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Maszyny – nowi
pracownicy przyszłości?
Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Martin
Ford, New York 2015, s. XVIII, 334.

Środowiska pracy poddające się
coraz większemu wpływowi nowoczesnych technologii, wliczając procesy automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, algorytmizacji
oraz rozwój sztucznej inteligencji,
dostarczają sporych wątpliwości
w zakresie przyszłości zatrudnienia. Ostatnimi czasy w publikacjach poruszających zagadnienie
wyglądu miejsc pracy, czynników
wpływu kształtujących rynek zatrudnienia, problemu relacji powstawania i eliminacji nowych
zawodów, można śledzić dychotomiczny dyskurs, w którym jedno stanowisko przewiduje redukcję etatów za sprawą przenoszenia
coraz szerszego zakresu obowiązków maszynom, drugi zaś stara się
udowodnić, że wysoki poziom robotyzacji 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. Internetu rzeczy, opartego o cyfrowy obieg
gospodarki (e-gospodarce) i cyfrowe algorytmy. W czasie poprzednich rewolucji przemysłowych
utrzymywała się tendencja eliminacji niektórych zawodów, jednakże odbywało się to na korzyść
tworzenia nowych, radzących sobie z pojawiającymi się innowacyjnymi rozwiązaniami. Martin Ford
twierdzi, że jeśli technologia nadal
będzie się rozwijać w dynamicznym 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 eliminacji wielu zawodów, w tym
dziennikarzy, pracowników biurowych, a nawet programistów, których 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 środka”, czyli wzmożonego zapotrzebowania na wysokie i niskie kwalifikacje – high skills i low skills).
Sytuacja ta może doprowadzić do
masowego bezrobocia i wzrostu
nierówności, jak również implozji samej gospodarki konsumenta. W Rise of the Robots Ford wyjaśnia wpływ, jaki mogą wywrzeć
inteligentne maszyny i roboty,
kierując jednocześnie prośbę do
pracodawców, naukowców i decydentów by zmierzyli się z ich
konsekwencjami.
Martin Ford mówi, że roboty, kiedyś uważane za zagrożenie
dla miejsc pracy tylko w produkcji, obecnie są gotowe do zastąpienia ludzi w zawodach nauczycieli, dziennikarzy, prawników
i w wielu innych w sektorze usług.
W swojej książce rozważa nastanie takiej sytuacji społecznej i gospodarczej, która może spowodować, że wykształceni pracownicy
nie będą mogli już znaleźć zatrudnienia. Wszystkie zadania,
które są powtarzalne, w gospodarkach rozwiniętych, takich jak
Stany Zjednoczone czy Niemcy
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zostały zastąpione przez roboty
wiele lat temu. Praca robota bowiem jest znacznie bardziej efektywna, wydajna oraz mniej kosztowna. Co więcej, roboty zyskują
coraz wyższe zdolności percepcji
oraz zręczność zbliżającą się do
ludzkiej. Przewiduje się, że coraz
więcej miejsc pracy staje się podatnych na tego typu zjawiska i to jest
tendencja, która będzie się rozwijać, w rezultacie prowadząc do
pełnej automatyzacji fabryk.
Rise of the Robots to lektura
dla każdego, kto chce zrozumieć,
co oznacza szybki postęp technologiczny w odniesieniu do własnej perspektywy zawodowej oraz
jakie jest jego znaczenie dla społeczeństwa i dla przyszłych pokoleń. W rozdziałach, którym
poświęcone są rozmaite zagadnienia, począwszy od fal automatyzacji, zagrożeń płynących z technologii informacyjnych, zagrożeń
prac umysłowych (white collar),
zmian w szkolnictwie wyższym
i w opiece zdrowotnej, technologii i przemysłów przyszłości, konsumeryzmowi, limitowi wzrostu
i kryzysowi, super inteligencji i powstania 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 widzenia wynika, że postęp technologiczny czyni społeczeństwa bardziej 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 pracy fabrycznej. Później nastała automatyzacja i globalizacja, która
wypchnęła pracowników z sektora produkcyjnego do usług. Podczas takich transformacji obecne
było krótkoterminowe bezrobocie, lecz nie był to stan permanentny. Co więcej nowe zajęcia były
korzystniejsze niż ich poprzednie
odpowiedniki, wymagały aktualizacji umiejętności i oferowały lepsze zarobki. Autor pisze o „złotym
wieku” amerykańskiej ekonomii,
którą charakteryzowała pozorna
symbioza gwałtownego postępu
technologicznego i dobrobyt amerykańskiej siły roboczej. W czasie
kiedy maszyny wykorzystywane
w produkcji zostały udoskonalane, produktywność pracowników wykorzystujących te maszyny również wzrosła, co czyniło
ich bardziej „cennymi”, pozwalając im jednocześnie na domaganie
się wyższych płac, co w rezultacie dodatkowo zwiększało zapotrzebowanie na produkty i usługi,
które produkowali. Ford pisze, że
istnieją powody dla których warto wierzyć, że okres ekonomicznego złotego wieku Ameryki dobiegł
końca. Zbieżność wzrostu produktywności i wysokości zarobków zakończyła się w latach 70. XX wieku. 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 wytworzyła mniejszy niż dwudziestoprocentowy wzrost liczby dostępnych miejsc pracy. Przy tym
należy wziąć pod uwagę fakt, że
gospodarka USA musi stworzyć
około miliona miejsc pracy rocznie, żeby nadążyć za wzrostem
wielkości zatrudnienia. W ciągu
pierwszej dekady XXI brakowało
dziesięciu milionów miejsc pracy,
które mimo że powinny być stworzone, nigdy się nie pojawiły. Ford
pisze, że złoty wiek dobiegł końca i nadchodzi nowa era w amerykańskiej gospodarce, uwzględniająca fundamentalną zmianę
na tle relacji pomiędzy pracownikami i maszynami. Maszyny stają
się stopniowo nowymi pracownikami i linia pomiędzy zdolnością
pracy i kapitału jest zacierana jak
nigdy przedtem. Postęp ten jest
także zdeterminowany nieustającym przyspieszeniem technologii
komputerowych.
Istnieje powszechne przekonanie, że automatyzacja jest przede
wszystkim zagrożeniem dla pracowników o niższym poziomie
wykształcenia i umiejętności. Założenie to wynika z faktu, że takie
miejsca pracy zwykle są rutynowe i powtarzalne. Jednakże należy pamiętać, że white collar również są zagrożone, zatem podział
na pracę rutynową i nierutynową, zdaje się być bardziej aktualny niż podział na pracę umysłową
i fizyczną, która to, jak się okazuje
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wcale nie jest łatwiejsza do zastąpienia przez algorytmy niż praca
umysłowa, zatem istotniejsza jest
kwestia przewidywalności, właściwa dla pracy rutynowej (zagrożonej jak nigdy przedtem przez
nowe technologie i algorytmizację). Mamy do czynienia zatem
z erozją zawodów spowodowaną
wzrastającym zaawansowaniem
nowych technologii.
Automatyka do tej pory miała
tendencję ingerencji w jeden sektor zatrudnienia w danym momencie oraz przenoszenia pracowników do nowego rozwijającego
się przemysłu. Obecnie sytuacja
jest zupełnie inna, ponieważ pojawiające się nowe gałęzie przemysłu posiadają zaawansowaną technologię prowadzącą do redukcji
pracy ludzkiej, co ma bezpośredni wpływ na ekonomię i na społeczeństwo. Technologia może mieć
destrukcyjny wpływ na całe gałęzie przemysłu i przyczynić się do
upadku konkretnych sektorów gospodarki i rynku pracy. Poza potencjalnie 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 wynagrodzeń i wydatków konsumpcyjnych jest już znacznie zredukowany, mamy bowiem do czynienia
nie tylko z rosnącymi nierównościami w dochodach, ale również
w konsumpcji.
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Ford zwraca uwagę, że kształtowanie technologii w przyszłości będzie zatem prawdopodobnie związane z innymi głównymi
wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, takimi jak starzenie się społeczeństwa, zmiany
klimatyczne i wyczerpywanie zasobów. Wspomina także o powstaniu technologicznej osobliwości,
czyli takiego punktu w przyszłym
rozwoju cywilizacji, kiedy zostanie stworzona sztuczna inteligencja, która będzie zdolna przewyższać intelektualnie ludzi oraz
tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane technologie, doprowadzając do gwałtownych zmian w ich
obrębie.
Konkluzja książki zaleca refleksję oraz zrozumienie konsekwencji postępu technologicznego, których jeśli nie rozpoznamy
i nie przyjmiemy, możemy zmierzyć się z perspektywą, gdzie
wpływy z rosnących nierówności,
bezrobocia i zmian klimatycznych
będą przebiegać równolegle, rozwijać się i wzmacniać wzajemnie.
Patrycja Kumięga

