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Jesteśmy w nie do końca przewidywalnym 

miejscu rozwoju nowych technologii…



Największa firma taksówkarska na świecie nie ma żadnej taksówki

Największa firma telefoniczna na świecie nie posiada żadnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej

Najbardziej  popularna na świecie firma medialna nie tworzy 

żadnych medialnych treści

Największy dom filmowy na świecie nie ma ani jednego kina

Najwięszy na świecie dostawca zakwaterowania nie posiada 

żadnej nieruchomości

Najwięcej na świecie warta firma handlu detalicznego nie ma zapasów

Największy producent oprogramowania nie pisze aplikacji

Source: IBM for Enterpreneurs

G

ale … firmy wykorzystują już dostępne technologie, 

działają w oparciu o nowe modele biznesowe.



* Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów

ETYKA

PRODUKTYWNOŚĆ

Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć, którędy mam teraz iść? - spytała Alicja.

To zależy w dużym stopniu od tego, gdzie chcesz dojść - odpowiedział Kot.

Właściwie to mi wszystko jedno - rzekła Alicja.

W takim razie obojętne, którędy pójdziesz - odpowiedział Kot. *

Czy … a może lepiej …CIEMNOŚĆ WIDZĘ
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ETYKA

PRODUKTYWNOŚĆ Czy istnieje sprzeczność 

między 

etycznym wykorzystywaniem nowych technologii

a produktywnością, którą dzięki nim możemy osiągnąć?

Udział wydatków firm na B+R w wydatkach 100  firm o największych 

wydatkach na B+R na świecie w 2016/2017 wg branż (%)
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Źródło: opracowanie na podstawie danych z http://ec.europa.eu/research
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Prognozowana stopa wzrostu w kluczowych 

sektorach gospodarki współdzielenia (%) 
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Źródło: opracowanie na podstawieThe Sharing Economy” understanding the Opportunieties for Growth, Mastercard 2017
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Źródło: opracowanie na podstawie danych IFR World Robotics
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między 

etycznym wykorzystywaniem nowych technologii

a produktywnością, którą dzięki nim możemy osiągnąć?

 Ryzyka wynikające ze wzrostu i koncentracji nakładów B+R w farmacji i biotechnologii, na sprzęt komputerowy, 

samochody, oprogramowanie, m.in.

 oligopolizacja rynku światowego _ mała liczba firm, duże bariery wejścia na rynek, ograniczone możliwości skalowania, silna 

współzależność między uczestnikami oligopolu dot. decyzji cenowych, konkurencja pozacenowa (budowanie przewagi przez przejmowanie 

start-upów)

 Ryzyka wynikające ze zmiany struktury gospodarki _ zmniejszania tradycyjnej gospodarki, szybki wzrost gospodarki 

opartej o nowe technologie i nowe kluczowe zasoby, m.in.

 zmiana układu sił na świecie (ekonomicznych, a tym samym politycznych), przepływy i koncentracja talentów, nowe kluczowe zasoby (data), 

zmiany struktury społecznej (netokracja), zmiany na rynku pracy i zmiany stosunków pracy, ….

 Ryzyka (wybrane) wynikające z robotyzacji, m.in.

 zmiany na rynku pracy (praca rutynowa /manualna i kognitywna/ i praca nierutynowa), pogłębianie się nierównowag na rynku pracy

 Ryzyka wynikające ze strategii smart cities, m.in.
 koncentracja zasobów finansowych na budowie smart cities z ograniczeniem wydatków na bieżące usługi publiczne

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja1sHG4djkAhUWAxAIHbk2CdkQjRx6BAgBEAQ&url=https://leba.eu/pl/post/125&psig=AOvVaw11DlpwMhPnULHm0qnPc06L&ust=1568840768498926


ETYKA

PRODUKTYWNOŚĆ Czy rzeczywiście istnieje sprzeczność 

między 

etycznym wykorzystywaniem nowych technologii

a produktywnością, którą dzięki nim możemy osiągnąć?

Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu nowych technologii,

 nieetycznemu, 

 destrukcyjnemu, 

 dającemu nieusprawiedliwioną przewagę niektórym (państwo, podmioty gospodarcze, ludzie)

a jednocześnie nie ograniczać ich produktywnego wykorzystania?

Kolejne technologie wzmacniały, wzmacniają i będą wzmacniały

 siłę silnych,

 siłę kontrolujących innych,

 siłę wysokowydajnych.
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a produktywnością, którą dzięki nim możemy osiągnąć?

Jak przeciwdziałać wykorzystywaniu nowych technologii,
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 destrukcyjnemu, 

 dającemu nieusprawiedliwioną przewagę niektórym (państwo, podmioty gospodarcze, ludzie)

a jednocześnie nie ograniczać ich produktywnego wykorzystania?

?   Pełna przejrzystość _ zbierania i wykorzystania danych, 

budowania algorytmów i ich wzajemnych powiązań…

?    Prawo do bycia poinformowanym

?    Zmiana koncepcji opodatkowania

?    Polityka płacenia za dane

?    Gwarantowany dochód podstawowy
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Czy musimy wyeliminować wszystkie „-” 

i pozostawić tylko „+”,

czy wystarczy równowaga?

https://www.springerprofessional.de/bilanzierung/jahresabschluss/bilanzkontrolle-wichtiger-denn-je/6602422
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