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Plan prezentacji

• Powód podjęcia tematu

• Czym jest, a czym nie jest sztuczna inteligencja (AI)

• Geneza sztucznej inteligencji i etapy jej rozwoju

• Rodzaje sztucznej inteligencji i obszary jej 
zastosowań 

• Ogólne implikacje rozwoju i zastosowań sztucznej 
inteligencji

• Zastosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie 
oraz ich sektorowe implikacje 

• Podsumowanie i wnioski



Powód podjęcia tematu
• Sztuczna inteligencja (AI) jako zagadnienie nieco sceptycznie 

traktowane i niedoceniane przez ekonomistów

Komputery potrafią zrobić tylko to, do czego 
ludzie je zaprogramują

• Rozwój AI sztucznej inteligencji dokonuje się w tle oraz w powiązaniu 
z szeroko pojętą cyfryzacją i nie zawsze jest dostrzegany jako zjawisko 
samo w sobie, a tymczasem powstały już autonomiczne systemy 
potrafiące podejmować różne działania

• Implikacje ekonomiczne w świetle diagnozy i wizji Keynesa –
bezrobocie technologiczne w wyniku szybszego tempa wprowadzania 
sposobów oszczędzania pracy ludzkiej, niż tempo znajdowania form 
jej wykorzystania



Czym jest, a czym nie jest sztuczna 
inteligencja (AI)

• Po pierwsze, wśród naukowców nie ma pełnej zgody, czym w ogóle jest 
inteligencja (wieloznaczność pojęcia)

• Po drugie, nie ma zbyt wiele powodów, aby uważać , iż inteligencja 
maszynowa ma związek z inteligencją ludzką

• Po trzecie, istotą inteligencji jest zdolność do dokonywania właściwych 
uogólnień w odpowiednim czasie na podstawie ograniczonych danych

• Po czwarte, wprawdzie komputery przewyższają ludzi w wielu 
praktycznych zastosowaniach (np. możliwości przeprowadzania obliczeń) 
ale czy są, bądź mogą być, od ludzi mądrzejsze (test Turinga)

• Po piąte, krytyka zasadności używania, a nawet wrogość wobec terminu 
„sztuczna inteligencja” utrudnia pojmowanie problemu (np. dlaczego 
samolotów nie nazywamy sztucznymi ptakami, bądź pytania w stylu: 
„czy pierwszy człowiek, który wspiął się na drzewo przyczynił się do 
postępu w dotarciu ludzkości na księżyc?”)



Geneza sztucznej inteligencji
jako dziedziny wiedzy i zastosowań

• Cybernetyka a sztuczna inteligencja (sprzężenia zwrotne a logika symboliczna)

• Pomysłodawcy terminu (AI) i zarazem założyciele dziedziny (McCarthy, Minsky, 
Rochester, Shannon, 1955) kierując się „marketingową” chęcią rozbudzenia 
wyobraźni zdefiniowali AI jako „działanie maszyny, które nazwalibyśmy 
inteligentnym, gdyby w ten sposób zachowywał się człowiek, a ściślej biorąc 
chodziło im o to, że każdy  aspekt uczenia się lub jakąkolwiek funkcję inteligencji 
da się co od zasady tak precyzyjnie opisać, że można stworzyć maszynę mogącą 
to symulować”

• Wskazane aspekty AI:

– automatyczne komputery,

– możliwość programowania komputera do użycia języka,

– sieci neuronowe,

– teoria złożoności obliczeniowej,

– samodoskonalenie,

– abstrakcje,

– losowość i kreatywność.



Etapy rozwoju sztucznej inteligencji
• Definicje AI i jej rozumienie ewoluowały z upływem czasu w części w 

powiazaniu z następującymi okresami i etapami jej rozwoju 
(Delipetrev et al., 2020):

– 1950-970 – podwaliny AI poczynając od milowego pytania Turinga o 
możliwości „myślenia” przez maszyny  (Turing, 1950), „myślącej 
maszyny” wynalezionej Newella i Simona (1956) zwanej Logic Theorist
(Logiczny Teoretyk) oraz wspomnianych już twórców terminu i zakresu 
problemowego AI (McCarthy et al., 1955);

– 1970-1990 – symboliczna AI z tzw. systemami eksperckimi oraz 
systemami opartymi na wiedzy;

– 1990-2020 – uczenie maszynowe oraz głębokie uczenie służące 
rozwiązywaniu kompleksowych problemów z użyciem różnych aplikacji 
włączając eksplorację danych, roboty przemysłowe, logistykę, wywiad 
biznesowy, oprogramowanie bankowe, diagnostykę medyczną, systemy 
rekomendacji oraz wyszukiwarki.



Rodzaje sztucznej inteligencji i obszary 
jej zastosowań

• Wąska sztuczna inteligencja (ANI) zwana też słabą AI o ograniczonym 
zakresie możliwości, np. rozpoznawanie twarzy, mowy (asystent mowy), 
prowadzenie samochodu, przeszukiwanie internetu, interpretacja 
obrazów video z dronów, organizowanie osobistych i biznesowych 
kalendarzy, odpowiadanie na proste zapytania serwisowe klientów, 
rezerwacja hoteli, wspieranie radiologów w lokalizowaniu potencjalnych 
guzów, oflagowywanie niewłaściwych treści w sieci, wykrywanie 
uszkodzeń w elewatorach na podstawie danych z urządzeń IoT, czy 
generowanie modeli 3D ze zdjęć satelitarnych

• Generalna sztuczna inteligencja (AGI), którą można uważać za równą z 
ludzkimi możliwościami, np. samochody autonomiczne, analityczne 
systemy komputerowe jak IBM Watson, czy AlexNet (póki co, to jednak 
faza prób i zapowiedzi)

• Superinteligencja (ASI) przerastająca możliwości człowieka 
(nieokreślona ściślej przyszłość)



Metody i techniki sztucznej inteligencji

• Klasyfikacja metod i technik sztucznej inteligencji zależna 
jest od kryteriów od przyjętych kryteriów podziału 
wykorzystywanych algorytmów komputerowych 
zastępujących człowieka w działaniach analitycznych i 
procesach decyzyjnych 

• Można wyróżnić następujące grupy metod i technik 
opierających się na:

– przeszukiwaniu,

– logice,

– probabilistyce,

– modelowaniu procesów decyzyjnych (prostych i złożonych),

– uczeniu.



Ogólne implikacje rozwoju i zastosowań 
sztucznej inteligencji – obszary wpływu

• Innowacyjność – rozwój innowacji cyfrowych

• Konkurencyjność – poprawa efektywności

• Produktywność – zmiana techniczna (przesunięcie 
makroekonomicznej funkcji produkcji)

• Efekty sieciowe rozwoju dóbr i usług cyfrowych (ang. 
network externalities) 

• Rynek pracy – głębokie zmiany strukturalne skutkujące 
niedopasowaniem podaży i popytu na pracę (raport  
oxfordzki The Future Of Employment: How Susceptible Are 
Jobs To Computerisation?)

• Popyt na kompetencje i kreatywność



Rozwój i zastosowania AI jako zmiana techniczna

• Przesunięcie makroekonomicznej funkcji produkcji (Solow-Swan):
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• Przesunięcie makroekonomicznej funkcji produkcji (Solow-Swan, 
rozszerzenie Mankiw, Romer, Weil):
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• Stylizowane zmiany w TFP (np. w rolnictwie):
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Zastosowania sztucznej inteligencji 
w rolnictwie oraz ich sektorowe implikacje
• Temat ostatniej 31 ICAE to “Agriculture under the 4th Industrial

Revolution” (Rolnictwo w trakcie 4-ej Rewolucji Przemysłowej)

• IoT jako główna siła napędowa zastosowań AI w rolnictwie

• Obszary zastosowań:

– ogólna uprawa roli i roślin;

– zarządzanie stanem gleby i irygacją;

– ochrona przed chorobami i szkodnikami;

– walka z chwastami;

– monitorowanie jakości produktów rolnych, kontrola i ich 
przechowywania;

– predykcja plonów;

– predykcja cen produktów rolnych;

– monitoring szeroko pojętych środowiskowych efektów funkcjonowania 
rolnictwa (pozytywnych jak i negatywnych).



Rynek sztucznej inteligencji w rolnictwie 
według form produkcji w roku 2019 i 2024*

61,1
18,1

15,2

5,6

2019 – 1,1 mld USD 

Produkcja polowa Produkcja zwierzęca Produkcja w pomieszczeniach Inne
* – prognoza 

61,5
19,1

15

4,4

2024 – 3,8 mld USD*



Sektorowe implikacje zastosowań 
sztucznej inteligencji w rolnictwie

• Obniżenie kosztów produkcji

• Wzrost wielkości produkcji

• Poprawa jakości produkcji

• Wzrost wiedzy o sytuacji rynkowej i związanej 
nią ryzyku i poprawa dochodów producentów

• Zmiany w relacjach czynników wytwórczych 
(praca-ziemia, praca-kapitał, ziemia-kapitał)

• Spadek znaczenia ziemi w sensie obszarowym

• Zmiana roli doradztwa rolnego



Podsumowanie
• Sztuczna inteligencja to próba cyfrowego odzwierciedlenia schematów ludzkiego 

rozumowania i zachowania

• Zastosowania sztucznej inteligencji przestały być jedynie utopijnymi 
eksperymentami, a co od najmniej ćwierćwiecza zaczęły stanowić nieodłączny 
element postępu w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego,  przykładem 
są systemy eksperckie (ekspertowe) o charakterze doradczym znane i 
wykorzystywane, także w rolnictwie, już od dość dawna

• Na obecnym etapie zastosowań AI można mówić o głównie wyrafinowanej 
automatyzacji i robotyzacji, a otwarte pytanie o realność i sutki potencjalnego 
pojawienia się osobliwości technologicznej, aczkolwiek intrygujące, póki co trzeba 
pozostawić informatykom, filozofom, a obecnie chyba głównie futurystom

• Ekonomiczne implikacje rozwoju i zastosowań sztucznej inteligencji, także w 
rolnictwie, są wielowymiarowe, aczkolwiek główne obszary wpływu to:

– praca (praca fizyczna i wykonywanie czynności manualnych versus kompetencje), 
asymptotyczne ograniczenie substytucji; 

– produktywność (znaczenie jakości kapitału ludzkiego i rola kształtującej ją edukacji 
zwłaszcza informatycznej); 

– koszt ewentualnego braku dostosowań (koszt „zapóźnienia”)?
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