniczny. 

Celem artyku³u jest przedstawienie roli technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w procesie tych zmian, a tak¿e ich mo¿liwoœci w zakresie wspierania
rozwoju spo³eczno-gospodarczego, tworzenia nowych i wspomagania istniej¹-
cych Ÿróde³ dochodu oraz zwiêkszania atrakcyjnoœci obszarów wiejskich Unii
Europejskiej. 

ZMIANA FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH I POLITYKI 
ICH ROZWOJU W UE

Przez wiele lat europejska wieœ pe³ni³a funkcjê dostawcy ¿ywnoœci i si³y ro-
boczej dla przemys³u i miast, a trajektoria jej rozwoju by³a silnie uzale¿niona od
rozwoju i stanu rolnictwa. Za g³ówny problem obszarów wiejskich uznawano
zacofanie techniczne, ekonomiczne i kulturowe w stosunku do miast, a rozwi¹-
zaniem mia³a byæ urbanizacja i industrializacja. Polityka wobec obszarów wiej-
skich koncentrowa³a siê na wspieraniu sektora rolnego uwa¿anego za g³ówny
motor rozwoju i realizowana by³a poprzez subsydia i odgórnie ustalane progra-
my rozwojowe. 

Obecnie udzia³ rolnictwa w tworzeniu wartoœci dodanej brutto systematycz-
nie maleje, stale zmniejsza siê tak¿e liczba zatrudnionych w rolnictwie, zarów-
no w liczbach absolutnych, jak i jako proporcja si³y roboczej ogó³em. Na ob-
szarach wiejskich – regiony o przewadze obszarów wiejskich (predominantly
rural) oraz regiony w œrednim stopniu wiejskie (intermediate regions), zajmu-
j¹cych ponad 90% powierzchni, mieszka blisko 60% ludnoœci UE, przy czym
w rolnictwie, wytwarzaj¹cym 1,7% ogólnej wartoœci dodanej brutto, pracuje
5,5% ogó³u zatrudnionych UE 27 (wartoœci te wahaj¹ siê od poni¿ej 0,5% war-
toœci dodanej brutto w Luksemburgu do oko³o 8% w Bu³garii i Rumunii i 1%
ogó³u zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, do oko³o 30% w Rumunii 
[DG AGRI 2010, s. 12–17]. Rolnictwo pozostaje jednak wa¿nym elementem
gospodarki wiêkszoœci obszarów wiejskich, przy czym jego rola wykracza
znacznie poza zapewnianie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego. Gospodarstwa
rolne s¹ klientami lokalnych rynków, a rolnictwo jest baz¹ surowcow¹ dla lo-
kalnego przetwórstwa i agrobiznesu, a tak¿e konsumentem ró¿nych us³ug biz-
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nesowych. Dla przysz³oœci wiejskich gospodarek du¿e znaczenie bêd¹ mieæ
biznesowo prowadzone, wysoce produkcyjne i efektywne gospodarstwa, wy-
twarzaj¹ce dobre jakoœciowo, konkurencyjne produkty, bez korzystania z sub-
sydiów [OECD 2006, s. 42]. 

Praktykowane w UE przez ostatnie dziesiêciolecia intensywne rolnictwo
przyczyni³o siê znacznie do degradacji œrodowiska naturalnego (zanieczysz-
czenie powietrza i wody, ubo¿enie gleb), niszczenia tradycyjnych struktur spo-
³ecznych wsi, ujednolicenia krajobrazu, zaniku bioró¿norodnoœci i okaza³o siê
nieefektywne ekonomicznie, prowadz¹c do powstawania ogromnych nadwy-
¿ek produkcyjnych, kosztownego systemu subsydiów i polaryzacji gospo-
darstw rolnych. Skutkiem polaryzacji jest powstanie dwóch grup gospodarstw
rolnych – silnej grupy bardzo sprawnych ekonomicznie, zmechanizowanych
gospodarstw wielkoobszarowych oraz znacznej grupy niskodochodowych go-
spodarstw rodzinnych, którym szczególnie na terenach peryferyjnych czy
opóŸnionych grozi dalsza marginalizacja, a nawet porzucanie. Ogólnemu
spadkowi liczby gospodarstw rolnych towarzyszy wzrost przeciêtnej produk-
tywnoœci w przeliczeniu na hektar i jednostkê pracy w rolnictwie, co skutkuje
pozytywnym efektem dochodowym dla gospodarstw. Jednoczeœnie jednak
dwie istotne cechy rolnictwa – brak korelacji miêdzy wzrostem dochodów
a wzrostem iloœci konsumowanej ¿ywnoœci oraz szybki postêp techniczny
w rolnictwie, przyczyniaj¹ siê do spadku realnych cen produktów rolnych, a co
za tym idzie – tak¿e dochodów rolników [DG AGRI 2006, s. 24]. Utrzymanie
poziomu dochodów w d³ugim okresie wymaga od rolników zwiêkszania skali
produkcji, podnoszenia jakoœci produktów i anga¿owania siê w dzia³alnoœæ po-
zarolnicz¹. 

Wyzwaniem wspó³czesnego rolnictwa jest dostarczanie ¿ywnoœci dla rosn¹-
cej populacji, ale w sposób zapobiegaj¹cy niszczeniu naszej planety i zacho-
wuj¹cy jej bogactwo naturalne [Berdo 2006, s. 40]. Wraz ze wzrostem wyma-
gañ i zmian¹ preferencji konsumentów w stosunku do jakoœci ¿ywnoœci, do-
brostanu zwierz¹t i stanu œrodowiska naturalnego roœnie znaczenie rolnictwa
ekologicznego. Wzrasta tak¿e znaczenie nieintensywnego rolnictwa i jego ro-
la w dbaniu o zachowanie bioró¿norodnoœci, w kszta³towaniu krajobrazu,
ochronie œrodowiska, zapobieganiu katastrofom naturalnym i walce ze zmia-
nami klimatycznymi. 

Zmiany w sposobie spêdzania wolnego czasu kszta³tuj¹ popyt na szeroko ro-
zumian¹ turystykê wiejsk¹, obejmuj¹c¹, poza tradycyjn¹ agroturystyk¹, tak¿e
wsie czy parki tematyczne, turystykê kulinarn¹, sport uprawiany na wolnym po-
wietrzu, lokaln¹ gastronomiê i rzemios³o, produkcjê i sprzeda¿ produktów regio-
nalnych i tradycyjnych. Dobra publiczne, takie jak lokalna kultura czy krajobraz,
staj¹ siê coraz czêœciej baz¹ lokalnych dzia³añ gospodarczych w obszarze tury-
styki i rekreacji. 

Wieœ odgrywa tak¿e coraz istotniejsz¹ rolê w procesie dywersyfikacji Ÿróde³
energii i produkcji „zielonej” energii. Wytwarzanie biopaliw postrzegane jest ja-
ko element rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia miejsc pracy, redukcji biedy
i zwiêkszania dostêpu do us³ug energetycznych [Czy¿ewski i in. 2008, s. 24].
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Jednoczeœnie produkcja biopaliw w sposób istotny wp³ywa na wysoki poziom
cen zbó¿ na œwiatowych rynkach, a subwencjonowanie biopaliw i obowi¹zek
dodawania biokomponentów do paliw w wielu krajach przyczyniaj¹ siê do prze-
znaczania na uprawê zbó¿ coraz wiêkszych obszarów ziemi i mog¹ powodowaæ
dalszy wzrost cen (jest to przyk³ad konkurencyjnej w stosunku do rolnictwa
dzia³alnoœci pozarolniczej). 

Wraz z pojawieniem siê i rozwojem nowych zadañ i funkcji obszarów wiej-
skich zmienia siê tak¿e polityka wobec nich. Miejsce redystrybucyjnego podej-
œcia sektorowego zajê³o podejœcie terytorialne, bazuj¹ce na inwestycjach i po-
mocy lokalnym wspólnotom w identyfikacji problemów i strategii rozwojowych
oraz wdra¿aniu zindywidualizowanych programów rozwojowych dopasowa-
nych do wymogów i silnych stron konkretnego obszaru. Obecny paradygmat
rozwoju obszarów wiejskich podkreœla znaczenie endogenicznych czynników
rozwoju, aktywnoœci spo³eczno-ekonomicznej lokalnych spo³ecznoœci, przedsiê-
biorczoœci, dywersyfikacji dzia³alnoœci rolniczej i pozarolniczej oraz wielofunk-
cyjnoœci. 

W Unii Europejskiej pomoc obszarom wiejskim w dostosowywaniu do
zmian strukturalnych oraz zwiêkszanie spójnoœci terytorialnej s¹ celami II fi-
laru wspólnej polityki rolnej (WPR), ustanowionego Agend¹ 2000 i wzmoc-
nionego reformami z 2003 roku i przegl¹dem WPR (health check) z 2008 ro-
ku. W obecnym okresie programowania w ramach osi 3 „Dywersyfikacja dzia-
³alnoœci gospodarczej na obszarach wiejskich i podniesienie jakoœci ¿ycia ich
mieszkañców” realizowane s¹ dzia³ania, maj¹ce na celu zachêcanie rolników
do ró¿nicowania dzia³alnoœci i podejmowania dzia³añ pozarolniczych, popra-
wê jakoœci ¿ycia na obszarach wiejskich, wspieranie mikroprzedsiêbiorstw, tu-
rystyki rolnej, rozwoju us³ug i programów odnowy wsi. Po 2013 roku cele
WPR maj¹ byæ zbie¿ne z celami strategii Europa 2020; zniknie podzia³ na osie
(z wyj¹tkiem osi LEADER), a w ich miejce pojawi siê szeœæ tematów priory-
tetowych. Wsparcie dla rozwóju obszarów wiejskich przewidywane jest w ra-
mach szóstego priorytetu „Zwiêkszanie w³¹czenia spo³ecznego, ograniczanie
ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, w ra-
mach którego realizowane bêd¹ trzy osie: 1) dywersyfikacja, tworzenie mikro-
przedsiêbiorstw i nowych miejsc pracy, 2) zwiêkszanie rozwoju loklanego na
obszarach wiejskich, 3) poprawa dostêpu i korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. 

PROBLEMY I NOWE CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 

Obszary wiejskie UE wci¹¿ jeszcze s¹ silne zró¿nicowane pod wzglêdem go-
spodarczym. Z regu³y w najlepszej sytuacji ekonomicznej znajduj¹ siê obszary
zintegrowane, maj¹ce silne powi¹zania gospodarcze z pobliskim miastem czy
miastami. Z kolei peryferyjne i oddalone obszary wiejskie borykaj¹ siê czêsto
z licznymi problemami, maj¹cymi tendencjê do wzajemnego wzmacniania siê
i tworzenia „b³êdnego ko³a” wiejskiego niedorozwoju. 
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Pewne problemy spo³eczno-gospodarcze s¹ wspólne dla wszystkich obsza-
rów wiejskich, stanowi¹c zarówno skutek ich wiejskoœci, jak i przyczynê ni¿-
szego ni¿ na terenach miejskich poziomu i tempa rozwoju, przy czym czêsto
trudno jest rozró¿niæ, co jest przyczyn¹, a co symptomem s³abego rozwoju (ry-
sunek 1). Postêp technologiczny pozwala ³agodziæ czêœæ tych problemów i ich
skutki, przyczyniaj¹c siê tym samym do wiêkszej spójnoœci terytorialnej, jed-
nak ci¹gle jeszcze istnieje zestaw zjawisk i problemów, które hamuj¹ dynami-
kê wiejskiego rozwoju i sprawiaj¹, ¿e jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich jest
ni¿sza ni¿ w mieœcie. To z kolei tworzy spo³eczne i ekonomiczne nierównoœci
[López i in. 2009, s. 11]. 

Wœród wzajemnie wzmacniaj¹cych siê czynników tworz¹cych niekorzyœci lo-
kalizacji obszarów wiejskich zasadnicze znaczenie maj¹: mniejsza ni¿ na obsza-
rach miejskich wartoœæ wielu wskaŸników ekonomiczno-spo³ecznych, ma³a gê-
stoœæ zaludnienia, odleg³oœæ, ni¿szy poziom us³ug publicznych, migracja i sta-
rzenie siê ludnoœci, s³aboœæ rynku pracy i ograniczona mo¿liwoœæ pracy poza
rolnictwem oraz niska jakoœæ kapita³u ludzkiego. 

W porównaniu z obszarami miejskimi dochód na mieszkañca na obszarach
wiejskich jest mniejszy, gorsze s¹ równie¿ wskaŸniki aktywnoœci zawodowej,
w tym aktywnoœci zawodowej kobiet, s³abszy jest poziom wykszta³cenia. Mniej-
sza gêstoœæ zaludnienia wp³ywa na s³abszy rozwój sektora us³ug i infrastruktu-
ry, w tym Internetu. Zmniejszaniu znaczenia rolnictwa, jako g³ównego Ÿród³a
dochodów, towarzyszy wzrost znaczenia us³ug, choæ zatrudnienie w 3. sektorze
jest na obszarach wiejskich wci¹¿ jeszcze mniejsze ni¿ na obszarach miejskich
(tabela 1). 
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RYSUNEK 1.„B³êdne ko³o” pogarszania siê sytuacji na obszarach wiejskich
FIGURE 1. ”Vicious circle” of declining situation in rural areas 
�ród³o: OECD 2006, s. 32. 
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TABELA 1. Wybrane wskaŸniki dla obszarów wiejskich i obszarów miejskich UE 27 
TABLE 1. Selected indicators for rural and urban areas EU 27

Wyszczególnienie Obszary
PRa IRb PUc

Gêstoœæ zaludnienia [mieszkañcy na km2] 48,3 119,3 513,9

PKB per capita (EU 27 = 100) 72,0 90,0 125,0

WskaŸnik zatrudnienia [%] 61,6 65,9 71,0

Odsetek osób ze œrednim i wy¿szym wykszta³ceniem [%] 71,1 72,8 76,3

Odsetek zatrudnionych w pierwszym sektorze [%] 14,2 6,3 1,4

Odsetek zatrudnionych w drugim sektorze [%] 29,1 28,7 22,4

Odsetek zatrudnionych w trzecim sektorze [%] 56,7 64,9 76,2

Udzia³ pierwszego sektora w tworzeniu wartoœci dodanej brutto [%] 4,6 2,4 0,6

Udzia³ drugiego sektora w tworzeniu wartoœci dodanej brutto [%] 31,4 29,9 22,3

Udzia³ trzeciego sektora w tworzeniu wartoœci dodanej brutto [%] 64,0 67,7 77,1
a Regiony o przewadze obszarów wiejskich.
b Regiony w œrednim stopniu wiejskie.
c Regiony o przewadze obszarów miejskich.
�ród³o: DG AGRI 2010. 

Podstawow¹ cech¹ charakterystyczn¹ wielu obszarów wiejskich jest ma³a gê-
stoœæ zaludnienia, która utrudnia rozwój infrastruktury i podwy¿sza koszty do-
starczania us³ug publicznych, takich jak: transport, edukacja czy opieka zdro-
wotna. Brak placówek opieki nad dzieæmi i osobami strszymi niekorzystnie
wp³ywa na aktywnoœæ zawodow¹ kobiet, na których tradycyjnie spoczywa obo-
wi¹zek opieki nad osobami zale¿nymi. Ma³a gêstoœæ zaludnienia niekorzystnie
wp³ywa tak¿e na stan infrastruktury sportowej, rozrywkowej i wypoczynkowej
i w naturalny sposób ogranicza popyt na produkty i us³ugi. Konsekwencj¹ ma³ej
gêstoœci zaludnienia jest rozproszenie oraz ograniczona wielkoœæ rynków, a tak-
¿e liczba dostawców i odbiorców. W konsekwencji producenci musz¹ importo-
waæ surowce i eksportowaæ produkty, co zwiêksza ponoszone koszty, czyni¹c
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mniej op³acaln¹, szczególnie na obszarach peryferyj-
nych. Odleg³oœæ ogranicza tak¿e dostêp do centrów administracyjnych, handlo-
wych, kulturowych, edukacyjnych czy zdrowotnych i tym samym negatywnie
wp³ywa na jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich. 

Trudnoœæ z zapewnieniem takiego samego jak na obszarach miejskich po-
ziomu us³ug i dostêpu do nich, zarówno dla mieszkañców, jak i dla lokalnych
przedsiêbiorców, jest jednym z kluczowych czynników wyjaœniaj¹cych migra-
cje z obszarów wiejskich w kilku ostatnich dekadach [OECD 2006, s. 23]. Mi-
gracja dotyczy zazwyczaj m³odej, aktywnej i najbardziej elastycznej czêœci
wiejskiej si³y roboczej. Na wsi pozostaj¹ zatem mieszkañcy z ni¿szym pozio-
mem edukacji, s³abszymi umiejêtnoœciami i bardziej konserwatywnym nasta-
wieniem do nowej technologii rolnej, nowoczesnych procesów produkcyjnych
czy nowych instrumentów polityki – mniej elastyczni w przystosowywaniu siê
do ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych [Skouras 1998, s. 144].
Zmniejszaj¹ca siê liczba ludnoœci i jej starzenie w po³¹czeniu z odleg³oœci¹ od
rynków niekorzystnie wp³ywaj¹ na dynamikê powstawania firm i tworzenie
nowych miejsc pracy, co stanowi kolejny powód migracji. S³abo zdywersyfi-
kowana gospodarka wiejska oferuje ograniczone szanse zatrudnienia. Mo¿li-
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woœæ kszta³cenia zawodowego i uczestniczenia w szkoleniach jest gorsza ni¿
w mieœcie, tak¿e ze wzglêdu na s³aby system komunikacji. „B³êdne ko³o” mi-
gracji spowodowanej brakiem perspektyw zawodowych powoduje trudnoœci
w dostarczaniu us³ug publicznych, co obni¿a jakoœæ ¿ycia na obszarach wiej-
skich, prowadz¹c do dalszej depopulacji. 

Na jakoœæ wiejskiego rynku pracy niekorzystnie wp³ywa jakoœæ kapita³u – po-
ziom wykszta³cenia jest ni¿szy ni¿ na obszarach miejskich, a brakowi odpowied-
nich kwalifikacji i umiejêtnoœci towarzyszy s³aba motywacja mieszkañców do
zmiany status quo. Niski poziom umiejêtnoœci wiejskiej si³y roboczej tworzy
tak¿e barierê dla ka¿dej próby innowacyjnych dzia³añ i przysposabiania oddol-
nych praktyk rozwoju obszarów wiejskich [Skouras 1998, s. 144]. 

Dla zachowania ¿ywotnoœci i zwiêkszenia konkurencyjnoœci obszarów wiej-
skich kluczowe znaczenie ma gotowoœæ i przygotowanie mieszkañców do funk-
cjonowania w postindustrialnym modelu gospodarki, w którego kierunku zmie-
rzaj¹ kraje uprzemys³owione – w gospodarce opartej na wiedzy (GOW)2. Prze-
waga komparatywna regionu, której Ÿród³em by³y do tej pory tradycyjne czyn-
niki produkcji, jak: surowce, ziemia, praca czy kapita³, bazuje obecnie na czyn-
nikach opartych na wiedzy, takich jak wykszta³cona, wykwalifikowana i ³atwo
adaptuj¹ca siê si³a robocza oraz dostêp do zaawansowanych technologii i kapi-
ta³u inwestycyjnego. Dowodem tego trendu s¹ pañstwa: Japonii, Singapuru czy
Hongkongu, które odnios³y sukces gospodarczy bez surowców i ziemi, dyspo-
nuj¹c jednak przewag¹ dobrze wykszta³conych pracowników i dostêpem do
œwiatowych rynków [Anderson i in. 1993, s. 173]. Do niedawna czynnikami de-
cyduj¹cymi o wyborze lokalizacji biznesu by³y przede wszystkim: po³o¿enie
geograficzne i (transportowa) dostêpnoœæ obszaru. Obecnie coraz bardziej istot-
ne staj¹ siê [AEIDL 2000, s. 5]: 
– kwalifikacje i koszt lokalnej si³y roboczej, jej stabilnoœæ, elastycznoœæ i zdol-

noœæ przystosowywania siê, 
– organizacyjne umiejêtnoœci i przedsiêbiorcza postawa lokalnych pracodaw-

ców, 
– sprawnoœæ us³ug publicznych i lokalnych organizacji, 
– œrodowisko naturalne, lokalne planowanie przestrzenne, infrastruktura i insty-

tucje, 
– jakoœæ ¿ycia (klimat, ¿ycie kulturalne, dzia³alnoœæ rekreacyjna, po³o¿enie,

bezpieczeñstwo), 
– iloœæ i jakoœæ dostêpnych us³ug (publicznych, prywatnych i lokalnych), 
– cena i jakoœæ gruntów, nieruchomoœci i us³ug. 

W rozwoju regionu coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ „miêkkie” czynniki
rozwoju. Obejmuj¹ one m.in. tworzenie sieci, opracowywanie wspólnych prze-
kazów i wizji, regionalne i kolektywne kszta³cenie, przywództwo oraz chêæ po-
d¹¿ania za nim, a tak¿e otwartoœæ na œwiat zewnêtrzny i szersze wp³ywy
[TRANSFORM 2009, s. 5]. Innowacja i przedsiêbiorczoœæ w regionalnym kon-
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tekœcie staj¹ g³ównymi si³ami napêdowymi tworzenia nowych miejsc pracy,
wzrostu gospodarczego i wiejskiego dobrobytu. Podstawê nowego paradygmatu
rozwoju stanowi¹: transformacja lokalnych zasobów w kapita³ intelektualny
i wartoœæ dodan¹ oraz zdolnoœæ lokalnej wspólnoty do transformowania wiedzy
w potencjalne us³ugi, produkty i procesy [Boix i Vaillant 2010, s. 4]. 

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPODARCZYM 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)3 uwa¿ane s¹ za istotny
czynnik wzrostu gospodarczego ostatnich lat – ich wp³ywowi przypisywane jest
m.in. szybsze tempo wzrostu gospodarczego w USA ni¿ w UE [Dang Nguyen
i Jolles 2005, s. 11]. S¹ one tak powszechne we wspó³czesnej gospodarce, ¿e
trudno jest znaleŸæ obszar ¿ycia gospodarczego czy pracy, w którym nie by³yby
wykorzystywane, czy nie mia³yby bezpoœredniego lub poœredniego wp³ywu (po-
œredni wp³yw ekonomiczny polega m.in. na przekszta³ceniu sposobu pracy, ko-
munikacji i wspó³dzia³ania jednostek, firm czy bran¿). Technologie te, innowa-
cyjne ze swej natury, umo¿liwiaj¹ szybsze, bardziej efektywne i kompleksowe
wykonywanie zadañ, umo¿liwiaj¹ w czasie rzeczywistym transmitowanie
znacznej iloœci danych do szerokiej grupy odbiorców w ró¿nych lokalizacjach
geograficznych. Wraz z TIK zmieni³ siê sposób, w jaki przedsiêbiorstwa zdoby-
waj¹, przetwarzaj¹, przechowuj¹ i dystrybuuj¹ informacje i wiedzê. Do proce-
sów organizacyjnych przedsiêbiorstw wprowadzone zosta³y m.in. systemy za-
rz¹dzania wiedz¹, systemy planowania zasobów przedsiêbiorstwa czy platformy
e-learningowych. Aplikacje TIK wspieraj¹ tak¿e podzia³ pracy wewn¹trz orga-
nizacji i miêdzy organizacjami (np. telekooperacja miêdzy osobami, miêdzy
grupami roboczymi czy miêdzy organizacjami, klastry przemys³owe, sieci
przedsiêbiorstw, wirtualne zespo³y i organizacje, „offshoring”) [Nett i in. 2010,
s. 128]. Szybki rozwój technologii sieciowych zmienia europejskie gospodarki
i spo³eczeñstwa, i stawia pod znakiem zapytania geograficzne i polityczne hie-
rarchie, tradycyjne podejœcia do zatrudnienia, kszta³cenia i edukacji oraz otwie-
ra nowe mo¿liwoœci dzia³alnoœci ekonomicznej, spo³ecznej i kulturalnej. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowi¹ niespotykan¹ dot¹d
szansê dla obszarów wiejskich. Podstawowe znaczenie TIK dla rozwoju tych ob-
szarów polega na tym, ¿e s¹ one w stanie niwelowaæ strukturalne wady rozpro-
szonych wiejskich struktur osadniczych i lokalne ograniczenia wsi jako lokali-
zacji biznesowej [Krambach 2002, s. 71]. Dziêki nim maleje znaczenie nieko-
rzyœci lokalizacji – g³ównego problemu rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruk-
tura TIK mo¿e zapewniæ mieszkañcom obszarów wiejskich tañszy i szybszy do-
stêp zarówno do pracy, jak i us³ug publicznych oraz lepsze po³¹czenie z narodo-
wymi i œwiatowymi gospodarkami. Technologie te redukuj¹ koszty odleg³oœci
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rzanie, przechowywanie oraz udostêpnianie informacji i danych w formie elektronicznej wielu
ró¿nym u¿ytkownikom. 



i skutki s³abej gêstoœci zaludnienia, umo¿liwiaj¹ wytwarzanie us³ug z praktycz-
nie ka¿dego miejsca na ziemi i pozwalaj¹ na osi¹gniêcie korzyœci skali bez fi-
zycznej bliskoœci. W po³¹czeniu z odpowiednimi warunkami kapita³u ludzkiego
umo¿liwiaj¹ rozwój przedsiêbiorczoœci i nowych form dzia³alnoœci ekonomicz-
nej, mimo braku korzyœci aglomeracji, oraz ominiêcie upoœledzeñ obszarów
wiejskich [Copus 2010, s. 39]. Nowe formy pracy i us³ug (telepraca, e-kszta³-
cenie, e-medycyna, e-zakupy, us³ugi on-line, rozrywka) mog¹ pozytywnie wp³y-
n¹æ na jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich. 

Rozwój TIK oznacza, ¿e dzia³ania wymagaj¹ce uprzednio miejskiego biura
mog¹ byæ teraz wykonywane praktycznie wszêdzie. W konsekwencji coraz wiê-
cej firm œwiadomie wybiera lokalizacjê na obszarach wiejskich. Atrakcyjnoœæ
œrodowiskowa wsi stanowi cenny zasób dla przysz³ych pracowników i miesz-
kañców, a lokalne koszty (si³y roboczej, budynków, podatków) s¹ czêsto znacz-
nie ni¿sze ni¿ na obszarach miejskich. Dziêki udoskonaleniom w informatyce
pewne dzia³ania mog¹ byæ teraz lokowane poza tradycyjnymi centrami produk-
cji, jednoczeœnie TIK u³atwiaj¹ efektywne dostarczanie wielu us³ug publicznych
na obszary s³abo zaludnione czy oddalone [OECD 2001, s. 16]. Przenoszenie
dzia³alnoœci gospodarczej, w tym MŒP, na obszary wiejskie uwa¿ane jest za naj-
wa¿niejsze przysz³e Ÿród³o tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiej-
skich [Krambach 2002, s. 72]. 

MO¯LIWOŒCI TECHNOLOGII 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

Mo¿liwoœci TIK w zakresie wspierania istniej¹cych i tworzenia nowych Ÿró-
de³ dochodów dla mieszkañców oraz poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach wiej-
skich UE sklasyfikowaæ mo¿na w 4 nastêpuj¹ce grupy: 1) wsparcie tradycyjnej
dzia³alnoœci rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz wsparcie
MŒP, 2) tworzenie nowych form us³ug i zatrudnienia, 3) zwiêkszanie atrakcyj-
noœci regionu i niwelowanie dysparytetów, 4) wsparcie sieci wzajemnych powi¹-
zañ [AEIDL 2000, s. 6, OECD 2001, s. 66, Rural Wins 2003, s. 46]. 

Wsparcie TIK dla tradycyjnej dzia³alnoœci rolniczej i pozarolniczej oraz
MŒP na obszarach wiejskich. Rola TIK we wspieraniu tradycyjnej dzia³alnoœci
gospodarczej na obszarach wiejskich polega przede wszystkim na wspieraniu mar-
ketingu i dystrybucji produktów rolnych, wiejskiego rzemios³a i drobnego prze-
mys³u, promocji lokalnych produktów i us³ug na szerok¹ skalê, u³atwiania dostê-
pu do zasobów niedostêpnych lokalnie oraz wspierania wiejskiej turystyki. 

W odniesieniu do rolnictwa rynek handlu elektronicznego i marketing inter-
netowy s¹ szczególnie istotne dla sprzeda¿y ¿ywych zwierz¹t i towarów ³atwo-
psuj¹cych siê – korzyœci obejmuj¹ m.in.: lepszy przep³yw informacji, przejrzy-
stoœæ rynku i procesu ustalania cen, ³atwiejsz¹ koordynacjê przep³ywów oraz re-
dukcjê lub eliminacjê kosztów transakcyjnych. W najbli¿szych latach przewidy-
wany jest wzrost handlu elektronicznego w rolnictwie i wzrost liczby transakcji
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agrobiznesowych typu B2B (kupowanie, sprzedawanie, dostarczanie, kontrakto-
wanie) [DG AGRI 2007, s. 59]. Poza handlem elektronicznym zastosowanie TIK
w rolnictwie obejmuje tak¿e rolnictwo precyzyjne, portale i serwisy interneto-
we, gie³dy internetowe, bazy danych, organizacjê handlu, agrobiznesu i ³añcu-
cha wartoœci, elektroniczn¹ sprzeda¿ i promocjê regionalnych specjalnoœci. 

W turystyce, której rola w wiejskiej gospodarce znacznie wzros³a w ostatnich
20 latach, rola TIK polega g³ównie na udostêpnianiu wiadomoœci na temat atrak-
cyjnoœci turystycznej, rekreacyjnej, historycznej i kulturowej terenów wiejskich
poprzez (multimedialn¹) promocjê w Internecie oraz rozwój systemów elektro-
nicznej rezerwacji. Poza tym TIK umo¿liwia nowe formy kontaktu z potencjal-
nymi klientami i innymi uczestnikami rynku turystycznego. 

Wiejskim MŒP nowe technologie u³atwiaj¹ rozwijanie bazy klientów, pozy-
skiwanie nowych rynków i zmniejszanie kosztów transakcyjnych. Potencjalne
korzyœci ze stosowania TIK obejmuj¹ [OECD 2001, s. 67]: 
– wzrost wewnêtrznej efektywnoœci, lepsz¹ kontrolê jakoœci i spe³nianie wyma-

gania klientów (równie¿ w obszarze us³ug posprzeda¿owych), 
– dostêp do bie¿¹cej i odpowiedniej informacji, co pozwala zarz¹dzaæ szybkimi

zmianami technicznymi, wahaniami popytu i lepiej rozpoznawaæ nowe szan-
se rynkowe, 

– dostêp do specjalistycznych us³ug koniecznych dla rozwoju przedsiêbiorstwa, 
– otwarcie na rynki miêdzynarodowe. 

Rozwój Internetu i multimedialnych aplikacji pozytywnie wp³ywa równie¿ na
komunikacje zewnêtrzn¹ przedsiêbiorstw. Wp³yw ten przejawia siê w trzech
aspektach – pierwszy dotyczy nowych mo¿liwoœci i dostêpnoœci rozwi¹zañ
w obszarze reklamy, „image” marki, informacji dla klientów i dostawców, pro-
mocji dzia³añ. Drugi aspekt dotyczy relacji przedsiêbiorstw i lokalnych w³adz
z partnerami handlowymi, dostawcami i klientami – relacje te staj¹ siê coraz bar-
dziej interaktywne w czasie rzeczywistym, niezale¿nie od odleg³oœci miêdzy
partnerami. Ma to wa¿ne konsekwencje dla elastycznoœci dzia³ania i zdolnoœci
przystosowania siê do zmian. Trzeci aspekt dotyczy rozwoju us³ug on-line dla
szerokiej gamy odbiorców. Oznacza to mo¿liwoœæ dostêpu do zasobów niedo-
stêpnych lokalnie, zarówno jeœli chodzi o us³ugi dla przedsiêbiorstw, jak i dla
spo³ecznoœci (np. w obszarze ochrony zdrowia czy edukacji) oraz mo¿liwoœæ
szerszej promocji lokalnych zasobów [AEIDL 2000, s. 12]. 

Tworzenie nowych form us³ug i nowych form zatrudnienia z wykorzysta-
niem TIK. Gospodarka oparta na wiedzy zmienia rynek pracy, wymagania sta-
wiane pracownikom, sposób pracy i sposób organizacji firm. Praca coraz mniej
zale¿y od lokalizacji i lokalnych warunków, takich jak stawki pracy, coraz rza-
dziej wymaga jednoczesnej obecnoœci wielu pracowników i synchronicznego
wykonywania zadañ. Do najwa¿niejszych zmian, jakie przeszed³ rynek pracy
w ostatnich trzech dekadach, nale¿¹: pojawienie siê nowych zasobów ekono-
micznych – informacji i wiedzy, tertiaryzacja pracy, pojawienie siê nowych kon-
cepcji produkcji (takich jak „lean production”, zindywidualizowana produkcja
masowa, zakupy œwiatowe, „offshoring” i „outsourcing”) i nowych form organi-
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zacji pracy (p³askie hierarchie, umowy na czas okreœlony i samozatrudnienie),
erozja tradycyjnych form pracy (takich jak zatrudnienie w pe³nym wymiarze
czasu pracy, zatrudnienie w jednej firmie przez ca³e ¿ycie zawodowe i d³ugoter-
minowe umowy o pracê) na rzecz indywidualizacji pracy (wzrost elastycznoœci
i autonomii pracy) oraz informatyzacja i komputeryzacja pracy [Nett i in. 2010,
s. 130]. Zmiany te przynosz¹ mieszkañcom obszarów wiejskich nowe szanse
elastycznego ³¹czenia pracy w rolnictwie i poza nim czy mieszkania na obsza-
rach wiejskich i zdalnego wykonywania pracy dla odleg³ych fizycznie przedsiê-
biorstw. 

Telepraca polega na œwiadczeniu pracy poza siedzib¹ firmy, w dowolnej od-
leg³oœci geograficznej i na przekazywaniu wyników pracy oraz kontaktowaniu
siê z prze³o¿onymi i wspó³pracownikami za pomoc¹ urz¹dzeñ telekomunikacyj-
nych (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, faks, Internet, poczta elektronicz-
na). Telepraca umo¿liwia te¿ wirtualn¹ pracê grupow¹. Do zajêæ, które szczegól-
nie dobrze mo¿na wykonywaæ w systemie telepracy, nale¿¹ przede wszystkim:
t³umaczenia, us³ugi ksiêgowe, pewne prace z zakresu obs³ugi sekretariatu i ubez-
pieczeñ, us³ugi graficzne, administrowanie sieci, dziennikarstwo, wszelkie
wprowadzanie czy opracowywanie danych. Dla obszarów wiejskich istotne mo-
g¹ byæ nastêpuj¹ce rodzaje telepracy [Romañska i in. 2010, s. 57–58]: 
– telepraca domowa, polegajaca na tym, ¿e pracownik lub zleceniobiorca pracuje

na sta³e i wy³¹cznie w swoim domu, bez koniecznoœci doje¿d¿ania do siedziby
pracodawcy; czêœæ mieszkania staje siê miejscem pracy telepracownika, 

– centra telepracy, czyli oœrodki wyposa¿one w urz¹dzenia, które umo¿liwiaj¹
realizacjê zadañ za poœrednictwem technik teleinformatycznych; centra tele-
pracy u³atwiaj¹ pracê osobom, które nie mog¹ lub nie chc¹ jej wykonywaæ
w domu i dla których dojazd do g³ównej siedziby firmy jest zbyt kosztowny
lub czasoch³onny, 

– telechatki (telecottages), które poza pe³nieniem funkcji centrum telepracy, za-
pewniaj¹ lokalnym mieszkañcom mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych oraz dostêp do zaawansowanych technik informatycznych i teleko-
munikacyjnych, 

– relokalizacja funkcjonalna, polegaj¹ca na tym, ¿e funkcje us³ugowe przed-
siêbiorstwa, przedtem zlokalizowane w pobli¿u klienta, obecnie koncentrowa-
ne s¹ w jednym miejscu i œwiadczone na odleg³oœæ; relokalizacja ma znaczny
potencja³ tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich pod warun-
kiem zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. 
Postêp technologiczny umo¿liwia powstawanie i u³atwia rozwój nowych

us³ug oraz zwiêksza ich ró¿norodnoœæ. W ostatnich latach gwa³townie rozwijaj¹
siê us³ugi polegaj¹ce na bezpoœrednim (g³ównie telefonicznym) kontakcie
z klientem – udzielanie informacji (infolinie), telefoniczna sprzeda¿ produktów
i us³ug, przyjmowanie zamówieñ, przyjmowanie i za³atwiania reklamacji, us³u-
gi posprzeda¿owe, obs³uga transakcji bankowych i ubezpieczeniowych, windy-
kacja nale¿noœci, prowadzenie badañ rynkowych i kampanie marketingowe.
Us³ugi te œwiadczone s¹ zazwyczaj przez pracowników „call center” (medium
kontaktu jest telefon) lub „contact center” (poza telefonicznym, kontakt równie¿
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za poœrednictwem e-mail, sms, chatu itp.) dla banków, towarzystw ubezpiecze-
niowych, linii lotniczych i kolejowych, instytucji finansowych, biur podró¿y czy
organizatorów imprez. Cech¹ charakterystyczn¹ tych us³ug jest ich niemal do-
skona³a mobilnoœæ – mog¹ byæ wykonywane praktycznie z ka¿dego miejsca na
ziemi, pod warunkiem dostêpnoœci odpowiedniej infrastruktury technicznej i od-
powiedniego przeszkolenia pracowników. 

Œwiadczenie us³ug biznesowych, szczególnie dla wiejskich MŒP oraz mikro-
firm, przez inne mikroprzedsiêbiorstwa mo¿e staæ siê katalizatorem rozwoju
wiejskiej przedsiêbiorczoœci. Lepsza dostêpnoœæ us³ug pozytywnie wp³ywa na
d³ugoœæ ¿ycia nowo powsta³ych przedsiêbiorstw i jakoœæ prowadzenia istniej¹cej
dzia³alnoœci gospodarczej, zachêcaj¹c do tworzenia nowych firm, które powiêk-
szaj¹ bazê klientów i generuj¹ popyt na nowe us³ugi. Nowi, czêsto niszowi us³u-
godawcy przyczyniaj¹ siê z kolei do lepszego zaspokojenia indywidualnych po-
trzeb i wymagañ przedsiêbiorców. 

Rola TIK w zwiêkszaniu atrakcyjnoœci obszarów wiejskich i niwelowaniu
dysparytetów. Atrakcyjnoœæ danego obszaru jest kluczowym czynnikiem przy-
ci¹gania nowych i zatrzymywania obecnych mieszkañców i przedsiêbiorców.
Dla zachowania atrakcyjnoœci i ¿ywotnoœci obszarów wiejskich coraz wiêksze
znaczenie ma dostêp do Internetu szerokopasmowego. Internet szerokopasmowy
uznawany jest za integraln¹ czêœæ gospodarki i technologiê umo¿liwiaj¹c¹ zmia-
ny strukturalne [OECD 2007a, s. 5]. Umo¿liwia szybki rozwój i efektywne ko-
rzystanie z wielu us³ug elektronicznych, wspiera rozwój gospodarczy i innowa-
cyjnoœæ, u³atwia rozwój nowych i ulepszonych produktów, procesów i modeli
biznesowych, zwiêksza konkurencyjnoœæ i elastycznoœæ oraz umo¿liwia zmiany
organizacyjne. Jego wp³yw obejmuje coraz wiêcej sektorów i obszarów dzia³al-
noœci – wiele etapów procesów produkcji, dostarczania i konsumpcji odbywa siê
obecnie przy u¿yciu Internetu szerokopasmowego. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne maj¹ znaczny potencja³ niwelowa-
nia wad strukturalnych i niekorzyœci lokalizacji obszarów wiejskich (szczegól-
nie obszarów peryferyjnych) oraz podnoszenia jakoœci ¿ycia mieszkañców. Do
g³ównych mo¿liwoœci TIK w tym obszarze nale¿¹ [AEIDL 2000, s. 5, Rural
Wins 2003, s. 11–12, Chapman i in. 2003, s. 6, BITKOM 2007, s. 51, OECD
2007b, s. 5]: 

1. Wk³ad w rozwój kapita³u ludzkiego. Edukacja i kszta³cenie ustawiczne
(kszta³cenie przez ca³e ¿ycie) s¹ kluczowymi czynnikami rozwoju kapita³u ludz-
kiego i pobudzania aktywnoœci spo³eczno-zawodowej mieszkañców. Na obsza-
rach wiejskich dostêp do oœrodków akademickich czy szkoleniowych jest czêsto
znacznie utrudniony – oœrodki te znajduj¹ siê zazwyczaj na obszarach miejskich,
mniejsza gêstoœæ zaludnienia skutkuje mniejsz¹ czêstoœci¹ kursowania œrodków
transportu publicznego i d³u¿szym czasem czekania, brak jest zorganizowanego
systemu opieki nad osobami zale¿nymi. E-kszta³cenie mo¿e u³atwiæ podnosze-
nie i zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci w relatywnie tañszy i zde-
cydowanie wydajniejszy sposób. TIK oferuj¹ lepszy dostêp do edukacji i szko-
leñ, m.in. poprzez programy zdalnego nauczania i narzêdzia edukacyjne w sze-

76



rokiej gamie ró¿nych formatów (tekst, zdjêcia, grafika, przekaz wideo, telewi-
zyjny, radiowy czy multimedialny). 

2. Prze³amanie bariery w dostêpie do szerszych rynków. Dziêki us³ugom
i transakcjom elektronicznym lepszy dostêp do nowych, odleg³ych geograficznie
dostawców, klientów, zasobów i szans oraz lepsza promocja lokalnych zasobów. 

3. Przezwyciê¿enie bariery informacyjnej poprzez umo¿liwienie pe³nego do-
stêpu mieszkañców obszarów wiejskich do informacji i jednoczeœnie wzrost
œwiadomoœci potencjalnych turystów i inwestorów na temat obszarów wiej-
skich, ich zasobów, tradycji kulturalnych i udogodnieñ rekreacyjnych. 

4. Umo¿liwienie osi¹gniêcia korzyœci skali bez fizycznej bliskoœci. 
5. Wk³ad w zachowanie kapita³u naturalnego obszarów wiejskich poprzez

lepszy dostêp do instytucji zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami zarz¹dzania za-
sobami naturalnymi. 

6. Mo¿liwoœæ korzystania z produktów i us³ug niedostêpnych lokalnie lub
trudno dostêpnych ze wzglêdu na fizyczn¹ odleg³oœæ od centrów kulturalnych,
zakupowych, struktur administracyjnych i rz¹dowych, a tak¿e lepsza dostêpnoœæ
us³ug, redukcja kosztów i oszczêdnoœæ czasu dziêki elektronicznej bankowoœci,
administracji, logistyce i sprzeda¿y, wirtualnym bibliotekom, doradztwu telefo-
nicznemu czy interaktywnym formom poœrednictwa pracy. 

7. Wsparcie œwiadczenia us³ug zdrowotnych poprzez mobilne rozwi¹zania,
umo¿liwiaj¹ce leczenie czy diagnozowanie na odleg³oœæ, telekonsultacje ze spe-
cjalistami, zwiêkszenie wydajnoœci i dok³adnoœci diagnozy apartatur i urz¹dzeñ
medycznych (np. tomografy komputerowe), przesy³anie drog¹ elektroniczn¹ re-
cept do aptek (mniejsze ryzyko b³êdnego odczytania rêcznego pisma lekarza),
elektroniczne karty pacjenta zawieraj¹ce wa¿ne informacje na temat leczenia
i za¿ywanych leków, informacje dla pacjentów dziêki infoliniom, mo¿liwoœæ 
e-kszta³cenia personelu medycznego. 

Mimo ¿e TIK daj¹ obszarom wiejskim szansê zmniejszania dysproporcji
rozwojowych w stosunku do obszarów miejskich, ró¿nica w korzystaniu z nich
(na niekorzyœæ obszarów wiejskich) jest ci¹gle jeszcze znaczna. W konse-
kwencji mieszkañcy obszarów wiejskich s¹ bardziej zagro¿eni ryzykiem wy-
kluczenia cyfrowego. Wyklucznie cyfrowe (podzia³ cyfrowy) to rozró¿nienie
miêdzy osobami korzystaj¹cymi z komputerów i Internetu a osobami odciêty-
mi od wielu informacji z powodu braku dostêpu lub niekorzytania z technolo-
gii. Podzia³ cyfrowy prowadzi do wielu wa¿nych konsekwencji spo³eczych,
ekonomicznych i kulturowych [Krejtz i Nowak 2009, s. 8]. Jednym z jego
skutków jest wykluczenie spo³eczne, przejawiaj¹ce siê w niemo¿noœci czy nie-
podejmowaniu uczestnictwa w ¿yciu politycznym, gospodarczym i kultural-
nym spo³eczeñstwa. Wykluczenie cyfrowe to wiêcej ni¿ brak pewnego rodza-
ju rozrywki czy komunikacji – to wy³¹czenie ze znacznego obszaru ¿ycia spo-
³ecznego i gospodarczego. 

Jedn¹ z przyczyn ró¿nic w korzystaniu z TIK na obszarch wiejskich i miej-
skich jest s³aboœæ wiejskiej infrastruktury. Ma³a gêstoœæ zaludnienia czy pery-
feryjnoœæ skutkuj¹ wysokimi kosztami rozmieszczenia infrastruktury, prowa-
dz¹c do s³abego popytu na us³ugi TIK, podnosz¹c ich koszty i zniechêcaj¹c
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przedsiêbiorców i mieszkañców do korzystania z nich [OECD 2007b, s. 5].
Mimo wysi³ków w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, na wielu obszarach wiej-
skich dostêp do Internetu szerokopasmowego jest ci¹gle gorszy ni¿ w mia-
stach, a w skrajnych przypadkach brak jest tego dostêpu (tzw. bia³e plamy).
Poza problemami z dostêpem, du¿e znaczenie odgrywaj¹ tak¿e „miêkkie”
czynniki – brak potrzeb spowodowany nieœwiadomoœci¹ potencjalnych korzy-
œci, brak odpowiednich umiejêtnosci, ni¿szy poziom wykszta³cenia, zaawanso-
wany wiek. Poniewa¿ umiejêtnoœci korzystania z TIK (e-umiejêtnoœci) s¹ co-
raz bardziej wa¿ne i niezbêdne w codziennym ¿yciu – w poszukiwaniu i wy-
konywaiu pracy, kontaktach z rodzin¹ i znajomymi, korzystaniu z us³ug pu-
blicznych i informacji, braniu aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, pu-
blicznym i kulturalnym, wiêc rozwój umiejêtnoœci i kompetencji cyfrowych,
tak¿e wœród mieszkañców obszarów wiejskich, jest warunkiem pe³nej integra-
cji wszystkich obywateli. 

Wsparcie sieci wzajemnych powi¹zañ. Tworzenie sieci powi¹zañ, jedna
z kluczowych cech podejœcia LEADER, obejmuje wymianê doœwiadczeñ, infor-
macji, dobrych praktyk i pomys³ów miêdzy ró¿nymi aktorami zaanga¿owanymi
w rozwój obszarów wiejskich (lokalne grupy dzia³ania – LGD, administracja,
organizacje zajmuj¹ce siê rozwojem wsi). Sieci wzajemnych powi¹zañ umo¿li-
wiaj¹ rozpowszechnianie innowacji, przezwyciê¿anie izolacji obszarów peryfe-
ryjnych i zmarginalizowanych, wypracowywanie nowych, lokalnych rozwi¹zañ
problemów i tworzenie nowych wartoœci. Sprawiaj¹, ¿e wiedza lokalna globali-
zuje siê, a wiedza globalna staje siê lokalna. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne wzmacniaj¹ pozytywne cechy
sieci powi¹zañ i s¹ w³aœciwym narzêdziem dla horyzontalnej, demokratycznej
i zdecentralizowanej komunikacji, bêd¹cej podstaw¹ oddolnego rozwoju. TIK
u³atwiaj¹ regularny kontakt i komunikacjê, umo¿liwiaj¹c dodatkowo ³atwe prze-
chowywanie omawianych treœci i udostêpnianie ich innym uczestnikom. Poja-
wienie siê TIK utworzy³o now¹ mo¿liwoœæ organizacji sieci powi¹zañ. Mo¿li-
woœæ elektronicznych po³¹czeñ na skalê œwiatow¹ pozwala pozyskiwaæ nowych
partnerów odleg³ych geograficznie, a co za tym idzie – wzrasta liczba i ró¿no-
rodnoœæ uczestników sieci, a ich kontakty s¹ bardziej intensywne. Korzystanie
z TIK pozwala lepiej zarz¹dzaæ informacjami, zmagaæ siê z rosn¹c¹ komplekso-
woœci¹ wyzwañ oraz szybciej i bardziej elastycznie reagowaæ na nowe sytuacje.
Wbrew przewidywaniom, pojawienie siê elektronicznych sieci powi¹zañ nie
wzmocni³o izolacji i nie zaszkodzi³o stosunkom miêdzyludzkim – okaza³o siê
wrêcz korzystne dla stymulowania kooperacji, rozwoju partnerstw, szukania
konsensusu i obszarów porozumienia oraz dzielenia siê wiedz¹ i pomys³ami.
W ramach podejœcia LEADER korzystanie z TIK u³atwia tworzenie sieci powi¹-
zañ wewn¹trz danej LGD, miêdzy ró¿nymi LGD czy miêdzy LGD a innymi ak-
torami wiejskiego rozwoju, poprawia wydajnoœæ sieci i u³atwia uwzglêdnianie
punktu widzenia wszystkich zainteresowanych, u³atwia dzielenie siê pomys³ami
i dobrymi praktykami oraz u³atwia organizacjê i prowadzenie miêdzynarodo-
wych projektów. Sieci wzajemnych powi¹zañ maj¹ równie¿ potencja³ bycia
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wa¿n¹ platform¹ wsparcia wiejskiego ¿ycia i gospodarki i w ten sposób popra-
wiania perspektyw zatrudnienia [AEIDL 2000, s. 41–44]. 

WSPARCIE DLA TECHNOLOGII 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA OBSZARACH 
WIEJSKICH W OBECNYM OKRESIE PROGRAMOWANIA

Unia Europejska stoi na stanowisku, ¿e dostêp do szerokopasmowego Inter-
netu, rozwój produktów i us³ug opartych na TIK oraz ich strategiczne wykorzy-
stanie s¹ istotnymi warunkami osi¹gniêcia ambitnych celów rozwoju i wzrostu
ekonomicznego, spo³ecznej integracji, zwiêkszenia produktywnoœci, pobudzania
innowacji, sprawniejszego funkcjonowania MŒP, propagowania przedsiêbior-
czoœci i podwy¿szania jakoœci ¿ycia w Europie, w tym na obszarach wiejskich,
poprawy konkurencyjnoœci sektora rolnego oraz ró¿nicowania gospodarki wiej-
skiej. Unijna strategia wzrostu na najbli¿sze dziesiêciolecie – Europa 2020, usta-
nowi³a TIK kluczowym elementem nastêpuj¹cych piêciu spoœród siedmiu prze-
wodnich inicjatyw pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Eu-
ropejskiej: „Europejski program walki z ubóstwem”, „Program na rzecz nowych
umiejêtnoœci i zatrudnienia”, „Mobilna m³odzie¿”, „Europejska agenda cyfro-
wa” i „Unia innowacji”. Zgodnie z „Europejsk¹ agend¹ cyfrow¹” do 2013 roku
wszyscy Europejczycy maj¹ mieæ dostêp do Internetu szerokopasmowego, a do
2020 roku – do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu4. 

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich na okres
programowania 2007–2013 zachêcaj¹ do wdra¿ania i rozporzestrzeniania TIK.
Do g³ównych priorytetów rozwoju TIK na obszarach wiejskich nale¿¹: tworze-
nie infrastruktury internetowej, rozwój i zapewnienie dostêpu do us³ug elek-
tronicznych i odpowiednich treœci on-line, postêp technologiczny i innowacje,
rozwój e-umiejêtnoœci wœród mieszkañców oraz budowanie spo³eczeñstwa
opartego na wiedzy. W obecnym okresie programowania wsparcie w obszarze
TIK z funduszy EFRROW udzielane jest dla nastêpuj¹cych inwestycji w ra-
mach planów rozwoju obszarów wiejskich pañstw cz³onkowskich UE 27
[COM 2009, s. 10–14]: 

1. Inwestycje w infrastrukturê internetow¹ i us³ugi elektroniczne – œrodki do-
stêpne w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci
wiejskiej”, obejmuj¹ce m.in. wsparcie inwestycji w mobilne centra TIK, pu-
bliczne punkty dostêpu, centra us³ug opartych na TIK (wsparcie dla biznesu,
opieka zdrowotna, us³ugi komunalne i socjalne), centra dla m³odzie¿y z bezp³at-
nym dostêpem do Internetu i bezp³atnymi lekcjami informatyki, wsparcie tele-
pracy i us³ug elektronicznych dla mieszkañców i przedsiêbiorców. 

2. Wsparcie dla dywersyfikacji dochodów rolników anga¿uj¹cych siê w us³u-
gi TIK (w ramach inwestycji w ró¿nicowanie dzia³alnoœci), obejmuj¹ce m.in.:
tworzenie stron internetowych i systemów rezerwacji elektronicznej dla celów
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turystycznych, us³ugi informatyczne dla mieszkañców obszarów wiejskich,
wprowadzanie nowych technologii dla zbli¿ania konsumentów i producentów,
wspieranie sieci wzajemnych powi¹zañ. 

3. Wsparcie dla modernizacji gospodarstw rolnych, obejmuj¹ce dzia³ania po-
wi¹zane z TIK w ramach dzia³ania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”
i 123 „Zwiêkszanie wartoœci dodanej produktów rolnych i leœnych”. 

4. Inwestycje w kszta³cenie zawodowe i poprawê stanu kapita³u ludzkiego
w rolnictwie, leœnictwie i przetwórstwie ¿ywnoœci, obejmuj¹ce m.in.: kszta³ce-
nie zawodowe rolników z wykorzystaniem e-kszta³cenia, rozwój portali interne-
towych, podnoszenie e-umiejêtnoœci, szkolenia i akcje informacyjne z wykorzy-
staniem TIK, szkolenia z zakresu przetwarzania danych dla rolników, zachêca-
nie mieszkañców pracuj¹cych w pierwszym sektorze do uczenia siê przez ca³e
¿ycie, tworzenie sieci wzajemnych powi¹zañ przez interaktywne wykorzystanie
TIK, dzia³ania informacyjne z wykorzystaniem TIK. 

5. Wsparcie dla tworzenia mikroprzedsiêbiorstw i rozwoju dzia³alnoœci go-
spodarczej – w ramach dzia³ania „Tworzenie i rozwój dzia³alnoœci gospodar-
czej”, obejmuj¹ce m.in.: tworzenie us³ug z wykorzystaniem TIK, tworzenie mi-
kroprzedsiêbiorstw zapewniaj¹cych us³ugi bazuj¹ce na TIK i szkolenia w zakre-
sie TIK, tworzenie portali internetowych, implementacjê nowych technologii dla
zbli¿enia konsumentów i producentów (np. e-handel, e-marketing), rozwój roz-
wi¹zañ mobilnych, wspieranie kooperacyjnych sieci powi¹zañ. 

6. Inwestycje w TIK w wiejskiej turystyce – w ramach dzia³ania 313 „Zachê-
canie do prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹”, obejmuj¹ce m.in.:
tworzenie stron internetowych i systemów elektronicznej rezerwacji, tworzenie
portali turystycznych, centrów informacyjnych wyposa¿onych w TIK, wsparcie
sieci wzajemnych powi¹zañ ró¿nych aktorów turystycznych. 

7. Wsparcie dla TIK w ochronie œrodowiska – w ramach dzia³ania 226 „Przy-
wrócenie potencja³u leœnego oraz wprowadzenie dzia³añ zapobiegawczych”,
obejmuj¹ce m.in.: inwestycje w systemy zdalnego wykrywania po¿aru, monito-
ringu przeciwpo¿arowego i sprzêt komunikacyjny (dla prewencji po¿arowej)
oraz wsparcie sieci wzajemnych powi¹zañ. 

8. Inwestycje w szkolenia z zakresu TIK i akcje informacyjne dla mieszkañ-
ców obszarów wiejskich, obejmuj¹ce inwestycje w rozwój i podnoszenie umie-
jêtnoœci pracuj¹cych w rolnictwie, leœnictwie i przetwórstwie ¿ywnoœci, m.in.
szkolenia komputerowe, kszta³cenie zdalne, kszta³cenie on-line i e-kszta³cenie,
tworzenie mobilnych rozwi¹zañ szkoleniowych oraz rozprzestrzenianie infor-
macji z u¿yciem TIK. 

9. Wsparcie szkoleñ i akcji informacyjnych na tematy œrodowiskowe w ra-
mach programu Natura 2000, po³¹czone z forami internetowymi, maj¹cymi na
celu wymianê pomys³ów i pogl¹dów, oraz zak³adanie baz danych i e-katalogów
pomagaj¹cych zachowywaæ bioró¿norodnoœæ. 

10. Wsparcie dla us³ug doradczych, e-informacji i promocji grup producenc-
kich oraz wsparcie dla zapewniania standardów elektronicznej identyfikacji
zwierz¹t. 
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11. Inwestycje w TIK, poprawiaj¹ce jakoœæ ¿ycia rolników i mieszkañców
obszarów wiejskich. 

12. Wsparcie krajowych i regionalnych portali sieci rozwoju obszarów wiej-
skich. 

Nie ma konkretnych zobowi¹zañ finansowych zwi¹zanych z inwestycjami
w obszarze TIK – wchodz¹ one w zakres innych, niezwi¹zanych z TIK i s¹
czêœci¹ bud¿etu na dane dzia³anie. Wsparcie na inwestycje w sprzêt i oprogra-
mowanie udzielane jest we wszystkich programach, we wszystkich dzia³a-
niach. 

W ramach polityki spójnoœci w obecnym okresie programowania finansowa-
ne s¹ inwestycje zwi¹zane ze spo³eczeñstwem informacyjnym – rozwój e-produ-
któw i e-us³ug oraz infrastruktura dostêpu do Internetu szerokopasmowego.
Z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego finansowane s¹ dzia³ania, maj¹ce na ce-
lu budowanie, rozwój i podnoszenie e-umiejêtnoœci poœród wiejskiej populacji
w ramach ró¿nych priorytetów strategicznych. 

PODSUMOWANIE

Zmiany spo³eczno-gospodarcze na obszarch wiejskich Unii Europejskiej
przejawiaj¹ siê przede wszystkim w odejœciu od rolnictwa jako bazy wiejskiej
gospodarki w kierunku rozwoju us³ug i podejmowaniu przez rolników nowych
funkcji na rzecz spo³eczeñstwa. Jest to skutkiem zarówno przemian w rolnic-
twie (skutkiem modernizacji i postêpu technicznego jest przechodzenie si³y
roboczej do drugiego i trzeciego sektora oraz spadek znaczenia rolnictwa
w wiejskiej gospodarce), jak i poza nim (zmiany oczekiwañ konsumentów od-
noœnie do jakoœci ¿ywnoœci i dobrostanu zwierz¹t, zmiany w sposobie spêdza-
nia wolnego czasu, w miêdzynarodowej polityce handlowej i priotytetach
Wspólnoty). Postêpuj¹ca globalizacja i rozwój GOW negatywnie wp³ywaj¹ na
mo¿liwoœæ ezgogenicznego zagospodarowania wiejskiej si³y roboczej. Du¿e
inwestycje oparte na taniej sile roboczej i niskich kosztach lokalnych lokowa-
ne s¹ z regu³y w krajach rowijaj¹cych siê i ze wzglêdu na du¿¹ mobilnoœæ nie
mog¹ byæ podstaw¹ regionalnej strategii rozwoju. W celu zachowania konku-
rencyjnoœci obszary wiejskie UE stawiaæ musz¹ na budowanie i wzmacnianie
kluczowego czynnika rozwoju GOW – zdobywania, przetwarzania i transfor-
mowania wiedzy. 

Na obszarach wiejskich UE jakoœæ kapita³u ludzkiego jest z regu³y gorsza
ni¿ na obszarach miejskich i wraz z odleg³oœci¹, s³ab¹ gêstoœci¹ zaludnienia
oraz rozproszeniem rynków tworzy „b³êdne ko³o” s³abego wiejskiego rozwo-
ju, przyczyniaj¹c siê do migracji z obszarów wiejskich przede wszystkim wy-
kszta³conych, aktywnych i szybko przystosowuj¹cych siê do zmian mieszkañ-
ców. Koniecznym warunkiem utrzymania ¿ywotnoœci i rozwoju obszarów
wiejskich jest powstawanie nowych miejsc pracy, w tym równie¿ dla tzw. pra-
cowników wiedzy. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzaj¹ obszarom wiejskim
szansê nadrobienia zaleg³oœci rozwojowych w stosunku do obszarów miej-
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skich oraz aktywnego i pe³nego udzia³u ich mieszkañców w ¿yciu politycz-
nym, spo³ecznym i kulturalnym. E-kszta³cenie, umo¿liwiaj¹ce zdaln¹ i zindy-
widualizowan¹ edukacjê z wykorzystaniem szerokiej gamy narzêdzi multime-
dialnych, ma potencja³ znacznej poprawy s³abej jakoœci kapita³u ludzkiego na
obszarach wiejskich i upowszechniania kszta³cenia przez ca³e ¿ycie. Elektro-
niczny dostêp do us³ug publicznych oszczêdza czas i koszty dojazdu, zwiêk-
szaj¹c wydajnoœæ i dostêpnoœæ us³ug. E-handel, lepszy dostêp do informacji
oraz nowe kana³y dotarcia do szerokiej bazy klientów, dostawców i rynków
pozwalaj¹ obszarom wiejskim przezwyciê¿aæ niekorzyœci lokalizacji i zwiêk-
szaæ znajomoœæ w³asnych atutów i mo¿liwoœci wœród potencjalnych inwesto-
rów i mieszkañców 

Technologie te nie s¹ magicznym rozwi¹zaniem wszystkich problemów
obszarów wiejskich, stanowi¹ jednak skuteczne narzêdzie pomagaj¹ce szyb-
ciej i ³atwiej przystosowaæ siê do nieuniknionych zmian oraz rozpoznawaæ
i wykorzystywaæ nowe szanse. Dostêp do infrastruktury internetowej i kom-
putera czy urz¹dzeñ mobilnego dostêpu do sieci otwiera wiele nowych mo¿-
liwoœci wspierania i rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie i po-
za nim oraz nowych mo¿liwoœci dochodowych na obszarach wiejskich po re-
latywnie niskich kosztach. Kluczowym wyzwaniem polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich jest budowanie kompetencji cyfrowych wœród mieszkañców,
w tym szkolenia i akcje informacyjne dotycz¹ce strategicznego wykorzysta-
nia TIK. 
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ICTS AS A TOOL FOR OVERCOMING SOCIAL AND ECONOMIC
DISPARITIES AND IMPROVING INCOME SITUATION OF RURAL
INHABITANTS IN THE EU

Abstract. Rural areas in the EU undergo social and economic transformation. Due to the
diminishing role of agriculture new non-agricultural income sources are needed to maintain
the vitality of rural areas; problems specific to rural areas – low population density,
remoteness, lower level of public services, migration and the ageing of the population,
weakness of the labour market, limited opportunities of non-agricultural employment and
low quality of human capital reinforce each other creating a ”vicious circle” of deteriorating
situation in rural areas; development of the knowledge-based economy creates demand for
new competencies, offering at the same time new forms and possibilities of employment.
ICTs have the potential to offset the structural disadvantages and diseconomies of
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localization in rural areas and to create new earning and co-operation opportunities. This
article presents four groups of ICTs possibilities of overcoming social and economic
disparities and improving the income situation of rural inhabitants in the EU. 

Key words: EU, ICTs, disadvantages of rural areas, income possibilities
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