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Wizja

• ….Projekcja celów na przyszłość na podstawie 
rzeczywistych uwarunkowań oraz naszych 
możliwości i ambicji…

• …..Zbiór dążeń i aspiracji…

• …..Wiarygodny plan i motywator….

• ….Kompleksowe, zintegrowane podejście….



Wizja globalna

• Raport o stanie technologii informacyjnych 
(Insead, 2012)

• Sześć miar cyfryzacji: powszechność, cena, 
niezawodność, szybkość, użyteczność oraz 
umiejętności użytkownika

• Wpływ na gospodarkę, społeczeństwo oraz 
jakość administracji

• Czynniki sukcesu: priorytet narodowy, 
skoordynowane, zintegrowane zarządzanie, 
wielowymiarowe, kompleksowe podejście, 
konkurencyjność i popyt

Prezentator
Notatki do prezentacji
Perspektywa globalna na cyfryzację zaczerpnięta jest z raportu o stanie technologii informacyjnych w roku 2012 przygotowanym w INSEADTrudno jest ocenić stan zaawansowania cyfryzacji. Zaproponować można sześć miar: powszechność (ubiquity), cena (affordability), niezawodność (reliability), szybkość (speed), użyteczność (usability), umiejętności użytkownika (skill)Cyfryzacja wpływa na wszystkie elementy naszego życia, w szczególności na gospodarkę (szybszy przyrost produktu krajowego brutto, zwiększenie poziomu zatrudnienia, większa innowacyjność), społeczeństwo (lepsza jakość życia) i jakość usług świadczonych przez administrację (większa przejrzystość działania, lepsze relacje miedzy rządem a obywatelem, nowe szanse edukacyjne) Sama infrastruktura nie wystarczy by zmaksymalizować korzyści z cyfryzacji. Czynniki sukcesu obejmują: podniesienie cyfryzacji do rangi priorytetu narodowego, zapewnienia zintegrowanego, skoordynowanego zarządzania, przyjęcie wielowymiarowego, kompleksowego podejścia, zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w ramach przyjętych rozwiązań koniecznego do zapewnienia inwestycji oraz zapewnienie popytu na e-usługi poprzez wystarczającą dostępnośćPolska już jest zieloną wyspą w kryzysie i tygrysem gospodarczy. Wykorzystanie korzyści cyfryzacji umożliwi cyfrowy impet konieczny do dalszej transformacji
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Tygrysy

• Polska tygrysem? 
• Rozwój cyfryzacji ma bezpośrednie 

przełożenie na rozwój gospodarczy, 
tworzy miejsca pracy i zwiększa 
innowacyjność przedsiębiorstw

• Pozostaje wiele wyzwań: 
niedocenianie roli cyfryzacji dla 
transformacji oraz brak 
koordynacji, dominacja podejścia 
technicznego, brak systemu 
wprowadzania udoskonaleń



Sukces jest 
w zasięgu ręki

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na wykresie pokazane są pozycje krajów w rankingu Network Readiness Index co zinterpretować można jako stan cyfryzacji według danych prezentowanych przez Światowe Forum EkonomiczneKraje najbardziej zaawansowane są zakreślone na czerwono, następnie pomarańczowo, brązowo niebiesko i zielonoStan cyfryzacji w Polsce na podstawie tych danych wygląda zadowalająco na tle regionu, aczkolwiek jest jeszcze wiele do zrobienia by stała się nie tylko tygrysem gospodarczym jak to ujął Profesor Brzeziński, ale również tygrysem w zakresie cyfrowym



Gazele

• Cyfryzacja szansą szczególnie dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, które zyskują na 
eliminacji barier rynkowych i administracyjnych

• Szansa dla ludzi młodych, których wejście na 
rynek pracy jest trudniejsze w kryzysie

• Nowoczesne technologie kluczem do szybszego 
rozwoju (Digital Enabler)

• Kompleksowy wpływ cyfryzacji na gospodarkę: 
innowacyjność, zmniejszanie technologicznych, 
ekonomicznych i mentalnych barier, 
sprawniejsza administracja



CV mobilnego
europejczyka

Prezentator
Notatki do prezentacji
Wykres u góry pokazuje rozwój mobilnego Europejczyka, natomiast wykres na dole demonstruje związek między cyfryzacją a jakością życiaPodobnie jak cyfryzację, jakość życia jest pojęciem trudno mierzalnymW tym przypadku, wykorzystana została zależność między poziomem cyfryzacji w danym kraju mierzonym według sześciu miar wspomnianych wcześniej oraz tak zwanego Better Life Index, czyli wskaźnika lepszego życia wyliczonego przez OECD będącego składową szeregu czynników świadczących o jakości życiaAbsolwent ekonomii na SGH i prawa na UWStudia podyplomowe w SussexStypendysta Departamentu Stanu w USA oraz MSZ we FrancjiSpecjalista ds. budżetuNegocjator członkostwa w UEDyrektor DepartamentuPodsekretarz StanuCzłonek GabinetuSekretarz Stanu



Skok 
w przyszłość?

• Wizja transformacji cyfrowej powinna tworzyć 
się wokół potrzeb i życzeń przedsiębiorców, 
mobilnych Europejczyków  i tych, którzy musza 
uniknąć wykluczenia

• Cyfryzacją jest szczególną szansą dla gazel, 
firm małych i średnich stanowiących podstawę 
gospodarki

• Sprawna, niewidoczna, samodoskonaląca się 
administracja jest dziś dla Polski wyzwaniem, 
ale wszystkie czynniki sukcesu odnajdujemy w 
raporcie Państwo 2.0





Dziękuję za uwagę

Pytania?


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12

