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Den store tech revolution Christina Boutrup Hent PDF Forlaget skriver: Kina har i al stilhed taget et
kvantespring og gennemgår i disse år en vild tech-revolution, som rykker ved magtbalancen i verden og

kommer til at påvirke os alle.

Kinesiske virksomheder er allerede globalt førende inden for flere af de vigtigste nye teknologier, som droner,
solceller, fintech, sociale medier, e-handel og sandsynligvis også kunstig intelligens. Åbenheden og lysten til
at afprøve nye teknologier – ansigtsgenkendelse og dronelevering – er stor, og kinesiske virksomheder er

ikke underlagt de samme etiske dilemmaer og lovgivningsmæssige begrænsninger, som vi kender i Europa og
USA.

Hvorfor er det vigtigt for dig?

Fordi det er et spørgsmål om tid, før kinesiske teknologiselskaber for alvor begynder at ekspandere uden for
Kina, og fordi Kina på mange måder er blevet et vindue til fremtiden – på godt og ondt.

En fremtid, hvor man kan betale med sit ansigt, og hvor staten ved hjælp af massiv overvågning uddeler point
til borgerne for deres opførsel på de sociale medier og i den fysiske verden.
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