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Podstawą każdej decyzji politycznej, strategicznej, planistycznej,
przestrzennej, społecznej czy ekonomicznej

Jest

I N F O R M A C J A



Czym  jest  asymetria  informacji ?



Za badania nad ekonomią informacji w 2001 r. nagrodę Nobla w 
dziedzinie ekonomii – otrzymał zespół:

George A. Akerlof, Michael Spence oraz Joseph Stiglitz

- pracowali m.in. nad analizą rynków w warunkach asymetrii informacji
- badali w jaki sposób informacja wpływa na gospodarkę i decyzje 
gospodarcze

Jednak pierwsze prace nad tym zagadnieniem sięgają już 1970 r., 
gdy ukazał się pierwszy artykuł Georga A. Akerlofa

prezentujący jego teorię asymetrii informacji na przykładzie handlu pojazdami



Definicja ogólna : 

Asymetria informacji jest zjawiskiem dotyczący powiązań transakcyjnych, 
gdy jedna ze stron transakcji posiada większą wiedzę w zakresie przedmiotu 
transakcji niż druga strona.

W ogólnym ujęciu asymetria polega na posiadaniu różnych (nierównych) 
zasobów informacji.

Prawie wszystkie transakcje gospodarcze są powiązane asymetrią informacji.

Źródła: Acocella, 2002; www.investopedia.com

Pojęcie z zakresu ekonomii i finansów – pochodzi z rynków transakcji handlowych



Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na zjawisko asymetrii informacji 

jako potencjalnego przedmiotu badań

w dziedzinie gospodarki przestrzennej

Skutki tego zjawiska – w szczególności, gdy dotyczą efektów działań w przestrzeni,
mogą mieć znaczący wpływ na zagadnienia społeczne, gospodarcze, geopolityczne, 
przestrzenno-infrastrukturalne i funkcjonalne.

Wiążą się z jakością przestrzeni i życia oraz trafnością podejmowanych decyzji lokalizacyjnych



Polityka przestrzenna w wielu sytuacjach opiera się na celowym generowaniu 
zjawiska asymetrii informacji

w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Specyficzny, dotychczas mało rozpoznany, instrument gry o przestrzeń

Decyzje  inwestycyjne i kreowanie zagospodarowania przestrzennego
w wielu przypadkach opierają się na zjawisku asymetrii informacji,

gdy  strony procesu planistycznego i inwestycyjnego
próbują przewidzieć kierunki rozwoju, sensowność i rentowność działań oraz 

efektywność i przebieg procesów zagospodarowania.

Działaniom tym często towarzyszą konflikty



2 podstawowe sytuacje w grze o przestrzeń:

I.
różna – uzupełniająca się lub sprzeczna informacja o przedmiocie zainteresowania     
– bez przewagi stron;

II. 
Przewaga informacyjna jednej strony – niepełna informacja drugiej strony

II.a.
- ograniczanie informacji

II.b.
- fałszowanie informacji

II.c.
- odwracanie uwagi od zasadniczej informacji



Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego jest grą o przestrzeń i jej zasoby,

w której różne strony prezentują różne interesy i dążenia,

próbują osiągnąć swój cel – w porozumieniu z innymi podmiotami lub ich kosztem,

dążą do uzyskania oczekiwanego efektu – bez względu na oczekiwania innych

W tym celu stosowane są różne narzędzia:
- ekonomiczne,
- społeczne,
- formalno – prawne,
- techniczne, 
- informacyjne,
- etc.

Zjawiska współwystępujące z asymetrią inf.:
- dezinformacja,
- niedobór (brak) informacji,
- ukrywanie (blokowanie) informacji,
- sterowanie decyzjami,
- negatywna selekcja,
- pokusa nadużycia,
- nieefektywna alokacja środków,
- nieefektywne decyzje przestrzenne, 
- przyrzeczenie wykonania świadczenia

Źródła: Dziekoński 2003; Czarny 2006; Czochański 2013



Kilka przykładów „gry o przestrzeń”
- z wykorzystaniem narzędzia asymetrii informacji
- w różnych skalach przestrzennych oddziaływania

- lokalna,
- subregionalna,
- regionalna,
- krajowa



„zaczęło się przy okazji budowy obwodnicy  Augustowa„zaczęło się przy okazji budowy obwodnicy  Augustowa
przez Dolinę Rospudy przez Dolinę Rospudy –– 2007 r.”2007 r.”

- Sprzeczność stanowisk rządu Premiera Jarosława K. wraz  
z GDDKiA i organizacji ekologicznych;
- Zjawisko pokusy nadużycia (braku odpowiedzialności) ze 
strony podmiotu decyzyjnego;
- Lekceważenie stanowisk przeciwnych (arogancja władzy),
- Zbyt niski priorytet informacji.
Rozwiązanie – stanowcza postawa Komisji Europejskiej
i przegrana polskiego rządu

Decyzja o lokalizacji inwestycji Decyzja o lokalizacji inwestycji 
i alokacji środków finansowychi alokacji środków finansowych
-- podjęta nieoptymalniepodjęta nieoptymalnie

czy było tu zarządzanie informacją ?



I. Problematyka lokalna

- budowa osiedla mieszkaniowego na obszarze torfowiska

Inwestor – prywatny deweloper
- Plan miejscowy – Biuro Rozwoju 
Gdańska

Strony : developer Strony : developer –– Urząd Miasta Urząd Miasta –– mieszkańcy mieszkańcy 



-Niedopuszczalne warunki lokalizacyjne,
-Ukrywanie informacji o jakości i defektach obiektów,
-Unikanie odpowiedzialności



Efekty decyzji

Strona poszkodowana – kupujący / mieszkańcy,
Strona odnosząca korzyści – developer, Urząd Miasta (samorząd) Gdańska



Efekty decyzji



Efekty decyzji



II.     Problematyka  subregionalna
- budowa zbiorników retencyjnych w Trójmiejskim  Parku  Krajobrazowym,
- w sąsiedztwie zabytkowego obszaru Gdańska - Oliwy 

Inwestor – miasto Gdańsk



Przykład z Gdańska – manipulowanie informacją

Urzędnicy

Mieszkańcy

Problem poddany pod dyskusję: 
Jak zwiększyć retencję Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – stanowiącego obszar leśny

Rozwiązanie proponowane przez urzędników: 
Budowa zbiorników retencyjnych w parku krajobrazowym

Zakres decyzji mieszkańców:    TAK                                                          NIE

• No to zrobiliśmy tak jak chcieliśmy • To sami sobie jesteście winni 

Rzeczywisty problem: 
rosnące zagrożenie powodziowe w wyniku zabudowy tzw. górnego tarasu wysoczyzny morenowej

(wygenerować sztuczny problem / odwrócić uwagę)(wygenerować sztuczny problem / odwrócić uwagę)

Oczekiwanie podjęcia debaty publicznejOczekiwanie podjęcia debaty publicznej



III.    Problematyka krajowa
Minister Środowiska vs. przyrodnicy

PUSZCZA  BIAŁOWIESKA

Całkowita sprzeczność informacjiCałkowita sprzeczność informacji

Leśnicy + Minister Środowiska  Leśnicy + Minister Środowiska  -- organizacje ekologiczne + naukowcyorganizacje ekologiczne + naukowcy



Przekop Mierzei Wiślanej

IV.    Problematyka międzynarodowa

Strony :  Rząd RP – Samorządy regionalne – Samorządy Lokalne – Mieszkańcy  – Eksperci 



- ewidentna niezgodność stanowiska  i manipulowanie informacją 
ze strony Urzędu Morskiego

- w stosunku do opracowań ekspertów

- Dezinformacja samorządów i poszukiwanie informacji na własną rękę

Czy jest (będzie) to
powtórka

Z Doliny Rospudy ?



Cel – realizacja przedsięwzięcia, 
Niezależnie od stanowisk
samorządów i uwarunkowań     
(środowiskowych, 
ekonomicznych, społecznych)



Znaczenie  informacji w gospodarowaniu  przestrzenią

- Błędne decyzje – złe skutki,
- Prawidłowe rozpoznanie – prawidłowe planowanie – prawidłowe realizacje,
- Trafność decyzji 
- Ekonomiczność,
- Łatwość realizacji, 
- Legalność, 
- Szybkość, 

Dylematy decyzyjne - Trzy kategorie problemów: 
• Konieczność wyboru między dwiema równie atrakcyjnymi alternatywami, 
• Konieczność wyboru między dwiema niezadowalającymi alternatywami,
• Konieczność wyboru między rozwiązaniami, dającymi pożądane i negatywne skutki 

Źródło: Griffin 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 

RRola ola informacji w procesie planowania rozwoju ewoluuje z tradycyjnego ujęcia, informacji w procesie planowania rozwoju ewoluuje z tradycyjnego ujęcia, 
gdzie była podstawą decyzji gdzie była podstawą decyzji projektowych, projektowych, w kierunku ujęcia procesowego, w kierunku ujęcia procesowego, 
w w którym stanowi jedną z najważniejszych składowych systemu decyzyjnegoktórym stanowi jedną z najważniejszych składowych systemu decyzyjnego

M.Borsa, http://www.akademiagis.pl/



Możliwości  przeciwdziałania asymetrii

• Monitoring zjawisk z zakresu planowania i rozwoju przestrzennego,
• Rozpowszechnianie informacji i jawność działania,
• Sieci społecznościowe wymiany informacji, 
• Portale informacyjno-edukacyjne niezależnych organizacji,
• Tworzenie systemów gwarancji i rękojmi skierowanych do tzw. konsumentów 
lub podmiotów gospodarki przestrzennej (w tym samorządów)
• Usługi doradztwa,
• Budowanie marki i pozytywnego odbioru podmiotu,
• Certyfikacja i standaryzacja,

• Etc. etc. etc.



Gdzie w zagospodarowaniu przestrzennym szukać asymetrii informacji ?

Gdzie jest granica między asymetrią informacji a zwykłą głupotą ?



Gdzie w zagospodarowaniu przestrzennym szukać asymetrii informacji ?

Gdzie jest granica między asymetrią informacji a zwykłą głupotą ?

• skutki możliwe do przewidzenia
• decyzje lokalizacyjne wbrew wiedzy i logice



Dziękuję za uwagę

geojc@ug.edu.pl
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