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Środowiska pracy poddające się 
coraz większemu wpływowi no-
woczesnych technologii, wlicza-
jąc procesy automatyzacji, robo-
tyzacji, cyfryzacji, algorytmizacji 
oraz rozwój sztucznej inteligencji, 
dostarczają sporych wątpliwości 
w  zakresie przyszłości zatrudnie-
nia. Ostatnimi czasy w  publika-
cjach poruszających zagadnienie 
wyglądu miejsc pracy, czynników 
wpływu kształtujących rynek za-
trudnienia, problemu relacji po-
wstawania i  eliminacji nowych 
zawodów, można śledzić dycho-
tomiczny dyskurs, w  którym jed-
no stanowisko przewiduje reduk-
cję etatów za sprawą przenoszenia 
coraz szerszego zakresu obowiąz-
ków maszynom, drugi zaś stara się 
udowodnić, że wysoki poziom ro-
botyzacji pozytywnie wpływa na 
wzrost zatrudnienia. Podobnie 
Martin Ford w  Rise of the Robots 
zadaje pytania dotyczące tego, jaka 

będzie praca przyszłości wśród 
wzrastającego udziału maszyn, 
w  tym o  liczbę miejsc pracy oraz 
preferowane grupy zawodowe.
 Obecnie mamy do czynienia 
z czwartą rewolucją przemysłową 
(Industry 4.0), zakładającą rozwój 
przemysłu za sprawą tzw. Interne-
tu rzeczy, opartego o cyfrowy obieg 
gospodarki (e-gospodarce) i cyfro-
we algorytmy. W  czasie poprzed-
nich rewolucji przemysłowych 
utrzymywała się tendencja elimi-
nacji niektórych zawodów, jed-
nakże odbywało się to na korzyść 
tworzenia nowych, radzących so-
bie z pojawiającymi się innowacyj-
nymi rozwiązaniami. Martin Ford 
twierdzi, że jeśli technologia nadal 
będzie się rozwijać w  dynamicz-
nym tempie i  maszyny zyskiwać 
będą coraz wyższą samodzielność, 
doprowadzi to do redukcji miejsc 
pracy dotychczas przeznaczonych 
dla ludzi. Sztuczna inteligencja 
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będzie przyczyniała się do eli-
minacji wielu zawodów, w  tym 
dziennikarzy, pracowników biuro-
wych, a nawet programistów, któ-
rych będą mogły zastąpić roboty 
i  inteligentne oprogramowanie. 
Przewidywana redukcja miejsc 
pracy dotyczy zarówno zawodów 
umysłowych, jak i fizycznych oraz 
tych reprezentowanych przez tzw. 
„middle class” (związane jest to ze 
zjawiskiem „wypłukiwania środ-
ka”, czyli wzmożonego zapotrze-
bowania na wysokie i niskie kwa-
lifikacje  – high skills i  low skills). 
Sytuacja ta może doprowadzić do 
masowego bezrobocia i  wzrostu 
nierówności, jak również implo-
zji samej gospodarki konsumen-
ta. W Rise of the Robots Ford wy-
jaśnia wpływ, jaki mogą wywrzeć 
inteligentne maszyny i  roboty, 
kierując jednocześnie prośbę do 
pracodawców, naukowców i  de-
cydentów by zmierzyli się z  ich 
konsekwencjami. 
 Martin Ford mówi, że robo-
ty, kiedyś uważane za zagrożenie 
dla miejsc pracy tylko w  produk-
cji, obecnie są gotowe do zastą-
pienia ludzi w zawodach nauczy-
cieli, dziennikarzy, prawników 
i w wielu innych w sektorze usług. 
W  swojej książce rozważa nasta-
nie takiej sytuacji społecznej i go-
spodarczej, która może spowodo-
wać, że wykształceni pracownicy 
nie będą mogli już znaleźć za-
trudnienia. Wszystkie zadania, 
które są powtarzalne, w  gospo-
darkach rozwiniętych, takich jak 
Stany Zjednoczone czy Niemcy 

zostały zastąpione przez roboty 
wiele lat temu. Praca robota bo-
wiem jest znacznie bardziej efek-
tywna, wydajna oraz mniej kosz-
towna. Co więcej, roboty zyskują 
coraz wyższe zdolności percepcji 
oraz zręczność zbliżającą się do 
ludzkiej. Przewiduje się, że coraz 
więcej miejsc pracy staje się podat-
nych na tego typu zjawiska i to jest 
tendencja, która będzie się roz-
wijać, w  rezultacie prowadząc do 
pełnej automatyzacji fabryk.
 Rise of the Robots to lektura 
dla każdego, kto chce zrozumieć, 
co oznacza szybki postęp techno-
logiczny w  odniesieniu do włas-
nej perspektywy zawodowej oraz 
jakie jest jego znaczenie dla spo-
łeczeństwa i  dla przyszłych po-
koleń. W  rozdziałach, którym 
poświęcone są rozmaite zagadnie-
nia, począwszy od fal automaty-
zacji, zagrożeń płynących z  tech-
nologii informacyjnych, zagrożeń 
prac umysłowych (white collar), 
zmian w  szkolnictwie wyższym 
i  w  opiece zdrowotnej, technolo-
gii i przemysłów przyszłości, kon-
sumeryzmowi, limitowi wzrostu 
i kryzysowi, super inteligencji i po-
wstania osobliwości oraz nowemu 
paradygmatowi ekonomicznemu, 
przedstawia wpływ nowoczesnych 
technologii w  sposób holistyczny, 
nie ograniczając się wyłącznie do 
środowisk pracy właściwych dla 
automatyki przemysłowej.
 Z historycznego punktu wi-
dzenia wynika, że postęp techno-
logiczny czyni społeczeństwa bar-
dziej prosperującymi. Ford podaje 
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przykład mechanizacji rolnictwa, 
które zredukowało miliony miejsc 
pracy, co skłoniło bezrobotnych 
rolników do przeniesienia się do 
miast w  celu poszukiwania pra-
cy fabrycznej. Później nastała au-
tomatyzacja i  globalizacja, która 
wypchnęła pracowników z  sekto-
ra produkcyjnego do usług. Pod-
czas takich transformacji obecne 
było krótkoterminowe bezrobo-
cie, lecz nie był to stan permanen-
tny. Co więcej nowe zajęcia były 
korzystniejsze niż ich poprzednie 
odpowiedniki, wymagały aktuali-
zacji umiejętności i oferowały lep-
sze zarobki. Autor pisze o „złotym 
wieku” amerykańskiej ekonomii, 
którą charakteryzowała pozorna 
symbioza gwałtownego postępu 
technologicznego i dobrobyt ame-
rykańskiej siły roboczej. W czasie 
kiedy maszyny wykorzystywane 
w  produkcji zostały udoskona-
lane, produktywność pracowni-
ków wykorzystujących te maszy-
ny również wzrosła, co czyniło 
ich bardziej „cennymi”, pozwala-
jąc im jednocześnie na domaganie 
się wyższych płac, co w  rezulta-
cie dodatkowo zwiększało zapo-
trzebowanie na produkty i usługi, 
które produkowali. Ford pisze, że 
istnieją powody dla których war-
to wierzyć, że okres ekonomiczne-
go złotego wieku Ameryki dobiegł 
końca. Zbieżność wzrostu produk-
tywności i wysokości zarobków za-
kończyła się w latach 70. XX wie-
ku. W  2010 „Washington Post” 
opublikował, że pierwsza dekada 
XXI wieku nie przyczyniła się do 

znacznego wytworzenia nowych 
zawodów. Co więcej, od czasów 
wojny nie było dekady, która wy-
tworzyła mniejszy niż dwudzie-
stoprocentowy wzrost liczby do-
stępnych miejsc pracy. Przy tym 
należy wziąć pod uwagę fakt, że 
gospodarka USA musi stworzyć 
około miliona miejsc pracy rocz-
nie, żeby nadążyć za wzrostem 
wielkości zatrudnienia. W  ciągu 
pierwszej dekady XXI brakowało 
dziesięciu milionów miejsc pracy, 
które mimo że powinny być stwo-
rzone, nigdy się nie pojawiły. Ford 
pisze, że złoty wiek dobiegł koń-
ca i  nadchodzi nowa era w  ame-
rykańskiej gospodarce, uwzględ-
niająca fundamentalną zmianę 
na tle relacji pomiędzy pracowni-
kami i maszynami. Maszyny stają 
się stopniowo nowymi pracowni-
kami i  linia pomiędzy zdolnością 
pracy i kapitału jest zacierana jak 
nigdy przedtem. Postęp ten jest 
także zdeterminowany nieustają-
cym przyspieszeniem technologii 
komputerowych. 
 Istnieje powszechne przekona-
nie, że automatyzacja jest przede 
wszystkim zagrożeniem dla pra-
cowników o  niższym poziomie 
wykształcenia i  umiejętności. Za-
łożenie to wynika z faktu, że takie 
miejsca pracy zwykle są rutyno-
we i  powtarzalne. Jednakże nale-
ży pamiętać, że white collar rów-
nież są zagrożone, zatem podział 
na pracę rutynową i  nierutyno-
wą, zdaje się być bardziej aktual-
ny niż podział na pracę umysłową 
i fizyczną, która to, jak się okazuje 
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wcale nie jest łatwiejsza do zastą-
pienia przez algorytmy niż praca 
umysłowa, zatem istotniejsza jest 
kwestia przewidywalności, właś-
ciwa dla pracy rutynowej (zagro-
żonej jak nigdy przedtem przez 
nowe technologie i  algorytmiza-
cję). Mamy do czynienia zatem 
z  erozją zawodów spowodowaną 
wzrastającym zaawansowaniem 
nowych technologii. 
 Automatyka do tej pory miała 
tendencję ingerencji w  jeden sek-
tor zatrudnienia w  danym mo-
mencie oraz przenoszenia pracow-
ników do nowego rozwijającego 
się przemysłu. Obecnie sytuacja 
jest zupełnie inna, ponieważ poja-
wiające się nowe gałęzie przemy-
słu posiadają zaawansowaną tech-
nologię prowadzącą do redukcji 
pracy ludzkiej, co ma bezpośred-
ni wpływ na ekonomię i na społe-
czeństwo. Technologia może mieć 
destrukcyjny wpływ na całe gałę-
zie przemysłu i przyczynić się do 
upadku konkretnych sektorów go-
spodarki i  rynku pracy. Poza po-
tencjalnie szkodliwymi skutkami 
długiego bezrobocia i  niepełnego 
zatrudnienia dla poszczególnych 
jednostek i dla społeczeństwa, nie 
bez znaczenia będzie także cena 
gospodarcza. Pozytywny efekt 
sprzężenia zwrotnego między 
produktywnością, wzrostem wy-
nagrodzeń i wydatków konsump-
cyjnych jest już znacznie zreduko-
wany, mamy bowiem do czynienia 
nie tylko z  rosnącymi nierównoś-
ciami w  dochodach, ale również 
w konsumpcji. 

 Ford zwraca uwagę, że kształ-
towanie technologii w  przyszło-
ści będzie zatem prawdopodob-
nie związane z  innymi głównymi 
wyzwaniami społecznymi i  śro-
dowiskowymi, takimi jak starze-
nie się społeczeństwa, zmiany 
klimatyczne i  wyczerpywanie za-
sobów. Wspomina także o powsta-
niu technologicznej osobliwości, 
czyli takiego punktu w przyszłym 
rozwoju cywilizacji, kiedy zosta-
nie stworzona sztuczna inteli-
gencja, która będzie zdolna prze-
wyższać intelektualnie ludzi oraz 
tworzyć jeszcze bardziej zaawan-
sowane technologie, doprowadza-
jąc do gwałtownych zmian w  ich 
obrębie. 
 Konkluzja książki zaleca re-
fleksję oraz zrozumienie konse-
kwencji postępu technologiczne-
go, których jeśli nie rozpoznamy 
i  nie przyjmiemy, możemy zmie-
rzyć się z  perspektywą, gdzie 
wpływy z  rosnących nierówności, 
bezrobocia i zmian klimatycznych 
będą przebiegać równolegle, roz-
wijać się i wzmacniać wzajemnie. 

Patrycja Kumięga
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