
NASZA 
CZWARTA 

REWOLUC JA

CHR IS  SK INNER

C
H

R
IS

 S
K

IN
N

ER

www.poltext.pl

CYFROWI 
LUDZIE

FINANSE, BIZNES, INTERNET

C
Y

FR
O

W
I LU

D
Z

IE

ISBN 978-83-7561-717-7

P01101101
Cena 54,90 zł 

Cyfryzacja wszystkiego jest wszechobecna. Jako „cyfrowi ludzie” żyjemy w cza-
sach czwartej rewolucji. Pierwszą było powstanie człowieka, drugą rozwój 
cywilizacyjny, a trzecią globalizacja handlu. Czwarta rewolucja to cyfryzacja. 
Technologie cyfrowe całkowicie zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy, 
pracujemy, kupujemy i sprzedajemy oraz spędzamy wolny czas. Największe 
zmiany dokonały się i nadal dokonują w gospodarce. Cyfryzacja zmusza firmy 
do tworzenia i błyskawicznego wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych. 
Internet całkowicie zmienił relacje firm z klientami. Sztuczna inteligencja, na 
dobre i na złe, na trwałe wdarła się do świata biznesu. Skutki tych procesów 
są dla wszystkich coraz bardziej i coraz szybciej odczuwalne. A to dopiero po-
czątek czwartej rewolucji, „naszej rewolucji cyfrowych ludzi”.

Cyfrowa rewolucja umożliwia niezwykle szybkie tworzenie bogactwa, ale równie 
szybko potrafi zniszczyć tradycyjne firmy. Książka zawiera kapitalne studium 
przypadku firmy FinTech o nazwie Ant Financial należącej do Grupy Alibaba. 
Ta powstała w 2014 roku firma jest obecnie wyceniana na 150 mld dolarów! 

„Cyfrowi ludzie” nie mają gdzie się schować przed skutkami cyfrowej rewolucji. 
Jedyne, co mogą zrobić, to się dostosować. Chris Skinner barwnie i przekonująco 
opisuje, jak mogą to zrobić.

Mamy do czynienia nie z rewolucją przemysłową czy techno-
logiczną, ale z rewolucją dotyczącą ludzkości, zmieniającą całe 
nasze człowieczeństwo. Ogromne znaczenie rewolucji cyfrowej 
prowadzącej do ustanowienia czwartej epoki w dziejach ludzkości 
polega na tym, że po raz pierwszy w historii wszyscy jesteśmy 
połączeni ze sobą w czasie rzeczywistym.

Cyfryzacja naszej planety doprowadzi do głębokich zmian. Wszy-
scy ludzie na Ziemi zostaną włączeni do sieci i każdy będzie 
mógł rozmawiać, prowadzić wymianę handlową i dokonywać 
transakcji w czasie rzeczywistym z każdym. W przeciwieństwie 
do rewolucji przemysłowej, w wyniku której szansę na bogacenie 
się i prowadzenie handlu zyskała jedynie ograniczona liczba 
osób, trwająca teraz rewolucja cyfrowa jest dla nas wszystkich.

Witajcie w czwartej rewolucji ludzkości i szykujcie się na najwięk-
szą zmianę, jaką widział nasz świat od czasu, kiedy w XVII wieku 
opatentowano pompę parową.

[ze Wstępu]

CHRIS SKINNER – założyciel europej-
skiej sieci profesjonalistów w dziedzinie 
finansów the Financial Services Club, 
komentator gospodarczy BBC News, Sky 
News oraz Bloomberga, autor głośnych 
książek o wpływie cyfryzacji na sektor 
bankowy i finansowy, mówca publiczny 
i konsultant porównywany pod wzglę-
dem wpływu na decyzje firm z takimi sławami jak Gary Hamel 
czy Michael Porter.

Powadzi popularny blog na temat finansów thefinanser.com. 
Jego bestsellerowa książka Digital Bank zawiera wszechstronną 
analizę batalii o cyfrową bankowość i przegląd strategii konku-
rencyjnych dla firm. Inna znana książka jego autorstwa ValueWeb 
opisuje oddziaływanie sektora FinTech oraz to, jak technologie 
mobilne i rozproszonych rejestrów zmieniają oblicze finansów, 
tworząc internet wartości. Chris Skinner jest również autorem 
wielu książek poruszających szeroki zakres zagadnień: od europej-
skich regulacji dotyczących bankowości przez kryzys kredytowy 
po przyszłość bankowości.

Dyrektor niezarządzający firmy konsultacyjnej w zakresie FinTech 
o nazwie 11:FS. Uznany za jedną z najbardziej wpływowych osób 
w bankowości przez  „The Financial Brand”, Tytana FinTechu przez 
Next Bank oraz jedną z czterdziestu najbardziej wpływowych 
osób w obszarze technologii finansowych przez „Wall Street 
Journal’s Financial News”. Został również uznany za Najlepszego 
Doradcę Rynków Finansowych Roku przez  „Finance Monthly” oraz 
Eksperta FinTechu Roku przez „TMT Global”. Były doradca Banku 
Światowego i Światowego Forum Ekonomicznego.

Więcej informacji o autorze można znaleźć na stronie  
https://chrisskinner.global/.
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Chris zabiera nas w intelektualną podróż, trzymając się wciąż tema-
tyki związanej z technologią finansową, której poświęcił swoje wcześ- 
niejsze książki. Wnikliwie analizuje, dokąd nas, ludzi, zaprowadzi 
rozwój technologii. Kreśli wizję nowej otwartej bankowości i usług 
finansowych dostosowanych do potrzeb każdej i każdego z nas. Opi-
suje, w  jaki sposób włączenie finansowe napędza innowacje i  jak 
zmieni ono usługi finansowe, kiedy miliardy użytkowników staną się 
częścią systemu. Ogromną radość sprawiła mi ta wyjątkowa i od-
świeżająca wizja optymistycznej przyszłości, w której pieniądze tracą 
materialną postać, stając się niewidoczną cyfrową tkanką internetu 
łączącą nowo powstające platformy i istniejące firmy.

Konstantin Peric
Zastępca dyrektora, Usługi finansowe dla osób ubogich

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

Najnowsza książka Chrisa to mistrzowskie osiągnięcie ukazujące sze-
roką panoramę zdumiewających zmian mających wpływ na naszą 
branżę – otwartej bankowości, platform, interfejsów programistycz-
nych i uczenia maszynowego, żeby wymienić tylko niektóre. O tym, 
że jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich w branży usług finan-
sowych, przesądza precyzyjnie wyartykułowana konstatacja, iż „dzi-
siaj tylko nieliczne banki się zmieniają; jeśli jednak nie zmienią się 
w najbliższej przyszłości, nie przetrwają”. Pozostali czytelnicy odnaj-
dą w tej świetnie napisanej książce refleksje nad tym, czym jest war-
tość w naszej gospodarce i w jaki sposób jej rozumienie będzie się 
zmieniać podczas czwartej rewolucji.

Piyush Gupta
Dyrektor generalny, Singapurski Bank Rozwoju

Skinner przedstawia frapującą wizję przyszłości usług finansowych ze 
znawstwem osadzoną w kontekście dziesięciu tysięcy lat historii.

Jesse McWaters
Lider projektu, Przełomowe innowacje w usługach finansowych

Światowe Forum Ekonomiczne

W Cyfrowych ludziach Chris Skinner rzuca wyzwanie utartym prze-
konaniom o tym, co w przyszłości będzie oznaczać bycie człowiekiem 
i  jaką rolę będą odgrywać pieniądze i finanse. W książce będącej 
kontynuacją Digital Bank (Cyfrowy bank) Skinner zręcznie kreśli 
obraz cyfrowej przyszłości ludzkości; przyszłość ta jest pełna nadziei. 
Jak opisuje, kiedy za pośrednictwem technologii mobilnych 7,5 mi-



liarda ludzi zostanie połączonych w czasie rzeczywistym, zwiększona 
dostępność i transparentność zyskają wreszcie potencjał, żeby osta-
tecznie zburzyć mury finansowej ekskluzji.

David Cotney
Były komisarz bankowy stanu Massachusetts

Członek zarządu, Cross River Bank 

Cyfrowa rewolucja prowadzi do czwartej epoki w dziejach ludzkości, 
w której wszystkim dano dostęp i zapewniono włączenie. Po raz 
pierwszy w historii mamy szansę na dotarcie do wszystkich i danie 
im możliwości realizowania transakcji finansowych. Chris Skinner, 
jeden z najbardziej poważanych specjalistów w zakresie FinTechu, 
daje nam przewodnik przetrwania dla branży usług finansowych, 
wskazując szanse, które się w niej pojawiają.

Dr Soner Canko
Dyrektor generalny, Międzybankowe Centrum Obsługi Kart

Ryzykując powtórzenie tego, co z pewnością zostało już powiedziane, 
chciałbym z całą mocą stwierdzić, że najnowsza książka Chrisa Skin-
nera Cyfrowi ludzie to jak zawsze lektura obowiązkowa. Banki,  
bankowcy i „kultury obsesyjnie skoncentrowane na kontroli”, gdzie-
kolwiek jesteście, strzeżcie się, jeżeli jeszcze nie rozumiecie, że w naj- 
bliższych latach wasze role stracą na znaczeniu. Ta książka uświado-
mi wam to z przerażającą jasnością.

Dan Dickinson
Dyrektor do spraw digitalizacji, Equitable Bank

Chris ma świetne wyczucie branżowych trendów i jest w stanie wy-
łuskać sedno, koncentrując się na spostrzeżeniach o praktycznym 
zastosowaniu, rzucając równocześnie światło na zatrważający fakt, że 
w większości banków środki przeznaczone na technologię są wyda-
wane na bieżące utrzymanie infrastruktury, a nie na innowacje. Jeśli 
branża znajdzie dość odwagi, żeby zastosować się do proponowanych 
przez Chrisa rozwiązań – czyli skoncentruje się na: partnerstwie, out-
sourcingu technologii i rozwoju współpracy – będziemy świadkami 
erupcji energii i  innowacji z korzyścią dla klientów i całego społe-
czeństwa. Jak zgrabnie to ujmuje: „Jeśli banki będą robiły tysiąc rze-
czy i każdą z nich przeciętnie, będą kurczowo trzymać się swojej 
przeszłości i nie będą na tyle zwinne, by codziennie się uaktualniać 
i regularnie odświeżać kluczowe systemy, zostaną wystawione do 
wiatru przez tych, którzy to potrafią. A ci, którzy potrafią, szybko 



przekonają się, że banki robią tysiąc rzeczy byle jak – i w naturalny 
sposób połączą swoje siły, żeby te tysiąc rzeczy robić lepiej”.

Kim Fournais
Dyrektor generalny i założyciel, Saxo Bank

Chris Skinner ma niezwykłą zdolność do wydobywania istoty zagad-
nienia i przedstawiania jej w możliwie najprostszej formie, dzięki 
czemu książkę czyta się jednym tchem. W Cyfrowych ludziach Chris, 
prowadząc z czytelnikami dialog, opisuje, w jaki sposób technologia 
zaczęła w naszym globalnym społeczeństwie grać rolę siły wyrównu-
jącej szanse. Jego imponujące doświadczenie w analizowaniu global-
nych rynków nadaje jego rozumieniu zarówno historii, jak i przyszło-
ści cyfrowej transformacji walor praktycznej przydatności. Chris 
wybiera formę pogawędek przy kominku, mówiąc do nas w bardzo 
osobisty sposób, dzięki czemu, bez względu na to, jakie jest nasze 
doświadczenie z cyfrową transformacją, znajdziemy z nim wspólny 
język, dając się porwać jego autentycznej pasji przekazywania wiedzy.

Wayne Brown
Partner zarządzający, The Walker Group

Cyfrowi ludzie pozwalają nam spojrzeć w przyszłość, a wizja, którą 
kreślą, jest śmiała i pełna polotu. Bankowcy na całym świecie będą 
czerpać korzyści z praktycznych i jasno podanych analiz Chrisa po-
kazujących, dokąd zaprowadzi nas ewolucja usług finansowych.

Chris Nichols
Dyrektor do spraw strategicznych, CenterState Bank

Zapnijcie pasy – Chris Skinner odkryje przed wami kulisy, analizu-
jąc przeszłe, obecne i przyszłe trendy prowadzące nas cyfrową drogą 
ku rewolucji całej ludzkości. Cyfrowi ludzie mówią o wyzwaniach 
związanych z włączeniem finansowym w cyfrowym świecie i walką 
o wykorzenienie plagi ubóstwa. Dominującym tematem wyjątkowej 
podróży, w którą zabiera nas Skinner, jest internet rzeczy, a postępy 
cyfrowości są analizowane w kontekście rewolucji całej ludzkości 
i zmieniającej się infrastruktury finansowej.

Stephen G. Andrews
Prezes Community Bank

Jeśli jesteście tradycyjnymi bankowcami, lektura Cyfrowych ludzi 
Chrisa Skinnera będzie dla was jak trening SoulCycle, po którym się 
nie pozbieracie. Wywróci do góry nogami wasze tradycyjne wyobra-



żenia o bankowości i najprawdopodobniej przerazi długą listą rzeczy, 
które wasze instytucje powinny jak najszybciej zrobić, wliczając w to 
pozbycie się przestarzałych systemów głównych. Lekturę ukończycie 
jednak zdrowsi, mając świadomość ogromnych możliwości dawanych 
przez technologię, która usługi finansowe może przekształcić w coś, 
co będzie korzystne dla wszystkich. Skinner objechał cały świat i jest 
jednym z nielicznych autorów, którzy potrafią pisać o FinTechu 
w sposób fachowy, zabawny i bez wciskania kitu. Dowiecie się nie 
tylko, skąd wzięło się słowo „nierządnica”, ale również tego, w jakim 
kierunku zmierzają banki – przestają być instytucjami obsesyjnie 
skoncentrowanymi na kontroli i stają się bankami otwartymi w świe-
cie, który będzie pozwalał ludziom dzielić się swoimi danymi finan-
sowymi w miejscu i czasie, które im odpowiadają.

Mary Wisniewski
Zastępca redaktora, „BankThink”

Dziennikarka, „American Banker”

Chris Skinner, mądry przewodnik po świecie FinTechu, zabiera nas 
w podróż ze swoją nową książką Cyfrowi ludzie. Daje nam ona moż-
liwość popatrzenia w przeszłość, rzucając równocześnie światło na 
przyszłość. Dla banków i  instytucji finansowych ta książka jest  
doskonałym dwukierunkowym lustrem, dzięki któremu lepiej zrozu-
miemy ten nowy świat. Jeśli będą one używać lustra zgodnie ze wska-
zówkami Chrisa, znajdą ścieżkę wiodącą do przyszłości, w prze- 
ciwnym razie staną się wspomnieniami z przeszłości.

Ahmet Usta
Redaktor naczelny, „FinTech Istanbul”

Jeżeli chcemy być gotowi na to, co przyszłość ma dla nas w zanadrzu, 
musimy zrozumieć, w jaki sposób dokonała się cyfrowa transforma-
cja. Chris Skinner daje nam szczegółowy wgląd zarówno w to, co już 
się stało, jak i w to, co dzieje się dzisiaj. Nadszedł czas, by branża  
finansowa przemyślała na nowo, jak w nowej epoce oferować usługi 
finansowe za pośrednictwem technologii. Cyfrowi ludzie pomogą 
nam w zrozumieniu, na czym polega cyfrowa transformacja, skłonią 
do refleksji nad biznesem, który prowadzimy, a przede wszystkim, 
każą nam się zastanowić nad tym, co czeka nas w najbliższej przy-
szłości.

Özge Çelik
Starsza wiceprezes, BKM
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Wstęp

Zawsze sporo podróżowałem, ale od 2014 roku, kiedy ukazała 
się moja książka Digital Bank (Cyfrowy bank), przemieszczam 
się nieustannie po całym świecie. Przykładem tego, jak napięty 
może być mój kalendarz, jest kilkakrotnie już odbyta podróż ze 
Stanów Zjednoczonych do Azji przez Europę i  z powrotem 
w niecały tydzień. To szaleństwo, dobrze o tym wiem, ale dzię-
ki temu zyskałem wyjątkowe możliwości. Uczę się, poszerzam 
horyzonty i rozwijam wiedzę, zdobywam doświadczenia, które 
można zdobyć tylko dzięki tak intensywnemu podróżowaniu. 
Poznałem zespół jaskiń w okolicach Johannesburga w Republi-
ce Południowej Afryki, rzymskie zabytki w Baalbeku w Libanie 
na terenie Żyznego Półksiężyca i Jezioro Zachodnie w Hang-
zhou w Chinach, gdzie dzięki jedzeniu zrozumiałem cztery ty-
siące lat cywilizacji.

Tak intensywne podróże doprowadziły mnie do dość zaska-
kujących wniosków, którymi będę chciał podzielić się w tej książ-
ce. Zrodziły się one jako zlepek doświadczeń z podróży, licznych 
lektur w ich trakcie i mojej własnej wiedzy na temat usług finan-
sowych i ludzi. Pieniądze i bankowość są w centrum naszego 
świata. Poza seksem i jedzeniem to o pieniądzach myślimy czę-
ściej niż o czymkolwiek innym. Pieniądze są tą jedną rzeczą, 
która kieruje naszym życiem. To one pozwalają nam upajać się 
życiem, kiedy mamy ich więcej, niż potrzebujemy, i to one wpę-
dzają nas w niedole i nieszczęścia, kiedy mamy ich za mało.
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Niestety, ludzi, którzy mają ich za mało, jest zdecydowanie za 
dużo. Według oficjalnych danych, jeden na ośmiu Amerykanów 
żyje w ubóstwie, co w 2015 roku oznaczało liczbę 43 milionów 
osób; w  Wielkiej Brytanii w  ubóstwie żyje jeden na pięciu 
mieszkańców. Na całym świecie w biedzie żyje niemal połowa 
ludzi. Oznacza to, że ponad trzy miliardy osób na Ziemi 
ma na życie mniej niż 2,5 dolara1 dziennie. A wśród nich, jedna 
na trzy osoby, czyli 1,3 miliarda ludzi, żyje w skrajnym ubó-
stwie, czyli ma na życie mniej niż 1,25 dolara na dzień.

Kiedy byłem dzieckiem, wydawało nam się, że ludzie biedni 
żyją w Afryce, Indiach i Chinach. Na początku i w połowie lat 
80. XX wieku media pokazywały straszliwe klęski głodu 
w Etiopii. Rozpoczęto wielkie akcje charytatywne, które dopro-
wadziły do zorganizowania pierwszego na świecie globalnego 
wydarzenia muzycznego, jakim było Live Aid w 1985 roku. 
Intrygujące wydaje się dzisiaj to, że te same rynki, które wtedy 
uznawano za najbiedniejsze, dzisiaj stają się coraz bogatsze 
dzięki połączeniu pomocy charytatywnej i pojawiających się 
możliwości. Pomoc jest dystrybuowana przez instytucje takie 
jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy, 
działające we współpracy z organizacjami pozarządowymi zaj-
mującymi się filantropią i działalnością charytatywną, na przy-
kład Fundacją Billa i Melindy Gatesów czy Oxfamem.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat miałem okazję sam zaobser-
wować, że technologia odgrywa ogromną rolę w radzeniu sobie 
z  tymi problemami. Oczywiście, że ubóstwo będzie istnieć 
zawsze, ale spora jego część jest tworzona przez system. Jeżeli 
nie ma się dostępu do usług finansowych, nie można się z niego 
wyrwać. Najbiedniejsi ludzie płacą najwięcej za obracanie pie-
niędzmi. Najczęściej to oni są też najbardziej bezbronni. To 
połączenie bezbronności i niemożności wyrwania się z biedy 

1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, walutą stosowaną w książce jest dolar ame-
rykański (USD).
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jest przyczyną, dla której tak wiele osób nigdy nie uwolni się 
z pułapki ubóstwa. Ale, jak powiedziałem wcześniej, to się teraz 
zmienia. Dzisiaj, dzięki smartfonom, wszyscy mogą połączyć 
się z globalną siecią w czasie rzeczywistym.

Technologie mobilne (mobile) rzeczywiście wyznaczają 
punkt zwrotny. To one są siłą stojącą za przemianą tradycyj-
nych konsumenckich instytucji finansowych w cyfrowe banki 
i  stworzeniem nowych modeli finansowych na potrzeby 
nowych firm finansowych opartych na nowych technologiach, 
czyli firm FinTech, jak je nazywamy od angielskiego terminu 
financial technology – technologia finansowa. W mojej wcze-
śniejszej książce ValueWeb (Sieć wartości) sporo miejsca poświę-
ciłem podwalinom internetu wartości (Internet of Value, IoV) 
stworzonym przez FinTech i technologie mobilne. Odszedłem 
w niej nieco, jak mi się wydaje, od pisania tylko o technologii 
i  finansach, choć wciąż są one moim głównym obszarem 
zainteresowania.

To prawda, że wiele pisano o czwartej rewolucji przemysło-
wej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze technologie, od 
robotów po sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence, AI). 
O tym wszystkim również przeczytacie w tej książce, bo prze-
cież żadna praca poświęcona naszej przyszłości nie może pomi-
nąć znaczących konsekwencji rozwoju technologii. Koncentruję 
się tu jednak raczej na szerszym kontekście tych zmian, podkre-
ślając, że mamy do czynienia nie z rewolucją przemysłową czy 
technologiczną, ale z rewolucją dotyczącą ludzkości, zmieniają-
cą całe nasze człowieczeństwo.

Ostatnią wielką rewolucją w świecie ludzi była rewolucja 
przemysłowa. Wcześniej miał miejsce rozkwit cywilizacji pod-
czas drugiej rewolucji odbywającej się pięć tysięcy lat temu. 
A jeszcze wcześniej mieliśmy pierwszą rewolucję polegającą na 
tym, że w ogóle staliśmy się ludźmi. Nikt jednak do tej pory nie 
pisał o rewolucjach samej ludzkości, a przynajmniej nic o tym 
nie wiem. To właśnie dlatego ta koncepcja tak bardzo mnie 
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intryguje. Ogromne znaczenie rewolucji cyfrowej prowadzącej 
do ustanowienia czwartej epoki w dziejach ludzkości polega na 
tym, że po raz pierwszy w historii wszyscy jesteśmy połączeni ze 
sobą w czasie rzeczywistym. 

Teraz 7,5 miliarda ludzi, którzy jeszcze dekadę temu nie 
mieli ze sobą łączności, ma możliwość natychmiastowego ko-
munikowania się za pośrednictwem technologii mobilnej i in-
ternetu. A łącząc się ze sobą w ten sposób, w jednej chwili zmie-
niamy zwykły telefon w coś znacznie bardziej inteligentnego 
– staje się on instrumentem wymiany handlowej. Możemy 
zatem wszyscy, po raz pierwszy, dokonywać transakcji i prowa-
dzić wymianę handlową pomiędzy sobą w czasie rzeczywistym, 
w relacji jeden do jednego. Nie ma wątpliwości, że jest to rewo-
lucja całkowicie zmieniająca świat, w którym żyjemy; na niej 
chciałbym się tutaj skupić.

W książce tej korzystam z koncepcji wyłożonych w moich 
wcześniejszych pracach − Digital Bank i ValueWeb, ukazując je 
w szerszym kontekście. Przyglądam się ich konsekwencjom dla 
ludzkości, przemysłu, handlu oraz – co najbardziej obiecujące 
– naszej przyszłości. Dzięki temu, że poddajemy ucyfrowieniu 
naszą cywilizację, możemy przełamywać bariery i przezwycię-
żać wykluczenie.

Wykluczenie finansowe dotyka niemal dwu trzecich ludzi 
na naszej planecie. Stwarza ono liczne bariery, bo trudno jest 
prowadzić transakcje i wymianę handlową czy doprowadzić do 
jakiejś konkretnej zmiany, kiedy nie jest się w stanie wysyłać 
i przyjmować pieniędzy. Zatem cyfryzacja całej ludzkości po-
zwoli na włączenie wszystkich do wymiany handlowej. Po raz 
pierwszy w historii system, a dokładniej – system sieci komór-
kowych − obejmie wszystkich. Na tym właśnie polega niezwy-
kłe znaczenie mobilnej sieci wartości, czego dobrym przykła-
dem może być firma Ant Financial, wydzielona z chińskiego 
giganta internetowego Alibaba. Ant Financial jest obecnie 
jedyną firmą na świecie, która próbuje stworzyć globalny pro-
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gram włączania finansowego. Misją firmy jest włączanie coraz 
szerszej rzeszy użytkowników, a jej celem − obsługiwanie dwu 
miliardów osób nie później niż w 2025 roku. Dlatego wybra-
łem tę firmę jako temat obszernego studium przypadku za-
mieszczonego w dalszej części książki.

Jack Ma, Mark Zuckerberg, Bill Gates i kilku innych lide-
rów, którzy, jak się okazuje, są właścicielami niemal całego ma-
jątku na naszej planecie2, podzielają to przekonanie o koniecz-
ności doprowadzenia do finansowego włączenia i złagodzenia 
ubóstwa. Jeżeli da się wszystkim możliwość dostępu do mikro-
pożyczek, mikrooszczędności i mikroubezpieczeń za pośrednic-
twem sieci komórkowych, da się im tym samym szansę na po-
lepszenie swojego życia. Taka jest wizja, która już dziś zaczyna 
przyoblekać się w realne kształty.

Cyfryzacja naszej planety doprowadzi do głębokich zmian. 
Wszyscy ludzie na Ziemi zostaną włączeni do sieci i każdy 
będzie mógł rozmawiać, prowadzić wymianę handlową i doko-
nywać transakcji w czasie rzeczywistym z każdym. W przeci-
wieństwie do rewolucji przemysłowej, w wyniku której szansę 
na bogacenie się i prowadzenie handlu zyskała jedynie ograni-
czona liczba osób, trwająca teraz rewolucja cyfrowa jest dla nas 
wszystkich. 

Witajcie w czwartej rewolucji ludzkości i szykujcie się na 
największą zmianę, jaką widział nasz świat od czasu, kiedy 
w XVII wieku opatentowano pompę parową.

2 Połowa światowego majątku jest własnością zaledwie kilku osób. Podczas 
Światowego Forum Ekonomicznego w 2017 roku organizacja Oxfam przedsta-
wiła raport, z którego wynika, że osiem najbogatszych osób ma tyle samo ma-
jątku co 3,6 miliarda osób, które stanowią biedniejszą połowę populacji Ziemi.



Rozdział 2
Ewolucja cyfrowa

Równolegle do rewolucji ogólnoludzkich byliśmy również 
świadkami ewolucji cyfrowej. Cyfrowe społeczeństwo nie wzię-
ło się znikąd, powstawało przez ostatnie 70 lat. Dziesięć lat 
temu wiele osób mówiło o Web 2.0 – internecie drugiej genera-
cji. Całe swoje życie mam do czynienia z technologiami i uwa-
żam, że w rzeczywistości żyjemy w czasach czwartej ewolucji 
technologicznej. Można by ją też nazwać Digital 4.0. Równie 
ważne jak zrozumienie ludzi, którzy żyją w czasach transforma-
cji cyfrowej, jest zrozumienie genezy i kolejnych etapów tej 
transformacji.

Narodziny techniki obliczeniowej  
i rozwój internetu

Historia internetu zaczyna się wraz z budową pierwszych kom-
puterów. Nie będę zagłębiał się w ten temat, bo mam nadzieję, 
że wszyscy czytelnicy oglądali film Gra tajemnic z Benedictem 
Cumberbatchem w roli Alana Turinga rozwiązującego zagadkę 
kodu Enigmy w czasie drugiej wojny światowej (chociaż Polacy 
twierdzą, że złamali ten szyfr dziesięć lat wcześniej). Wojny czę-
sto stymulują rozwój. Popatrzmy chociażby na powstanie i roz-
wój lotnictwa w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz 
na to, jak druga wojna światowa wpłynęła na rozwój techniki 
obliczeniowej.
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ENIAC, o czym już wspominałem, był pierwszym na świecie 
komputerem do zastosowań ogólnych. Po zbudowaniu go na 
Uniwersytecie Pensylwanii konstruktorzy John Presper Eckert 
i John Mauchly założyli pierwszą firmę informatyczną, w której 
opracowywano i budowano systemy komputerowe do celów ko-
mercyjnych i  militarnych. Firma nazywała się najpierw 
Electronic Control Company, a  z  chwilą przekształcenia 
w spółkę akcyjną zmieniła nazwę na Eckert-Mauchly Computer 
Corporation (EMCC). Ostatecznie, to właśnie ta firma stworzy-
ła komputer nazwany UNIVAC (Universal Automatic 
Computer), który w latach 60. został użyty przez NASA pod-
czas pierwszego lotu na księżyc. Biorąc pod uwagę prawo 
Moore’a, zgodnie z którym co rok podwaja się moc obliczeniowa 
komputerów, a koszt ich wytworzenia zmniejsza się dwukrotnie 
– tamte systemy nie były zbyt zaawansowane. Faktycznie, zega-
rek Apple’a ma dziś większą moc obliczeniową niż ta, która 
umożliwiła robienie zdjęć Księżyca ze statku Apollo. I to właśnie 
dlatego dzisiaj mówimy, że osiedlenie się na Marsie jest realne.

W  tym okresie moc obliczeniowa komputerów zaczęła 
szybko rosnąć, a na rynku do boju stanęło wiele innych firm. 
Największą z nich był IBM, który po zakupie praw do proceso-
ra serii 360 od dr. Ana Wanga, zdumiewającego wynalazcy 
i założyciela firmy Wang Laboratories, stał się również firmą, 
od której kupowali wszyscy. Do lat 80. mówiło się w branży, że 
nikt nie został nigdy zwolniony za kupienie IBM-a i w rezulta-
cie wielu konkurentów tej firmy – Digital Equipment 
Corporation (DEC), Wang, international Computers Limited 
(ICL), Burroughs and Sperry – przed końcem dekady zostało 
zepchniętych na boczny tor. Świetne osiągnięcie jak na firmę, 
której prezes początkowo nie był zainteresowany komputerami, 
twierdząc, że na światowym rynku będzie miejsce dla nie więcej 
niż pięciu.

IBM początkowo odrzucił również inną rozwijającą się tech-
nologię, określając ją jako nieistotną – system operacyjny dla 
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komputerów osobistych – mimo że był właścicielem tej części 
rynku jako pierwszy komercyjny producent pecetów. Co cieka-
we, mało znanym faktem jest, że to dzięki matce Billa Gatesa 
– Mary – Microsoft stał się tym, czym jest dzisiaj.

Mary Gates była jedną z  pierwszych kobiet pełniących 
funkcję dyrektora banku – w First Interstate Bank. Później zo-
stała powołana do zarządu organizacji United Way of America, 
a w 1993 roku została pierwszą kobietą, która nią kierowała. 
Piastowane przez nią stanowisko w zarządzie krajowym organi-
zacji pomogło – w kluczowym momencie – Microsoftowi. Stało 
się tak dlatego, że w  1980 roku rozmawiała o  firmie syna 
z Johnem Opelem, zasiadającym z nią w zarządzie. Opel był 
wtedy prezesem IBM, a Mary powiedziała mu, że firma jej syna 
mogłaby mu pomóc w nowym przedsięwzięciu biznesowym. 
Kilka tygodni później IBM podjął ryzyko i zlecił Microsoftowi 
opracowanie systemu operacyjnego dla swojego pierwszego 
komputera osobistego. Sukces komputera produkowanego przez 
IBM okazał się impulsem dla Microsoftu, dzięki któremu osta-
tecznie osiągnął on pozycję największej firmy programistycznej 
świata. Zabawne, jak czasem toczą się sprawy. 

Innym technologicznym gigantem z tych czasów, który rów-
nież odrzucił koncepcję komputera osobistego, był Ken Olsen, 
założyciel DEC. Uważał, że „nie ma powodów, dla których kto-
kolwiek chciałby mieć komputer u siebie w domu”. To ten sam 
człowiek, który nie był zainteresowany systemem operacyjnym 
UNIX, uważając go za humbug, chociaż wówczas, w latach 80., 
kierował jedną z największych firm komputerowych. Nic zatem 
dziwnego, że w końcu DEC został zepchnięty na boczny tor. 
Jak można się było spodziewać, w 1992 roku Olsen został zmu-
szony do odejścia, a sama firma została kupiona przez Compaqa 
w 1998 roku.

Mniej więcej w tym samym czasie kilka znaczących postaci 
odegrało istotną rolę w  rozwoju nowoczesnego internetu. 
Można by tu wymienić Ivana Sutherlanda i Roberta Taylora, 
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którzy pracowali nad ARPANET-em (Advanced Research 
Projects Agency Network, Sieć Agencji Zaawansowanych 
Projektów Badawczych), i Kevina Kelly’ego, zajmującego się 
wirtualną społecznością Well, która dała później początek ma-
gazynowi „Wired”. Dla mnie jednak najważniejszą osobą, która 
wyróżnia się z tego grona, jest sir Tim Berners-Lee.

Berners-Lee przez wiele osób jest uważany za ojca założycie-
la nowoczesnego internetu, przede wszystkim ze względu na 
stworzenie fundamentów, których używamy do dzisiaj: 
HTML, URL i HTTP.
•	 HyperText Markup Language (HTML) – język znaczni-

ków (określających formatowanie) używany do tworzenia 
stron internetowych

•	 Uniform Resource Identifier (URL) – unikalny adres uży-
wany do jednoznacznego zidentyfikowania każdego zasobu 
w internecie, powszechnie nazywany też URL

•	 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – protokół umożliwia-
jący wyszukiwanie podlinkowanych zasobów w internecie

W październiku 1990 roku Berners-Lee zaproponował trzy po-
wyższe rozwiązania w opracowaniu powstałym w CERN-ie, 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, niedaleko Gene-
wy, gdzie pracował od 1980 roku. Opracowanie z 1990 roku 
było rozszerzoną wersją tekstu, który przez wiele osób jest 
uważany za dokument założycielski dzisiejszego internetu – 
Information Management: A Proposal (Zarządzanie informacją: 
propozycja). Został on przedstawiony w CERN-ie w marcu 
1989 roku. Trudno w to uwierzyć, ale ta wstępna propozycja 
Bernersa-Lee nie od razu została zaakceptowana. Jego ówcze-
sny szef, Mike Sendall, napisał na pierwszej stronie: „Zbyt 
ogólne, ale fascynujące”. Internet nigdy nie był oficjalnym pro-
jektem CERN-u, ale Sendallowi udało się zapewnić Bernerso-
wi-Lee czas na rozwinięcie propozycji i w 1990 roku nastąpił 
przełomowy moment.
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Pierwsza wersja współczesnego internetu narodziła się zatem 
w 1990 roku, około 45 lat po powstaniu pierwszego komputera. 
Od tamtej pory każda następna generacja trwała około 10 lat. 
W latach 2000–2010 mieliśmy Web 2.0, a  teraz rozwijamy 
Web 3.0, czyli internet wartości. Wkrótce wkroczymy w dekadę 
internetu rzeczy, czyli Web 4.0, a po roku 2030 zanurzymy się 
internecie semantycznym (Semantic Web), czyli Web 5.0.

Web 1.0 – początek sieci

Jak wspomniałem wcześniej, niemal pół wieku rozwoju techno-
logii doprowadziło do powstania internetu, który znamy dzisiaj, 
dzięki opisanym przez Tima Bernersa-Lee koncepcjom HTML 
i URL. To było w roku 1990 i od tego czasu internet ulega 
przemianom co mniej więcej 10 lat. Oznacza to, że dzisiaj jeste-
śmy w epoce Web 3.0 i w trakcie tworzenia internetu wartości, 
który, jak wiedzą czytelnicy mojej ostatniej książki, nazywam 
ValueWeb. Ale wróćmy do roku 1990 i zobaczmy, co się wtedy 
stało.

Pierwsza strona internetowa została stworzona przez Tima 
Bernersa-Lee 6 sierpnia 1991 roku i była dość prosta, jak niemal 
wszystkie wczesne strony internetowe. Większość z nich została 
uruchomiona przez uczelnie i ośrodki badawcze, a ich celem 
było prezentowanie zestawionych informacji. Na przykład 
w 1993 roku powstały strony „Wired”, Bloomberg i  internet 
Movie Database (IMDb), wkrótce dołączyły do nich następne. 
Wszystkie były przede wszystkim źródłami informacji, niektóre 
z nich miały więcej elementów wizualnych, ale żadna nie była 
interaktywna. 

Interaktywność pojawiła się w zasadzie dopiero wtedy, kiedy 
potencjał internetu dostrzegli producenci pornografii. Jak 
w przypadku wszystkich nowych technologii seks i pornografia 
są katalizatorami przyspieszającymi proces przyjmowania 
nowych rozwiązań. Na przykład serwis Event Horizons BBS 
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zarabiał ponad 3,2 miliona dolarów rocznie już w roku 1993. 
Jim Maxey, który był jego szefem, zatrudniał 10 osób, żeby ska-
nowały zdjęcia, obrabiały je i udostępniały w internecie do po-
bierania. Nie zajmowali się w ogóle marketingiem − nie musieli, 
bo wieści o ich usługach rozchodziły się z każdym kliknięciem 
myszy. W rezultacie powstała spora liczba podobnych stron, co 
dało początek handlowi internetowemu. 

Mówiąc inaczej, ofensywa pornografii doprowadziła do po-
wstania handlu internetowego, a pierwsze płatności były pobie-
rane za pomocą formularzy, gdzie wpisywało się numer karty 
kredytowej. Pierwszą komercyjną stroną, która przyjmowała 
płatności kartą kredytową, była witryna books.com. Jej właści-
cielem była firma Book Stacks Ltd., amerykańska księgarnia, 
która wydawała biuletyn informacyjny jeszcze w latach 80., 
a w 1992 roku przeniosła się do internetu – dwa lata przed po-
wstaniem Amazona. Została później kupiona przez sieć księgar-
ską Barnes & Noble.

Kolejna godna uwagi premiera miała miejsce 11 sierpnia 
1994 roku, kiedy amerykańska firma handlowa NetMarket 
przyjęła pierwszą bezpieczną handlową płatność kartą kredy-
tową. Ta transakcja otworzyła drzwi epoce handlu interneto-
wego. Wkrótce po powstaniu Amazona w 1994 roku i eBaya  
w 1995 roku pojawiły się kolejne współczesne ikony: Google 
(1998), PayPal (1999, początkowo jako x.com) i  Alibaba 
(1999). W  ciągu zaledwie 20 lat, czyli już w  roku 2014,  
wartość handlu detalicznego prowadzonego w  internecie  
tylko w Wielkiej Brytanii osiągnęła 100 miliardów funtów 
rocznie.

To była dekada Web 1.0 – ewolucja biegnąca od pierwszej 
strony internetowej do tysięcy stron dostarczających wszystko, 
od stron z telezakupami do łatwych zakupów. Był to czas firm 
Netscape i AOL, epoka połączeń typu dial-up i modemów.

Kluczową cechą internetu pierwszej generacji było to, że był 
on mocno kontrolowany i ustrukturowany. Internetem rządziły 
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firmy. Strony internetowe oferowały usługi w modelu B2C (bu-
siness to consumers) i wszystko kręciło się wokół B2C i B2B (bu-
siness to business). Pojawiły się serwisy informacyjne, ale to 
handel internetowy miał największy wpływ na rozwój sieci. 
Pierwszymi usługami płatniczymi, jak już wspomniałem, były 
po prostu formularze do wpisywania numerów kart kredyto-
wych. Szybko zorientowano się, że wypełnianie tych formula-
rzy jest uciążliwe i stanowi barierę dla rozwoju handlu online. 
Dlatego powstały f irmy specjalizujące się w  obsłudze 
płatności.

PayPal to amerykańska firma, która dzisiaj jest uznawana  
za lidera rynku płatności online w  Europie i  w  Stanach 
Zjednoczonych (w Rosji jest nim Yandex.Money, a w Chinach 
– Alipay), ale nie zawsze tak było. Oto jak pisano o PayPalu 
w 2001 roku1, zastanawiając się nad jej pierwszą ofertą publicz-
ną (IPO):

„Na internetowym rynku, na którym bardzo przydałoby 
się jakieś udane przedsięwzięcie, PayPal (PAPXX) jest 
jednym z nielicznych start-upów wykazujących potencjał. 
Mimo to ta kalifornijska firma z siedzibą w Paolo Alto, 
która zajmuje się obsługą płatności dla kupujących i sprze-
dających na stronach serwisu aukcyjnego eBay Inc. 
(EBAY) i innych uczestników rynku handlu internetowe-
go, bardzo zaskoczyła branżę high-tech, kiedy 28 września 
zakończyła prace nad przygotowaniem pierwszej oferty 
publicznej wycenionej na 80 milionów dolarów […]. Na 
początku tego roku zarządzający firmą PayPal rozmawiali 
o możliwości jej sprzedaży eBayowi, Citybankowi i innym 
firmom, ale w opinii analityków i banków inwestycyjnych 
cena wyjściowa ustalona na ponad 700 milionów dolarów 
odstraszyła potencjalnych kupujących”.

1 Can PayPal Pull This Off, „Bloomberg Businessweek”, 29 października 
2001.
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EBay miał wówczas własny system płatności nazywany Billpo-
int, który powstał w partnerstwie z holdingiem finansowym 
Wells Fargo. Billpoint, uważany za największego konkurenta 
PayPala, obsługiwał około 25 procent wszystkich transakcji on-
line, a PayPal – 65 procent. W 2001 roku eBay zdecydował się 
na kupno firmy PayPal. To ciekawe, jak bardzo zmieniła się 
sytuacja. W 2001 roku PayPal został wyceniony na 700 milio-
nów dolarów, dzisiaj jego kapitalizacja rynkowa wynosi 50 mi-
liardów. To dobrze pokazuje, jak ważny dla handlu interneto-
wego jest system obsługi płatności.

Czas na ostatnią uwagę na temat Web 1.0. W tym czasie 
banki uruchamiały swoje pierwsze serwisy internetowe, co do-
prowadziło ostatecznie do powstania bankowości internetowej. 
Większość stron internetowych banków była początkowo jedy-
nie broszurą reklamową, a pierwsze systemy bankowości do-
stępne online stworzył około 1995 roku holding Wells Fargo. 
Dobrze pamiętam tamte czasy, kiedy większość banków była 
przekonana, że będzie mogła zamknąć swoje placówki i prze-
nieść wszystkich klientów do bankowości internetowej, ale nie 
było to wcale takie łatwe. Klienci nie ufali usługom bankowym 
dostępnym online, zresztą w wielu przypadkach były one na 
bardzo kiepskim poziomie. Strony internetowe banków były 
jedynie rejestrami obciążeń i wpływów przeniesionymi z od-
działów do internetu. Od tamtego czasu według mnie, niestety, 
niewiele się zmieniło. 

Web 2.0 – powstanie sieci społecznościowych

Najważniejsze wydarzenia końca pierwszej dekady internetu to 
powstanie handlu internetowego i wraz z nim multum usług 
płatniczych i stron komercyjnych. Później nie wydarzyło się już 
nic szczególnie istotnego aż do czasu kolejnej zmiany. W 2003 
roku powstały platformy blogowe, takie jak Word Press i Type-
pad, w 2004 roku został założony Facebook, rok później dołą-
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czył YouTube. W ten sposób zaczęła się era internetu społecz-
nościowego.

W połowie lat 2000 trzy kluczowe dla mnie wydarzenia po-
zwoliły mi uświadomić sobie, czym są sieci społecznościowe. 
Pierwsze z nich miało miejsce w 2006 roku w pięknym ośrodku 
konferencyjnym nad jeziorem Como we Włoszech. Byłem 
jednym z głównych mówców obok kilku specjalistów od ban-
kowości i  jak zwykle mówiłem o przyszłości finansów. Jeden 
z przedstawicieli organizatora konferencji podzielił się z nami 
historią o tym, jak rok wcześniej jego dyrektor został niemile 
zaskoczony faktem powstania YouTube’a. Kiedy codzienna 
porcja porannych gazet trafiła na jego biurko, jego uwagę przy-
ciągnął jeden z nagłówków – „Google kupuje YouTube’a za  
1,65 miliarda dolarów”. Nigdy nie słyszał o tej firmie, zwołał 
więc swój zespół i zapytał, co to jest YouTube.

Okazało się, że nikt nie wiedział. Wpisał więc na swoim 
komputerze adres www.youtube.com i jedyne, co zobaczył to 
następująca wiadomość: „Ustawienia twojego firewalla blokują 
dostęp do tej strony. Jeżeli jest to problem, skontaktuj się z ad-
ministratorem”. Oczywiście, że był to problem. Ten człowiek 
zarządzał przecież firmą McKinsey, tuż pod jego stopami kipia-
ła rewolucja, a jego firewall blokował dostęp. Firma, w której 
pracował, sporo zmieniła się od tego czasu, a co było, minęło...

Drugie wydarzenie miało miejsce, kiedy wraz z University 
Corporate Education prowadziłem cykl szkoleń dla dużego glo-
balnego banku. Rano wybitny futurolog mówił o przyszłości 
świata, a po południu ja mówiłem o przyszłości bankowości. To 
również działo się w 2006 roku, w czasach, kiedy Facebook 
dopiero się rozwijał.

Przyłączałem się wtedy łapczywie do wszystkiego, co było 
choćby w najmniejszym stopniu społecznościowe, robiłem to 
z czystej ciekawości. Facebook był wówczas ciekawym serwi-
sem, ale prawdziwą furorę robiło MySpace. To przecież profi-
lom na MySpace wiele zespołów muzycznych zawdzięcza 
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rozwój kariery. Równocześnie, całkiem dobrze radził sobie rów-
nież serwis Friends Reunited. Część mojej prezentacji na konfe-
rencji przeznaczyłem więc na omówienie sieci społecznościo-
wych, wskazując, jak kiepsko ludzie radzili sobie z ich nowymi 
możliwościami. Jako przykład podawałem wymyśloną historię 
o pani menedżer wyższego szczebla z pewnego banku, która 
właśnie założyła sobie konto na Facebooku i przeszczęśliwa za-
mieszczała posty szczegółowo opowiadające o jej prywatnym 
życiu. Większość ludzi nie zdawała sobie wówczas sprawy z za-
grożeń płynących z udostępniania informacji o sobie, również 
profil bohaterki mojej opowieści nie miał ustawionych żadnych 
zabezpieczeń dotyczących prywatności. Oznaczało to, że każdy 
inny użytkownik mógł poznać jej adres e-mail i numer telefo-
nu. Wszyscy mogli zobaczyć jej męża, dzieci, rodzinę i przyja-
ciół, dobrze wiedzieli też, gdzie wychodzi w weekendy. Pewnego 
piątkowego popołudnia przestępcy porwali jej dzieci tuż przed 
godziną, kiedy zwykle odbierała je ze szkoły, a następnie szan-
tażowali ją, zmuszając do przekazania danych dostępowych do 
banku, w którym pracowała.

Przestałem opowiadać tę historię w 2009 roku, kiedy moja 
fantazja stała się rzeczywistością, a kierownik działu obsługi 
klienta w jednym z banków stracił życie. Okazało się, że trafi-
łem w sedno, ale i tak bardzo irytowało mnie to, że tak wiele 
osób, które uczęszczały na moje kursy, podchodziło do mnie po 
zakończeniu zajęć i prosiło: „Powiedz coś więcej o Facebooku 
i Twitterze. Bardzo byśmy chcieli z nich korzystać, ale w pracy 
jesteśmy za firewallem, a w weekendy nie mamy czasu”. Ci 
ludzie też nie wiedzieli, co dzieje się w internecie, ponieważ, 
znowu, dostęp blokowały im firewalle.

Kolejne olśnienie przeżyłem dzięki blogowaniu. Blogowa- 
niem zajmuję się od 1 lutego 2007 roku, czyli już od ponad 10 
lat, a ponieważ posty zamieszczam codziennie, dysponuję cał-
kiem niezłym archiwum mojego życia, przede wszystkim zawo-
dowego. Na blogu zamieszczam głównie historie o tym, co się 
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rozwija i zmienia. Ale był jeden moment, który dobrze pamię-
tam – odnosił się do banków i do blogowania. Był to 2007 rok 
i przedstawiciele Wells Fargo podczas prezentacji, którą wygła-
szałem, postanowili podzielić się historią pierwszych kroków, 
jakie stawiali w internecie społecznościowym. Głównym moty-
wem tej opowieści był problem polegający na tym, że kiedy 
w Google’u wyszukiwało się frazę Wells Fargo, na pierwszym 
miejscu na liście wyników była zwracana strona o  adresie 
WellsFargoSucks.com (WellsFargo jest do bani). O rany! Nie 
był to jedyny impuls, który ich ostatecznie skłonił do prowa-
dzenia bloga, ale ten przeważył. Poirytowany klient, który za-
łożył stronę wyśmiewającą bank, zelektryzował go na tyle 
mocno, że postanowił on założyć własny blog i nawiązać kon-
takt z klientami w internecie.

Moi znajomi z brytyjskich banków, kiedy słuchali tej histo-
rii, byli przerażeni tym, że Wells Fargo zdecydowało się na za-
łożenie bloga. Nie byli w stanie wyobrazić sobie nawiązywania 
kontaktów z klientami w internecie. 

− I co? Nie skończyło się to atakami nienawiści? − pytali, 
mając w pamięci, że niedawno sami postanowili wypróbować 
wewnętrzny serwis społecznościowy, co zakończyło się krwawą 
jatką, kiedy pracownicy zaczęli dzielić się przede wszystkim 
oskarżeniami.

− Pewnie, że tak − odpowiedział Tim, mój znajomy z Wells 
Fargo − ale poradziliśmy sobie z  tym, bo włączyliśmy się 
w rozmowę.

I to jest najlepsze podsumowanie: rozmowa. Po prostu roz-
mowa, która przeniosła się z biurek na komputery i wreszcie do 
aplikacji mobilnych. Banki, które zignorowały te rozmowy lub 
zostały od nich odcięte, wiedzą, że coś im umyka, a mnie ciągle 
zdumiewa, jak niewiele banków jest w stanie skutecznie korzy-
stać z  mediów społecznościowych. Wpisałem na przykład 
w wyszukiwarce Google „blog banku” i okazało się, że wyniki 
bankowych start-upów, takich jak Starling czy Atom, pojawiają 
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się w pierwszej dziesiątce, ale kiedy wpisałem „blog banku 
Lloyd” lub „blog banku Barclay”, nie pojawiło się ich wiele. Jest 
blog poświęcony cyfrowej transformacji w Lloydzie, oddział za-
rządzania majątkiem w Barclay też coś prowadzi, ale obydwie 
te strony mają zdecydowanie korporacyjny charakter i trudno 
je uznać za społecznościowe. A co z Twitterem? No cóż, banki 
przypisały go do biur obsługi klienta i działań związanych 
z  public relations, a  inne możliwości nie mają dla nich 
znaczenia.

To ciekawe, że najlepsze przykłady finansowych działań spo-
łecznościowych pochodzą z banków w Turcji, które dają możli-
wość kontaktu za pośrednictwem Facebooka, i w Indiach, gdzie 
bank ICICI dokłada wszelkich starań, żeby używać Facebooka 
jako jednej z platform banku, a nie tylko jako kanału komunika-
cji. Jest też Fidor, którego narracja bardzo mi się podoba – używa 
on lajków z Facebooka do określania stóp oprocentowania. 

Niektóre banki naprawdę rozumieją nieodpartą siłę sieci 
społecznościowych. Siła ta polega na tym, że są one tworzone 
przez klientów. To ludzie tworzą swoje sieci. To ludzie tworzą 
swój kontent. Ludzie wiodą swoje życie i prowadzą cyfrowy 
zapis tego życia. Dekada mojego blogowania i uczestnictwa 
w sieciach społecznościowych zostanie tam już na zawsze. Tak 
naprawdę, gdyby Facebook lub Twitter miał wymazać całą cy-
frową historię mojego społecznościowego życia, podałbym ich 
do sądu, bo przecież moje życie toczy się właśnie tam. A co ze 
znajomymi i przyjaciółmi? Wielu tych najlepszych nigdy nie 
poznałem osobiście. Owszem, w realnym życiu mogą być psy-
chopatami, ale na tym właśnie polega piękno epoki Web 2.0. 
Pozwoliliśmy wszystkim na bezproblemowe kontaktowanie się 
ze sobą i tworzenie kontentu bez żadnych przeszkód. Chcę, 
żeby miliardy nieznanych mi osób na naszej planecie, które 
mają telefon, mogły nieustannie przekazywać mi informacje 
swoimi udostępnieniami, lajkami, nowościami, filmami, zdję-
ciami i masą innych aktywności.
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Na tym właśnie polega epoka internetu, a zasadniczą zmianą 
w Web 2.0 było przejście od biznesu do konsumentów. To kon-
sument dostał do ręki narzędzia kontroli. Ludzie zaczęli two-
rzyć zawartość, a silne struktury kontrolne, które biznes wbu-
dował w Web 1.0, w Web 2.0 zostały usunięte. Konsumenci 
stali się teraz kanałami komunikacji medialnej i mają miliony 
odbiorców, którzy ich obserwują. Liczą się teraz blogerzy, vlo-
gerzy i autorzy podcastów. Ludzie tacy jak PewDiePie błyska-
wicznie pokonują drogę od pucybuta do megagwiazdy, której 
kanał premium w serwisie YouTube subskrybują miliony osób 
− po czym równie szybko znikają. Jednak siłą napędową tych 
zmian nie są tylko sieci społecznościowe. Jest nią połączenie 
sieci społecznościowych i mobilnego dostępu.

Wraz z narodzinami nowej branży pojawiły się smartfony 
– Apple wypuścił pierwszą generację swoich urządzeń w 2007 
roku. Od tamtej pory przybyło nam tyle telefonów, że jest ich 
już więcej niż ludzi na naszej planecie, a w 2021 roku liczba 
smartfonów przekroczy liczbę osób na Ziemi. Nie będę szcze-
gółowo omawiał zagadnień związanych z urządzeniami mobil-
nymi – zrobiłem to w  mojej ostatniej książce ValueWeb – 
chciałbym tylko podkreślić, że bez nich nie byłoby sieci 
społecznościowych w ich obecnej postaci. W kieszeni i w toreb-
ce, dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w ty-
godniu nosimy instrument transformacji. Zanim pojawiły się 
iPhone’y, telefonów Nokii i Blackberry używaliśmy przede 
wszystkim do rozmów telefonicznych i poczty elektronicznej. 
Dzisiaj za pośrednictwem telefonów komórkowych żyjemy 
naszym życiem. Na tym polega rozgrywająca się równolegle 
innowacja Web 2.0, która, co ciekawe, pozostała niedostrzeżo-
na nawet przez Marka Zuckerberga. W 2012 roku Facebook 
był tak na bakier z telefonami komórkowymi, że musiał za po-
średnictwem Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd (SEC) wydać publiczny komunikat ostrzegający inwe-
storów o swojej słabej pozycji na tym rynku.
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To niedopatrzenie mogło się zdarzyć, gdyż mniej więcej 
do 2012 roku dostęp mobilny i sieci społecznościowe były od 
siebie odseparowane. Mobilność była możliwa dzięki sieciom 
operatorów komórkowych, a sieci społecznościowe funkcjo-
nowały w internecie. Od tamtej pory wiele się zmieniło – mo-
bilny dostęp do internetu i korzystanie z sieci społecznościo-
wych uległy konwergencji, co było możliwe dzięki 
wprowadzeniu standardu 3G i jego następcy 4G, a wkrótce 
– 5G. Wiele firm rozdzielało aplikacje mobilne i swoje usługi. 
Nie dostrzegły również powstania i rozwoju komunikatorów, 
czatów, możliwości udostępniania zdjęć i  tym podobnych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że wiodące media 
społecznościowe koncentrowały się wówczas na funkcjonowa-
niu sieci społecznościowych w internecie, a nie na mobilnym 
dostępie do nich.

Pojawienie się aparatu fotograficznego w telefonie wywarło 
znaczący wpływ na rozpowszechnianie się nowych rozwiązań. 
Dziś smartfony mają wbudowane aparaty, które są wielokrot-
nie lepsze niż dostępne dekadę temu dedykowane aparaty 
wyższej klasy. Dlatego obecnie jednego dnia robimy więcej 
zdjęć niż wykonano odbitek przez ostanie sto lat. Dzięki tech-
nice cyfrowej łatwo jest zrobić choćby i  sto zdjęć dziennie. 
W poprzedniej epoce trzeba było kupić trzy rolki kliszy, a po 
zrobieniu zdjęć zanieść je do laboratorium fotograficznego 
w celu wywołania filmów i zrobienia odbitek, które można 
było odebrać tydzień później. 

Web 2.0 to połączenie różnych aspektów mobilnych smart-
fonów, telefonów z aparatami i mobilnego internetu, uzupełnio-
nych o mobilne aplikacje społecznościowe. A to oczywiście do-
prowadziło do powstania Web 3.0, gdzie klienci tworzą własne 
struktury sieci wartości. Komu potrzebne są instytucje, rządy 
i administracja, jeśli możemy zrobić to sami − w czasach, kiedy 
żyjemy połączeni w globalną sieć z ludźmi, których nigdy nie 
poznaliśmy osobiście.
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Web 3.0 – internet rynków

Czym zatem tak naprawdę jest Web 3.0, internet trzeciej gene-
racji? Nie został on precyzyjnie zdefiniowany ani wyczerpująco 
opisany. Wiele osób jest skłonnych twierdzić, że jest to internet 
rzeczy, ale ja się z tym nie zgadzam. Internet rzeczy wciąż jest 
na wczesnym etapie, swoją dojrzałą postać zyska dopiero wtedy, 
kiedy most łączący mobilną sieć społecznościową z internetem 
rzeczy uzyska mocny fundament infrastrukturalny umożliwia-
jący prowadzenie wymiany handlowej między urządzeniami.

Nazywam tę strukturę internetem wartości i  opisuję ją 
szczegółowo w mojej książce ValueWeb. Nie będę zatem zagłę-
biał się ponownie w  to zagadnienie, jedynie podsumuję je 
krótko. Dyskusja na temat internetu wartości opierała się na 
założeniu skonstruowania leżącej u jego podstaw struktury wy-
miany wartości, która funkcjonowałaby w czasie rzeczywistym, 
była praktycznie nieodpłatna i zostałaby oparta na mobilnym 
internecie i technologii rozproszonego rejestru. Od tamtej pory 
zmieniłem zdanie na temat tego, jak internet wartości jest 
umiejscowiony wobec Web 3.0 i myślę teraz, że tak – potrzebu-
jemy internetu wartości, żeby móc zbudować internet rzeczy, 
oraz że nie – w Web 3.0 nie chodzi tylko o internet wartości. 
Technologie omówione przeze mnie w książce ValueWeb są 
istotne, obejmują one również mój wstępny zarys nowego 
modelu biznesowego banku opartego na aplikacjach front office 
połączonych z  interfejsami programowania aplikacji (API) 
middle office, które są stale zasilane informacjami z instrumen-
tów analitycznych back office korzystających ze sztucznej inte-
ligencji i głębokiego uczenia się.

Ostatnio sporo mówiłem o otwartej bankowości i otwartych 
rynkach. Otwarta bankowość jest oparta na aplikacjach mobil-
nych, interfejsach programowania aplikacji i oferuje dostęp dla 
każdego na otwartym rynku. Chodzi przede wszystkim o odej-
ście od zintegrowanych pionowo struktur kontroli na rzecz 
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giełdy procesów plug and play, które są dostarczane za pośred-
nictwem platform. Chodzi o takie platformy, dzięki którym 
firmy taksówkowe nie posiadają taksówek, sieci hoteli nie mają 
własnych pokoi, a przedsiębiorstwa mediowe nie wytwarzają 
kontentu. Taksówki, pokoje i kontent są tworzone przez tych, 
którzy są uczestnikami danego rynku, bo stał się on ich ulubio-
ną platformą cyfrową. To ludzie, którzy potrzebują gdzieś poje-
chać, nawiązują kontakt z kierowcami taksówek zarejestrowa-
nymi w Uberze. To ludzie, którzy potrzebują noclegu, zostają 
połączeni z ludźmi, którzy oferują pokoje za pośrednictwem 
Airbnb. To poszczególni użytkownicy tworzą i udostępniają 
kontent w  mediach społecznościowych za pośrednictwem 
Facebooka i innych serwisów.

Te rynki są cyfrowymi platformami powstałymi na potrze-
by ekonomii współpracy. Wielu z nas usiłowało znaleźć równie 
dobry przykład z dziedziny bankowości. Usiłowaliśmy i nie 
udało nam się to, bo taki przykład jeszcze nie istnieje. Będzie to 
możliwe dopiero dzięki otwartej bankowości. Rozwiązanie naj-
bliższe dzisiaj otwartemu bankowi to Ant Financial i  jest to 
jedna z wielu przyczyn, dla których poświęcone tej firmie stu-
dium przypadku znalazło się w dalszej części książki.

Uczestnikami otwartego rynku mogą zostać wszyscy. Banki 
będą zatem odchodzić od struktur opartych na rozwiązaniach 
zastrzeżonych, które są w stanie kontrolować, i zaczną tworzyć 
otwarte platformy, dzięki którym wszyscy będą mogli być 
uczestnikami ich rynków. To zasadnicza zmiana kulturowa 
i strukturalna, a nie tylko udostępnienie otwartych interfejsów 
programistycznych. Szansą banków jest ich lepsza pozycja wyj-
ściowa umożliwiająca przekształcenie się w cyfrową platformę, 
dzięki której będą mogły funkcjonować otwarte rynki. Banki 
już teraz mają konta swoich klientów, a także wielkość i kapitał 
umożliwiające kontrolowanie rynku. Nie znaczy to, że automa-
tycznie wygrają, bo w sektorze FinTech jest wiele start-upów, 
które również skupiają się na budowaniu struktur rynkowych 
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opartych na aplikacjach mobilnych, interfejsach programistycz-
nych i analityce danych. Wymieńmy tylko niektóre z nich: 
Leveris, Thought Machine, solarisBank, RailsBank, ClearBank 
i CBW Bank. 

Jeżeli banki chcą funkcjonować na takich rynkach, będą 
musiały otworzyć swoje od lat zamknięte systemy i udostępnić 
swoje interfejsy programistyczne do użytku innym podmiotom. 
Oznacza to również, że najprawdopodobniej staną się kuratora-
mi i  agregatorami innych aplikacji, interfejsów i  analityki 
danych, co pozwoli im na zapewnienie swoim klientom najlep-
szych doświadczeń. Na tym polega otwarta bankowość. 

Kiedy ma się otwarty bank, można działać naprawdę 
szybko. W strukturę otwartego banku można włączyć każdą 
firmę sektora FinTech, a także, równie sprawnie, można połą-
czyć otwarty bank z dowolnym FinTechem. Kluczowe w wizji 
otwartego banku jest to, że wszystko może zostać połączone: 
zarówno usługi B2B, jak i B2C – biznesowe i konsumenckie. 
Otwarty bank może bez problemów technicznych podłączyć się 
do każdej firmy sektora FinTech, każdego systemu płatności 
i każdego innego uczestnika rynku. 

Dostrzegam jednego wyjątkowo mocnego gracza. Mam na 
myśli koncepcję, która pozwoli nie tylko to osiągnąć, ale i po-
łączyć z przeprojektowaniem banku i oparciem go na open 
source. Jest to koncepcja banku semantycznego (Semantic 
Bank). Wzmianki o niej pojawiają się od jakiegoś czasu, światło 
dzienne ujrzały również pierwsze jej zastosowania, na przykład 
BankAmericard Rewards. Używając oprogramowania 
Cardlytics, Bank of America jest w stanie dostarczyć kupon 
zniżkowy przez aplikację mobilną w momencie, gdy klient 
przechodzi obok miejsca, w którym regularnie robi zakupy 
i może go zrealizować. Omówię to zagadnienie bardziej szcze-
gółowo w rozdziale Rozkwit robotów.

Dzisiaj pojawiają się również inne potężne możliwości za-
pewniania klientom lepszej obsługi, na przykład wykorzystanie 
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sztucznej inteligencji do ciągłego analizowania terabajtów 
danych w czasie rzeczywistym. Zebrane w ten sposób informa-
cje analityczne umożliwią bankom wniknięcie w  psychikę 
swoich klientów i  proaktywne przewidywanie ich potrzeb, 
ulepszanie usług doradczych i  doskonalenie instrumentów 
wsparcia.

Te mechanizmy wsparcia będą dostarczane w czasie rzeczywi-
stym do naszych urządzeń, będą nas informować o tym, co jest 
ważne, a co za tym idzie, urządzenia będą mogły dokonywać 
transakcji i zarządzać tym, co mniej ważne. Transfer wiedzy do 
urządzeń klienta będzie się czasami odbywał bezpośrednio 
z banku, ale znacznie częściej za pośrednictwem interfejsów firm 
trzecich, które zostały podłączone do banku. W rezultacie finan-
sowy ekosystem klienta zostanie dogłębnie spersonalizowany na 
poziomie mikro, a sam klient przestanie martwić się o to, czym 
nie musi się przejmować. Komu przyszłoby do głowy, żeby pytać: 
„Jaki jest mój stan konta? Jakie jest saldo?” czy mówić: „Muszę 
pamiętać o zapłaceniu rachunków”, jeśli wykonywaniem tych 
wszystkich zadań zajmie się system. Faktycznie potrzebujemy 
wiedzieć jedynie, że: „Zmniejszają się dostępne środki finansowe” 
lub że: „W tym miesiącu trzeba więcej odłożyć na zaplanowane 
wakacje”. Możemy się z tym zgodzić albo nie − w zależności od 
nastroju i samopoczucia. To oznacza, że banki przestaną być 
branżą typu „ciągnij” (pull) – w której to klient musi wyszuki-
wać potrzebne mu informacje i nimi zarządzać, „wyciągając” od 
banku to, czego potrzebuje, a  staną się branżą typu „pchaj” 
(push) – w której to bank będzie „wypychał” informacje do klien-
ta, mówiąc jego urządzeniom, co mają zrobić.

Bardzo cenię pomysł otwartego banku i ekosystemu finan-
sowego spersonalizowanego zgodnie z moim stylem życia i za-
rządzanego w moim imieniu. Problem, z którym stykamy się 
dzisiaj, polega na tym, że banki zatrzymały się w miejscu, gdzie 
potrafią jedynie wziąć zestawienie wpływów i  wydatków 
i wpiąć je w aplikację mobilną. Oparta na open source struktu-
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ra proaktywnie wypychająca usługi do ekosystemu klienta 
opartego na internecie rzeczy będzie wymagała sporych zmian 
w sposobie myślenia.

Trzeba przyznać, że niektóre banki już proaktywnie zmie-
rzają w  tym kierunku. Dobrym przykładem są BBVA 
i Santander, które nie tylko inwestują w start-upy FinTech, ale 
i zmierzają do zawiązywania partnerstw biznesowych i włącza-
nia firm w swój rynek. BBVA kupił już Holvi, Simple i Atom 
Bank, a Santander jest wiodącym bankiem w Europie pod 
względem inwestowania w start-upy. Dokonał 13 inwestycji 
w  12 różnych start-upów sektora FinTech, między innymi 
w  Kabbage, kredytodawcę obsługującego małe i  średnie 
przedsiębiorstwa.

Obserwujemy zatem, jak banki kuratorują swoje rynki i wy-
bierają najlepsze firmy FinTech, żeby móc oferować swoim 
klientom większy komfort użytkowania i lepszą obsługę. Czy 
Kowalski będzie testował tysiące produktów oferowanych przez 
start-upy FinTech i wybierał te najlepsze? Najprawdopodobniej 
nie. A to stwarza realne szanse dla otwartego banku opartego 
na współpracy. Jeżeli będzie chciał oferować możliwość wyboru 
swoim użytkownikom, powinien zbudować przyzwoitą funk-
cjonalność, a w  tym celu będzie potrzebował wielu innych 
graczy, którzy staną się częścią jego platformy. Zatem otwarty 
bank daje swoim klientom wybór, a  równocześnie agreguje 
usługi na potrzeby swoich użytkowników. Kiedy mamy do 
wyboru tysiąc różnych usług P2P, którą ostatecznie wybierze-
my? Ale właściwie wcale nie musimy wybierać. Niech zrobi to 
za nas otwarty bank.

Na tym polega piękno rynku. Czy wybieramy, co będziemy 
czytać na Facebooku i z którym kierowcą Ubera chcemy jechać? 
Czy raczej pozwalamy, by Facebook lub Uber zrobiły to za nas? 
Często zależy to od tego, ile mamy czasu i jak bardzo jesteśmy 
zainteresowani. W  bankowości funkcjonuje to w  ten sam 
sposób. 
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Model biznesowy otwartego banku

Jaki jest model biznesowy otwartego banku? Wygląda na to, że 
jest to najbardziej istotne zagadnienie, którym zajmuję się w tej 
książce, proszę więc o uwagę, bo do diagramów zamieszczo-
nych poniżej będę się często odwoływał w  jej dalszych czę-
ściach.

Pracuję nad tym modelem już od jakiegoś czasu. Poniższy 
rysunek ukazuje strukturę banku opartą na tym, że back office 
wytwarza produkty i usługi, middle office przetwarza transak-
cje i płatności, a front office oferuje bliskość i doświadczenia.

Twierdzę, że w starych bankach ery przemysłowej cała struktura 
front office, middle office i back office była oparta na rozwiąza-
niach zastrzeżonych i skierowana do wewnątrz. Teraz musi się 
przekształcić tak, by była otwarta i skierowana na zewnątrz. Jest 
tak dlatego, ponieważ w obszarze front office to właśnie w inte-
ligentnych urządzeniach rozwijają się relacje. Oprogramowanie 
plug and play pozwala każdemu na wprowadzenie własnego 
kodu za pośrednictwem interfejsów programistycznych w celu 
usprawnienia funkcjonowania middle office jako łącza pomię-
dzy front office i back office, a te interfejsy i aplikacje mobilne są 
zasilane danymi przetworzonymi z wykorzystaniem maszyno-
wego uczenia się i sztucznej inteligencji w chmurze.

W  rezultacie w  back office chodzi o  analitykę danych, 
w middle office – o interfejsy programistyczne, a we front office 
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Tworzy produkty
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Middle office
Przetwarza transakcje

Skoncentrowany
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– o  inteligentne aplikacje przeznaczone na inteligentne 
urządzenia.

Tylko te banki, które w ciągu najbliższych 10 lat będą w stanie 
przekształcić się, odchodząc od struktur monolitycznych, zin-
tegrowanych wertykalnie i zorientowanych fizycznie i wprowa-
dzając na ich miejsce struktury oparte na mikrousługach, 
otwartym rynku i zorientowane cyfrowo, przetrwają i będą  
dobrze prosperować.

Web 4.0 – lata 20. XXI wieku i internet rzeczy

Jesteśmy już u progu czwartej generacji internetu, u progu interne-
tu rzeczy, ale na dobre zacznie się on dopiero w latach 20. Oczywi-
ście, już dzisiaj mamy autonomiczne tesle, automatykę domową 
firmy Nest czy automatyczne rozwiązania dla domu SmartThings 
Samsunga, ale wciąż nie stanowią one głównego nurtu.

To się jednak zmieni, a  stanie się tak nie tylko z powodu 
urządzeń w internecie, ale dzięki całemu spektrum technologii od 
robotów, przez sztuczną inteligencję, aż po uczenie maszynowe, 
które zostaną połączone z internetem rzeczy. Te technologie już 
dziś oddziałują na wszystkie aspekty naszego życia, od oświetlenia 
ulic po modyfikacje genetyczne, i  przekształcają nasz świat 
w połączoną inteligentną strukturę. W każdej rzeczy można 
umieścić chip i uczynić ją inteligentną. Inteligentne drogi, inteli-
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gentne budynki, inteligentne miasta, bardziej inteligentni ludzie. 
W następnej dekadzie rozwoju internetu pojawi się szereg klu- 
czowych osiągnięć, dzięki którym będziemy mogli zacząć 
budować sieć semantyczną, czyli Web 5.0.

Inaczej mówiąc, bez względu na to, czy jesteśmy tego 
świadomi czy nie, budujemy inteligentną planetę, gdzie wszyscy 
i  wszystko będzie połączone i  będzie się ze sobą stale 
komunikować. Ile urządzeń będzie się ze sobą łączyć na plane-
cie przyszłości? Różnie szacuje się tę liczbę. Na przykład firma 
badawcza IHS Markit przewiduje, że do 2025 roku będzie się 
ze sobą komunikować 78 miliardów rzeczy.

Liczba urządzeń internetu rzeczy na rynku globalnym

Źródło danych: IHS.

McKinsey & Co, firma konsultingowa zarządzania strategicz-
nego, twierdzi, że będzie to rynek o wartości rzędu bilionów 
dolarów, który, po internecie mobilnym i sztucznej inteligencji, 
będzie w następnej dekadzie technologią o największej sile od-
działywania na gospodarkę świata.

Dla czytelników zainteresowanych podobnymi zestawienia-
mi Forbes sporządza coroczne podsumowanie tego, co firmy 
badawcze sądzą o internecie rzeczy, uwzględniając wiadomości 
z pierwszych stron gazet takie jak:

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 20252023

(miliardy)



59eWolucja cyfRoWa

•	 Bain przewiduje, że do roku 2020 roczne przychody sprze-
dawców w sektorze internetu rzeczy, handlujących sprzętem, 
oprogramowaniem i rozwiązaniami kompleksowymi, prze-
kroczą 470 miliardów dolarów

•	 General Electric przewiduje, że inwestycje w przemysłowy 
internet rzeczy powinny w ciągu następnych 15 lat przekro-
czyć 60 bilionów dolarów

Potencjalne skutki gospodarcze do 2025 roku 
(w bilionach dolarów, rocznie)

Źródło danych: opracowanie McKinsey Global Institute.

To naprawdę sporo

Na swoim przykładzie zastanawiam się, co będę miał – telewi-
zor, samochód, lodówka, system ogrzewania, komputer lub ta-
blet (lub jedno i drugie), smartfon, zegarek, urządzenie do mo-
nitorowania stanu zdrowia, najlepiej do połykania, żeby 
działało wewnątrz mnie, robot, który zajmie się domem, system 
alarmowy, konto psa, konta dzieci, zautomatyzowana asystent-
ka osobista – wszystko to w sieci. To znaczy ja sam będę miał 
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w sieci piętnaście rzeczy. Moja żona i moje dzieci też będą mia-
ły po kilka rzeczy, najprawdopodobniej każde z nich co naj-
mniej po pięć. Zatem w typowym gospodarstwie domowym 
w rozwiniętej gospodarce będzie przeciętnie trzydzieści urzą-
dzeń połączonych z internetem.

Biorąc pod uwagę to, że żyjemy w rozwiniętej gospodarce, 
będziemy mieli inteligentny rząd i administrację, które umiesz-
czą w internecie przeciętnie kolejne pięć rzeczy na osobę, na 
przykład urządzenia do monitoringu, sensory samochodowe na 
drogach, automatyczne systemy pobierania opłat, serwisy loka-
lizacyjne i tym podobne. Moja rodzina składająca się z czterech 
osób doda zatem – czy raczej rząd doda dla niej – następne 
dwadzieścia rzeczy do internetu. W rozwiniętej gospodarce 
online spodziewamy się więc minimum dziesięciu rzeczy połą-
czonych z internetem na osobę.

W gospodarkach rozwijających się i w krajach, gdzie część 
społeczeństwa jest wykluczona albo jest niższy stopień włącze-
nia (nowe internetowe technologie są mniej wykorzystywane), 
i tak będzie sporo rzeczy połączonych z internetem, które będą 
służyć ludziom. Na pewno urządzenia mobilne, ale również 
państwowe systemy monitorujące i bardziej inteligentna infra-
struktura. Na potrzeby tej książki dokonam bardzo ostrożnego 
szacunku i przyjmę, że dwie trzecie populacji Ziemi, która do 
2025 roku wzrośnie do ośmiu miliardów, będzie używać wielu 
urządzeń działających w sieci. Idąc dalej, uwzględnimy przyjęty 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych cel wzmocnienia 
integracji społecznej – to jeden z priorytetów zrównoważonego 
rozwoju – i możemy przyjąć, że tylko połowa ludzi na planecie 
będzie żyła w gorszych warunkach w porównaniu z dwoma 
trzecimi dzisiaj. Oznacza to, że będziemy mieli 4 miliardy 
ludzi, a każdy z nich będzie miał przeciętnie pięć rzeczy w in-
ternecie monitorujących jego aktywność, i cztery miliardy ludzi 
z dziesięcioma rzeczami (pięć z nich to kwestia stylu życia, 
drugie pięć – to efekt potrzeb państwa).



61eWolucja cyfRoWa

Daje to razem co najmniej 60 miliardów rzeczy w internecie. 
Wszystkie te rzeczy przez cały czas komunikują się ze sobą. To, że 
się komunikują, oznacza, że dysponują informacjami, a to z kolei 
oznacza, że mogą zawierać transakcje. Jeśli 60 miliardów rzeczy 
prowadzi wymianę i zawiera transakcje bez przerwy, dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, będziemy mieli do czynienia z bilionami 
transakcji. Nie byłbym zaskoczony, gdyby okazało się, że miliardy 
rzeczy będą zawierać biliony transakcji na minutę przez cały czas, 
a wartość pojedynczej transakcji będzie bardzo mała.

Jaki powinien być system finansowy, który obsłuży taką struk-
turę transakcji, i skąd będzie wiedział, które rzeczy mogą prowa-
dzić transakcje i z którymi rzeczami?

Wyczerpującą odpowiedź można znaleźć w  książce 
ValueWeb. Rodzą się jednak dwa zasadnicze pytania. Pierwsze, 
w jaki sposób maszyny będą uzyskiwać autoryzację do prowa-
dzenia wymiany w imieniu ludzi? Drugie, w jakich okoliczno-
ściach działania maszyn powinny być poddawane kontroli? Na 
przykład, kiedy moja lodówka zamawia dwanaście butelek bia-
łego wina, a wcześniej zawsze zamawiała sześć, to czy jest to 
pomyłka? Czy powinno to zostać zweryfikowane? Jak często 
człowiek będzie chciał sprawdzać, co robi jego lodówka lub te-
lewizor, samochód, dom czy inne urządzenia? I równocześnie: 
w jaki sposób bank dowie się, że lodówka lub telewizor, samo-
chód, dom czy inne urządzenie należy do danego człowieka 
i do wykonywania jakich czynności zostało autoryzowane?

Jest to kwestia, która w  naturalny sposób kieruje nas 
w  stronę dyskusji na temat cyfrowej tożsamości. Szczerze 
mówiąc, im więcej myślę o moim internecie rzeczy, tym częściej 
wydaje mi się, że moje rzeczy wejdą w skład mobilnego portfe-
la. Dlatego portfele firm Alipay (Chiny), Paytm (skrót od Pay 
through mobile, Płać mobilnie; Indie), Vipps (Norwegia) 
i Venmo/PayPal (Stany Zjednoczone) stają się kluczowe, ponie-
waż mogą obsłużyć wiele różnych rzeczy i zagregować płatno-
ści, których muszą dokonać.
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Właśnie do tego zmierzają działania podejmowane przez 
ApplePay. Przecież już teraz mam telefon komórkowy (iPhone), 
zegarek (AppleWatch), telewizję (AppleTV), samochód (już nie-
długo będzie to autonomiczny Apple Car) i inne urządzenia. 
Wszystkie są zarejestrowane na moim koncie Apple i za wszyst-
kie razem płacę używając ApplePay. Jaka byłaby zatem odpo-
wiedź na następujące pytanie: jeśli mamy miliardy urządzeń 
dokonujących bilionów transakcji na minutę o bardzo niewiel-
kich wartościach, jaki system finansowy powinien zostać użyty, 
żeby je wszystkie obsłużyć?

Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o tym. Nie musi to 
być blockchain (łańcuch bloków), systemy uczące się, analityka 
danych ani chmura – chociaż w back office wszystkie te tech-
nologie zapewnią nieznaną wcześniej efektywność. Jeśli jednak 
naprawdę chce się wyeliminować tarcie transakcyjne, najlep-
szym rozwiązaniem okazują się agregatory urządzeń – są one 
już dostępne i wykonują swoje zadania. Agregując urządzenia, 
możemy zagregować wykonywane przez nie transakcje, dzięki 
czemu umożliwimy stałe prowadzenie bilionów transakcji po-
między miliardami urządzeń i wystawienie zbiorczego rachun-
ku raz w miesiącu.

To tak dobry, a jednak wciąż słabo rozpoznany pomysł, że 
kiedy w końcu obudzimy się i zobaczymy, co ci ludzie robią, nie 
znajdziemy dla nich słów podziwu.

Web 5.0 – witajcie w Samancie

Posłuchajmy fragmentu dialogu z filmu Ona z 2013 roku: „To 
nie jest zwykły system operacyjny, ona ma świadomość”. Film 
opowiada o Theodorze, którego gra Joaquin Phoenix. Jest on 
samotnym pisarzem, który zaczyna korzystać z OS1, pierwsze-
go na świecie systemu operacyjnego mającego sztuczną inteli-
gencję. OS1 dopasowuje się do indywidualnych zwyczajów 
i potrzeb użytkownika i sprawia wrażenie żywej osoby dzięki 
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niezwykłości swojego głosu, którego użycza Scarlett Johansson. 
Tak pisze o tym IMDb:

„Theodore szybko ulega fascynacji Samanthą, głosem, 
którym komunikuje się z nim OS1. Kiedy zaczynają spę-
dzać coraz więcej czasu ze sobą, stają się sobie coraz bliżsi, 
aż w końcu zakochują się. Theodore, który ma świado-
mość, że zakochał się w systemie operacyjnym, nie może 
poradzić sobie z równocześnie ogarniającymi go uczucia-
mi ogromnej radości i mocnych wątpliwości. Samantha, 
jako system operacyjny, dysponuje potężną inteligencją, 
dzięki której jest w stanie pomóc Theodorowi tak, jak 
tylko ona potrafi. Ale czy będzie w stanie pomóc w roz-
wikłaniu wewnętrznego konfliktu człowiekowi, który za-
kochał się w systemie operacyjnym?”.

Brzmi naiwnie? Nie do końca. Samantha najprawdopodobniej 
pojawi się w naszych komputerach już w następnej dekadzie, 
a do roku 2030 zyska superinteligencję. To jeden z poziomów 
sztucznej inteligencji, którą szeregujemy w następujący sposób:
•	 Wyspecjalizowana sztuczna inteligencja (Artificial narrow 

intelligence, ANI) – sztuczna inteligencja, która specjalizuje 
się w jednej dziedzinie, na przykład taka, która jest w stanie 
pokonać szachowego arcymistrza w grze w szachy, ale jest to 
jedyna rzecz, którą potrafi.

•	 Uniwersalna sztuczna inteligencja (Artificial general inteli-
gence, AGI) – sztuczna inteligencja, która osiąga i przewyższa 
poziom inteligencji ludzi, co znaczy, że jest w stanie „rozumo-
wać, planować, rozwiązywać problemy, myśleć abstrakcyjnie, 
rozumieć złożone idee, uczyć się szybko i zdobywać wiedzę 
na podstawie doświadczeń”. Inteligencja tego poziomu prze-
chodzi test Turinga, w którym naukowcy nie są w stanie od-
różnić, czy kontaktują się z maszyną, czy z człowiekiem.

•	 Sztuczna superinteligencja (Artificial super intelligence, ASI) 
– sztuczna inteligencja, która osiąga poziom równy inteligen-
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cji całej ludzkości, „w zakresie od trochę bardziej inteligentna 
do bilion razy bardziej inteligentna”. To inteligencja epoki, 
w której maszyny panują na Ziemi i uczą się od siebie za po-
średnictwem Skynetu, jak w serii filmów o Terminatorze.

Co ciekawe, w większości filmów science fiction przyszłość jest 
przedstawiana jako przerażająca i mroczna, jak na przykład 
w filmach Terminator czy Ex machina, jest ona jednak znacznie 
bardziej zniuansowana. Często zdarza mi się szukać w historii 
wyobrażeń przyszłości i znajduję rzeczy takie jak opracowanie 
receptury coca-coli, która ma uwolnić ludzi od lęku przed szyb-
kimi zmianami:

„1886 – pułkownik John Pemberton opracowuje receptu-
rę coca-coli. Został on ranny w wojnie secesyjnej i uzależ-
nił się od morfiny. Postanawia wynaleźć napój, który ule-
czyłby go z  nałogu, i  uzyskuje kokainowe wino, do 
którego wyrobu są używane liście koki (źródło kokainy) 
i orzechy koli (źródło kofeiny). Ostatecznie coca-cola staje 
się powszechnie dostępna, sprzedawana jest jako lekar-
stwo na stoiskach z  wodą sodową w  całych Stanach 
Zjednoczonych, a Pemberton twierdzi, że leczy ona rów-
nież impotencję, bóle głowy i niestrawność2”.

Na przełomie XIX i XX wieku szybki rozwój technologii, od 
linii kolejowych, poprzez produkcję przemysłową, do pojawie-
nia się samolotów i ruchomych obrazów oznaczał, że ludzie ży-
jący w epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej mocno się obawia-
li, co przyszłość kryje w zanadrzu. Była to przecież również 
epoka Herberta George’a Wellsa snującego opowieści o inwazji 
obcych w Wojnie światów i mrożącej krew w żyłach historii Ma-

2 Zob. 128 years of Coca-Cola and its many brand extensions, „Campaign”, 
czerwiec 2014.
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szyna staje Edwarda Morgana Forstera. Jeśli ktoś nie czytał tej 
drugiej, polecam. Poniżej krótki opis:

W świecie przyszłości ludzie, w wyniku jakiejś katastrofy, 
która zatruła powietrze na naszej planecie, zaczęli żyć 
w odosobnieniu pod ziemią. Maszyna jest czymś w rodza-
ju serwisu Skype, za którego pośrednictwem ludzie pro-
wadzą swoją jedyną aktywność – dzielenie się myślami 
i wiedzą. Dwójka głównych bohaterów, Vashti i  jej syn 
Kuno, żyje na przeciwległych krańcach świata. Pewnego 
dnia Kuno opowiada Vashti o tym, że bez pozwolenia 
wydostał się na powierzchnię ziemi. Nie wziął ze sobą 
również urządzenia podtrzymującego funkcje życiowe, 
które rzekomo jest niezbędne, żeby przeżyć w trującej at-
mosferze. Na powierzchni dostrzega innych ludzi żyją-
cych poza światem kontrolowanym przez Maszynę. 
Zostaje jednak ujęty i Maszyna grozi mu „bezdomnością”, 
jak nazywa wygnanie z podziemnego świata i zesłanie na 
powierzchnię ziemi, co oznacza pewną śmierć w wyniku 
narażenia na skażone powietrze.

Z  biegiem czasu mają miejsce dwa wydarzenia. 
Pierwsze: zostaje zlikwidowany aparat podtrzymujący 
funkcje życiowe, konieczny, jeżeli chciało się odwiedzić 
świat nadziemny. Drugie: zostaje ustanowiona swego ro-
dzaju religia, w której obiektem kultu staje się Maszyna. 
Ludzie zapominają, że to oni zbudowali Maszynę, i trak-
tują ją jak boską istotę, której potrzeby są ważniejsze niż 
ich własne. Tym, którzy nie akceptują boskości Maszyny, 
grozi „bezdomność”. Ludzie oddają się bez reszty 
Maszynie i zaczynają czcić ją bez zastanowienia, ale i bez 
zapewnienia obsługi technicznej.

Nie zdradzę już niczego więcej, z wyjątkiem powtórzenia tytu-
łu w kontekście tego, co czytelnicy przeczytali powyżej: co bę-
dzie, kiedy Maszyna stanie?
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Miałem rację? Przyszłość nas przeraża, prawda?
Jednak kiedy spoglądamy w przeszłość z perspektywy czasu, 

nie wydaje się ona wcale przerażająca. W rzeczywistości, jest 
raczej prozaiczna. Radziliśmy sobie w czasach, kiedy nie mieli-
śmy samochodów. Byliśmy w stanie żyć bez smartfonów. Bez 
Maszyny Facebooka też dawaliśmy sobie radę.

Kiedy zatem wybiegam w przyszłość i zastanawiam się, jak 
będzie wyglądał internet za dwadzieścia lat, nie mam oczywi-
ście pewności, ale wszystko wskazuje na to, że będzie on świa-
domością. Będzie wszędzie wokół nas, będzie wszystkim stero-
wał, będzie dysponował superinteligencją wbudowaną w roboty, 
które będą wyglądać jak ludzie, i w ludzi, którzy w swoich cia-
łach będą mieli robotyczne części.

Część osób nazywa to Siecią semantyczną, a jej powstanie 
zapowiedziano wiele lat temu. Termin „Sieć semantyczna” 
został ukuty przez Tima Bernersa-Lee w 2001 roku w artykule 
opublikowanym w „Scientific American”, którego współautora-
mi byli James Hendler i Ora Lassila. Zdefiniowali ją jako inter-
net, który „umożliwi maszynom rozumienie semantycznych 
dokumentów i danych, a nie ludzkiej mowy i pisma”.

Od tamtej pory stał się terminem-wytrychem używanym 
przez wiele osób do opisania sieci w momencie, kiedy już się 
przebudzi. To znaczy wtedy, kiedy internet będzie wszechobec-
ny i świadomy. Bez względu na to, jak go nazwiemy, jest w za-
sadzie oczywiste, że do 2030 roku będziemy mieli sieć pokry-
wającą całą planetę, z urządzeniami inteligentnie prowadzącymi 
wymianę w tej sieci. Roboty będą miały inteligencję taką jak 
ludzie, a w wielu wypadkach wyższą. Będziemy podróżować 
jako gwiezdni turyści i najważniejszymi umiejętnościami będą 
kreatywność i nauka, a nie handel i sprzedaż. Nadal będziemy 
musieli jeść i pić, będziemy potrzebować rozrywki i opieki me-
dycznej, ale ponieważ wiele tych potrzeb będzie zaspokajanych 
przez maszyny, będziemy żyć życiem znacznie udoskonalonym 
w stosunku do tego, jakie wiedliśmy wcześniej. Bardzo prawdo-
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podobne jest również to, że do tego czasu zautomatyzujemy 
większość zadań obsługowych, jak również wiele tych, które 
dzisiaj wymagają zdolności poznawczych, takich jak usługi bro-
kerskie i inwestycje giełdowe.

Co będziemy wtedy robić? Próbowałem już odpowiedzieć na 
niektóre z tych pytań we wstępie do tej książki – będziemy na-
prawiać roboty, tworzyć systemy następnej generacji, uzdrawiać 
świat, serwisować nasz statek kosmiczny. Wszystko to brzmi jak 
fantastyka naukowa, ale jak często powtarzam, spora część fan-
tastyki naukowej staje się rzeczywistością. Przyczyna, dla której 
w epoce wiktoriańskiej pisano przerażające książki o dystopiach 
przyszłości, jest taka sama, jak przyczyna, dla której dzisiaj 
o dystopiach przyszłości kręci się przerażające filmy. Dobrze się 
sprzedają. A  sprzedają się dobrze, bo ludzie boją się zmian. 
Przyszłość natomiast zmienia się nieustannie.



NASZA 
CZWARTA 

REWOLUC JA

CHR IS  SK INNER

C
H

R
IS

 S
K

IN
N

ER

www.poltext.pl

CYFROWI 
LUDZIE

FINANSE, BIZNES, INTERNET

C
Y

FR
O

W
I LU

D
Z

IE

ISBN 978-83-7561-717-7

P01101101
Cena 54,90 zł 

Cyfryzacja wszystkiego jest wszechobecna. Jako „cyfrowi ludzie” żyjemy w cza-
sach czwartej rewolucji. Pierwszą było powstanie człowieka, drugą rozwój 
cywilizacyjny, a trzecią globalizacja handlu. Czwarta rewolucja to cyfryzacja. 
Technologie cyfrowe całkowicie zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy, 
pracujemy, kupujemy i sprzedajemy oraz spędzamy wolny czas. Największe 
zmiany dokonały się i nadal dokonują w gospodarce. Cyfryzacja zmusza firmy 
do tworzenia i błyskawicznego wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych. 
Internet całkowicie zmienił relacje firm z klientami. Sztuczna inteligencja, na 
dobre i na złe, na trwałe wdarła się do świata biznesu. Skutki tych procesów 
są dla wszystkich coraz bardziej i coraz szybciej odczuwalne. A to dopiero po-
czątek czwartej rewolucji, „naszej rewolucji cyfrowych ludzi”.

Cyfrowa rewolucja umożliwia niezwykle szybkie tworzenie bogactwa, ale równie 
szybko potrafi zniszczyć tradycyjne firmy. Książka zawiera kapitalne studium 
przypadku firmy FinTech o nazwie Ant Financial należącej do Grupy Alibaba. 
Ta powstała w 2014 roku firma jest obecnie wyceniana na 150 mld dolarów! 

„Cyfrowi ludzie” nie mają gdzie się schować przed skutkami cyfrowej rewolucji. 
Jedyne, co mogą zrobić, to się dostosować. Chris Skinner barwnie i przekonująco 
opisuje, jak mogą to zrobić.

Mamy do czynienia nie z rewolucją przemysłową czy techno-
logiczną, ale z rewolucją dotyczącą ludzkości, zmieniającą całe 
nasze człowieczeństwo. Ogromne znaczenie rewolucji cyfrowej 
prowadzącej do ustanowienia czwartej epoki w dziejach ludzkości 
polega na tym, że po raz pierwszy w historii wszyscy jesteśmy 
połączeni ze sobą w czasie rzeczywistym.

Cyfryzacja naszej planety doprowadzi do głębokich zmian. Wszy-
scy ludzie na Ziemi zostaną włączeni do sieci i każdy będzie 
mógł rozmawiać, prowadzić wymianę handlową i dokonywać 
transakcji w czasie rzeczywistym z każdym. W przeciwieństwie 
do rewolucji przemysłowej, w wyniku której szansę na bogacenie 
się i prowadzenie handlu zyskała jedynie ograniczona liczba 
osób, trwająca teraz rewolucja cyfrowa jest dla nas wszystkich.

Witajcie w czwartej rewolucji ludzkości i szykujcie się na najwięk-
szą zmianę, jaką widział nasz świat od czasu, kiedy w XVII wieku 
opatentowano pompę parową.

[ze Wstępu]
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Powadzi popularny blog na temat finansów thefinanser.com. 
Jego bestsellerowa książka Digital Bank zawiera wszechstronną 
analizę batalii o cyfrową bankowość i przegląd strategii konku-
rencyjnych dla firm. Inna znana książka jego autorstwa ValueWeb 
opisuje oddziaływanie sektora FinTech oraz to, jak technologie 
mobilne i rozproszonych rejestrów zmieniają oblicze finansów, 
tworząc internet wartości. Chris Skinner jest również autorem 
wielu książek poruszających szeroki zakres zagadnień: od europej-
skich regulacji dotyczących bankowości przez kryzys kredytowy 
po przyszłość bankowości.

Dyrektor niezarządzający firmy konsultacyjnej w zakresie FinTech 
o nazwie 11:FS. Uznany za jedną z najbardziej wpływowych osób 
w bankowości przez  „The Financial Brand”, Tytana FinTechu przez 
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Światowego i Światowego Forum Ekonomicznego.
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