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Sztuczna inteligencja jako element rozwoju personalnego 
oraz grupowego. Przykład Hiszpanii i Meksyku 

Artificial intelligence as an element of personal and group development. 
The example of Spain and Mexico

The aim of the article is a multilateral analysis of the problems 
of artificial intelligence in Spain and Mexico in the context of striv-
ing for the development and improvement of social and personal 
competences. The report of the Ministry of Science, Innovation and 
University was analyzed, as part of the Working Group on Artificial 
Intelligence was established, as well as the report of the Ministry of 
National Defense. Publication of scientific institutes such as the Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos and the Universidad Nacional 
Autónoma de México were useful for the development of content. In 
order to supplement the issue with elements related to ethics, the 
aspect related to the interpretation of artificial intelligence according 
to Islam was raised. This is important from the perspective of the 
Muslim minority living in Spain and Mexico. Also included hard sta-
tistical data - Index Government Artificial Intelligence Readiness. Em-
phasize the practical application of artificial intelligence in Mexico.
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Celem artykułu jest wielostronna analiza problematyki sztucznej 
inteligencji w kontekście dążenia do rozwoju i doskonalenia kompe-
tencji społecznych i personalnych w Hiszpanii oraz w Meksyku. Ana-
lizie poddano raport Ministerstwa Nauki, Innowacji i Uniwersytetu, 
w ramach którego powołano Grupę Roboczą ds. Sztucznej Inteligencji, 
a także sprawozdanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Do opracowa-
nia treści przydatne były publikacje instytutów naukowych takich jak 
Instituto Español de Estudios Estratégicos oraz Universidad Nacional 
Autónoma de México. Celem uzupełnienia problematyki o elementy 
związane z etyką poruszono aspekt związany z interpretacją sztucznej 
inteligencji według islamu. Jest to istotne z perspektywy mniejszo-
ści muzułmańskiej zamieszkującej zarówno Hiszpanię, jak i Meksyk. 
Przytoczone zostały również twarde dane statystyczne – Index Gover-
nment Artificial Intelligence Readiness. Odwołano się do praktycznego 
zastosowania sztucznej inteligencji w Meksyku. 
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ligencja.
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Rozwój sztucznej inteligencji zarówno w Hiszpanii, jak i w Mek-
syku ma służyć nie tylko usprawnieniu pracy, ale także samodosko-
naleniu jednostek i grup. W konsekwencji przedmiotem artykułu 
jest omówienie problematyki związanej ze sztuczną inteligencją we 
wspomnianych państwach. Hiszpańska Akademia Królewska (Real 
Academia Española) definiuje sztuczną inteligencję jako: „dyscypli-
nę naukową, która dba o tworzenie programów komputerowych, 
które wykonują operacje porównywalne z tymi wykonywanymi 
przez umysł ludzki, tak jak uczenie się lub logiczne rozumowanie” 
(Estefanell 2018: 4). Na podstawie definicji Rady Stabilności Finan-
sowej Hiszpanii „sztuczna inteligencja to zbiór teorii i algorytmów, 
które umożliwiają komputerom wykonywanie zadań, które zazwy-
czaj wymagają zdolności wywiadowczych istot ludzkich (np. percep-
cja wzrokowa, rozpoznawanie mowy lub interpretacja)” (Fernández 
2019: 1). Hiszpania jako członek Unii Europejskiej podporządkowała 
się unijnym wytycznym dotyczącym wdrażania przepisów prawnych 
odnoszących się bezpośrednio do rozwoju sztucznej inteligencji. 
W marcu 2019 roku w Centrum Konferencyjnym w Granadzie prze-
wodniczący rządu, socjalistyczny premier, Pedro Sánchez, podsu-
mował „Hiszpańską strategię B + R + I (badawczo-rozwojową i inno-
wacyjną) w zakresie Sztucznej Inteligencji”. W swoim przemówieniu 
podkreślił, że technologie związane ze sztuczną inteligencją są jed-
nym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. W konsekwencji 
Hiszpania i Europa muszą podjąć wspólne wysiłki na rzecz rozwoju 

tej linii postępu społecznego i gospodarczego. Sánchez wyjaśnił, że 
przedstawiony dokument jest pierwszym krokiem do opracowania 
Krajowej Strategii Sztucznej Inteligencji, nad którą będzie współ-
pracować w sumie 11 ministerstw tak, aby była gotowa do końca 
2019 roku. Premier Hiszpanii podkreślił znaczenie nauki, innowacji 
i uniwersytetów dla teraźniejszości i przyszłości kraju. W tym sensie 
zaakcentowano utworzenie specjalnego ministerstwa dla tych ob-
szarów – Ministerstwa Nauki, Innowacji i Uniwersytetów, zatwier-
dzonego dekretem królewskim, aby uelastycznić funkcjonowanie 
instytucji naukowych, ułatwić zatrudnianie naukowców i wzmoc-
nić równe szanse. Zatwierdzono również w marcu 2019 roku Sta-
tut Badań Personelu oraz utworzono 1 500 tymczasowych miejsc 
pracy w publicznych organizacjach badawczych. Minister Nauki, 
Innowacji i Uniwersytetów, Pedro Duque, wyjaśnił, że sztuczna in-
teligencja postępuje tak szybko, że już zaczęła zmieniać życie i jest 
jedną z dyscyplin, które najbardziej wpływają na przejście do nowe-
go społeczeństwa. Hiszpański rząd podkreślił swój strategiczny cel 
w angażowaniu podmiotów publicznych i prywatnych do promo-
wania jej w całej Hiszpanii. Minister dokonał przeglądu priorytetów 
zawartych w strategii, w tym stworzenia struktury organizacyjnej 
umożliwiającej rozwój systemu sztucznej inteligencji, usprawnienie 
działań, które umożliwiają transfer wiedzy i opracowanie systemu 
promującego szkolenia. Zaangażowanie środowiska naukowego oraz 
polityków i przedsiębiorców wskazuje na intensyfikację działań, ma-
jących na celu poszerzenie sztucznej inteligencji w Hiszpanii. 
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Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji 
Estrategia para la Inteligencia Artificial en I+D+I

Od końca 2018 roku Ministerstwo Nauki, Innowacji i Uniwersy-
tetu współpracowało z grupą uznanych ekspertów w opracowywa-
niu strategii, która rozwija i stosuje B + R + I w kluczowych sektorach 
dla hiszpańskiego społeczeństwa i gospodarki. Dokument ustana-
wiał priorytety, które następnie zostaną opracowane w nowej hisz-
pańskiej strategii nauki, technologii i innowacji na lata 2021-2028 
i która zostanie określona w krajowym planie B + R + I, gromadząc 
udział innych departamentów ministerialnych oraz sektorów zainte-
resowania. Dokument zawiera zalecenia, które wykraczają poza B + 
R + I i z uwagi na ich przekrojowy i multidyscyplinarny charakter, wy-
magają współpracy z innymi departamentami ministerialnymi. Do-
ceniono znaczenie sztucznej inteligencji w kontekście realizacji Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oznaczonych mianem Agendy 2030. Oceniono również wpływ na 
tkankę społeczną i ekonomiczną, obejmując wiedzę i wykorzystanie 
sztucznej inteligencji na rynku pracy oraz w promocji, odbudowie 
i przyciąganiu talentów, a także wykorzystania danych w administra-
cji publicznej czy włączenie do systemu edukacji jako dźwigni zmian 
technologicznych i zapewnienie ich etycznego wykorzystania, uni-
kając negatywnych uprzedzeń we wszystkich dziedzinach zastoso-
wania. Sztuczna Inteligencja coraz bardziej wpływa na współczesny 
świat. Mimo że jesteśmy daleko od tego, aby maszyny zdominowały 
wszystkie aspekty życia, dostępność technologii opartych na sztucz-
nej inteligencji, a zwłaszcza zdolność maszyn do przechowywania 
i oceny ogromnych ilości informacji jest bezsprzeczna. Szacuje się, 
że ich wpływ na wzrost gospodarczy osiągnie 14 miliardów euro 
w roku 2030 (Estrategia Española 2015: 5). Hiszpańska strategia B 
+ R + I w zakresie sztucznej inteligencji jest skonfigurowana jako 
podstawowy element wizji I + D + I (Inwestycje, Rozwój, Innowacje) 
i jest kluczem do opracowania europejskich ram zwanych „skoordy-
nowanym planem oceny skutków”, zatwierdzonych pod koniec roku 
2018. Ponadto, jest dostosowana do wysiłków ukierunkowanych na 
realizację celów zrównoważonego rozwoju zaznaczonych w planie 
działania na rzecz realizacji Agendy 2030 w Hiszpanii. Strategia jest 
wynikiem prac grupy ekspertów z różnych dziedzin. Ustanawia sześć 
priorytetów, których głównym celem jest zwiększenie skuteczno-
ści narzędzi, mających na celu promocję i wskazanie, w jaki sposób 
oraz gdzie technologie mogą pomóc w rozwoju Hiszpanii. Warto 
wspomnieć chociażby spersonalizowane leczenie, digitalizację usług 
ukierunkowanych na turystykę, wyzwania związane z cyberbezpie-
czeństwem lub cyfrową administrację publiczną. To tylko niektóre 
z wyzwań, które pomoże rozwiązać sztuczna inteligencja. Hiszpańska 
strategia zawiera także siedem zaleceń, które mają na celu dosto-
sowanie polityk publicznych do wymogów normatywnych, struk-
turalnych i organizacyjnych w stosunku do osiągnięć w dziedzinie 
sztucznej inteligencji. Nad realizacją zapisów czuwa Delegat Komisji 
Rządowej ds. Polityki Naukowej i Technicznej oraz Innowacji. Zo-
stał on powołany w grudniu 2018 roku. Powstały również grupy 
robocze m.in. Grupa robocza ds. Sztucznej inteligencji (Estrategia 
Española 2015: 6-7). Ta grupa zdołała wskazać w strategii miejsca 
zastosowania technologii oraz różne poziomy administracji publicz-
nej, na których powinny koncentrować się wysiłki: nie tylko na fi-
nansowaniu oraz w ulepszaniu narzędzi, które umożliwiają rozwój 

technologii sztucznej inteligencji i ich zastosowań, ale także poprzez 
identyfikację obszarów strategicznych, które przez zasoby sztucz-
nej inteligencji, będą niezbędne dla rozwoju społecznego i gospo-
darczego Hiszpanii. Również Sekretariat Generalny ds. Koordynacji 
Polityki Naukowej (SGCPC), jednostka podlegająca bezpośrednio 
Ministrowi Nauki, Innowacji i Uniwersytetów (MCIU) pełnią zasad-
niczą funkcję w odniesieniu do niniejszej strategii w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji. Strategia wyznacza następujące priorytety: 1/ 
Osiągnięcie struktury organizacyjnej pozwalającej na opracowanie 
systemu I + D + I w sztucznej inteligencji i zmierzenie jego wpływu; 
2/ Ustanowienie strategicznych obszarów, w których konieczne jest 
skoncentrowanie wysiłków na działaniach B + R + I; 3/ Ułatwienie 
transferu wiedzy i jej przekazu do społeczeństwa; 4/ Zaplanowanie 
działań szkoleniowych i profesjonalizacji w dziedzinie sztucznej in-
teligencji; 5/ Opracowanie ekosystemu danych cyfrowych i walory-
zacja dostępnej infrastruktury; 6/ Przeanalizowanie etyki sztucznej 
inteligencji z perspektywy B + R + I (Estrategia Española 2015: 9). 
Strategia zawiera następujące zalecenia: 1/ Uruchomienie krajowej 
strategii na rzecz sztucznej inteligencji, która pozwala na opraco-
wanie i wdrożenie konkretnych środków skierowanych do narodo-
wych sektorów strategicznych. Ocena i monitorowanie tych środ-
ków może być przeprowadzona przez hiszpańskie obserwatorium 
ds. sztucznej inteligencji; 2/ Skorzystanie ze sztucznej inteligencji, 
aby osiągnąć cele określone w Agendzie 2030; 3/ Projektowanie 
i wdrażanie konkretnych działań, które promują transfer wiedzy do 
środowiska społeczno-ekonomicznego; 4/ Uruchamianie lub ada-
ptacja programów promujących sztuczną inteligencję; 5/ Utworze-
nie Narodowego Instytutu Danych, który pozwala planować i de-
finiować zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych poziomów 
administracji publicznej; 6/ Wykrywanie potrzeb adaptacji i dosko-
nalenia kompetencji na różnych poziomach systemu edukacyjnego; 
7/ Upewnienie się, że wszystkie działania i inicjatywy wywodzące 
się z ram strategicznych skoncentrowały się na rozwoju Sztucznej 
Inteligencji, jak również, że jej wyniki są zgodne z etycznymi, praw-
nymi i społecznymi zobowiązaniami Hiszpanii (Estrategia Española 
2015: 10). Ważne jest, aby zwrócić uwagę na znaczenie sztucznej 
inteligencji oraz jej interdyscyplinarny charakter i zdolność do przy-
spieszania rozwoju społeczno-ekonomicznego, tak aby ściślej prze-
strzegać celów zrównoważonego rozwoju – Agendy 2030. 

Sztuczna inteligencja ułatwia wykorzystanie technologii do po-
prawy bezpieczeństwa i rozwoju; unikanie dyskryminacji ze względu 
na płeć i rasę; walkę z ubóstwem; umożliwienie wdrożenia pomocy 
w obliczu klęsk żywiołowych; zapewnienie powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego. Z drugiej strony może nieść ze sobą ryzyko, 
któremu musimy zapobiegać, unikając manipulacji zachowaniami 
czy chroniąc przed automatyzacją pracy. Poprzez podpisanie wspo-
mnianej wyżej „Deklaracji o współpracy w dziedzinie sztucznej in-
teligencji” państwa członkowskie UE zgodziły się współpracować 
w najważniejszych kwestiach. Od zapewnienia konkurencyjności 
Europy w badaniach do wdrażaniu sztucznej inteligencji, tak aby 
poradzić sobie ze społecznymi, ekonomicznymi, etycznymi i legal-
nymi ramami. W Hiszpanii została stworzona strategia w celu pro-
mowania międzynarodowej współpracy w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji w zakresie sztucznej inteligencji oraz ułatwienia udziału 
w przygotowaniu, projektowaniu i monitorowaniu polityk. Obec-
nie hiszpańska społeczność akademicka i naukowa zajmująca się 
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technologiami sztucznej inteligencji skupia się w ramach obszarów, 
takich jak: optymalizacja heurystyczna, planowanie, automatyczne 
odliczanie, ontologie, logika i rozumowanie, przetwarzanie języka 
naturalnego, robotyka, systemy wieloagentowe, systemy rekomen-
dacji, współpraca człowiek-maszyna, modelowanie na podstawie in-
teligentnych agentów, a także rozwój innowacyjnych aplikacji w wie-
lu strategicznych sektorach, takich jak zdrowie, rolnictwo, przemysł 
kulturalny oraz w oparciu o doświadczenie, usługi i zrównoważony 
rozwój środowiska. Hiszpański system nauki, technologii i innowacji 
(SECTI) poświęcony sztucznej inteligencji obejmuje nie tylko instytu-
cje akademickie i naukowe własności publicznej i prywatnej, ale  jest 
również uzupełniany przez stowarzyszenia i organizacje wspierające 
B + R + I, firmy i społeczeństwo. W sektorze prywatnym aktywność 
szybko rośnie dzięki startupom podobnie jak w dużych firmach 
i korporacjach międzynarodowych, których inicjatywy koncentrują 
się na tworzeniu centrów B + R w technologii sztucznej inteligencji 
(Estrategia Española 2015: 12-13). 

Dane statystyczne 
Government Artificial Intelligence Readiness Index 

Rządowy Wskaźnik Gotowości Sztucznej Inteligencji opracowy-
wany przez Oxford Insights dla Hiszpanii wynosi 6,332 na 10,000 
(w 2019 roku). W przypadku Meksyku wartość jest nieznacznie 
wyższa – 6,664. Dla porównania dla Polski wskaźnik wynosi 6,835. 
Indeks został stworzony, aby zdefiniować zdolność do absorpcji i wy-
korzystania potencjału innowacyjnego sztucznej inteligencji. Indeks 
zawiera oznaczenie poziomu rozwoju cyfrowego kraju, innowacyj-
ność rządu, możliwości istniejących systemów. Hiszpania uplasowa-
ła się na dwunastej pozycji wśród krajów OECD (przed Szwecją, za 
Niemcami). Zidentyfikowano obszary doskonalenia, skoncentrowa-
ne głównie na infrastrukturze telekomunikacyjnej, rozwoju innowa-
cji oraz umiejętności cyfrowych, związanych zarówno z sektorem 
publicznym, jak i prywatnym. Ogólny wynik indeksu składa się z 11 
elementów, pogrupowanych w czterech klastrach: zarządzanie; 
infrastruktura i dane; umiejętności i edukacja oraz usługi rządowe 
i publiczne. Dane pochodzą z różnych zasobów, od własnych badań 
biurowych, aż do baz danych, takich jak liczba zarejestrowanych 
startupów i dane indeksów, takich jak Indeks Rozwoju eGovernment 
ONZ (https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness 2019).

Rola etyki w projektowaniu i wykorzystywaniu
sztucznej inteligencji na przykładzie Hiszpanii

Za kwestie etyczne odpowiada Hiszpański Komitet Etyki Ba-
dawczej (CEEI), który rozwija priorytet VI (Przeanalizowanie etyki 
sztucznej inteligencji z perspektywy B + R + I). Musi on odpowiadać 
wytycznym – art. 10 ustawy 14/2011 z dnia 1 czerwca w sprawie 
nauki, technologii i innowacji. Komitet prowadzi działania i przy-
gotowuje raporty, propozycje i zalecenia dotyczące zakresu sztucz-
nej inteligencji w Hiszpanii. Osoby odpowiedzialne za te działania 
powinny odgrywać aktywną rolę w inicjatywach dotyczących etyki. 
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej oraz 
w postaci chatbotów opartych na przetwarzaniu języka naturalnego 
jako pierwszego interfejsu między obywatelami a AAPP już umoż-
liwia – na przykład w USA – skrócenie czasu reakcji i zwiększenie 

możliwości koncentracji urzędników państwowych na zadaniach 
o większej wartości społecznej. Z kolei w obszarze edukacji sztuczna 
inteligencja umożliwia uczniom odgrywanie bardziej aktywnej roli 
w procesie uczenia się. Pozwala na poznanie swojej własnej ewolucji 
i zwiększenie świadomości jak ją zoptymalizować. Ponadto pozwala 
centrom kształcenia i szkolenia zidentyfikować tych uczniów, któ-
rzy wymagają większego wsparcia. Taka analiza pozwala ulepszyć 
ośrodki wzmocnienia talentów. Można wspierać także takie aspekty, 
jak ocena i identyfikacja wysokich kompetencji uczniów (modele 
predykcyjne sztucznej inteligencji), traktowanie uczniów zgodnie ze 
zróżnicowaniem funkcjonalnym (uczenie analityczne, dostosowane 
systemy oparte na sztucznej inteligencji), nowe modele korepetycji 
(inteligentne systemy nauczania), systemy rekomendacji i informacji 
zwrotnych; przewidywanie awarii oraz wczesne wykrywanie niety-
powych studentów za pomocą systemów uczenia maszynowego 
i ocena kompetencji (Estrategia Española 2015: 29).

Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo narodowe

Główną funkcją hiszpańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodo-
wego jest osiągnięcie celów polityki bezpieczeństwa, które zasadni-
czo zapewniają ochronę interesów narodowych. Ten rodzaj strategii 
ma zastosowanie zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. 
W ten sposób Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest rozumiana 
jako „sztuka, poprzez którą ogólna polityka kieruje, prowadzi i koor-
dynuje wszystkie energie i siły narodu, aby chronić interesy narodo-
we przed zagrożeniami zewnętrznymi w kraju, jednocześnie umożli-
wiając wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań” (Estefanell 
2019: 9). Sztuczna inteligencja może być rozpatrywana jako zagroże-
nie i wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. Zasadniczo może 
obejmować dwa rodzaje zagrożeń, jedno o pochodzeniu technolo-
gicznym i drugie pochodzenia ludzkiego. Z zagrożeniem technologicz-
nym mamy do czynienia, jeśli sztuczna inteligencja stanie się super 
inteligentna, to znaczy lepsza od ludzkiej inteligencji. Pojawienie się 
super sztucznej inteligencji wykracza daleko poza ogólne ramy, po-
nieważ nie tylko równa się ludziom, ale przewyższa ich we wszystkich 
aspektach. Ten scenariusz jest znany jako „wielka osobliwość” i jego 
główne niebezpieczeństwa polegają na tym, że super sztuczna inte-
ligencja decyduje w konsekwencji o zakończeniu gatunku ludzkiego. 
Wiele państw jest zainteresowanych tą technologią, ale ostatecznie 
zdolność ekonomiczna tych podmiotów decyduje o niemożliwości 
jej wprowadzenia. W trakcie wdrażania technologii sztucznej inte-
ligencji należy mieć na uwadze następujące kwestie: 1/ W tworze-
niu warunków niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania super 
sztucznej inteligencji zasadnicze znaczenie ma ustalenie, jak chcemy 
interpretować wartości ludzkie; 2/ Ustalenie kilku scenariuszy, które 
mogą pojawić się w przypadku powstania super sztucznej inteligen-
cji. Celem jest uniknięcie zaskoczenia; 3/ Promowanie utworzenia 
międzynarodowej organizacji, która podobnie jak umowy w zakresie 
nieproliferacji broni jądrowej, ustanowi czerwone linie dla rozwoju 
sztucznej inteligencji dla państw, firm i naukowców specjalizujących 
się w tej dziedzinie i przeprowadzających monitorowanie tego, co 
jest rozwijane i w jakim celu. Taka organizacja również musi sporzą-
dzić międzynarodową listę podmiotów niepaństwowych, które mogą 
mieć zamiar opracowania i / lub wykorzystania sztucznej inteligencji 
w celach przewrotnych i / lub śmiertelnych (Estefanell 2019: 12). 
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sztucznej inteligencji zakłada pogorszenie w stosunku do trendu histo-
rycznego rozpowszechnienia technologii. Przypuśćmy, że meksykańska 
gospodarka nie przyjmuje sztucznej inteligencji i dlatego wzrost gospo-
darczy nie jest widoczny. Scenariusz neutralny przewiduje, że   gospo-
darka meksykańska absorbuje związane z tym technologie. Sztuczna 
inteligencja rozwija się w tym samym tempie, co podczas trzeciej re-
wolucji przemysłowej. Przyspiesza wzrost gospodarczy, ale bez skutku 
innowacji. Pozytywny scenariusz zakłada przyjęcie i upowszechnienie 
sztucznej inteligencji w gospodarce Meksyku, lepiej niż w stosunku 
do tego, co miało miejsce podczas trzeciej rewolucji przemysłowej. 
W modelu reprezentowanym z efektem automatyzacji, który o 50% 
jest lepszy od tego, co stało się w XX wieku i efektem innowacji, któ-
ra generuje połowę wzrostu. Współcześnie najlepszymi przykładami 
zastosowania sztucznej inteligencji w Meksyku jest firma Unima. 
Opracowano w niej narzędzie terminowej diagnozy, poprzez łatwe 
w użyciu urządzenie, a także smartfon, pozwalający na sprawdzenie 
czy dana osoba jest zainfekowana chorobą taką jak gruźlica lub grypa. 
Ta meksykańska firma biotechnologiczna otrzymała wyróżnienie za 
najlepszą firmę w obszarze zdrowia „Singularity University” podczas 
Globalnego Szczytu 2017 w San Francisco. Ta nagroda uznaje potencjał 
firmy i jego wpływ na zdrowie więcej niż miliarda ludzi na świecie. 
Unima opracowała technologię do diagnozowania choroby zakaźnej 
po niskich kosztach. Może być stosowana przez lekarzy, pielęgniarki 
lub pracowników socjalnych bezpośrednio w punkcie opieki. Uzyskanie 
odpowiedzi następuje mniej niż w 15 minut, bez potrzeby korzystania 
z drogiego wyposażenia laboratoryjnego. Koszty zostały zredukowane 
do 1 USD za test. Przedsiębiorcy stworzyli test całkowicie z papieru 
zawierającego białko zwierzęce, na którym umieszcza się próbkę krwi 
pacjenta. Po 15 minutach wykonuje się zdjęcie z aplikacji, pobranej na 
smartfona, a w mniej niż 10 sekund wykrywanie porównawcze daje 
diagnozę. Jeśli obraz odpowiada diagnozie, choroba zakaźna wywo-
łana przez wirusa lub bakterię taką jak malaria, żółta febra, gruźlica 
lub HIV jest natychmiast wykrywana. Celem Unimy jest rozwiązanie 
problemu dostępu do badań dla ponad 3 tys. milionów ludzi, którzy 
żyją w krajach lub w miejscach o ograniczonych zasobach (Albrieu, 
Rapetti, López, Larroulet, Sorrentinono 2019: 12-24).

Islam a sztuczna inteligencja 

W Hiszpanii mniejszość muzułmańska jest znacznie bardziej 
dostrzegalna niż w Meksyku, niemniej w kontekście etyki w zakresie 
sztucznej inteligencji, warto zwrócić uwagę na interpretację według 
tej monoteistycznej religii. Islam jest pozytywnie nastawiony do nauki 
i nie ma nic przeciwko inteligentnym maszynom, jednak pod warun-
kiem, że powołanie ich do istnienia będzie związane z przestrzeganiem 
zasad etyki muzułmańskiej. Etycy z Międzynarodowego Instytutu Myśli 
i Cywilizacji Islamskiej w Kuala Lumpur (Malezja) przekonują, że sztucz-
na inteligencja może dać człowiekowi wiele dobrego, jeśli jej konstruk-
torzy będą pamiętać o tym, aby wyposażyć myślące roboty w zdolność 
do altruizmu. Sztuczna inteligencja powinna być przede wszystkim 
przyjazna człowiekowi i służyć realizacji jego dobra. W islamie obo-
wiązuje zakaz naśladowania boskiego stworzenia . Istnieją hadisy Ko-
ranu, w których czytamy, że tworzenie wizerunków ludzi i zwierząt jest 
zakazane. W konsekwencji robot, który przypomina człowieka, będzie 
naruszeniem tego zakazu. Zatem sztuczna inteligencja  jest akceptowa-
na, ale pod pewnymi warunkami.

Zastosowanie technik sztucznej inteligencji 
w świadczeniu usług finansowych w Hiszpanii 

W sektorze finansów zastosowanie sztucznej inteligencji ma wie-
le pozytywnych aspektów. Prowadzi do poprawy wydajności, redukcji 
kosztów, wzrostu jakości, wzrostu poziomu zadowolenia klienta. Jest to 
możliwe dzięki zautomatyzowanym procesom operacyjnym i analitycz-
nym. Poprzez techniki, takie jak przetwarzanie języka naturalnego lub 
rozpoznawanie obrazu, jednostki mogą automatyzować te ręczne za-
dania, które są bardziej powtarzalne lub zapewniają mniejszą wartość 
dodaną (np. odpowiedzi na często zadawane pytania). Z jednej strony 
prowadzi to do zmniejszenia możliwych błędów ludzkich, a z drugiej 
strony do wzrostu wydajności i spadku kosztów związanych z tymi za-
daniami. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji może prowadzić 
do ważnych korzyści. Jednak one także prezentują szereg ograniczeń, 
które mogą zniechęcić ich do niektórych działań jako zestaw ryzyk, 
którymi należy odpowiednio zarządzać. Zastosowania tej technologii 
w różnych obszarach sektora finansowego są wielorakie i można je 
znaleźć w całym łańcuchu wartości, od zadań przetwarzania (back-of-
fice) do interakcji z klientem (front-office), przechodząc przez czynności 
związane z kontrolą oraz z monitorowaniem operacji. Niektóre aplika-
cje mają na celu poprawę jakości obsługi klienta (np. uwierzytelnianie 
za pomocą danych biometrycznych), podczas gdy inne mają na celu 
optymalizację i / lub przekształcenie procesów w różne fazy świad-
czenia usług finansowych (np. przy użyciu nowych źródeł danych do 
wyboru inwestycji lub ustalania premii za ryzyko). W Banku Hiszpa-
nii opracowano narzędzie wywiadowcze do klasyfikacji banknotów, 
w celu ustalenia, czy ich warunki fizyczne są w stanie utrzymać je wciąż 
w obiegu. Dodatkowo analizowany jest obszar statystyczny wykorzy-
stania sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów kontroli 
jakości informacji dostępnej w bazach mikrodanych (w szczególności 
roczne sprawozdania finansowe) (Fernández 2019: 3-6).

Meksyk a sztuczna inteligencja 

W celu omówienia panoramy i rozwoju sztucznej inteligencji 
w Meksyku powołano Forum Doradztwa Naukowego i Technologicz-
nego (Fccyt), które koordynuje swoje prace z Krajową Radą Nauki 
i Technologii (Conacyt). Na Seminarium ds. Roli Sztucznej Inteligencji 
w Przyszłości Meksyku uznano, że sztuczna inteligencja jest pierwszym 
punktem, w którym należy zintensyfikować działania. Podkreślono, że 
w dwóch największych systemach badawczych w kraju, którymi są 
Conacyt i Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku (UNAM), 
nie ma centrum poświęconego wyłącznie komputerom i sztucznej 
inteligencji. Co jest paradoksalne (Bonilla 2017: 1-3). Sztuczna inte-
ligencja wyróżnia się jako technologia ogólnego przeznaczenia, zmie-
niająca wszystko: sposób produkcji, konsumpcji, handlu i pracy. Prze-
łom sztucznej inteligencji i innych powiązanych z nią technologii jest 
ograniczony do małego zestawu sektorów działania, ale posiada w ich 
obrębie ogromny wpływ. Doświadczenia poprzednich rewolucji prze-
mysłowych (maszyna parowa pod koniec XVIII wieku, elektryczność 
i linie montażowe pod koniec XIX wieku, technologie informacyjne 
i komunikacyjne pod koniec XX wieku – pierwsza, druga i trzecia re-
wolucja przemysłowa) sugerują, że te firmy i kraje nowej technologii 
mają najwięcej możliwości wzrostu. Obecnie maszyny wykonują zada-
nia poznawcze bardzo skomplikowane. Scenariusz negatywny rozwoju 
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Podsumowanie 

Niższa wartość Rządowego Wskaźnika Gotowości Sztucznej Inte-
ligencji dla Hiszpanii sugeruje, że wdrażanie sztucznej inteligencji znaj-
duje się jeszcze w fazie zaawansowanego projektowania, a nie wdra-
żania. Podczas gdy w Meksyku jest już częścią praktycznej działalności 
niektórych firm (Unima). W obrębie państwa różne podmioty zajmują 
się sztuczną inteligencją. Są to uniwersytety, duże przedsiębiorstwa 
czy banki. W konsekwencji ważne jest, aby uwzględnić kwestie etycz-
ne, tak aby uniknąć negatywnych skutków. Odpowiednio wykwalifi-
kowany personel, posiadający umiejętności i wiedzę, kompatybilnie 
uzupełnia te technologie. Potencjał sztucznej inteligencji jako źródła 
innowacji dla Meksyku wydaje się być bardzo ważny i nie ogranicza się 
go do konkretnych sektorów. Zmiana technologii nie jest jednak auto-
matyczna: wymaga czasu i współpracy z dynamicznymi firmami, które 
mogą absorbować technologie związane ze sztuczną inteligencją. 
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