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Nakreślając predykcje rynkowe, należy uwzględnić
to, że w perspektywie średnio- i długookresowej
zmieni się sam handel oraz pojawią się nowe
modele biznesowe. Obecnie najciekawsze trendy
w sektorze handlu to: cross-border, q-commerce,
green commerce, live commerce, e-grocery,
a także rosnąca rola marketplace.
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01/
Architektura MACH jako dominująca
odpowiedź na dynamicznie
zmieniające się oczekiwania klientów
Rosnąca liczba punktów interakcji z klientem w kanale cyfrowym sprawi,
że organizacje będą się musiały przestawić na model architektury,
który obsłuży nie tylko obecne, ale również wszystkie przyszłe kanały.
Architektura MACH (microservices, API, cloud, headless) stanie się
dominującą wśród ﬁrm sprzedających w modelu omnichannel.

02/ Upowszechnienie się modeli SaaS i PaaS
To trend, za którym podążają najwięksi producenci (np. Adobe,
SAP, Salesforce, etc.) i pewne jest, że za 5 lat SaaS będzie
powszechny nie tylko wśród małych i średnich ﬁrm tak jak
dziś, ale także wśród dużych ﬁrm. Rozwiązania platformowe
oparte będą o Cloud. Również platformy klasy enterprise,
takie jak: Oracle, Magento/Adobe, Commercetools, SAP Hybris
i inne, będą udostępnione jako rozwiązania SaaS lub PaaS
(te drugie są już dziś dostępne, ale rynek enterprise się
do tych rozwiązań dopiero przekonuje).

03/ Voice commerce i VR wchodzą na salony
Dynamiczny wzrost znaczenia zamawiania towaru głosem
(do 10-15 % udziału globalnie) przy jednoczesnym
stopniowym, ale postępującym wypieraniu tradycyjnych
sklepów rozwiązaniami na bazie VR (wirtualne
przymierzalnie, okulary, wizualizery pomieszczeń).

04/ Agregatory transakcji dla konsumentów
podbijają rynek

Piotr Wrzalik
MANAGING PARTNER

05/ Wszechobecność ekranów dotykowych
i rozwój sklepów samoobsługowych
Nastąpi ewolucja tradycyjnych sklepów polegająca
na stałym upowszechnianiu się ekranów dotykowych
(rozwiązanie jest już teraz dostępne np. w sklepach
eobuwie.pl). Dynamicznie będzie się rozwijał koncept
sklepów bezobsługowych (obecnie wdrażany przez
Amazon „Just Walk Out”), który w Polsce wprowadza
teraz np. Żabka - Żappka Store oraz automaty
vendingowe, które są substytutami tradycyjnych
sklepów spożywczych.

Powstanie całej rodziny rozwiązań umożliwiających
konsumentom zarządzanie ich procesem zakupowym
(zakupy, transakcje, abonamenty, gwarancje, rachunki, etc)
w sposób zintegrowany w ramach jednej platformy/aplikacji.
Agregatory nie będą koncentrowały się tylko na samych
transakcjach, ale także na zakupionych produktach –
ich serwisem, cyklem życia, aktualizacją oprogramowania,
pojawieniem się nowych modeli, etc.
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06/ Era Industry 5.0
Następna fala robotyzacji i automatyzacji.
Sterowanie przez sztuczną inteligencję
usunie pracowników ﬁzycznych z hal
fabrycznych, prowadząc do w pełni
autonomicznych jednostek produkcyjnych.
Koncept IIoT (Industrial IoT) będzie
wspierany przez upowszechnianie się
standardu mobile 6G i rozwiązań open
source i open standard.

07/
Naprawa wymogiem legislacyjnym
w krajach rozwiniętych
Prawo wymusi tworzenie produktów lepszej jakości, naprawialnych i/lub w pełni
recyklowalnych. Produkty będą użytkowane dłużej i będą naprawiane, aby być bardziej
ekologiczne. Tego zaczną wymagać społeczeństwa i przepisy prawne. Producenci
zaadaptują się dzięki kontrolowaniu kompletnego cyklu życia produktu – od produkcji
przez sprzedaż, aż do ostatecznego recyklingu. Gdy to nastąpi, w ich interesie będzie
produkowanie naprawialnych i trwałych produktów.

08/ Metaverse nowym kanałem sprzedaży
– pojawi się termin Meta-Commerce

Grzegorz Rudno-Rudziński
MANAGING PARTNER
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Rozwój równoległej wirtualnej rzeczywistości przyspieszy,
między innymi dzięki planom inwestycyjnym ﬁrmy Meta
(d. Facebook). Meta-Commerce przypominać będzie gry,
w których klienci będą kupować w wirtualnej rzeczywistości.
Dla 5% konsumentów w krajach rozwiniętych Metaverse
stanie się miejscem, gdzie realizują większość swoich
potrzeb zakupowych. Ten odsetek będzie dynamicznie
wzrastał w kolejnych latach.

contact@unitygroup.com

09/
Próbowanie
Próbowanie zamiast
przed
impulsowego
zakupem kupowania
Dominować będzie maksymalne próbowanie i testowanie
produktu przed podjęciem decyzji zakupowej. Kupujący
online będą mogli „poczuć” produkt. Firmy handlowe
umożliwią klientom rzeczywiste doświadczanie produktów
zmysłami (zapach, smak, wrażenia dotykowe).
Upowszechnią się technologie „internet-senses”.
W podobnym celu będą wykorzystywane technologie
AR i VR, które znajdą szersze zastosowanie.

Tomasz Gutkowski
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

11/ Nowe oblicze dostawy dzięki upowszechnieniu
się paczkomatów i dronów

10/ Spada potrzeba posiadania produktów
na własność, dynamicznie rozwija się rynek
wypożyczania, time-shares czy abonamentów
Z uwagi na względy etyczne i prawodawstwo związane
z globalnym ociepleniem nastąpią duże inwestycje w „gospodarkę współdzielenia” (ang. sharing economy). Coraz większą
rolę odgrywać będą zarówno platformy cyfrowe oparte
na społecznościach (współdzielenie narzędzi, urządzeń,
pojazdów, itp.), jak i czysto komercyjne (karnety samochodowe,
zakup udziałów czasowych w pojazdach, ciężki sprzęt).
Wynajem stanie się coraz powszechniejszy i coraz bardziej
dostępny. Popularyzacja autonomicznych pojazdów i dalsza
optymalizacja kosztowa last-mile delivery zwiększy atrakcyjność i opłacalność tych modeli.
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W skupiskach miejskich paczkomaty staną się standardem
dostaw (będą tańsze niż dostawa pod drzwi, bezpieczniejsze,
będą miały lodówki, itd.). Nowe osiedla będą już projektowane z paczkomatami jako integralną częścią, a niektóre będą
połączone z mieszkaniami co oznacza zautomatyzowanie
doorstep-delivery. W bardziej oddalonych i mniej zaludnionych obszarach, dostawy realizowane będą przez drony.
Także tam paczkomaty zostaną częścią systemu dostaw
i będą jednocześnie lądowiskiem dla dronów.
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12/
Handel stanie się w pełni cyfrowy
Za 25 lat ok. 75% zakupów w krajach rozwiniętych odbywać się będzie w kanałach
online (web, mobile, Metaverse, Neuralink, autonomiczne). Pozostałe 25% będzie także
w dużym stopniu zdigitalizowane, powszechne staną się w pełni zautomatyzowane
sklepy, w których nie potrzeba ludzkiej obsługi. Ten podział pozostanie stabilny,
gdyż klienci będą chcieli mieć dostęp do różnych kanałów sprzedaży. To oznacza,
że omnichannel zostanie z nami na długo.

Dominik Janes
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
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13/ Łańcuchy dostaw i e-handel wejdą
do Układu Słonecznego
Pierwsze ﬁrmy (być może Amazon lub BlueOrigin) zaczną
oferować dostawy na orbitę Ziemi i Księżyc (astronautom,
gościom hotelowym, stałym mieszkańcom). Wydobywanie
minerałów na księżycach i asteroidach zacznie być rentownym
- często lukratywnym biznesem rozszerzającym zasięg handlu
B2B o kosmos.

14/ Pełny recykling stanie się powszechnie dostępny
i prawnie wymagany
Dzięki tanim źródłom energii (odnawialne + jądrowe)
w połączeniu z postępem w nano- i biotechnologii możliwe
stanie się wydobycie surowców i energii ze wszystkiego,
co wyrzucamy.

15/ Nowy wymiar identyﬁkacji produktów z pełną
historią w chmurze
Upowszechnią się rozwiązania śledzenia pełnej historii
produktu oparte na standardach open source i technologii
blockchain. Na początku będą one stosowane do produktów
o dużej wartości, ale wkrótce będzie możliwe śledzenie także
elementów kosztujących parę dolarów (dzięki ciągłemu
dynamicznemu spadkowi cen pamięci masowej).

Konrad Pabiańczyk
CORE OFFER LEAD DATA SCIENCE

16/
Nowy, hiperspersonalizowany wymiar brandu
Produkty konsumenckie, w szczególności takie jak FMCG, będą hiperpersonalizowane i zaczną spełniać bardzo indywidualne
preferencje, czy pragnienia klientów. To spowoduje powstanie niezliczonej ilości wersji tych samych produktów, a co za tym
idzie niezliczonej ilości indywidualnych brandów. Marka (w obecnym znaczeniu tego słowa) przestanie istnieć, a każdy z nas
będzie adresatem – a właściwie kreatorem - dedykowanej i skrojonej pod jego indywidualnie potrzeby unikalnej marki.
To diametralnie zmieni sposób, w jaki ﬁrmy handlowe tworzą oferty i komunikują się z klientem.
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17/ Nowy wymiar identyﬁkowania emocji
Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwoli identyﬁkować
emocje osób, wychwytywać niuanse w ich tonie głosu, doborze
słów i wrażliwości. Przełoży się to np. na lepsze dostosowanie
reakcji/oferty bezpośrednio do potrzeb klientów, czy pełniejszą
identyﬁkację możliwości pracowników, aby uniknąć wypalenia,
wspierać ich rozwój i wypełniać luki powstające w pracy
zdalnej lub hybrydowej.

18/ Inteligentny UI
Interfejs użytkownika będzie automatycznie dostosowywał
witryny i funkcje aplikacji, aby reagować na frustrujące punkty
kontaktu, usuwając je, naprawiając lub dopasowując. Zautomatyzowane testy AB są już powszechne, a inteligentny UI jest
dwa kroki dalej. UX będzie zaprojektowany wokół pożądanych
doświadczeń. Wskaźniki wyjścia lub porzucania koszyka
spadną, ponieważ zachowanie użytkownika będzie dawało
natychmiastową informację zwrotną na danej witrynie.

19/ Zakupy wyszukiwarką obrazów
Obecnie aplikacja Shazam pozwala zidentyﬁkować utwór
po prostu przez aktywację mikrofonu. W ciągu 5 lat aparat
w każdym smartphonie pozwoli wyszukać i od razu zakupić
produkty, które klient znajdzie w dowolnym miejscu. W nieco
dalszej perspektywie będzie je można także wydrukować w 3D,
jeśli nie są już produkowane i nie znajdują się w magazynie.

20/
Predykcyjne
i personalizowane
zarządzanie
zamówieniami
Inteligentne urządzenia i tzw. wearables będą
automatycznie zamawiać produkty, takie jak
artykuły spożywcze, suplementy diety lub ubrania
treningowe. Dostawy będą personalizowane
i dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Na przykład ﬁrma dostarczająca wino będzie
wiedziała, że przysyła klientowi większą ilość,
ponieważ wyprawia on przyjęcie w sobotę,
a lodówka będzie wiedziała, kiedy kupić mleko
czy sok (w większej ilości na niedzielny poranek
po przyjęciu).

Konrad Pabiańczyk
CORE OFFER LEAD DATA SCIENCE
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Konrad Pabiańczyk
CORE OFFER LEAD DATA SCIENCE

21/ Zautomatyzowane inspekcje i konserwacja
Elektronika użytkowa będzie automatycznie wzywać
do konserwacji i naprawy. Lodówka, czy drukarka 3D będzie
samodzielnie zamawiać serwis. Użytkownicy nie będą
musieli składać regularnych zamówień ponieważ produkty
będą wyposażone w czujniki monitorujące, które będą
chroniły sprzęt przed awarią.

24/

22/ Hiperpersonalizacja przestrzeni publicznej
Reklamodawcy, instytucje czy sklepy wykorzystają indywidualne informacje np. o ubraniu, zachowaniu i inne metadane,
aby dostosować wyświetlacze do konkretnych osób
poruszających się w przestrzeni publicznej. Już dziś
użytkownicy widzą personalizowane przekazy w wyszukiwarce internetowej, wkrótce trend ten rozszerzy się
i będzie dotyczył ﬁzycznej powierzchni m.in. handlowej.

23/ Zaawansowane boty realizujące zakupy B2B
Specjalnie zaprojektowane boty będą mogły samodzielnie
zamawiać towar i negocjować z dostawcami. Będą mieć
pełną informację dotyczącą zamówień: ile, kiedy, od kogo
i za ile. To zwiększy efektywność transakcji na rynku
i zastąpi konieczność żmudnych rozmów obu stron.

2
12

Styl życia oparty
na DNA i personalizacji
Sekwencjonowanie DNA będzie znacznie tańsze
i powszechne. Dieta i suplementy każdej osoby
będą dostosowane do konkretnego DNA. Taki styl
życia będzie maksymalnie chronił przed zachorowaniem oraz zapewni najbardziej efektywne
warunki pracy dla organizmu. Wpłynie on także na
decyzje zakupowe i zdecyduje o rozwoju lub
spowolnieniu wielu branż.

contact@unitygroup.com
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25/
Dominacja AI
Pracownicy będą zarządzani przez sztuczną inteligencję, która będzie pomagała im osiągnąć ich pełny
potencjał i się rozwijać, będzie ich wspierała i rozwiązywała ich problemy. Sztuczna inteligencja będzie
nawet w stanie zarządzać zespołami czy projektami.
Kuchnie, sklepy spożywcze, a nawet domowe spiżarnie będą zasilane przez sztuczną inteligencję, która będzie
zarządzała ilością zamawianej i konsumowanej żywności. Wpłynie to również bezpośrednio na plany produkcji
żywności, aby zarządzać nadwyżkami i unikać marnotrawstwa.
Życie będzie przebiegać na autopilocie. Wszystkie indywidualne sprawy, które dziś wymagają naszej uwagi
i zarządzania, takie jak podróże, zdrowie czy kalendarz, zostaną załatwione przez sztuczną inteligencję. Dobierze
ona nawet plan zgodny z naszymi marzeniami, który pozwoli je jak najszybciej i jak najefektywniej zrealizować.
Zaawansowana sztuczna inteligencja będzie prowadzić politykę gospodarczą w celu maksymalizacji
wydajności i efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zminimalizowaniu wpływu na środowisko.
Gospodarka centralnie planowana stanie się możliwa dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego.

Dominik Janes
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
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26/
Chmura jako dominujący
model architektury
Chmura wraz z dalszym rozwojem Internetu i spadającymi cenami
pamięci masowej będzie ewoluować w kierunku bycia częścią
normalnej infrastruktury, podobnie jak sieć elektryczna czy
wodociągowa. Upowszechnienie Edge Computing zminimalizuje
czas dostępu do danych i usług chmurowych.

27/ Upowszechnią się technologie Blockchain
Wzrośnie popularność NFT czy wymiany danych ﬁnansowych,
natomiast wyczerpie się koncept zdecentralizowanych
i nieuregulowanych kryptowalut, zostaną one wycofane
lub zablokowane w większości krajów.

Dominik Janes
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

28/ Wszechobecna łączność
5G we wszystkich gęsto zaludnionych obszarach, szerokopasmowe łącze satelitarne - w każdym miejscu na kuli ziemskiej.

29/ Metaverse
Metaverse jeszcze nie w mainstreamie, ale wcześni użytkownicy
zaczną migrować tam swoje życie socjalne i biznesowe.

30/ Fragmentacja Internetu ze względów
geopolitycznych

31/ Aktywa cyfrowe staną się częścią standardowego
portfolio inwestycyjnego
Sztuka, nieruchomości w Metaverse, itp. spowodują nową
falę hossy na rynkach, ponieważ inwestorzy dojdą
do wniosku, że nie ma naturalnych ograniczeń w ekspansji
aktywów w wirtualnym świecie.

Sieć przestanie być wolną i globalną społecznością. Cenzura
i śledzenie użytkowników będzie powszechne w niektórych
krajach. Reżimy autokratyczne zaczną ograniczać przepływ
informacji poza granice kraju. W skrajnych wypadkach lokalny
Internet będzie w pełni odcięty od reszty świata.

Trendy i Prognozy / Na kolejne 25 lat

15

WEB 3.0 (I WIĘCEJ...)

Predykcje
na najbliższe
15 lat

32/ Upowszechni się waluta cyfrowa
Nie jako zdecentralizowany, oparty
na blockchain, utopijny sen zwolenników
kryptowalut, ale jako ekosystem stworzony
i utrzymywany przez banki centralne,
banki detaliczne/inwestycyjne i start-upy
z branży ﬁntech.

33/
Metaverse wejdzie do mainstreamu
Metaverse wejdzie do mainstreamu i zacznie być nazywany Web 4.0. Rozpocznie się wyłanianie
prawdziwego wirtualnego świata. Pojawią się ﬁrmy, które działają wyłącznie tam, niektóre będą
prowadzone przez sztuczną inteligencję. Metaverse zacznie oferować pełne doznania np. kombinezony
z wyczuwalną informacją zwrotną. Wcześni użytkownicy będą tam spędzać 80% swojego czasu.

34/ Wszechobecny nadzór
Będzie on wspierany przez sztuczną inteligencję
i przetwarzanie w chmurze w celu przesiewania
generowanych danych. Jego użycie będzie prawnie
ograniczone w liberalnych demokracjach, ale stanie się
on głównym instrumentem ucisku dla autorytarnych reżimów.

Sebastian Błaszkiewicz
SALES DIRECTOR
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35/ Nowa, jeszcze nieznana technologia budowania
układów scalonych
Prawo Moore'a w końcu przestaje działać, informatyka
kwantowa nie spełni pokładanych w niej nadziei, ale nowa
technologia projektowania i produkcji procesorów zapewni
dalszy dynamiczny wzrost mocy obliczeniowej komputerów.
W przeciwieństwie do informatyki kwantowej, nowa
technologia będzie ciągle oparta na klasycznych binarnych
bramkach logicznych.

contact@unitygroup.com
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36/
Fizyczne awatary staną
się dostępne dla zwykłych
śmiertelników
Stanie się to możliwe, dzięki postępom w robotyce, sztucznej
inteligencji i neuroinformatyce. Po raz pierwszy zostaną
wykorzystane w wojsku, ale wkrótce potem pojawią się
na rynku konsumenckim. Implanty mózgu i modyﬁkacje
ciała pozwolą zwiększyć pamięć, pobrać nowe umiejętności,
a nawet zwalczyć niezdrowe pragnienia czy nawyki.

Grzegorz Rudno-Rudziński
MANAGING PARTNER

37/ Początki Web 5.0/Metaverse 2.0
Początki Web 5.0/Metaverse 2.0 – opartych na bezpośrednim
interfejsie między mózgiem a siecią. Rozpoczyna się era
bioniczna – kompletnej fuzji i symbiozy między maszyną
a człowiekiem.

38/
Internet przekroczy granicę Ziemi
i wejdzie do Układu Słonecznego
Nowy wymiar Internetu, w którym funkcjonują nie tylko ludzie żyjący
na orbicie Ziemi, Księżycu czy Marsie, ale także autonomiczne maszyny,
działające na niezamieszkałych planetach i innych ciałach kosmicznych.

Dominik Janes
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
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39/ Wartości ﬁrm jednym z kluczowych kryteriów
przy wyborze pracodawcy oraz przy zakupie
produktu/usługi
Firmy staną się aktywnymi uczestnikami życia społecznego,
przestaną być neutralne światopoglądowo, będą otwarcie
deklarować swoje wartości, brać udział w zmianach zachodzących w społeczeństwie i w niektórych przypadkach angażować
się w życie polityczne. Ich postawa stanie się kluczowym
czynnikiem branym pod uwagę przez potencjalnych pracowników czy klientów.

40/ Pojęcie różnorodności w miejscu pracy
obejmie neuroróżnorodność
Korzyści z różnorodności (ang. diversity) zostaną w pełni
zaakceptowane, usankcjonowane i uprocesowione. Liczba
kobiet w pracy i na stanowiskach managerskich będzie rosła.
Reprezentanci mniejszości (rasowej, narodowej, seksualnej,
wiekowej) będą postrzegani jako pełnoprawni i wzmacniający
zespół członkowie. Następnym krokiem będzie stosowanie
testów psychologicznych do świadomego budowania zespołów
złożonych z osób mających różne osobowości.

41/ Globalizacja rynku pracy, intensywny proces
globalnego wyrównywania stawek
Praca zdalna, czasem z bardzo odległych miejsc, stanie się
standardem w niektórych branżach. Rynek pracy w IT się
spolaryzuje – część ﬁrm wejdzie na stałe w model pracy
zdalnej lub hybrydowej, upowszechnią się elastyczne
i globalne metody pozyskiwania specjalistów. Druga część ﬁrm
będzie próbowała budować swoją przewagę konkurencyjną
bazując na „starym świecie”. Granica jednak nigdy nie cofnie
się do świata sprzed pandemii.

42/
Popularyzacja
progresywnych
metod
zarządzania
Tradycyjna hierarchia i zarządzanie tzw. top down
zaczną być postrzegane coraz bardziej negatywnie. Firmy stawiające na wewnętrzną motywację,
samodzielność, swobodę działania i inicjatywę
pracowników będą częściej odnosić sukces
na rynku. Wzrastająca świadomość tej korelacji
jeszcze bardziej przyspieszy wprowadzanie
nowych modeli zarządzania.

Grzegorz Kuczyński
CEO, MANAGING PARTNER
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43/ Pojęcie pracownika zmieni swoją deﬁnicję
Nastąpi mocne rozwarstwienie w modelu zatrudnienia.
Pracownicy z określonym wykształceniem, umiejętnościami
i doświadczeniem będą bardzo poszukiwani i coraz częściej
będą przechodzić na model freelancer/B2B, a ich warunki
płacowe będą dyktowane przez wolny rynek. Z drugiej
strony pracownicy niewykwaliﬁkowani/o słabszej pozycji
na rynku lub wykonujący pracę ważną społecznie
(np. opiekunowie osób starszych, pielęgniarze/pielęgniarki
i im podobni) otrzymają mocniejszą ochronę prawną
i socjalną, żeby bronić ich przed wykorzystywaniem
przez pracodawców.

44/ Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie stają
się najwyższym priorytetem w miejscu pracy
Narastająca presja na pracowników oraz spadek znaczenia
pracy ﬁzycznej spowodują wiele problemów psychicznych.
Firmy wprowadzą wiele praktyk (np. mindfulness, medytacja, terapia psychologiczna, coaching) nakierowanych
na poprawienie komfortu psychicznego pracowników
i na zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego czy
załamania nerwowego. Problemy psychiczne przestaną być
stygmatyzowane i będą traktowane poważnie podobnie jak
inne choroby. Biura oraz modele pracy będą ewoluować
nadając priorytet komfortowi psychicznemu pracowników.
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45/ Nasilenie się tendencji nacjonalistycznych
i izolacjonistycznych
Świat rozpadnie się na konkurencyjne obozy, które będą
walczyć o dominację. Nastanie czas wojen handlowych,
protekcjonizmu, nacjonalizmu. Organizacje globalne jak UN,
WHO czy WTO stracą na znaczeniu i nie będą w stanie
egzekwować swoich zasad ani budować konsensusu wśród
swoich członków. Upowszechni się myślenie my vs oni,
potęgowane przez wszechobecną propagandę sterowaną
i generowaną przez AI.

46/ Wzrost napięć geopolitycznych, czasowy
odwrót od globalizacji oraz przejście produkcji
i handlu w fazę regionalną
W pierwszej połowie XXI wieku dojdzie do eskalacji napięć
na poziomie globalnym, świat podzieli się na strefy wpływów.
Konﬂikty lokalne zaczną narastać i przenosić się do handlu,
cyberprzestrzeni oraz mało zaludnionych obszarów jak
Arktyka (walka o zasoby naturalne). Ataki hackerów, zakłócenia w przepływie informacji i wymiany handlowej będą
traktowane jako narzędzia polityki i kontroli. To spowoduje
odwrót od globalizacji, produkcja i handel przejdą
w fazę regionalną.

47/
Pierwsze
Pierwsze
prawa
prawa
pracownicze,
pracownicze,
chroniące
chroniące
pracowników
pracowników
przedprzed
zastąpieniem
zastąpieniem
ich przez
ich przez
sztuczną
sztuczną
inteligencję.
inteligencję
Coraz więcej zawodów będzie mogło być wykonywanych przez maszyny. Rozwój robotyki, sztuczna
inteligencja nowej generacji oraz upowszechnienie się automatyzacji i cyfryzacji spowodują, że w wielu
zawodach ludzie zaczną być zbędni. Wywoła to napięcia społeczne i polityczne, które będą łagodzone
przez nowe prawodawstwo.

Dominik Janes
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
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48/ Pewny pieniądz
Podstawowy dochód gwarantowany
na terenie całej FE (Federacji Europejskiej). Rozpocznie się proces obniżania
wieku emerytalnego, gdyż duża liczba
pracowników nie będzie już niezbędna,
żeby utrzymać dalszy rozwój gospodarczy.

Predykcje
na najbliższe
25 lat
49/

Zmiana deﬁnicji
i postrzegania pracy
Z jednej strony praca stanie się często opcjonalna dla samego
utrzymania (z powodu daleko postępującej automatyzacji
i wprowadzenia dochodu gwarantowanego), a z drugiej strony
mocno wzrośnie znaczenie pracy jako drogi do samorealizacji,
sposobu na budowanie relacji międzyludzkich, rozwijania
własnych pasji i kreatywności. Oczywiście ten trend zostanie
zapoczątkowany w krajach rozwiniętych i bogatych.

50/ Powrót do globalizacji, początek komercyjnej
eksploracji Układu Słonecznego

Marta Jarosik
HEAD OF PEOPLE & CULTURE
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Postęp technologiczny, dostęp do tanich i odnawialnych źródeł
energii oraz upowszechnienie się Metaverse zakończy erę
konﬂiktów międzynarodowych. Globalizacja wróci do łask,
nacjonalizm będzie w odwrocie. Koncepcja „Federacji Ziemi”
i jednego rządu przestanie być utopią, ale droga do niej będzie
jeszcze długa.

contact@unitygroup.com
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