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Dwa słowa o sobie

• W latach 1988 – 2014 byłem 

aktywnym menedżerem w kraju 

i za granicą, współwłaścicielem 

i właścicielem przedsiębiorstw 

w branży TSL 

(transport-spedycja-logistyka).

• Jeden z oddziałów prowadził 

działalność na Ziemi Lubuskiej.

• Od 2015 roku swój czas 

poświęcam pracy nauczyciela 

akademickiego.



Główni gracze na rynku: 

konsumenci, producenci i regulator

• Uzyskanie sukcesu zależy od zapewnienia satysfakcji 

KLIENTOM. 

Podstawą grupę wśród nich odgrywają KONSUMENCI.

• PRODUCENCI dóbr rzeczowych i usług, tak w świecie 

realnym jak i wirtualnym, znajdują nabywców 

w trzech segmentach rynku:

B2C (business to consumer)

B2B (business to business)

B2G (business to governance)

• SEKTOR PUBLICZNY jest nie tylko producentem 

i nabywcą, ale także REGULATOREM rynku.



Czy politycy są zdolni 

do racjonalnego gospodarowania?

• Ostrzeżenia o nadchodzącym nowym kryzysie 

w gospodarce światowej uwzględniają szkodliwe 

działania polityków.

• Zadłużenie sektora publicznego

po 2007 r. wzrosło do ok. 160%

wartości PKB (dotyczy grupy 

najbardziej rozwiniętych 

gospodarek na świecie), gdy

sektor prywatny utrzymuje

zadłużenie na stabilnym

poziomie.



Fundamentem archipelagu rozwoju jest zaufanie

• Dla konsumentów wzrasta znaczenie zaufania, którym 

mogą darzyć producentów.

• Producenci współdziałając w łańcuchu dostaw cenią 

wiarygodnych poddostawców, czyli preferują partnerów, 

którym można zaufać.

• O stabilny rozwój przedsiębiorstwa trzeba walczyć na 

rynku konkurując z podmiotami, które mogą jednak 

stosować nieuczciwe praktyki.

• Konsumenci i producenci dbając o własny interes powinni 

aktywnie współpracować z regulatorem, aby eliminować 

z rynku nieuczciwych konkurentów.



Czynniki kształtujące 

zaufanie do regulatora

• Władze publiczne powodując nadmierny rozwój sektora 

publicznego, w tym w sferze produkcji dóbr przemysłowych 

(np. paliwa) i usług (np. bankowych, transportowych), 

osłabiają swoją wiarygodność jako neutralnego regulatora.

• Władze publiczne zaniedbując obowiązki związane 

z rozbudową infrastruktury i świadczeniem usług 

publicznych (edukacja, służba zdrowia, służby mundurowe) 

utrudniają konsumentom i producentom osiąganie 

komfortu i satysfakcji w życiu społeczno-gospodarczym.

• Demokracja stanowi formę współuczestniczenia 

społeczeństwa w procesie kształtowania i nadzoru nad 

działalnością regulatora.



Utrzymanie zaufania ma swoją cenę

• Przepisy (regulacje) i autodyscyplina inwestorów oraz 

menedżerów mogą wymusić powstrzymanie się od 

stosowania nieuczciwych praktyk. Ale nie odbywa się to bez 

rezygnacji z łatwego zysku.

W dziesięć lat od 12.09.2007 roku
indeks giełdowy szwajcarskich 

banków pozostaje na niskim 
poziomie

10 lat



Wyzwania przyszłości

• Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego wymaga 

rozważnego dostosowywania regulacji do zmieniających 

się okoliczności:

- zmian strukturalnych na globalnym rynku,

- dynamiki relacji między krajami członkowskimi UE,

- wdrażania nowych technologii, w tym technologii

cyfrowych.

• Proces rozwoju gospodarczego trwający w Polsce może 

być kontynuowany, ale wymaga powszechnego 

włączenia się do procesu transformacji cyfrowej 

obejmującej zarówno gospodarkę, jak i sferę publiczną.
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Etapy rozwoju gospodarki XX/XXI w.

P  r  z  e  s  z  ł  o  ś  ć Przyszłość

Współczesność

Lata 80. XX wieku
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No App- no Business
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Lata 90. XX wieku
Techno Age
Windows NT (1993)

II dekada XXI wieku
App Store
Smart Phone (2007)
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Definicja Przemysł 4.0

(prof. H. Kagermann, 2013)

Przemysł 4.0 oznacza techniczną integrację systemów 

wirtualno-fizycznych (Cyber-Physical Systems – CPS) 

w procesach produkcyjnych i obsługi potrzeb 

mobilności oraz zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) 

oraz Internetu Usług w procesach gospodarczych –

łącznie z wynikającymi z tej integracji konsekwencjami 

dla kształtowania się łańcuchów wartości, przemian 

modeli biznesowych, a także procesów świadczenia 

usług i organizacji pracy.



Hybrydowy świat (New Space)

Old Space oraz New Space różni przedmiot i charakter działania. 
W gospodarce cyfrowej zamiera część aktywności w świecie analogowym,
Pojawiają się natomiast nowe aktywności w świecie wirtualnym.

Świat analogowej gospodarki

(Old Space)
Łączny świat analogowej i wirtualnej gospodarki

(New Space)



Jak są wykorzystywane platformy cyfrowe?

• Platformy (Facebook, Google & Co.) rejestrują 

i gromadzą dane o konsumentach.

aktywność geolokalizacja

4.06          5.06         6.06           7.06          8.06         9.06         10.06.18
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Nowa generacja łączności bezprzewodowej 5G 

jako czynnik rozwoju technologii cyfrowych

• Wzrastająca prędkość transmisji danych jest 

świadectwem wzrostu technicznych możliwości 

rozwoju gospodarki cyfrowej.



Odwaga, edukacja i dialog

• Przedsiębiorców cechuje kreatywność i odwaga, które są 

niezbędne do podejmowania innowacyjnych projektów.

• W epoce transformacji cyfrowej coraz większą rolę 

odgrywa edukacja, w tym kształcenie ustawiczne.

• Integracja wewnątrz organizacji oraz zaangażowanie 

w budowanie partnerskich więzi relacyjnych 

w segmentach:

B2C B2B                                 B2G

oraz między tymi segmentami wymagają dialogu. 

• Zdobyte zaufanie trzeba chronić przed erozją.



• Dziękuje za uwagę

www.sgh.waw.pl

www.paprocki.pl


