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Wstęp

Informacja i wiedza należą do strategicznych zasobów, a umiejętne zarzą
dzanie nimi jest kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw i gospodarki. Od kompletności, wiarygodności i jakości do
stępnej czy pozyskanej informacji zależy poziom rozwoju poszczególnych 
podmiotów, gospodarki i społeczeństwa. Informacja złej jakości jest bezuży
teczna, a nawet szkodliwa społecznie i przyczynia się do generowania zbędnych 
kosztów ekonomicznych. Jest to szczególnie istotny problem, zwłaszcza z uwa
gi na to, że informacja ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania 
wszelkich decyzji, zarówno przez poszczególne osoby i gospodarstwa domowe, 
jak i na poziomie gospodarki, systemu finansowego i państwa.

Powszechnym zjawiskiem w relacjach społecznych i gospodarczych jest 
występowanie asymetrii informacji, czyli niejednakowy do niej dostęp przez 
poszczególne strony tych relacji. Posiadanie przewagi informacyjnej przez 
niektóre strony tych relacji staje się dla nich źródłem władzy i często prowa
dzi do tzw. pokusy nadużycia. Istotnym problemem jest również szybkie sta
rzenie się informacji i wiedzy ze względu na dużą niestabilność otoczenia. 
Jednocześnie niekompletna lub zniekształcona informacja stymuluje coraz 
większą niepewność w gospodarce i społeczeństwie. To z kolei przekłada się 
na spadek zaufania między uczestnikami życia gospodarczego i społecznego.

Narastający kryzys zaufania powoduje, że współczesna gospodarka opar
ta na informacji i wiedzy stoi w obliczu licznych wyzwań i zagrożeń. Nadal 
aktualnym i kluczowym problemem jest ograniczona wiarygodność i kom
pletność informacji oraz zagrożenie ich bezpieczeństwa w systemach informa
tycznych różnych podmiotów i instytucji.

Bardzo istotną rolę w procesie implementacji informacji i wiedzy odgry
wają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Dyna
miczny ich rozwój przekłada się na szybszy dostęp do informacji, a postępu
jąca cyfryzacja stwarza nowe możliwości w zakresie zdobywania przewagi 
konkurencyjnej. Jednakże jednym z ważnych problemów są duże dyspropor
cje w transformacji cyfrowej poszczególnych przedsiębiorstw, gospodarstw 
domowych, regionów czy sektorów gospodarki polskiej, zwłaszcza na tle


