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Rozdział 3 

Techniki internetowe 
w zarządzaniu 





WIELKOSYSTEMOWE CZYNNIKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTW 
INTERNETOWYCH 

Andrzej Straszak 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 

WSIPW w Płocku, 
<Andrzej.Straszak@ibspan.waw.pl> 

Large-scale systems approach to decelopmant of the Internet Societies. 
Internet Societies are about ten years old ones. Internet Societies are based on 

digital economies based on knowledge. More than I00 Top Internet Mistakes 

are well known. New Thinking as Large - scale Systems Approach for the 
New Internet Societies is proposed. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo internetowe, intelektualna przedsiębiorczosć, 

nowe lady społeczeństwa internetowego, nowe zarządzanie, globalna praca, 

edukacja w społeczeństwie internetowym. 

1. Wprowadzenie 

Kończy się pierwsza dekada zastosowań Internetu w obszarze gospodarki. 
Zezwolenie zastosowania Internetu do celów komercyjnych, osiągania zysku, 
okazało się bardzo ryzykowne. Zastosowanie to przyniosło wielki impuls 
rozwojowy i jeszcze większy spekulacyjny, doprowadzający do kryzysu 
gospodarczego w 2000 roku, skutki którego odczuła w latach 2001-2002 nie tylko 
gospodarka amerykańska a cała gospodarka światowa. Internet rozwijający się 

bardzo wolno w latach 70. i 80., w latach 90. wszedł w fazę wybuchową, siła 

eksplozji zachwiała ładem ekonomicznym świata. Ekonomiczny ład społeczeństwa 
przemysłowego okazał się niezdolny do zrównoważonego przyjęcia nowej 
innowacji w zakresie komunikacji i transakcji gospodarczych. 

Internet według koncepcji Paula Barana powstał jako rozwiązanie militarno
obronne. Skuteczność, której to koncepcji dopiero dzisiaj, a więc po przeszło 

40.latach sprawdza się w warunkach rzeczywistych. Cyfrowe dywizje, lepiej 
mówiąc internetowe zostały użyte w prawdziwej wojnie dopiero w tym roku 
i sprawdziły się w bardzo trudnych warunkach polowych, w Iraku. Wykazało się, że 
jest to rozwiązanie bardzo skuteczne i przyszłościowe, jest to przełom 

w informatycznej technologii militarnej. 

Internet umożliwia skuteczne dowodzenie dowolnymi operacjami 
wojskowymi z dowolnego miejsca na naszej planecie, może także totalnie 
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zintegrować działania militarne wszystkich rodzajów wojsk, w tym różnorodnych 
robotów wojskowych, których skuteczność, jak na nowicjuszów walki rzeczywistej, 
chociaż jeszcze ograniczona, jest już imponującą. 

Brak intelektualnej WIZJI kierownictwa Ministerstwa Obrony USA 
w pierwszej połowie lat 60. spowodował, że rozwiązanie Paula Barana przeleżało 
się w sejfach Korporacji RAND'u dobrych kilka lat. 

Prawie 30.letni zakaz zastosowań Internetu do celów biznesowych także 
świadczy o intelektualnej krótkowzroczności biurokracji publicznej. 

Sztuczne hamowanie zastosowań tej unikatowej technologii 
teleinformatycznej skutkował wiele negatywnymi skutkami rozwojowymi 
w społeczeństwach internetowych. 

Otwarcie Internetu dla wszelakiego biznesu spowodowało niebywały boom 
nowej gospodarki internetowej, dzięki wielkim spekulacjom giełdowym i wielka 
systemowej promocji medialnej tej nowej technologii teleinformatycznej, boom jak 
na obecne czasy dość długi, bo aż 5 .letni, zakończony został wielkim Kryzysem, 
wielką klapą lat 2000-2002. Internet jako rewolucyjne narzędzie biznesowe 
spowodował eksplozję spekulacji w gospodarce światowej, ale też, co jest całkowita 
nowością spekulacji wewnątrz korporacyjnej, spowodował powstanie tak zwanej 
„kreatywnej księgowości" umożliwiającą nieetycznym menedżerom zarabianie 
kolosalnych fortun kosztem właścicieli akcji korporacji. Skutkiem ubocznym tego 
było wielkoskokowe zwiększenie dochodów kierownictw wszystkich korporacji 
biznesowych, w tym także przestrzegających zasad etycznych biznesu. 

Skutki pierwszego kryzysu gospodarki internetowej okazały się nie 
krótkotrwałe, dopiero teraz pomału ta nowa gospodarka zaczyna powolnie 
wychodzić z kryzysu. Kryzys gospodarki internetowej, spowodował kryzys we 
wszystkich działach sektorów informatycznych i telekomunikacyjnych gospodarek 
narodowych społeczeństw internetowych nie spowodował na szczęsc1e 

zahamowania wzrostu użytkowników Internetu w skali globalnej. Także mimo 
upadku czystego sektora gospodarki internetowej, trwał rozwój internetyzacji 
starego biznesu. Gospodarka internetowa jako część tradycyjnej gospodarki jest 
w ciągłym rozwoju. Obecnie nie tylko Amazon.com, pierwsza księgarnia 

internetowa, jest nadal obecna na rynku ale i tak szacowne wydawnictwo, jak 
McGraw-Hill także sprzedaje książki w Internecie, co umożliwia potencjalnym 
czytelnikom z krajów peryferyjnych, otrzymywać najnowsze książki z opóźnieniem 
zaledwie kilkodniowym, a nie kilko lub nawet wielomiesięcznym, jak było to przed 
1994 rokiem, a więc przed powstaniem pierwszej księgarni internetowej. 

Amazon.com w międzyczasie trafił na listę 500.korporacji amerykańskich ale 
także na wąska listę najbardziej cenionych przedsiębiorstw. 

Względnie dobre przetrwanie kryzysu gospodarki internetowej przez 
Amazon.com, ma takie same znaczenie, jak przetrwanie firmy Ford przez całe 
prawie 100.lecie burzliwego rozwoju sektora samochodowego na świecie. 
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Nową gwiazdą gospodarki internetowej stał się ostatnio uniwersytet 
niepaństwowy, nie samorządowy, nie prywatny, ale uniwersytet „for profit" -
uniwersytet zarabiający pieniądze a mianowicie Uniwersytet Feniks z Arizony, 
który w 2002 roku kierowany finansowo przez giełdową grupę Apollo, wyceniony 
został na wartość giełdową 7,5 mld USD, przy przychodach w 2002 roku równych, 
1 mld USD. 

Ten uniwersytet miał 140.000 studentów z których 60% uczyło się za 
pomocą internetu, korzystając z tak zwanych podręczników elektronicznych 
(e books). 

Właściciel uniwersytetu 82.letni emerytowany profesor historii ma zamiar 
zwiększyć liczbę studentów do niespotykanej wielkości 600.000 studentów, 
pracujących, w tym w znanych korporacjach amerykańskich. 

Nie ma technologicznych przeszkód, aby ten uniwersytet prowadził studia 
wdowolnie dużej liczbie języków lokalnych a więc stał się pierwszym globalnym 
uniwersytetem z liczbą studentów liczoną w milionach. 

Uniwersytet kształci na poziomie licencjackim i magisterskim, ale 
współczesna technologia internetowa pozwala w niektórych dziedzinach nauki 
prowadzić także studia doktoranckie. 

Bardzo dobrze prosperuje wiele internetowych firm turystycznych, które bez 
przeszkód technologicznych mogą przechodzić w formę korporacji globalnych. 
Jesteśmy, więc w przededniu wielkosystemowej rewolucji w gospodarce 
internetowej. 

W najbliższym I O.leciu Internet z niespełna l mld jego użytkowników, może 
dzięki ciągle działającego, w elektronice krzemowej, prawa Moora, dokonać nowej 
rewolucji elektronicznej, która z jednej strony może zwielokrotnić liczbę 

użytkowników Internetu doprowadzając do powszechnego jego użytkowania nie 
tylko w Ameryce Północnej, Europie i Australii, ale w większości społeczeństw Azji 
i Ameryki Południowej. Najbliższe IO.lecie otworzy nowy rozdział zastosowania 
Internetu jako środka globalnej komunikacji i sterowania ziemskiej technosfery, 
która stanie się coraz bardziej wysokozautomatyzowaną. 

2. Duże, średnie i małe jest piękne w gospodarce internetowej 

Główną cechą systemową podmiotów gospodarki internetowej jest to że 
pracuje ona w czasie rzeczywistym, to znaczy procesy komunikacyjne, transakcyjne 
realizowane są prawie natychmiast w ciągu 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Procesy te inicjowane mogą być przez klientów lokalnych i globalnych. 

Część dostaw o charakterze produktów „czysto informacyjnych" przesyłana 
jest także do klienta natychmiast lub prawie natychmiast, produkty fizyczne zaś 
przesyłane są, jak najszybciej, co będzie stymulowało rozwój lotnictwa cargo na 
niespotykana skalę ilościową i geograficzną. To znaczy społeczeństwa internetowe 
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muszą posiadać super nowoczesną infrastrukturą transportową, w szczególności 
cargo, a więc lotniska interkontynentalne i sieci lotnisk lokalnych. Lotnictwo 
pasażerskie przeżywa kryzys, że względu na ataki terrorystyczne, wojny i epidemie, 
transport lotniczy cargo jest znacznie bardziej pod tym względem bezpieczniejszy. 

Wizja globalnych gigantomarketów internetowych komunikujących się 

z klientami przez szerokopasmowy Internet nie tylko za pomocą stron, ,,www" ale 
także stron „vr" (rzeczywistości wirtualnej) pozwalającej „prawie rzeczywisty" 
elektroniczny kontakt z przyszłym towarem tylko w części jest nowym czynnikiem 
technicznym, głównie zaś gospodarczym, społecznym i politycznym a także 

wymaga przełomu w globalnym lotnictwie cargo. 

Obecne technologie internetowe, jak i przyszłościowe technologie 
internetowe, które są jednak już w zasięgu naszego „intelektualnego wzroku" czynią 
z gospodarki internetowej rzeczywistą gospodarką globalna gdzie odległość 

fizyczna między sprzedającym i kupującym posiada znacznie czwartorzędne - jest to 
wielkie nowe wyzwanie przed wszystkimi społeczeństwami internetowymi gdyż 
wszystkie biznesowe rozwiązania stają się istotnie wielowymiarowe: globalne 
i lokalne jednocześnie, natychmiastowe i bardzo szybkie, interaktywne 
i wielosensoryczne, są to, więc rozwiązania bardzo złożone i trudne, wymagające 
dużej wiedzy i mądrości menedżerów dnia dzisiejszego. Przestrzeń rozwiązań 

biznesowych może być bardzo złożona. 

Poszukiwanie analitycznie rozwiązywalnych modeli biznesowych dla 
gospodarki internetowej może być tak skuteczne, jak poszukiwanie „perpetum 
mobile". 

W badaniach dotyczących przyszłych społeczeństw internetowych musimy 
zakładać - technologiczną, systemową i biznesową - nieuchronność powstawania 
gigantycznych podmiotów gospodarki internetowej już w najbliższej drugiej 
dekadzie istnienia tej nowej gospodarki . 

Nie możemy zapominać, że wejście do rynku gospodarki internetowej już 
dzisiaj może być i bywa bezpłatne, co stwarza nowe wyzwanie przed intelektualną 
przedsiębiorczością internetową. 

Biznes internetowy tworzy zapotrzebowanie na nieustającą kreatywność 
1 mnowacyjnosc internetowych aktorów gospodarczych, internetowych 
pracowników wiedzy, uczonych i ludzi mądrych. 

Biznes internetowy sprzyja także intelektualnej przedsiębiorczości 

zespołowej w tym wielodyscyplinarnej. 

Gospodarka internetowa stworzy nową pętlę komunikacyjną 

w społeczeństwie internetowym stwarzając z Internetu supermasowy środek 

komunikacji lokalnej, regionalnej, metaregionalnej i globalnej. 

Gospodarka internetowa spowoduje powstanie nowego ładu 

w infrastrukturze informacyjno-informatycznej całego świata większości 
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gospodarstw indywidualnych ale także stworzy nowy ład infrastruktury fizycznej, 
nowe sieci lotnisk globalnych, nowe globalne sieci autostrad, co z kolei dokona 
rewolucyjnych zmian w ładzie przestrzennym ludzi i technosfery. To z kolei dokona 
przekształceń w ładzie ekologicznym, społecznym a nawet politycznym (rys. 1). 

ROZWÓJ 
ZRÓWNOWAŻONY 
SPOŁECZEŃSTWA 

Rysunek 1. Nowe łady w społeczeństwie internetowym. 

Podstawą gospodarki internetowej będzie ogromna różnorodność 

przedsiębiorstw wirtualnych o roznym charakterze i wielkości globalnych, 
stacjonarnych lub wirtualnych przedsiębiorstw, cechą których będzie kapitał wiedzy 
ludzkiej i elektronicznej (rys. 2). 

Technologi11 - źródło prumian 

SieC 

M i~dzykorporacyjne 
systemy oblicze11iowc 

Korporacyjne 
struk1uralnc :,;ystl!my 
infonnatycznc.: 
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w ramach i między 
zcspolumi roboczymi 

Aplikacje multimedialne 
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wykorqstywania 

Cele - założone efekty zmian 

DziablnoSć gospodJ.C?.a 
w sieci globalnl!j 

Wszechstronne 
iustymcjc 

Charakter przemiany 

Tworzenie i wzro~t 
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Rozwój społeczny 

Pncddiniowank 
zewm;trznych rcl:icji 

Przemiano struktur 
organizat::y_jnych in~tylucji 

Przedefiniowanie procesów 
gospodarczych i technik pracy 

WZJ·ost wydajno~ci pracy 
i efektywności nuuki 

Rysunek 2. Cele gospodarki internetowej. Źródło: Don Tapscott. 

Eksplozja zasobów wiedzy w Internecie, wiedzy o różnorodnej wartości, 

w tym wartości ujemnej, stwarza konieczność rozwoju inżynierii wiedzy 
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i masowego korzystania z robotów czy agentów wiedzy w środowisku 

internetowym. 

Nauka o wiedzy, cyfryzacja wiedzy, wprowadzenie międzynarodowych 

standardów jakości i wiarygodności wiedzy już jest dzisiaj wymaganiem 
niezbędnym dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa internetowego. 

Ekspozycja elektronicznej pamięci, jaka wystąpiła w ostatnim 5.leciu będzie 
trwałym zjawiskiem zarówno gospodarki internetowej, jak i społeczeństw 

internetowych. 

Eksplozja elektronicznej pam1ęc1 będzie podtrzymywana nieuniknioną 

eksplozją informacji i wiedzy (rys. 3). 

/\ 

Rysunek 3. Eksplozja informacji i wiedzy. 

W społeczeństwie internetowym istotnym rewolucyjnym zmianom ulegnie 
praca, gospodarka internetowa oparta na wiedzy będzie oparta głównie 

o pracowników wiedzy - przedsiębiorczość intelektualną.(rys. 4, 5). 

Rysunek 4. Udział siły roboczej USA w latach 1800-2001. 
Źródło: P. Sienkiewicz. 
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GLOBALNA PRZESTRZEŃ 
lNFOR~lACJI i PRACY 

~'Jłl:.łf.fł(r.!.R p1·acu 
.. __ 1_11 ):_<;;:n~racj i ,. 

INTERNET SEMAN'l'YCZ.NY 

PH...ZES'l'H„Z.E~"f 
H_I_C::>L<:>c~1c:;zNA 

Rysunek 5. Globalna praca i Telepraca różnych generacji. 

/ 

Społeczeństwo internetowe oparte o wiedzy, będzie oparte o gospodarkę 
opartą o wiedzę, ale także o pracowników wiedzy i intelektualistów niezbędnych dla 
rozwoju i przetrwania społeczeństw internetowych. Zasiedlanie Marsa i innych 
obiektów pozaziemskich wymagać będzie wielkiego wysiłku ludzkości, wielkiej ich 
wiedzy i innowacyjności a więc nowych rozwiązań systemowych w skali globalnej , 
rozwiązań wielkosystemowych innych od stosowanych w gospodarce internetowej. 
Edukacja, badania naukowe w najbliższych dekadach winna być ukierunkowana na 
potrzeby zarówno globalnej gospodarki internetowej, jak i ogólnoludzkich potrzeb 
ludzkości (rys. 6). 

IOf:-( )UK..ilA 

Pi)l 11) K ,'\ 

---- FXONO M TK,-\ 

Rysunek 6. Nowe łady polityczne, społeczne i ekonomiczne. 
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3. Nowe zarządzanie w gospodarce internetowej 

Struktura Paula Barana jest istotnie niehierarchiczną a więc pierwszą, która 
może wspomagać podmioty gospodarki internetowej, istotnie lub prawie 
niehierarchiczne, które mogą pobudzać kreatywność i innowacyjność pracowników 
wiedzy w niewyobrażalnym dotychczas rozmiarze. 

Popularne hasło z drugiej połowy lat 50., że „Myślenie ma przyszłość" 
w rzeczywistości lat 60., 70., 80., 90. i obecnych w Polsce nie ma racji bytu, o tym 
wie każdy nawet dziecko, które także styka się z wieloma nonsensami naszego 
życia. Hydra biurokracji posiada nieskończoną liczbę głów i pokaźnej reformie 
antybiurokratycznej odrastająjej nowe. 

Potrzebne są nowe radykalne, bardziej radykalne, niż reinżynieria procesów 
biznesowych i administracyjnych, przełomy w zarządzaniu. Na rys. 7, 8, 9 
przedstawiono pewne rozwinięcie współczesnych metod zarządzania i baz, na 
których podejmuje się lub powinno podejmować się decyzje. 

Systemowe 

Strategiczne ' 

' 

ŻYCZENIOWE 

' ' ' ' 

BIUROKRATYCZNE 

' ' ' ' ' 

INTELEKTUALNA WIZJA 

WIZJONERSTWO 

' ', 
ZARZĄDZANIE 

' ' ' ' ' ' 

', 
' 

ZORIENTOWANIE 
NA 

ROZWIĄ7..ANIE 

Intelectual 
Di1nensiou 

Formal 
Dim ensi on 

Informal 
Dim ensi on 

Wyprzedzające 

Zwrotne 

' ' ' ' ' ' ' 
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' ' ' ' '· 

PROCESOWO 
ZORIENTOWANE 

' 

BADANIA [WIEDZA 

' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' , TWORZENIE 

' 
DANE INFORMACJA WIEDZA MĄDROŚĆ 

Baza Podejmowania Decyzji 

Rysunek 7. Nowy ład w zarządzaniu. 
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Rysunek 8. Nowe wymiary zarządzania. 
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Zewnelnn<: moto,y; 
wzl'Oltrynb 

i zmimly kodowisb 

Ze-trz:ne motmy. 
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i zmiano wymagań 

Rysunek 9. Przedsiębiorstwo w społeczeństwie internetowym. 

Współautor Champy koncepcji z początków lat 90., koncepcji reinżynierii 

proponuje nowy wachlarz X - inżynierii. 

Wydaje się, że musimy zastosować współbieżnie zarówno: 

• reinżynierie procesów biznesowych, jak i co najmniej, 

• reinżynierie procesów harmonizacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

• reinżynierie procesów myślenia, kreatywności i innowacji, 

• reinżynierie procesów edukacyjnych, 

• reinżynierie procesów „nieuczciwości" na procesy co najmniej 
dostatecznej, ale gwarantowanej uczciwości. 

4. Nowy ład edukacyjny w społeczeństwie internetowym 

Ludzie i komputery 21.wieku to inni ludzie i inne komputery niż w wieku 20 
(rys. 10, 11). 

W 21. wieku obowiązywać będzie nowa piramida edukacyjna, oparta na 
zasadzie, że większość społeczeństwa internetowego będzie posiadało co najmniej 
wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim lub inżynierskim. 

Kapitał intelektualny społeczeństw internetowych oparty będzie na 
pracownikach wiedzy i badaczach posiadających, co najmniej stopień naukowy 
doktora (-10%) i wyższy status naukowy (rys. 16). 

W sektorze edukacji i badań naukowych niezbędne będą przełomy 

rozwojowe (rys. 17) oraz gwałtowny wzrost różnorodności, integracji systemowej 
(rys. 18). 
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Rysunek 10. Ludzie i Komputery 21.wieku. 
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Rysunek 11. Ludzie i Komputery 20. wieku. 
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Rysunek 12. Nowa struktura wykształcenia w 21 wieku. 
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Globalne, ¼'ielkosyste,nolNe 

Strategiczne-sy_st_e_m_o_w_e ____ _ Przełom 

Przełon1 

Taktyczne (TQM) 

CZAS 

• 

Rysunek 13. Przełomy Procesów Edukacyjnych i Badań oparte na X-Inżynierii 
Procesów. 

Współcześni pracownicy wiedzy muszą szybko ulec transformacji 
w wysokowykształconych pracowników wiedzy i mądrości systemowej. 

Współczesne i przyszłe wielkie systemy potrzebują kreatywnych zespołów 
ludzkich wielodyscyplinarnych (rys. 14), na wzór pierwszej korporacji wiedzy 
powstałej jeszcze w połowie 20 wieku jakąjest RAND Corporation (rys. 15). 
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Rysunek 14. Wielodyscyplinamość bazy globalnych wielkich systemów. 
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Rysunek 15. Wykształcenie bazowe pracowników wiedzy RAND 
Corporation 2002. 

5. Nowe, globalne, wielkie systemy oparte na kreatywności 
i pomysłowości intelektualnej wysokowyksztalconych 
pracowników wiedzy oraz sztucznych, elektronicznych 
platformach nowych form życia i inteligencji 

W starym modelu rozwoju ludzkości różnorodne organizacje, instytucje 
i firmy „żyły wiecznie" a ludzie umierali . W latach 90. i w pierwszej dekadzie 21 
wieku organizacje, instytucje i firmy umierają a ludzie pozostają z wieloma nowymi 
pomysłami. 

Rewolucja elektroniczna zmiata z powierzchni planety ziemskie nie 
efektywne systemy szybciej niż coraz wydłużające się średnie życia ludzi. 

Kapitał ludzki nie umiera ze śmiercią nieefektownych czy oszukanych 
organizacji. 

Kreatywność globalna ludzi także nie jest jeszcze wystarczająca, chociażby 
na przykładzie luki projektowo - produkcyjnej w elektronice, gdzie produktywność 
projektantów wynosi od 20 do 25% CARO, gdy ewolucja krzemowa rozwija się 
zgodnie z prawem Moora z szybkością 59% CAGR rocznie (rys. 16). 

Cykl życia globalnych systemów nabiera coraz szybszych obrotów, wymaga 
to coraz bardziej różnorodnej teorii i wiedzy z zakresu automatyki, informatyki, 
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kreatywnej pracy i zarządzania, coraz lepszego zarządzania wiedzą, większych 

nakładów na edukację ludzi bardzo młodych (rys. 17) i przestrzeganie nowych 
relacji w 21 wieku. Już obecnie obok zatrudniania pracowników wiedzy we 
wszystkich firmach niezbędny jest rozwój sektora wiedzy i badań a w nich 
globalnych laboratoriów wielowłasnościowych (prywatno-publicznych), powstanie 
nowych struktur takich, jak miasta nauki i wysokiej edukacji, globalne korporacje 
wiedzy i inne formy (rys. 18 i 19). 

0 ,35 0 ,25 O. IS 

Prawo M oore '" a 

bramki/cm 2 

( 59% CAGR) 

0,18 
Proces (mikrony) 

0,12 O.I 

Rysunek 16. Stopień integracji układów scalonych stale rośnie szybciej niż 
produktywność ich projektantów. 
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Rysunek 17. Zależność między nakładami inwestycyjnymi w kapitał ludzki 
a wiekiem ludzi w społeczeństwie internetowym. 
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Rysunek 18. Nowe relacje w obszarach nowych ładów społecze(1stwa 
internetowego. 
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Rysunek 19. Ewolucja organizacji wiedzy. 
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Rysunek 20. Nowe struktury 21 wieku, regionalne i metaregionalne. 
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6. Zakończenie 

Społeczeństwa internetowe już istnieją także w Polsce. Nie mamy, więc 
wyboru, nie wolno nam iść po wydeptanej drodze, po której szły społeczeństwa 

amerykańskie, zachodnio- i północnoeuropejskie, musimy tworzyć warunki dla 
rozwoju gospodarki i społeczeństwa internetowego w Polsce już teraz, to znaczy 
musimy zmienić priorytety rozwojowe a więc najpierw rozwój: 

a) Internetu następnie, 

b) superszybkich pociągów do UE następnie, 

c) transportu lotniczego cargo a potem, 

d) rozwój autostrad, 

a więc rozwój równoległy a nie szeregowy, z dominacją priorytetów związanych 
z tworzeniem się społeczeństwa internetowego opartego na wiedzy a nie 
nadrabianiem opóźnień z czasów społeczeństwa przemysłowego. 
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