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#amnc18: Kako će UI utjecati na tržište rada u Kini? 
 

Pridružite se konferenciji za tisak i webcastu PwC-a u suradnji s WEF-om u utorak, 18. 
rujna 2018. u 8.00 sati po našem vremenu. 

  
John Hawksworth, glavni ekonomist PwC-a i James Chang, voditelj konzultantskih usluga u 
financijskom sektoru u PwC China, predstavit će na konferenciji za novinare godišnjeg sastanka 
„New Champions“ Svjetskog ekonomskog foruma u Tianjinu (WEF) rezultate novog PwC-ovog 
izvješća o direktnom financijskom utjecaju umjetne inteligencije (AI) i srodnih tehnologija na 
radna mjesta u Kini. 
  
Konferencija za medije prenosit će se uživo na našoj web stranici www.pwc.com/amnc 18. 
rujna 2018. s početkom u 8.00 h po srednjeeuropskom vremenu. 
  
UI i srodne tehnologije mogu do 2030. godine povećati BDP za čak 14 % globalno i do 26 % u 
Kini. No, postoji i velika količina opreza oko ovih novih tehnologija, osobito oko njihovog 
potencijalnog utjecaja na radna mjesta. 
  
Kineski gospodarski razvoj tijekom protekla četiri desetljeća uključivao je stotine milijuna 
radnika koji su se preselili s farmi u tvornice. Ali što ako napredak u robotici zamijeni mnoge 
od ovih tvorničkih radnika? Hoće li UI ukloniti potrebu za mnogim administrativnim ulogama 
u uredima, dok autonomna vozila sve više zamjenjuju vozače kamiona i taksiste? 
  
PwC-ovo novo izvješće kvantificira potencijalno zamjenjivanje radnih mjesta UI-om i srodnim 
tehnologijama u Kini u idućih 20 godina, a što je najvažnije, i koliko će to biti nadoknađeno 
stvaranjem novih radnih mjesta povezanih s većim gospodarskim rastom i višim prosječnim 
stvarnim prihodima i razinama potrošnje. 
 
O PwC-u 
Cilj PwC-a u Hrvatskoj je izgraditi povjerenje u društvu i riješiti važne probleme. Činimo 
mrežu tvrtki u 158 zemalja s više od 236.000 ljudi koji se zalažu za pružanje kvalitetnih usluga 
na područjima revizije i računovodstvenog savjetovanja, poslovnog savjetovanja i poreznih 
usluga. Posjetite www.pwc.hr da biste doznali više i rekli nam što vam je važno. 
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PwC se odnosi na hrvatsko društvo člana mreže, a može se ponekad odnositi na mrežu PwC-a. 
Svako društvo član mreže zasebna je pravna osoba. 
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