
CO ZOSTAŁO NAJWAŻNIEJSZYMI wydarzeniami w historii ludzkości? Ponieważ każdy, kto bada to 

pytanie, wkrótce się uczy, że trudno jest odpowiedzieć. Po pierwsze, kiedy zaczyna się "ludzka 

historia"? Anatomicznie i behawioralnie nowocześni Homo sapiens, wyposażeni w język, rozpierzchli 

się ze swojej afrykańskiej ojczyzny około sześćdziesięciu tysięcy lat temu. Przez 25000 p.n.e. zniszczyli 

neandertalczyków i inne hominidy, a potem nie rywalizowali z innymi wielkimi mózgami, prostymi 

chodzącymi gatunkami. Możemy uznać, że 25 000 lat p.n.e. jest rozsądnym czasem, aby zacząć śledzić 

wielkie historie ludzkości, gdyby nie to, że w epoce rozwoju epoki lodowcowej występowała w tamtych 

czasach. W swojej książce , antropolog Ian Morris zaczyna śledzenie postępu społecznego w 14 000 

p.n.e., kiedy świat wyraźnie zaczął się ocieplać. Innym powodem, na który trudno odpowiedzieć, jest 

to, że nie jest jasne, jakich kryteriów powinniśmy użyć: co stanowi naprawdę ważny rozwój? Większość 

z nas ma poczucie, że byłoby to wydarzenie lub postęp, który znacząco zmienia bieg rzeczy - ten, który 

"zakrzywia krzywą" ludzkiej historii. Wielu twierdziło, że udomowienie zwierząt nastąpiło właśnie 

wtedy to i jest jednym z naszych najwcześniejszych ważnych osiągnięć. Pies mógł zostać udomowiony 

przed 14 000 p.n.e., ale koń nie ; Jeszcze osiem tysięcy lat minie, zanim zaczniemy je hodować i trzymać 

w zagrodach. Również w tym czasie osioł został oswojony (około 6000 p.n.e.) i przywiązany do pługa. 

Udomowienie zwierząt użytkowych przyspieszyło przechodzenie z łowiectwa na rolnictwo, co jest 

ważnym wydarzeniem, które już się rozpoczęło w okresie 8000 lat p.n.e. Rolnictwo zapewnia obfite i 

niezawodne źródła pożywienia, które z kolei umożliwiają większe osiedla ludzkie, a ostatecznie miasta. 

Miasta z kolei stanowią kuszące cele do grabieży i podboju. Lista ważnych wydarzeń ludzkich powinna 

zatem obejmować wielkie wojny i imperia, które ustąpiły. Imperia mongolskie, rzymskie, arabskie i 

osmańskie - by wymienić tylko cztery - były transformujące; wpłynęły na królestwa, handel i zwyczaje 

na ogromnych obszarach. Oczywiście niektóre ważne wydarzenia nie mają nic wspólnego ze 

zwierzętami, roślinami lub wojownikami; niektóre są po prostu pomysłami. Filozof Karl Jaspers 

zauważa, że Budda (563-483 p.n.e.), Konfucjusz (551-479 p.n.e.) i Sokrates (469-399 p.n.e.) żyli dość 

blisko siebie w czasie (ale nie w tym samym miejscu). W swojej analizie ci ludzie są głównymi 

myślicielami "Wieku osiowego" obejmującym 800-200 lat p.n.e. Jaspers nazywa ten wiek "głębokim 

oddechem, przynosząc najbardziej świadomą świadomość" i utrzymuje, że jego filozofowie 

wprowadzili przemieniające szkoły myślenia w trzy główne cywilizacje: indyjską, chińską i europejską. 

Budda założył także jedną z głównych religii świata, a zdrowy rozsądek wymaga, aby jakakolwiek lista 

najważniejszych wydarzeń ludzkich obejmowała ustanowienie innych głównych wyznań, takich jak 

hinduizm, judaizm, chrześcijaństwo i islam. Każda z nich miała wpływ na życie i ideały setek milionów 

ludzi. Wiele z tych idei i rewelacji religii rozpowszechniło się dzięki słowu pisanemu, będącemu 

fundamentalną innowacją w historii ludzkości. Debata toczy się dokładnie o to, gdzie i jak powstało 

pismo, ale bezpieczna ocena umieszcza ją w Mezopotamii około 3200 r p.n.e. Pisane symbole 

ułatwiające liczenie również istniały wtedy, ale nie zawierały pojęcia zero, tak podstawowego, jak nam 

się wydaje. Nowoczesny system numeracji, który nazywamy arabskim, przybył około 830 n.e. Lista 

ważnych wydarzeń jest długa. Ateńczycy zaczęli praktykować demokrację około 500 roku p.n.e. Czarna 

śmierć zmniejszyła populację Europy o co najmniej 30 procent w drugiej połowie 1300 roku. Kolumb 

wypłynął na błękit oceanu w 1492 roku, rozpoczynając interakcje między Nowym Światem i Starym, 

które przekształciłyby oba. Jak możemy uzyskać jasność co do tego, który z tych wydarzeń jest 

najważniejszy? Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci mają gorących zwolenników - ludzi, którzy 

zdecydowanie i przekonywująco argumentują za zwierzchnością jednego z nich nad pozostałymi. I 

dlaczego zasady Zachodu - teraz Morris konfrontuje się z bardziej fundamentalną debatą: czy 

jakakolwiek próba uszeregowania lub porównania ludzkich wydarzeń i wydarzeń jest znacząca lub 

uzasadniona. Wielu antropologów i innych społecznych naukowców twierdzi, że tak nie jest. Morris nie 

zgadza się, a jego książka odważnie próbuje oszacować rozwój ludzkości. Jak pisze, "zmniejszenie 

oceanu faktów do prostych wyników liczbowych ma wady, ale ma też jedną wielką zaletę zmuszenia 

wszystkich do konfrontacji z tymi samymi dowodami - z zaskakującymi rezultatami". Innymi słowy, jeśli 



chcemy wiedzieć, które zmiany krzywej ludzkiej historii, warto spróbować narysować tę krzywą. Morris 

wykonał przemyślaną i staranną pracę, aby określić ilościowo to, co określił jako rozwój społeczny 

("zdolność grupy do opanowania swojego fizycznego i intelektualnego środowiska, aby osiągnąć cel") 

w miarę upływu czasu. Jak sugeruje Morris, wyniki są zaskakujące. W rzeczywistości są zadziwiające. 

Pokazują, że żaden z omówionych do tej pory wydarzeń nie ma większego znaczenia, przynajmniej w 

porównaniu z czymś innym - czymś, co wygięło krzywiznę historii ludzkości, jak nigdy przedtem lub 

potem. Przez wiele tysięcy lat ludzkość była bardzo stopniową trajektorią w górę. Postęp był boleśnie 

powolny, prawie niewidoczny. Zwierzęta i gospodarstwa, wojny i imperia, filozofie i religie nie wywarły 

wielkiego wpływu. Ale ponad dwieście lat temu nadszedł moment nagły i głęboki, pochylił krzywą 

ludzkiej historii - populacji i rozwoju społecznego - prawie dziewięćdziesiąt stopni. 

Silniki postępu 

Do tej pory pewnie odgadłeś, co to było. W końcu piszemy  o wpływie technologii, więc jest to 

bezpieczny zakład, że otwieramy to w ten sposób, aby pokazać, jak ważna była technologia. I nagła 

zmiana pod koniec XVIII wieku odpowiada rozwojowi, o którym słyszeliśmy wiele: rewolucja 

przemysłowa, która była sumą kilku niemal jednoczesnych osiągnięć w dziedzinie inżynierii 

mechanicznej, chemii, metalurgii i innych dyscyplin. Więc najprawdopodobniej doszliście do wniosku, 

że te postępy technologiczne leżą u podstaw nagłego, ostrego i trwałego skoku w ludzkim postępie. 

Jeśli tak, twoje przypuszczenie jest dokładnie takie. Możemy jeszcze bardziej precyzyjnie określić, która 

technologia jest najważniejsza. Był to silnik parowy, a dokładniej, opracowany i ulepszony przez Jamesa 

Wata i jego kolegów w drugiej połowie XVIII wieku. Przed Watt silniki parowe były wysoce 

nieefektywne, wykorzystując zaledwie około 1% energii uwalnianej przez spalanie węgla. Błyskotliwe 

majsterkowanie Wata między 1765 a 1776 rokiem zwiększyło to ponad trzykrotnie. Jak pisze Morris, 

robiło to wielką różnicę: "Chociaż rewolucja parowa trwała kilka dziesięcioleci, aby się rozwinąć. . . była 

to jednak największa i najszybsza transformacja w całej historii świata. "Rewolucja przemysłowa to 

oczywiście nie tylko historia pary, ale wszystko zaczęło się od pary. Bardziej niż cokolwiek innego, 

pozwoliło nam przezwyciężyć ograniczenia siły mięśni, ludzi i zwierząt, i generować ogromne ilości 

użytecznej energii do woli. Doprowadziło to do fabryk i masowej produkcji, do kolei i masowego 

transportu. Innymi słowy, prowadziło to do współczesnego życia. Rewolucja przemysłowa 

zapoczątkowała pierwszą erę maszyny - po raz pierwszy nasz rozwój był napędzany głównie przez 

innowacje technologiczne - i był to najgłębszy czas transformacji, jaki kiedykolwiek widział nasz świat.  

Możliwość generowania ogromnych ilości mocy mechanicznej była tak ważna to, według słów Morrisa, 

"kpił z całego dramatu z wcześniejszej historii świata". Nadchodzi druga epoka maszyn. Komputery i 

inne cyfrowe postępy robią to dla siły umysłu - zdolność wykorzystywania naszego mózgu do 

zrozumienia i kształtowania naszych środowisk - tego, co silnik parowy i jego potomkowie robili dla siły 

mięśni. Pozwalają nam przekroczyć poprzednie ograniczenia i przenieść nas na nowe terytorium. Jak 

dokładnie to przejście przejdzie, nie jest znane, ale to, czy nowy wiek maszyny zakrzywia łuk tak 

dramatycznie, jak silnik parowy Wata, to naprawdę wielka sprawa. Wyjaśnimy, jak i dlaczego. Na razie 

odpowiedź jest bardzo krótka i prosta: moc psychiczna jest co najmniej tak samo ważna dla postępu i 

rozwoju - do opanowania naszego fizycznego i intelektualnego środowiska, aby załatwić sprawy - jako 

fizyczną siłę. Tak więc ogromny i bezprecedensowy impuls dla władzy umysłowej powinien być wielkim 

bodźcem dla ludzkości, podobnie jak wyraźniejszy impuls do fizycznej mocy taki wyraźnie był.  

Komputery zaczęły diagnozować choroby, słuchać i mówić do nas, i pisać wysokiej jakości prozę, 

podczas gdy roboty zaczęły błąkać się po magazynach i jeździć samochodami przy minimalnym lub 

zerowym prowadzeniu. Technologie cyfrowe przez długi czas były ośmieszane przez złe strony - potem 

nagle stały się bardzo dobre. Jak to się stało? I jakie były implikacje tego postępu, który był 

zadziwiający, a jednak stał się oczywistością?  



Gdzie jesteśmy 

Po pierwsze, żyjemy w czasach zadziwiających postępów technologii cyfrowych - tymi, które mają 

sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sieci. Te technologie nie są zupełnie nowe; firmy kupują 

komputery od ponad pół wieku, a czasopismo "Time" uznało komputer osobisty za "Maszynę roku" w 

1982 roku. Jednak tak samo, jak trwało to całe pokolenie, aby ulepszyć silnik parowy do punktu, w 

którym mógłby on napędzać rewolucję przemysłową , zajęło nam również udoskonalenie naszych 

cyfrowych silników. Pokażemy, dlaczego i w jaki sposób osiągnięto pełną moc tych technologii i 

podamy przykłady jego mocy. "Pełna" nie oznacza jednak "dojrzałości". Komputery będą nadal 

ulepszane i robić nowe, niespotykane dotąd rzeczy. Przez "pełną siłę" rozumiemy po prostu, że 

kluczowe elementy są już stosowane, aby technologie cyfrowe były tak ważne i transformujące dla 

społeczeństwa i gospodarki, jak silnik parowy. Krótko mówiąc, znajdujemy się w punkcie przegięcia - - 

z powodu komputerów. Wkraczamy w drugi wiek maszyn. Drugi wniosek jest taki, że przekształcenia 

spowodowane technologią cyfrową będą niezwykle korzystne. Zmierzamy do epoki, która nie będzie 

tylko inna; będzie lepiej, ponieważ będziemy w stanie zwiększyć zarówno różnorodność, jak i wielkość 

naszej konsumpcji. Kiedy mówimy to w ten sposób - w suchym słowniku ekonomii - brzmi to niemal 

nieatrakcyjnie. Kto chce konsumować coraz więcej przez cały czas? Ale my nie tylko zużywamy kalorie 

i benzynę. Korzystamy także z książek i przyjaciół, rozrywki od gwiazd i amatorów, wiedzy nauczycieli i 

lekarzy oraz niezliczonych innych rzeczy, które nie są zbudowane z atomów. Technologia może nam 

zapewnić większy wybór, a nawet wolność. Kiedy te rzeczy są przekształcane w postać cyfrową - kiedy 

są konwertowane na bity, które można przechowywać na komputerze i wysyłane przez sieć - uzyskują 

dziwne i wspaniałe właściwości. Podlegają różnej ekonomii, gdzie obfitość jest normą, a nie rzadkością. 

Jak pokażemy, towary cyfrowe nie są jak fizyczne, a różnice te mają znaczenie. Oczywiście dobra 

fizyczne są nadal niezbędne i większość z nas chciałaby, aby miały większą objętość, różnorodność i 

jakość. Niezależnie od tego, czy chcemy jeść więcej, chcielibyśmy jeść lepsze lub inne posiłki. 

Niezależnie od tego, czy chcemy spalać więcej paliw kopalnych, chcielibyśmy odwiedzić więcej miejsc 

z mniejszym wysiłkiem. Komputery pomagają osiągnąć te cele i wiele innych. Digitalizacja poprawia 

świat fizyczny, a te ulepszenia staną się jeszcze ważniejsze. Wśród historyków ekonomicznych panuje 

powszechna zgoda, że - jak mówi Martin Weitzman - "długofalowy rozwój zaawansowanej gospodarki 

zdominowany jest przez postęp techniczny". Postęp techniczny postępuje w postępie geometrycznym.  

Trzeci wniosek jest mniej optymistyczny: cyfryzacja przyniesie ze sobą pewne drażliwe wyzwania. To 

samo w sobie nie powinno być zbyt zaskakujące lub alarmujące; nawet najbardziej korzystne 

wydarzenia mają nieprzyjemne konsekwencje, którymi należy zarządzać. Rewolucji przemysłowej 

towarzyszyło wypełnione sadzą londyńskie niebo i przerażająca eksploatacja pracy dzieci. Jakie będą 

ich nowoczesne odpowiedniki? Szybka i przyspieszająca cyfryzacja prawdopodobnie przyniesie 

zakłócenia gospodarcze, a nie środowiskowe, wynikające z faktu, że w miarę, jak komputery stają się 

coraz potężniejsze, firmy mają mniejsze zapotrzebowanie na niektórych pracowników. Postęp 

technologiczny pozostawi po sobie jakichś ludzi, być może nawet wielu ludzi, gdy nadchodzi. Jak 

pokażemy, nigdy nie było lepszego czasu, aby być pracownikiem o specjalnych umiejętnościach lub 

odpowiedniej edukacji, ponieważ ci ludzie mogą używać technologii do tworzenia i zdobywania 

wartości. Jednak nigdy nie było gorszego czasu, aby zostać pracownikiem posiadającym jedynie 

"zwykłe" umiejętności i umiejętności, ponieważ komputery, roboty i inne technologie cyfrowe 

nabywają te umiejętności i umiejętności w sposób  nadzwyczajny. Z czasem mieszkańcy Anglii i innych 

krajów stwierdzili, że niektóre aspekty rewolucji przemysłowej są nie do przyjęcia i podjęli działania w 

celu ich zakończenia (w tym pomagał demokratyczny rząd i postęp technologiczny). Praca dzieci nie 

istnieje już w Wielkiej Brytanii, a w Londynie powietrze zawiera mniej dymu i siarki ,dwutlenku węgla 

teraz niż kiedykolwiek od co najmniej od końca 1500 roku. Wyzwania rewolucji cyfrowej również mogą 

zostać spełnione, ale najpierw musimy jasno określić, czym one są. Ważne jest, aby omówić 



prawdopodobne negatywne konsekwencje drugiej epoki maszyny i rozpocząć dialog na temat ich 

złagodzenia - jesteśmy przekonani, że nie da się ich pokonać. Ale oni też się nie naprawią.  

Piszemy o rozwijającej się o drugiej epoce  maszyn - punkcie zwrotnym w historii naszych gospodarek 

i społeczeństw z powodu cyfryzacji. To punkt zwrotny we właściwym kierunku - nagroda zamiast 

niedoboru, wolność zamiast ograniczeń - ale taka, która przyniesie ze sobą trudne wyzwania i wybory. 

Części od 1 do 6, opisują podstawową charakterystykę drugiego wieku maszyny. Te części podają wiele 

przykładów ostatnich postępów technologicznych, które wydają się być dziełem fantastyki naukowej, 

wyjaśniają dlaczego tak się dzieje teraz (w końcu mieliśmy komputery od dziesięcioleci) i ujawnimy, 

dlaczego powinniśmy być pewni, że skala i tempo innowacji w komputerach, robotach i innych 

narzędziach cyfrowych tylko przyspieszy w przyszłości. Druga część, składająca się z części od 7 do 11, 

eksploruje obfitość i rozprzestrzenianie się, dwóch ekonomicznych konsekwencje tego postępu. 

Nagroda to wzrost ilości, różnorodności i jakości oraz obniżenie kosztów wielu ofert spowodowanych 

przez nowoczesny postęp technologiczny. To najlepsza wiadomość ekonomiczna na świecie. Rozkład 

nie jest jednak tak wielki; to coraz większe różnice między ludźmi sukcesu gospodarczego - w zakresie 

zamożności, dochodów, mobilności i innych ważnych środków. Rozkład rozprzestrzenia się w ostatnich 

latach. Jest to kłopotliwy rozwój z wielu powodów, który przyspieszy w drugiej epoce maszyny, o ile 

nie zainterweniujemy. W końcowych częściach od 12 do 15 omówiono, jakie interwencje będą 

odpowiednie i skuteczne w tym wieku. Naszymi celami ekonomicznymi powinny być maksymalizacja 

zysków przy jednoczesnym łagodzeniu negatywnych skutków rozprzestrzeniania się. Przedstawimy 

nasze pomysły, jak najlepiej osiągnąć te cele, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak iw dalszej 

przyszłości, kiedy postęp naprawdę wprowadził nas w świat tak zaawansowany technologicznie, że 

wydaje się być dziełem science fiction.  



Umiejętności nowych maszyn: technologia wyprzedza przyszłość 

LATO 2012 r. Wybraliśmy się na przejażdżkę samochodem, który nie miał kierowcy. Podczas wizyty 

badawczej w siedzibie Google w Dolinie Krzemowej, musieliśmy jeździć w jednym z autonomicznych 

pojazdów firmy, opracowanym w ramach projektu Szofer. Początkowo mieliśmy wizje jazdy na tylnym 

siedzeniu samochodu, który nie miał nikogo na przednim siedzeniu, ale Google jest zrozumiały, z 

powodu umieszczania oczywiście autonomicznych samochodów na drodze. Może to przerazić pieszych 

i innych kierowców lub przyciągnąć uwagę policji. Siedzieliśmy więc z tyłu, podczas gdy dwóch 

członków zespołu szoferów jechało z przodu. Kiedy jeden z Googlerów wcisnął przycisk, który zmienił 

samochód w całkowicie automatyczny tryb jazdy, kiedy zmierzaliśmy w dół Autostradą 101, 

zaangażowaliśmy się w ciekawostki i instynkty samozachowawcze. 101 nie zawsze jest 

przewidywalnym lub spokojnym otoczeniem. Jest ładnie i prosto, ale jest też zatłoczony przez 

większość czasu, a jego ruch uliczny ma mało oczywisty rym lub przyczynę. Przy prędkościach autostrad 

konsekwencje popełnienia błędów podczas jazdy mogą być poważne. Ponieważ byliśmy częścią 

trwającego eksperymentu Szofer, konsekwencje te nagle stały się dla nas czymś więcej niż tylko 

interesem intelektualnym. Samochód wykonał bezbłędnie. W rzeczywistości zapewniało nudną jazdę. 

To nie przyspieszyło ani slalom między innymi samochodami; jechało dokładnie tak, jak wszystkich nas 

uczono na kursie jazdy. Laptop w samochodzie przedstawiał w czasie rzeczywistym wizualną wizję tego, 

co samochód Google "widział", kiedy jechał autostradą - wszystkie pobliskie obiekty, o których 

świadczyły czujniki. Samochód rozpoznał wszystkie otaczające pojazdy, a nie tylko najbliższe, i 

pozostało wiadomo, gdzie się poruszyły. To był samochód bez martwych punktów. Ale 

oprogramowanie wykonujące jazdę było świadome, że samochody i ciężarówki napędzane przez ludzi 

mają martwe pole. Ekran komputera przenośnego wyświetlał najlepsze przypuszczenia dotyczące 

miejsca, w którym znajdowały się wszystkie te martwe pola, i pracował nad tym, aby się z nich nie 

wycofywać. Wpatrywaliśmy się w ekran, nie zwracając uwagi na faktyczną drogę, kiedy ruch przed 

nami całkowicie się zatrzymał. Autonomiczny samochód wyhamował płynnie w odpowiedzi, 

zatrzymując się w bezpiecznej odległości za samochodem z przodu i zaczął ruszać ponownie, gdy reszta 

ruchu to zrobiła. Przez cały czas Googlersi na przednim siedzeniu nie przerywali rozmowy ani nie 

wykazywali nerwowości, a nawet zainteresowania w obecnych warunkach drogowych. Setki godzin 

spędzonych w samochodzie przekonały ich, że poradzi sobie z małym ruchem ulicznym. Zanim 

wróciliśmy na parking, podzieliliśmy ich zaufanie. 

Nowy podział pracy 

Nasza jazda tego dnia na 101 była dla nas szczególnie dziwna, ponieważ zaledwie kilka lat wcześniej 

byliśmy pewni, że komputery nie będą w stanie prowadzić samochodów. Doskonałe badania i analizy 

przeprowadzone przez kolegów, których bardzo szanujemy, wykazały, że w przewidywalnej przyszłości 

prowadzenie pojazdu byłoby zadaniem ludzkim. Jak doszli do tego wniosku i jak technologie, takie jak 

Szofer, zaczęły go obalać w ciągu zaledwie kilku lat, oferując ważne lekcje na temat postępu cyfrowego. 

W 2004 roku Frank Levy i Richard Murnane opublikowali swoją książkę "The New Division of Labor". 

Podział, na którym się koncentrowali, dotyczył pracy ludzkiej i cyfrowej - innymi słowy, między ludźmi 

a komputerami. W każdym rozsądnym systemie gospodarczym ludzie powinni skupiać się na zadaniach 

i zadaniach, w których mają przewagę komparatywną nad komputerami, pozostawiając komputery 

pracy, do której są lepiej dostosowane. W swojej książce Levy i Murnane zaproponowali sposób 

myślenia o tym, które zadania należą do każdej kategorii. Sto lat temu poprzedni akapit nie miałby 

sensu. W tamtych czasach komputery były ludźmi. Słowo to było pierwotnie nazwą stanowiska, a nie 

etykietą typu maszyny. Komputery na początku XX wieku to ludzie, zazwyczaj kobiety, które cały dzień 

robią arytmetykę i zestawiają wyniki. W ciągu dziesięcioleci innowatorzy zaprojektowali maszyny, 

które mogłyby przejąć coraz więcej tych prac; były najpierw mechaniczne, potem elektromechaniczne, 



a ostatecznie cyfrowe. Dzisiaj niewiele osób, jeśli w ogóle, jest zatrudnionych po prostu do robienia 

arytmetyki i rejestrowania wyników. Nawet w krajach o najniższych płacach nie ma komputerów 

ludzkich, ponieważ te, które nie są ludźmi, są o wiele tańsze, szybsze i dokładniejsze. Jeśli przyjrzysz się 

ich wewnętrznym działaniom, zdasz sobie sprawę, że komputery to nie tylko numeratory, to procesory 

symboli. Ich obwody mogą być interpretowane w języku zer i jedynek, ale równie ważne jak prawda 

lub fałsz, tak lub nie, lub jakikolwiek inny system symboliczny. Zasadniczo mogą wykonywać całą pracę 

symboliczną, od matematyki do logiki po język. Ale powieściopisarz cyfrowy nie jest jeszcze dostępny, 

więc ludzie wciąż piszą wszystkie książki, które pojawiają się na listach bestsellerów fikcji. Nie mamy 

jeszcze skomputeryzowanej pracy przedsiębiorców, dyrektorów generalnych, naukowców, 

pielęgniarek, restauratorów lub wielu innych pracowników. Dlaczego nie? Co jest takiego w ich pracy, 

że utrudnia digitalizację tego, co robią komputery ludzkie 

Komputery są zgodne z następującymi regułami. . . 

Oto pytania, które Levy i Murnane podjęli w "The New Division of Labour", a odpowiedzi, które 

wymyślili, miały wiele sensu. Autorzy umieszczają zadania przetwarzania informacji - fundament całej 

wiedzy - na widmie. Na jednym końcu są zadania takie jak arytmetyczne, które wymagają tylko 

stosowania dobrze zrozumianych reguł. Ponieważ komputery są naprawdę dobre w przestrzeganiu 

poniższych reguł, wynika z tego, że powinny wykonywać zadania arytmetyczne i podobne. Levy i 

Murnane podkreślają inne rodzaje pracy z wiedzą, które można również wyrazić jako reguły. Na 

przykład ocena zdolności kredytowej osoby jest dobrym ogólnym wskaźnikiem, czy spłacą kredyt 

hipoteczny zgodnie z obietnicą, tak samo jak wysokość kredytu hipotecznego w stosunku do majątku, 

dochodów i innych długów danej osoby. Tak więc decyzję o tym, czy udzielić komuś kredytu 

hipotecznego, można skutecznie sprowadzić do zasady. Wyrażona w słowach, reguła hipoteki może 

powiedzieć: "Jeśli osoba żąda kredytu hipotecznego w kwocie M i ma punktację kredytową V lub 

wyższą, roczny dochód większy niż ja lub całkowity majątek większy niż W, a całkowity dług nie większy 

niż D, a następnie zatwierdź prośbę. "Kiedy wyrażamy to w kodzie komputerowym, nazywamy taką 

hipotekę jak algorytm. Algorytmy są uproszczeniami, nie mogą i nie biorą pod uwagę wszystkiego (jak 

wujek miliardera, który zawarł skarżącego w testamencie i lubi wspinać się bez lin). Algorytmy 

obejmują jednak najczęstsze i najważniejsze rzeczy i ogólnie działają całkiem dobrze w takich 

zadaniach, jak przewidywanie współczynników zwrotu. Komputery mogą i powinny być 

wykorzystywane do zatwierdzania hipoteki. 

. . . Ale Kiepsko w Rozpoznawaniu Wzorców 

Na drugim końcu spektrum Levy'ego i Murnane leżą zadania związane z przetwarzaniem informacji, 

których nie można sprowadzić do reguł lub algorytmów. Zdaniem autorów są to zadania, które czerpią 

z ludzkiej zdolności rozpoznawania wzorców. Nasze mózgi są wyjątkowo dobre w przyjmowaniu 

informacji za pośrednictwem naszych zmysłów i analizowaniu ich pod kątem wzorców, ale jesteśmy 

dość źli w opisywaniu lub ustalaniu, jak to robimy, zwłaszcza gdy szybko zmienia się szybko zmieniająca 

się informacja. tempo. Jak zauważył słynny filozof Michael Polanyi, "wiemy więcej, niż możemy 

powiedzieć" . W tym przypadku, według Levy'ego i Murnane, zadania nie mogą być skomputeryzowane 

i pozostaną w domenie ludzkich pracowników. Autorzy cytują kierowanie pojazdem w ruchu 

drogowym jako przykład takiego zadania. 

Tak wiele za to wyróżnienie 

Przekonały nas argumenty Levy'ego i Murnane'a, gdy czytaliśmy Nowy Podział Pracy w 2004 roku. W 

tym roku byliśmy przekonani o początkowych wynikach DARPA Grand Challenge dla samochodów bez 

kierowcy. DARPA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony, została założona w 1958 

roku (w odpowiedzi na uruchomienie przez ZSRR satelity Sputnik) i miała za zadanie przyspieszenie 



postępu technologicznego, który mógłby mieć zastosowanie wojskowe. W 2002 roku agencja ogłosiła 

swoje pierwsze Grand Challenge, które miało na celu zbudowanie całkowicie autonomicznego pojazdu, 

który mógłby pokonać 150-milowy kurs przez pustynię Mojave w Kalifornii. Piętnastu uczestników 

grało wystarczająco dobrze w kwalifikacjach, aby rywalizować w głównym turnieju, który odbył się 13 

marca 2004 roku. Wyniki były mniej zachęcające. Dwa pojazdy nie dotarły do miejsca startu, jeden 

przepadł w strefie startowej, a trzy godziny przed wyścigiem tylko cztery samochody nadal działały. 

"Zwycięski" samochód Sandstorm z Carnegie Uniwersytet Mellon przebył 7,4 mil (mniej niż 5 procent 

całości), zanim skręcił z kursu podczas nawrotów i utknął na nasypie. Nagroda pieniężna o wartości 1 

miliona dolarów została nieodebrana, a Popular Science nazwał wydarzenie "DARPA's Debacle in the 

Desert." Jednak w ciągu kilku lat klęska na pustyni stała się "zabawą na 101", której doświadczyliśmy. 

Google ogłosił na blogu z października 2010 r., że jego całkowicie autonomiczne samochody od jakiegoś 

czasu jeżdżą pomyślnie, w ruchu drogowym, na amerykańskich drogach i autostradach. Zanim  

mieliśmy naszą jazdą latem 2012 roku, projekt Szofer urósł w małą flotę pojazdów, które łącznie 

zarejestrowały setki tysięcy mil bez udziału człowieka i tylko z dwoma wypadkami. Jeden miał miejsce, 

gdy osoba prowadziła samochód Szofera; drugie zdarzyło się, gdy samochód Google został zamknięty 

(przez ludzkiego kierowcę), gdy zatrzymał się na czerwonym świetle. Oczywiście, wciąż jest wiele 

sytuacji, w których samochody Google nie mogą sobie poradzić, szczególnie w skomplikowanym ruchu 

miejskim lub w terenie jazdy lub, jeśli o to chodzi, jakiejkolwiek lokalizacji, która nie została wcześniej 

skrupulatnie zmapowana przez Google. Ale nasze doświadczenie na autostradzie przekonało nas, że 

jest to realistyczne podejście do dużego i rosnącego zestawu codziennych sytuacji podczas jazdy. 

Samochody samojezdne przeszły od bycia science fiction do rzeczywistości w ciągu kilku krótkich lat. 

Najnowsze badania wyjaśniające, dlaczego nie pojawiły się w najbliższym czasie, zostały wyprzedzone 

przez najnowocześniejszą naukę i inżynierię, która doprowadziła je do istnienia, ponownie w ciągu kilku 

krótkich lat. Ta nauka i inżynieria gwałtownie przyspieszyły, przechodząc od klęski do triumfu w nieco 

ponad pół dekady. Ulepszenie autonomicznych pojazdów przypomina nam cytat Hemingwaya o tym, 

jak człowiek się zepsuł: "Stopniowo, a potem nagle." A samojezdne samochody nie są anomalią; są 

częścią szerokiego, fascynującego wzoru. Postęp w niektórych z najstarszych i najtrudniejszych wyzwań 

związanych z komputerami, robotami i innym sprzętem cyfrowym był stopniowy przez długi czas. 

Potem w ciągu ostatnich kilku lat stał się nagły; sprzęt cyfrowy zaczął jeździć z wyprzedzeniem, 

wykonując zadania, które zawsze były kiepskie i wyświetlał umiejętności, których nie miał zdobyć w 

najbliższym czasie. Spójrzmy na kilka przykładów zaskakujących ostatnich postępów technologicznych 

Dobrzy słuchacze i gładcy mówcy 

Oprócz rozpoznawania wzorców, Levy i Murnane podkreślają złożoną komunikację jako domenę, która 

pozostanie po stronie ludzkiej w nowym podziale pracy. Piszą, że "Rozmowy krytyczne dla skutecznego 

nauczania, zarządzania, sprzedaży i wielu innych zawodów wymagają transferu i interpretacji 

szerokiego zakresu informacji. W takich przypadkach daleko jest do możliwości wymiany informacji z 

komputerem, a nie z innym człowiekiem. Jesienią 2011 roku firma Apple wprowadziła na rynek 

iPhone'a 4S z "Siri", inteligentnym osobistym asystentem pracującym w naturalnym języku interfejsu 

użytkownika. Innymi słowy, ludzie rozmawiali z nim tak, jak rozmawiali z drugim człowiekiem. 

Oprogramowanie leżące u podstaw Siri, które powstało w instytucie badawczym SRI International w 

Kalifornii i zostało zakupione przez firmę Apple w 2010 roku, posłuchało, o czym mówią użytkownicy 

iPhone'a, próbowało określić, czego chcieli, a następnie podjęło działania i zgłosiło je w formie 

syntetycznego głosu. Po tym, jak Siri spędził około ośmiu miesięcy, Kyle Wagner z bloga 

technologicznego Gizmodo wymienił niektóre z najbardziej przydatnych funkcji: "Możesz zapytać o 

wyniki gier na żywo -" Jaki jest wynik gry Giants? "- lub o poszczególnych graczy statystyki. Możesz 

także dokonać rezerwacji OpenTable, uzyskać wyniki Yelp, zapytać o to, jakie filmy grają w lokalnym 

teatrze, a następnie zobaczyć zwiastun. Jeśli jesteś zajęty i nie możesz odebrać połączenia, możesz 



poprosić Siri, aby przypomniał Ci, aby zadzwonić do tej osoby później. Jest to rodzaj codziennego 

zadania, dla którego polecenia głosowe mogą być niezwykle przydatne. "Post Gizmodo zakończył się z 

uwagą:" To brzmi całkiem fajnie. Tylko z oczywistym kryterium Siri: Jeśli to faktycznie działa. " Po 

wydaniu wielu ludzi odkryło, że inteligentny osobisty asystent Apple'a nie działa dobrze. Nie rozumiał, 

o czym mówią, prosił o powtarzające się wyjaśnienia, udzielał dziwnych lub niedokładnych odpowiedzi 

i odkładał je takimi odpowiedziami jak: "Naprawdę mi przykro z tego powodu, ale nie mogę teraz 

przyjmować żadnych wniosków. Spróbuj ponownie za chwilę. "Analityk Gene Munster skatalogował 

pytania, z którymi Siri miał problem: 

• Gdzie jest pochowany Elvis? Odpowiedział: "Nie mogę ci na to odpowiedzieć." Pomyślał, że osoba 

nazywa się Elvis Buried. 

• Kiedy wyszedł film "Kopciuszek"? Odpowiadał za pomocą wyszukiwania w kinie na Yelp. 

• Kiedy będzie następna kometa Halleya? Odpowiedział: "Nie masz spotkań pasujących do Halleya." 

• Chcę jechać do Lake Superior. Odpowiadał z instrukcjami do firmy X-Ray Lake Superior. 

Czasami dziwaczne i frustrujące reakcje Siri stały się dobrze znane, ale moc technologii jest 

niezaprzeczalna. Może przyjść ci z pomocą dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Podczas tej samej 

podróży, która pozwoliła nam spędzić trochę czasu w autonomicznym samochodzie, widzieliśmy to z 

pierwszej ręki. Po spotkaniu w San Francisco, wskoczyliśmy do wynajętego samochodu, aby pojechać 

do głównej siedziby Google w Mountain View. Mieliśmy ze sobąi przenośne urządzenie GPS, ale nie 

podłączaliśmy go i nie włączaliśmy, ponieważ wydawało nam się, że wiemy, jak dotrzeć do następnego 

celu. Oczywiście nie zrobiliśmy tego. W konfrontacji z escheryjskim labiryntem wzniesionych autostrad, 

zjazdów i powierzchniowych ulic, pojechaliśmy dookoła, szukając rampy podczas. Właśnie wtedy, gdy 

nasze spotkanie w Google, ten projekt i nasze relacje zawodowe wydawały się być poważnie 

zagrożone, Erik wyciągnął telefon i zapytał Siriego o "wskazówki dojazdu do USA 101 na południe". 

Telefon odpowiedział natychmiast i bezbłędnie: ekran zmienił się w mapę pokazując, gdzie jesteśmy i 

jak znaleźć wjazd na autostradę. Moglibyśmy odjechać, znaleźć przenośny GPS i włączyć go, wpisać w 

miejsce docelowe, i czekać na naszą trasę, ale nie chcieliśmy wymieniać informacji w ten sposób. 

Chcieliśmy zadać pytanie, usłyszeć i zobaczyć (ponieważ mapa była włączona) odpowiedź. Siri 

zapewniła dokładnie naturalną interakcję językową, której szukaliśmy. Przegląd badań nad 

automatycznym rozpoznawaniem mowy z ostatniego półwiecza do 2004 roku rozpoczął się wraz z 

przyznaniem, że "uznanie mowy na poziomie ludzkim okazało się być nieuchwytnym cel ", ale mniej 

niż dziesięć lat później osiągnięto główne elementy tego celu. Firma Apple i inne firmy udostępniły 

zaawansowaną technologię przetwarzania języka naturalnego setkom milionów ludzi za 

pośrednictwem telefonów komórkowych. Jak zauważył Tom Mitchell, który kieruje działem uczenia 

maszynowego na Uniwersytecie Carnegie Mellon: "Jesteśmy na początku dziesięcioletniego okresu, w 

którym przechodzimy od komputerów, które nie rozumieją języka, do punktu, w którym komputery 

mogą zrozumieć całkiem sporo z języka” 

Płynność cyfrowa 

Oprogramowanie do przetwarzania naturalnego języka wciąż jest dalekie od ideału, a komputery nie 

są jeszcze tak dobre, jak ludzie w skomplikowanej komunikacji, ale cały czas są coraz lepsze. W takich 

zadaniach, jak tłumaczenie z jednego języka na inny, trwają zaskakujące zmiany: podczas gdy zdolności 

komunikacyjne komputerów nie są tak głębokie jak w przypadku przeciętnego człowieka, są znacznie 

szersze. Osoba, która mówi więcej niż jednym językiem, zazwyczaj może je przetłumaczyć z należytą 

dokładnością. Z drugiej strony usługi automatycznego tłumaczenia są imponujące, ale rzadko są wolne 

od błędów. Nawet jeśli twój francuski jest zardzewiały, prawdopodobnie lepiej poradzisz sobie z 



tłumaczeniem Google za pomocą zdania "Szkic brudnej węgierskiej książki Monty Pythona" jest jednym 

z najzabawniejszych skeczów , Skecz Monty Python "Sprzedaż hongrois 'est l "un des plus drôles les 

leurs". To przekazuje główny sens, ale ma poważne problemy gramatyczne. Istnieje mniejsze 

prawdopodobieństwo, że mógłbyś dokonać postępu w tłumaczeniu tego zdania (lub jakiegokolwiek 

innego) na węgierski, arabski, chiński, rosyjski, norweski, malajski, jidysz, suahili, esperanto lub 

którykolwiek z pozostałych sześćdziesięciu trzech języków poza francuskim, które są częścią usługi 

Google Translate. Ale Google podejmie próbę tłumaczenia tekstu z dowolnego z tych języków na 

dowolny inny, natychmiast i bez żadnych opłat, dla każdego, kto ma dostęp do Internetu. Aplikacja 

mobilna tej usługi umożliwia użytkownikom wypowiadanie w telefonie ponad piętnastu takich 

języków, a w odpowiedzi , wytworzy zsyntetyzowane, przetłumaczone mowy w ponad połowie 

piętnastu. Jest to bezpieczny zakład, że nawet najbardziej wielojęzyczna osoba na świecie nie może się 

równać z tą rozwległością. Przez lata narzędzia tłumaczenia natychmiastowego były materiałem 

science fiction . Tłumacz Google i podobne usługi sprawiają, że obecnie jest to rzeczywistość. W 

rzeczywistości przynajmniej jedna taka usługa jest obecnie wykorzystywana do ułatwiania 

międzynarodowych interakcji z klientami. Lionbridge, firma świadcząca usługi tłumaczeniowe, 

nawiązała współpracę z IBM, aby oferować GeoFluent, aplikację online, która błyskawicznie tłumaczy 

czaty między klientami a narzędziami do rozwiązywania problemów, które nie udostępniają danego 

języka. W początkowej fazie próbnej około 90 procent użytkowników GeoFluent poinformowało, że 

jest wystarczająco dobre do celów biznesowych. 

Ludzka wyższość w Jeopardy! 

Komputery łączą teraz dopasowywanie wzorców ze złożoną komunikacją, aby dosłownie pokonać 

użytkowników we własnych grach. W 2011 r. 14 i 15 odcinek serialu telewizyjnego Jeopardy! włączył 

zawodnika, który nie był człowiekiem. Był to superkomputer o nazwie Watson, opracowany przez IBM 

specjalnie do gry (i nazwany na cześć legendarnego dyrektora generalnego IBM, Thomasa Watsona, 

seniora). Jeopardy!! zadebiutował w 1964 r., a w 2012 r. był piątym najpopularniejszym programem 

telewizji w Ameryce. W typowy dzień prawie 7 milionów widzów ogląda gospodarza Alexa Trebeka, 

który pyta o ciekawostki na różne tematy, jako że uczestnicy rywalizują o to, aby jako pierwsi 

odpowiedzieć poprawnie. Długowieczność i popularność serialu wynika z tego, że jest on łatwy do 

zrozumienia, ale niezwykle trudny do odgrywania. Niemal każdy zna odpowiedzi na niektóre pytania z 

danego odcinka, ale bardzo niewiele osób zna odpowiedzi na prawie wszystkie z nich. Pytania obejmują 

szeroki zakres tematów, a uczestnicy nie są z góry informowani, jakie będą te tematy. Gracze muszą 

być jednocześnie szybcy, odważni i dokładni - szybko, ponieważ rywalizują ze sobą o szansę odpowiedzi 

na każde pytanie; odważni, ponieważ muszą próbować odpowiedzieć na wiele pytań, szczególnie 

trudniejszych, aby zgromadzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby wygrać; i dokładni, ponieważ 

pieniądze są odejmowane za każdą niepoprawną odpowiedź. Producenci Jeopardy! dalej stawiają 

zawodnikom wyzwania związane z kalamburami, rymowankami i innymi słowami. Prowadzący może 

zapytać, na przykład, o "Rymowanki przypominające przeszłość w mieście Królów NBA".  Aby 

odpowiedzieć poprawnie, gracz musiałby wiedzieć, co oznaczał akronim NBA (w tym przypadku jest to 

Narodowy Stowarzyszenie Koszykówki, a nie ustawa o Banku Narodowym lub związek chemiczny n-

butyloamina), w którym mieście królowie NBA grają (Sacramento), i że żądanie o przypomnienie 

rymów przeszłości oznaczało, że odpowiednia odpowiedź brzmi "Co to jest Sacramento? memento? 

"zamiast" pamiątki z Sacramento "lub jakiejkolwiek innej poprawnej pod względem faktycznym 

odpowiedzi. Właściwe udzielanie odpowiedzi na takie wskazówki wymaga opanowania 

dopasowywania wzorców i złożonej komunikacji. I wygrywając w Jeopardy! wymaga robienia obu 

rzeczy wielokrotnie, dokładnie i prawie momentalnie. Podczas pokazów w roku 2011 Watson 

rywalizował z Kenem Jenningsiem i Bradem Rutter, dwoma najlepszymi pracownikami wiedzy w tej 

ezoterycznej branży. Jennings wygrał Jeopardy! rekordowo siedemdziesiąt cztery razy z rzędu w 2004 



r., zabierając do domu ponad 3,170,000 $ w nagrodach i stając się po drodze ludowym bohaterem. W 

rzeczywistości, Jennings czasami zasługuje na uznanie za istnienie Watsona. Zgodnie z jedną historią 

krążącą w ramach IBM Charles Lickel, kierownik badań w firmie zainteresowanej przekraczaniem granic 

sztucznej inteligencji, jadł obiad  w Fishkill w stanie Nowy Jork, pewnej nocy na jesieni 2004 roku. O 

godzinie 19:00 zauważył, że wielu z jego kolegów wstało i poszło do sąsiedniego baru. Kiedy podążał 

za nimi, aby dowiedzieć się, co się dzieje, zobaczył, że są skupieni przed telewizorem baru, obserwując, 

jak Jennings rozszerza swoją passę poza pięćdziesiąty raz. Lickel zauważył, że mecz pomiędzy 

Jenningsiem a superkomputerem obsługującym Jeopardy będzie bardzo popularny, a ponadto będzie 

stanowił surową próbę dopasowania wzorców komputerowych i złożonych umiejętności 

komunikacyjnych. Jeopardy! jest trójstronnym konkursem, idealnym trzecim zawodnikiem byłby Brad 

Rutter, który pokonałby Jenningsa w turnieju Ultimate Tournament of 2005 w 2005 roku i zdobył ponad 

3 400 000 $. Obaj mężczyźni zapakowali swoje mózgi informacjami wszelkiego rodzaju, byli bardzo 

zaznajomieni z grą i wszystkimi jej dziwactwami, i wiedział, jak radzić sobie z presją. Ci dwaj ludzie 

byliby twardzi dla każdej maszyny do pokonania, a pierwsze wersje Watsona nie były nawet blisko. 

Watson mógł być "dostrojony" przez programistów, aby być bardziej agresywnym w odpowiadaniu na 

pytania (a zatem bardziej prawdopodobne, że się myli) lub bardziej konserwatywnym i dokładnym. W 

grudniu 2006 r., krótko po rozpoczęciu projektu, kiedy Watson dostroił się, by spróbować 

odpowiedzieć na 70 procent czasu (stosunkowo agresywne podejście), był w stanie uzyskać właściwą 

odpowiedź tylko w 15 procentach czasu. Jennings, w ostrym kontraście, odpowiadał na około 90 

procent pytań poprawnie w grach, kiedy pierwszy raz brzęczał (innymi słowy, zdobył prawo do 

odpowiedzi) 70 procent czasu. Ale Watson okazał się bardzo szybkim uczniem. Wydajność 

superkomputera w stosunku do kompromisu agresja kontra dokładność poprawiła się szybko, a do 

listopada 2010 r., kiedy był wystarczająco agresywny, aby wygrać prawo do odpowiedzi na 70 procent 

wszystkich pytań w symulowanym meczu, odpowiedział na około 85 procent z nich poprawnie. To była 

imponująca poprawa, ale nadal nie sprawiła, że komputer znalazł się w tej samej lidze, co najlepsi 

gracze. Zespół Watsona działał do połowy stycznia 2011 roku, kiedy mecze były nagrywane w lutym, 

ale nikt nie wiedział, jaka była ich produkcja przeciwko Jenningsowi i Rutterowi. Watson pobił ich obu. 

Poprawnie odpowiedział na pytania dotyczące tematów, począwszy od "Olympic Oddities" do 

"Kościoła i państwa" (zdając sobie sprawę, że wszystkie odpowiedzi zawierały jedno lub drugie z tych 

słów, komputer odpowiedział "gestate", gdy usłyszał: "Może to oznaczać stopniowe rozwijanie się w 

umyśle lub noszenie podczas ciąży"). Chociaż superkomputer nie był doskonały (na przykład odpowiedź 

"elegancki" zamiast "klasa", gdy zapytano go o "elegancką elegancję lub studentów, którzy wszyscy 

ukończyli w tym samym roku" jako część kategorii "Alternatywne znaczenia"), bardzo dobrze. Watson 

był także bardzo szybki, wielokrotnie przed Jenningsem i Rutterem, aby wygrać prawo do odpowiedzi 

na pytania. W pierwszej z dwóch rozegranych gier, na przykład Watson pojawił się 43 razy, a następnie 

poprawnie odpowiedział 38 razy. Jennings i Rutter połączyli się, by zagrać tylko 33 razy w ciągu tej 

samej gry. Pod koniec dwudniowego turnieju Watson zgromadził 77,147 $, ponad trzy razy więcej niż 

jeden z jego ludzkich przeciwników. Jennings, który zajął drugie miejsce, dodał osobistą notatkę na 

temat odpowiedzi na ostatnie pytanie turnieju: "Witam wszystkich naszych superliterów 

komputerowych". Później wyjaśnił: "Tak jak prace fabryczne zostały wyeliminowane w XX wieku przez 

nowy montaż, roboty liniowe, Brad i ja byliśmy pierwszymi pracownikami przemysłu wiedzy, którzy 

zostali zwolnieni z pracy przez nową generację "myślących" maszyn. "Quiz show contestant" może być 

pierwszą pracą zwolnioną przez Watsona, ale jestem pewna, że nie będzie ostatnia. 

Paradoks „Postępu” robotyki 

Ostatnim ważnym obszarem, w którym widzimy szybkie przyspieszenie w cyfrowym doskonaleniu – 

jest robotyka – budowanie maszyn które mogą nawigować i wchodzić w interakcje ze światem 

fizycznym fabryk, magazynów, pól bitew i biur. Tutaj znowu widzimy postęp, który był bardzo 



stopniowy, a następnie nagły. Słowo robot wszedł do języka angielskiego przez czeską sztukę  z 1921 

roku, R.U.R. (Roboty Uniwersalne Rossuma) Karela Capka i automaty są obiektem fascynacji człowieka 

od tego czasu. Podczas Wielkiego Kryzysu, gazety i magazyny spekulowały, że roboty będą prowadzić 

wojnę, popełniać przestępstwa, wypierać pracowników, a nawet bić bokserów jak Jack Dempsey. Isaac 

Asimov ukuł termin robotyka w 1941 roku i przekazał podstawowe zasady dla młodej dyscypliny w 

następnym roku dzięki słynnym trzem prawom robotyki: 

1. Robot nie może zranić człowieka ani, poprzez brak działania, pozwolić, aby człowiek doznał szkody. 

2. Robot musi przestrzegać poleceń udzielonych mu przez ludzi, z wyjątkiem przypadków, gdy takie 

polecenia byłyby sprzeczne z Pierwszym Prawem. 

3. Robot musi chronić własne istnienie, o ile taka ochrona nie jest sprzeczna z Pierwszymi lub Drugimi 

Prawami 

Wielki wpływ Asimova zarówno na science fiction, jak i na roboty w świecie rzeczywistym utrzymuje 

się przez siedemdziesiąt lat. Ale jedna z tych dwóch społeczności wyprzedziła drugą. Science fiction 

dało nam rozmowny i lojalny R2-D2 i C-3PO, złowieszcze Cylony Battlestar Galactica, strasznego 

Terminator i niekończące się odmiany androidów, cyborgów i replikantów. Z kolei dziesięciolecia badań 

nad robotyką dały nam ASIMO Hondy, humanoidalnego robota znanego z spektakularnie nieudanego 

dema, które pokazało, że nie jest w stanie przestrzegać trzeciego prawa Asimova. Podczas prezentacji 

w 2006 roku dla publiczności na żywo w Tokio, ASIMO podjął próbę wejścia na płytkie schody, które 

zostały umieszczone na scenie. Na trzecim etapie kolana robota ugięły się i opadły na plecy, rozbijając 

panel czołowy o podłogę. ASIMO od tamtej pory odradza się i demonstruje umiejętności takie jak 

chodzenie po schodach, kopanie piłki nożnej i taniec, ale jego niedociągnięcia podkreślają szeroką 

prawdę: wiele rzeczy, które ludzie uważają za łatwe i naturalne w fizycznym świecie, było niezwykle 

trudne dla robotów do opanowania. Jak zauważył robotyk Hans Moravec, "stosunkowo łatwo jest 

sprawić, by komputery wykazywały poziom inteligencji na poziomie inteligencji lub grając w warcaby, 

a trudne lub niemożliwe było nadanie im umiejętności jednorocznego, jeśli chodzi o percepcję i 

mobilność. "Ta sytuacja zaczęła być znana jako paradoks Moravec'a, ładnie podsumowany przez 

Wikipedię jako" odkrycie przez badaczy sztucznej inteligencji i robotyki, które w przeciwieństwie do 

tradycyjnych założeń, wnioskowanie na wysokim poziomie wymaga bardzo niewielkich obliczeń, ale 

niskiego poziomu sensomotoryczne umiejętności wymagają olbrzymich zasoby obliczeniowe. "Wkład 

Moravec'a jest zasadniczo dokładny i ważny. Steven Pinker, naukowiec zajmujący się kognitywistyką, 

mówi: "Główną lekcją trzydziestu pięciu lat badań nad sztuczną inteligencją jest to, że trudne problemy 

są łatwe, a łatwe problemy są trudne. . . . Wraz z pojawieniem się nowej generacji inteligentnych 

urządzeń będą to analitycy giełdowi i inżynierowie petrochemiczni oraz członkowie zarządów 

zwolnionych warunkowo, którzy mogą zostać zastąpieni przez maszyny. Ogrodnicy, recepcjoniści i 

kucharze są bezpieczni w swojej pracy przez dziesięciolecia. "Celem Pinkera jest to, że robotnicy 

odkryli, że niezwykle trudno jest zbudować maszyny, które pasują do umiejętności nawet najmniej 

wyszkolonych robotników. Na przykład Roomba na przykład iRobota nie może zrobić wszystkiego, co 

robi pokojówka; po prostu odkurza podłogę. Sprzedano ponad dziesięć milionów Roomb, ale żaden z 

nich nie wyprostuje czasopism na stoliku do kawy. Jeśli chodzi o pracę w świecie fizycznym, ludzie mają 

także ogromną przewagę nad maszynami. Automatyzacja pojedynczego działania, np. lutowanie drutu 

na płytce drukowanej lub mocowanie dwóch części za pomocą śrub, jest dość łatwa, ale zadanie to 

musi pozostać niezmienne w czasie i odbywać się w "normalnym" środowisku. Na przykład, płytka 

drukowana musi pokazywać za każdym razem dokładnie taką samą orientację. Firmy kupują 

specjalistyczne maszyny do takich zadań, mają  programistów, którzy je programują i testują, a 

następnie dodają do linii montażowych. Za każdym razem, gdy zadanie się zmienia - za każdym razem, 

gdy przemieszcza się lokalizacja otworów na śruby - produkcja musi zostać zatrzymana do czasu 



przeprogramowania maszyny. Dzisiejsze fabryki, zwłaszcza duże w krajach o wysokich płacach, są 

wysoce zautomatyzowane, ale nie są pełne robotów ogólnego przeznaczenia. Są pełne dedykowanych, 

specjalistycznych maszyn, które są drogie w zakupie, konfiguracji i rekonfiguracji. 

Przemyślenie automatyki fabrycznej 

Rodney Brooks, który był współzałożycielem iRobot, zauważył coś innego na temat nowoczesnych, 

wysoce zautomatyzowanych hal fabrycznych: ludzie są rzadkością, ale nie są nieobecni. A dużo pracy, 

którą wykonują, jest powtarzalna i bezmyślna. Na linii, która wypełnia słoiki z galaretkami, na przykład, 

maszyny sypią do każdego słoika dokładną ilość galaretki, przykręcają ją i przyklejają na etykiecie, ale 

osoba umieszcza puste słoiki na taśmie przenośnika, aby rozpocząć proces. Dlaczego ten krok nie został 

zautomatyzowany? Ponieważ w tym przypadku słoiki są dostarczane do linii dwanaście na raz w 

kartonach, które nie trzymają ich mocno na miejscu. Ta niedokładność nie stanowi problemu dla osoby 

(która po prostu widzi słoiki w pudełku, chwyta je i umieszcza je na przenośniku taśmowym), ale 

tradycyjna automatyzacja przemysłowa ma ogromne trudności z słoikami z galaretkami, które nie 

pojawiają się dokładnie w tym samym za każdym razem. W 2008 roku Brooks założył nową firmę, 

Rethink Robotics, aby realizować i budować nietradycyjną automatyzację przemysłową: roboty, które 

mogą wybierać i umieszczać słoiki z galaretkami oraz radzić sobie z niezliczonymi innymi 

nieprecyzyjnymi zadaniami wykonywanymi obecnie przez ludzi w dzisiejszych fabrykach. Jego ambicją 

jest poczynić postępy w paradoksie Moraveca. Co więcej, Brooks przewiduje tworzenie robotów, które 

nie będą musiały być programowane przez wysoko opłacanych inżynierów; Zamiast tego maszyny 

można nauczyć się wykonywać zadanie (lub robić to nowe) przez pracowników hali produkcyjnej, z 

których każdy potrzebuje mniej niż godzinę szkolenia, aby nauczyć się instruowania nowych 

mechanicznych kolegów. Maszyny Brooksa też są tanie. Około 20 000 USD to niewielka część kosztów 

obecnych robotów przemysłowych. Rzuciliśmy okiem na potencjalnych paradoksów, niedługo przed 

publicznym odsłonięciem przez Rethink pierwszej linii robotów o nazwie Baxter. Baxter jest 

natychmiast rozpoznawalny jako humanoidalny robot. Ma dwa mocne, przegubowe ramiona z 

pazuropodobnymi uchwytami na ręce; tułów; i głowa z twarzą LCD, która obraca się, aby "spojrzeć" na 

najbliższą osobę. Nie ma jednak nóg; Przemyśl, odsuń się od ogromnych wyzwań związanych z 

automatyczną lokomocją, umieszczając Baxtera na kółkach i polegając na ludziach, aby dostać się z 

miejsca na miejsce. Analizy przeprowadzone przez firmę sugerują, że nadal może ona wykonywać wiele 

użytecznych prac bez możliwości poruszania się pod własną mocą. Aby trenować Baxtera, chwytasz go 

za nadgarstek i prowadzisz rękę przez ruchy, które chcesz wykonać. Kiedy to robisz, ramię wydaje się 

nieważkie; jego silniki działają, więc nie musisz. Robot również utrzymuje bezpieczeństwo; dwa 

ramiona nie mogą się zderzyć (silniki opierają się, jeśli spróbujesz to zrobić) i automatycznie zwalniają, 

jeśli Baxter wyczuje osobę znajdującą się w ich zasięgu. Te i wiele innych cech konstrukcyjnych sprawia, 

że praca z tym automatem jest naturalna, intuicyjna i pozbawiona zagrożenia. Kiedy po raz pierwszy 

się do niego zbliżyliśmy, denerwowaliśmy się, że złapiemy ramię robota z, ale ta obawa szybko zniknęła, 

zastąpiona przez ciekawość. Brooks pokazał  kilku Baxterów w pracy w obszarze demonstracyjnym 

firmy. Przeszli obok paradoksalnie wyczuwalnego Moraveca i manipulowali wieloma różnymi 

obiektami "rękami" od uchwytów po przyssawki. Roboty nie są tak szybkie i płynne jak dobrze 

wyszkolony pracownik ludzki z pełną prędkością, ale być może nie muszą. Większość taśm 

przenośnikowych i linii montażowych nie działa z pełną prędkością człowieka; zmęczyliby ludzi, gdyby 

to zrobili. Firma Baxter ma kilka oczywistych zalet w porównaniu z pracownikami ludzkimi. Może 

pracować cały dzień każdego dnia bez konieczności snu, przerwy na lunch lub przerwy na kawę. Nie 

będzie również wymagać opieki zdrowotnej od swojego pracodawcy ani zwiększać obciążenia 

podatkowego. I może zrobić dwie całkowicie niepowiązane rzeczy naraz; jego dwa ramiona są w stanie 

działać niezależnie. 



Wkrótce do linii montażowych, magazynów i korytarzy w pobliżu Ciebie 

Po odwiedzeniu Rethink i zobaczeniu Baxtera w akcji, zrozumieliśmy, dlaczego wiceprezes Texas 

Instruments, Remi El-Ouazzane, powiedział na początku 2012 roku: "Mamy głębokie przekonanie, że 

rynek robotyki jest na krawędzi eksplozji." Istnieje wiele dowodów na poparcie jego widok. Ilość i 

różnorodność robotów używanych w firmach szybko się zwiększa, a innowatorzy i przedsiębiorcy 

ostatnio dokonali głębokich wyborów przeciwko paradoksowi Moraveca. Kiva, kolejna młoda firma z 

Bostonu, nauczyła swoje automaty bezpiecznie, szybko i skutecznie przemieszczać się po magazynach 

. Roboty Kiva wyglądają jak metalowe otomany lub zgniecione R2-D2. Poruszają się po budynkach na 

wysokości kolan, trzymając się z dala od ludzi i siebie nawzajem. Znajdują się nisko nad ziemią, aby 

mogły podskakiwać pod regałami, podnosić je i przekazywać ludziom. Po tym, jak robotnicy zaczną 

chwytać potrzebne produkty, robot odsuwa półkę, a na jej miejscu przejmuje inny robot przenoszący 

regały. Ścieżki oprogramowania, w których wszystkie produkty, półki, roboty i ludzie znajdują się w 

magazynie i organizują ciągły taniec automatów Kiva. W marcu 2012 r. Kiva została przejęta przez 

Amazon - lidera zaawansowanej logistyki magazynowej - za ponad 750 mln USD w gotówce. Boston 

Dynamics, kolejny startup w Nowej Anglii, zmierzył się z paradoksem Moraveca. Firma buduje roboty 

mające na celu wspieranie amerykańskich żołnierzy w terenie poprzez, między innymi, przewożenie 

ciężkich ładunków na trudnym terenie. BigDog, który wygląda jak olbrzymi metalowy mastiff z długimi, 

chudymi nogami, może wspiąć się po stromych wzgórzach, odzyskać poślizg na lodzie i zrobić inne 

bardzo podobne do psa rzeczy. Równoważenie dużego obciążenia na czterech punktach podczas 

poruszania się po nierównym krajobrazie jest naprawdę nieprzyjemnym problemem inżynieryjnym, ale 

Boston Dynamics robi postępy. Jako ostatni przykład ostatnich postępów robotów, rozważ Double, 

który jest tak inny od BigDog, jak to tylko możliwe. Zamiast truchtać po szorstkim terenie przeciwnika, 

Double przewraca się przez dywaniki i szpitalne korytarze z iPadem. Jest to zasadniczo odwrócone 

wahadło z kółkami z napędem na dole i tabletem na szczycie sztyftu od czterech do pięciu stóp. 

Podwójny zapewnia teleobecność - pozwala operatorowi "spacerować" po odległym budynku i widzieć 

i słyszeć, co się dzieje. Kamera, mikrofon i ekran iPada służą jako oczy, uszy i twarz operatora, który 

widzi i słyszy to, co iPad widzi i słyszy. Sam Double działa jak nogi, transportując cały zespół w 

odpowiedzi na polecenia operatora. Double Robotics nazywa to "najprostszym, najbardziej eleganckim 

sposobem bycia gdzieś indziej na świecie, bez latania tam." Pierwsza partia Doubles, o cenie 2.499 $, 

wyprzedała się wkrótce po ogłoszeniu technologii jesienią 2012 roku. Następna runda o robotycznych 

innowacjach może w największym stopniu przyczynić się do paradoksu Moraveca. W 2012 roku DARPA 

ogłosiło kolejne Grand Challenge; zamiast samochodów autonomicznych chodziło o automaty. DARPA 

Robotics Challenge (DRC) łączy w sobie wykorzystanie narzędzi, mobilność, wyczuwanie, telepresence 

i wiele innych długotrwałych wyzwań w tej dziedzinie. Według strony internetowej Biura Badań 

Taktycznych agencji, głównym celem technicznym DRK jest rozwój robotów naziemnych zdolnych do 

wykonywania złożonych zadań w niebezpiecznych, zdegradowanych, stworzonych przez człowieka 

środowiskach. Oczekuje się, że konkurenci w DRC skoncentrują się na robotach, które mogą korzystać 

ze standardowych narzędzi i sprzętu powszechnie dostępnych w środowisku ludzkim, od narzędzi 

ręcznych po pojazdy, z naciskiem na zdolności adaptacyjne do narzędzi o różnych specyfikacjach. W 

DRK, DARPA prosi społeczność robotyki o zbudowanie i demonstrowanie wysoko funkcjonujących 

robotów humanoidalnych do końca 2014 roku. Według wstępnej specyfikacji dostarczonej przez 

agencję, będą musiały być w stanie prowadzić pojazd użytkowy, usuwać blokowanie gruzu wejść, 

wspiąć się po drabinie, zamknąć zawór i wymienić pompę. Wydaje się, że są to niemożliwe, ale 

zapewnili nas wysoko wykwalifikowani koledzy - ci, którzy rywalizują w DRK - że zostaną spełnieni. 

Wielu widziało Grand Challenge 2004 jako narzędzie przyspieszające rozwój autonomicznych 

pojazdów. Jest wielka szansa, że DRC będzie podobnie ważne, jeśli pominiemy paradoks Moraveca. 

Więcej dowodów na to, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym 



Samochody samojezdne, Jeopardy! mistrzowskie superkomputery i wiele użytecznych robotów 

pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat. Te innowacje to nie tylko demonstracje laboratoryjne; pokazują 

swoje umiejętności i umiejętności w bałaganie rzeczywistym świecie. Przyczyniają się do wrażenia, że 

znajdujemy się w punkcie zwrotnym - zakręcie na zakręcie, gdzie wiele technologii, które kiedyś 

znajdowały się tylko w science fiction, staje się codziennością. Jak pokazuje wiele innych przykładów, 

jest to dokładne wrażenie. W serialu telewizyjnym Star Trek urządzenia zwane tricorderami służyły do 

skanowania i rejestrowania trzech rodzajów danych: geologicznej, meteorologicznej i medycznej. 

Dzisiejsze smartfony konsumenckie służą wszystkim tym celom; można je uruchomić jako sejsmografy, 

mapy pogody pogodowej w czasie rzeczywistym oraz monitory prędkości serca i oddychania. I, 

oczywiście, nie są ograniczone do tych domen. Działają również jako odtwarzacze multimedialne, 

platformy do gier, materiały referencyjne, aparaty fotograficzne i urządzenia GPS. W Star Trek, 

tricordery i komunikatory person-to-person były oddzielnymi urządzeniami, ale w prawdziwym świecie 

te dwa połączyły się w smartfonie. Umożliwiają one użytkownikom równoczesny dostęp i generowanie 

ogromnych ilości informacji w miarę ich przemieszczania się. Otwiera to szansę na innowacje, które 

inwestor kapitału podwyższonego ryzyka John Doerr nazywa "SoLoMo" - społecznym, lokalnym i 

mobilnym. Historycznie komputery były bardzo złe w pisaniu prawdziwej prozy. W ostatnim czasie 

udało im się wygenerować poprawne gramatycznie, ale bez znaczenia zdania, stan rzeczy bezlitośnie 

wykorzystywany przez żartownisiów. W 2008 roku na przykład Międzynarodowa Konferencja na temat 

informatyki i inżynierii oprogramowania przyjęła dokument "W kierunku symulacji e-commerce" i 

zaprosiła jego autora do przewodniczenia sesji. Ten artykuł został "napisany" przez SCIgen, program z 

MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab, który "generuje losowe artykuły naukowe z 

dziedziny informatyki". Autorzy SCIgen napisali: "Naszym celem jest maksymalizacja rozrywki, a nie 

spójności" i po przeczytaniu streszczenia "W kierunku symulacji handlu elektronicznego" trudno się z 

nimi spierać: Ostatnie postępy w dziedzinie technologii kooperatywnej i komunikacji klasycznej 

opierają się całkowicie na założeniu, że Internet i aktywne sieci nie są sprzeczne z językami 

obiektowymi . W rzeczywistości niewielu teoretyków informacji nie zgadzałoby się z wizualizacją DHT, 

które spowodowały, że udoskonalenie i prawdopodobnie symulowanie 8 bitarchitektur stało się 

rzeczywistością, która ucieleśnia przekonujące zasady inżynierii elektrycznej. Ostatnie wydarzenia 

jasno pokazują jednak, że nie cała generowana komputerowo proza jest bezsensowna. Forbes.com 

zawarło umowę z firmą Narrative Science, aby napisać podglądy na temat zysków przedsiębiorstw, 

które pojawiają się na stronie internetowej. Wszystkie te historie są generowane przez algorytmy bez 

udziału człowieka. I nie można ich odróżnić od tego, co napisałby człowiek: 

Forbes Earning Preview: H.J. Heinz 

Dobre wyniki za pierwszy kwartał mogą przesunąć akcje HJ Heinza (HNZ) na nowy 52-tygodniowy 

szczyt, ponieważ cena wynosi zaledwie 49 centów od punktu zwrotnego w wydaniu spółki w środę, 29 

sierpnia 2012 r. Konsensus na Wall Street wynosi 80 centów na akcję, co stanowi wzrost o 2,6 procent 

w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy HJ zaraportował 78 centów na akcję. Szacunek konsensusu 

pozostaje niezmieniony w ciągu ostatniego miesiąca, ale zmniejszył się z trzech miesięcy temu, kiedy 

wynosiło 82 centy. Analitycy spodziewają się zarobków w wysokości 3,52 USD za akcję za rok obrotowy. 

Przychody z projektu analityków spadły o 0,3 procenta rok do roku do 2,84 miliarda dolarów w 

kwartale, po 2,85 miliarda dolarów rok temu. Przewidywany roczny dochód wyniesie 11,82 miliarda 

USD. 

Nawet komputerowe urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, zaczynają działać, demonstrując 

użyteczne funkcje, które wydają się wprost z science fiction. Zamiast po prostu nakładać tusz na papier, 

wykonują skomplikowane trójwymiarowe części z plastiku, metalu i innych materiałów. Drukowanie 

3D, zwane czasem "wytwarzaniem dodatków", wykorzystuje sposób, w jaki działają drukarki 



komputerowe: osadzają bardzo cienką warstwę materiału (tradycyjnie tusz) na podłożu (papierze) 

według wzoru określonego przez komputer. Innowatorzy uznali, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

drukarki nakładały warstwy jedna na drugą. Zamiast atramentu, drukarki mogą również gromadzić 

materiały, takie jak płynne tworzywo sztuczne, które zostaje utwardzone w ciele stałym za pomocą 

światła ultrafioletowego. Każda warstwa jest bardzo cienka - gdzieś około jednej dziesiątej milimetra - 

ale z czasem kształtuje się trójwymiarowy obiekt. A ze względu na sposób, w jaki jest zbudowany, ten 

kształt może być dość skomplikowany - może mieć puste przestrzenie i tunele, a nawet części, które 

poruszają się niezależnie od siebie. W siedzibie firmy San Francisco w Autodesk, wiodącej firmie 

zajmującej się oprogramowaniem do projektowania, opracowano działający klucz nastawny, który 

został wydrukowany jako pojedyncza część, bez konieczności montażu Ten klucz był produktem 

demonstracyjnym wykonanym z tworzywa sztucznego, ale druk 3D rozszerzył się na metale jako 

dobrze. CEO Autodesk Carl Bass jest częścią dużej i rosnącej społeczności hobbystów i 

majsterkowiczów. Podczas naszej wycieczki po galerii jego firmy, prezentacji wszystkich produktów i 

projektów za pomocą oprogramowania Autodesk, pokazał nam piękną metalową misę, którą 

zaprojektował na komputerze i wydrukował. Miska miała wyszukany wzór kraty po bokach. Bass 

powiedział, że poprosił znajomych o to, którzy mieli doświadczenie w pracy z metalowymi 

rzeźbiarzami, hutnikami, spawaczami i tak dalej - jak zrobiono miskę. Żadne z nich nie potrafiło ustalić, 

w jaki sposób wyprodukowano kratownicę. Odpowiedź brzmiała, że laser zbudował każdą warstwę, 

łącząc sproszkowany metal. Drukowanie 3D dzisiaj to nie tylko projekty artystyczne, takie jak miska 

basowa. Jest używany przez niezliczone firmy każdego dnia do tworzenia prototypów i części do 

modeli. To także jest używane do końcowych części, począwszy od plastikowych otworów 

wentylacyjnych i obudów na rozciągającym się NASA Moon rovera do metalowej protezowej szczęki 

dla osiemdziesięciotrzyletniej kobiety. W niedalekiej przyszłości może zostać wykorzystany do 

wydrukowania części zamiennych do uszkodzonych silników na miejscu, zamiast utrzymywania 

zapasów w zapasach. Projekty demonstracyjne pokazały nawet, że technika ta może być wykorzystana 

do budowy domów z betonu. Większość innowacji opisanych w tym rozdziale pojawiło się w ciągu 

ostatnich kilku lat. Miały miejsce w obszarach, w których doskonalenie było od dawna frustrująco 

powolne i gdzie najlepsze myślenie często prowadziło do wniosku, że nie przyspieszy. Ale wtedy 

cyfrowy postęp stał się nagły po stopniowym rozwoju przez tak długi czas. Zdarzyło się to w wielu 

obszarach, od sztucznej inteligencji, poprzez samoobsługowe samochody, aż po robotykę. Jak to się 

stało? Czy to była porażka - zbieg wielu szczęśliwych chwilowych postępów? Nie to nie było. 

Obserwowany ostatnio cyfrowy postęp jest z pewnością imponujący, ale to tylko mała wskazówka, co 

ma nadejść. Jest świtem drugiej ery maszyn. Aby zrozumieć, dlaczego obecnie się rozwija, musimy 

zrozumieć naturę postępu technologicznego w erze cyfrowego sprzętu, oprogramowania i sieci. W 

szczególności musimy zrozumieć jego trzy kluczowe cechy: że jest to wykładnicza, cyfrowa i 

kombinatoryczna.  



Prawo Moore'a i druga połowa szachownicy 

Mimo ,że jest współtwórcą Intel, filantropem i odbiorcy Prezydencki Medal Wolności, Gordon Moore 

jest najlepiej znany z przepowiedni, którą napisał, niemal w formie, w artykule z 1965 roku. Moore, a 

wtedy pracujący w Fairchild Semiconductor, napisał artykuł dla magazynu "Electronics" z zadziwiająco 

bezpośrednim tytułem "Cramming more Components on Integrated Circuits". W tym czasie tego typu 

obwody, które połączyły wiele różnych elementów elektrycznych na jednym chipie głównie z krzemu - 

miały mniej niż dekadę, ale Moore dostrzegł ich potencjał. Napisał, że "układy scalone doprowadzą do 

takich cudów, jak domowe komputery - lub przynajmniej terminale połączone z centralnym 

komputerem - automatycznymi urządzeniami sterującymi do samochodów i osobistym przenośnym 

sprzętem komunikacyjnym". Najsłynniejsza prognoza tego artykułu i ta, która uczynił Moore'a znanym 

nazwiskiem, dotyczącym komponowania wkuwania tytułu: 

„Złożoność minimalnych kosztów komponentów wzrosła w tempie około dwóch razy w roku. . . . Z 

pewnością w krótkim okresie można się spodziewać, że stopa ta będzie się utrzymywać, jeśli nie 

wzrośnie. W dłuższej perspektywie tempo wzrostu jest nieco bardziej niepewne, chociaż nie ma 

powodu, by sądzić, że nie utrzyma się na stałym poziomie przez co najmniej dziesięć lat.” 

To jest oryginalne stwierdzenie Prawa Moore'a i warto zastanowić się przez chwilę nad jego 

implikacjami. "Złożoność dla minimalnych kosztów komponentów" oznacza w istocie ilość mocy 

obliczeniowej układu scalonego, którą można kupić za jednego dolara. Moore zauważył, że w ciągu 

stosunkowo krótkiej historii jego branży ilość ta podwoiła się każdego roku: można było kupić 

dwukrotnie więcej mocy za dolara w 1963 r., Jak to było możliwe w 1962 r., Dwa razy więcej w 1964 r., 

A dwa razy więcej w 1965 r. Moore przewidział, że ten stan rzeczy będzie trwał, być może z pewną 

zmianą w czasie, przez co najmniej kolejne dziesięć lat. Ta śmiała deklaracja przewiduje układy, które 

byłyby ponad pięćset razy silniejsze w 1975 r., Tak jak to było w 1965 r. Okazało się jednak, że 

największym błędem Moore'a było zbyt konserwatywne podejście. Jego "prawo" zachowało się 

zadziwiająco dobrze przez ponad cztery dekady, nie tylko jedno, i było prawdziwe dla postępu 

cyfrowego w obszarach innych niż układy scalone. Warto zauważyć, że czas potrzebny na podwojenie 

cyfrowe pozostaje kwestią sporną. W 1975 roku Moore skorygował swój szacunek w górę z roku na 

rok, a dzisiaj powszechne jest używanie osiemnastu miesięcy jako okresu podwojenia ogólnej mocy 

obliczeniowej. Mimo to nie ma wątpliwości, że prawo Moore'a okazało się wyjątkowo prorocze od 

prawie pół wieku 

To nie jest prawo: to garść dobrych pomysłów 

Prawo Moore'a bardzo różni się od praw fizyki, które kierują termodynamiką lub newtonowską 

mechaniką klasyczną. Te prawa opisują działanie wszechświata; są prawdziwe niezależnie od tego, co 

robimy. Przeciwnie, prawo Moore'a jest stwierdzeniem o pracy inżynierów i naukowców z branży 

komputerowej; to spostrzeżenie na temat tego, jak stały i udany był ich wysiłek. Po prostu nie widzimy 

tego rodzaju trwałego sukcesu w innych domenach. Nie było okresu, w którym samochody były dwa 

razy szybsze lub dwa razy bardziej wydajne pod względem zużycia paliwa co roku lub dwa od 

pięćdziesięciu lat. Samoloty niekoniecznie potrafią latać dwa razy dalej, lub szkolą zdolność do 

ciągnięcia dwa razy więcej. Biegacze olimpijscy i pływacy nie skracają swoich czasów o połowę z 

pokolenia na pokolenie, a co dopiero o kilka lat. Jak więc przemysł komputerowy utrzymał to 

niesamowite tempo poprawy? Są dwa główne powody. Po pierwsze, podczas gdy tranzystory i inne 

elementy obliczeń są ograniczone prawami fizyki, podobnie jak samochody, samoloty i pływacy, 

ograniczenia w cyfrowym świecie są znacznie luźniejsze. Mają one związek z tym, ile elektronów na 

sekundę można umieścić przez kanał wytrawiony w układzie scalonym, lub jak szybkie wiązki światła 

mogą przemieszczać się przez światłowód. W pewnym momencie postęp cyfrowy zderza się z jego 



ograniczeniami, a prawo Moore'a musi zwolnić, ale trwa to trochę dłużej. Henry Samueli, dyrektor ds. 

Technologii w firmie Chipcomaker Broadcom Corporation, przewidział w 2013 r., Że "Prawo Moore'a 

dobiega końca - w ciągu następnej dekady prawie dobiegnie końca, więc mamy 15 lat". Ale mądrzy 

ludzie zostali przewidywanie końca Prawa Moore'a na jakiś czas, i wielokrotnie udowodniono, że się 

mylą. Nie dlatego, że źle zrozumieli fizykę, ale dlatego, że nie docenili ludzi pracujących w branży 

komputerowej. Drugi powód, dla którego prawo Moore'a tak dobrze funkcjonuje od tak dawna, to coś, 

co moglibyśmy nazwać "genialnym majsterkowaniem" - znajdowanie inżynieryjnych objazdów wokół 

blokad drogowych rzucanych przez fizykę. Kiedy trudniej było scalić scalone układy scalone, na przykład 

twórcy układów scalonych zamiast tego układali je jeden na drugim, otwierając wiele nowych 

nieruchomości. Gdy ruch komunikacyjny zagroził przekroczeniem pojemności nawet kabla 

światłowodowego, inżynierowie opracowali technologię WDM (ang. Division Division Division 

Multiplexing), technikę transmitowania wielu wiązek światła o różnej długości fali w tym samym 

pojedynczym szklanym włóknie. W kółko genialne majsterkowanie znalazło sposoby na pokonanie 

ograniczeń narzuconych przez fizykę. Zdaniem Mike'a,  Mike'a z firmy Intel, "jeśli używasz tylko tej 

samej technologii, to w zasadzie masz do czynienia z ograniczeniami. Prawda jest taka, że 

modyfikowaliśmy tę technologię co pięć lub siedem lat na 40 lat, i nie ma końca, ponieważ jesteśmy w 

stanie to zrobić. "Ta ciągła modyfikacja uczyniła prawo Moore'a centralnym zjawiskiem epoki 

komputerów. Pomyśl o tym, jako o mocnym uderzeniu na tle gospodarki. 

Wykres potęgi stałego podwojenia 

Kiedy to podwojenie trwa od jakiegoś czasu, późniejsze liczby przytłaczają wcześniejsze, sprawiając, że 

wydają się nieistotne. Aby to zobaczyć, spójrzmy na hipotetyczny przykład. Wyobraź sobie, że Erik daje 

Andyemu tribble. rozmyte stworzenie o wysokim współczynniku rozrodczości, zasłyszane w odcinku 

Star Trek. Każdego dnia każde plemniki rodzi inny plemnik, więc menażeria Andy'ego podwaja się 

każdego dnia. W tym przypadku maniak powiedziałby, że rodzina plemienna doświadcza 

wykładniczego wzrostu. Wynika to z faktu, że wyrażenie matematyczne określające ile plemion 

występuje w dniu x wynosi 2x-1, gdzie x-1 jest określane jako wykładnik. Szybki wzrost wykładniczy to 

szybki wzrost; po dwóch tygodniach Andy ma ponad szesnaście tysięcy stworzeń. Oto wykres 

pokazujący, jak jego rodzinna rodzina rośnie z czasem: 

 

Ten wykres jest dokładny, ale wprowadzający w błąd w ważnym znaczeniu. Wygląda na to, że wszystko 

dzieje się w ciągu ostatnich kilku dni, nic się nie dzieje w pierwszym tygodniu. Ale to samo zjawisko - 

codzienne podwojenie tribble - trwało przez cały czas bez żadnych przyśpieszeń i zakłóceń. Ten stabilny 

wykładniczy wzrost jest tym, co naprawdę interesuje Erika "prezentem" dla Andy'ego. Aby było to 

bardziej oczywiste, musimy zmienić odstępy liczb na wykresie. Wykres, który już narysowaliśmy, ma 



standardowy odstęp między liniami; każdy segment osi pionowej wskazuje dwa tysiące kolejnych 

tribbles. Jest to w porządku dla wielu celów, ale, jak widzieliśmy, nie jest świetny do pokazania 

wykładniczego wzrostu. Aby lepiej ją podświetlić, zmienimy na logarytmiczne odstępy, w których każdy 

segment osi pionowej reprezentuje dziesięciokrotny wzrost tribbles: zwiększenie najpierw od 1 do 10, 

następnie od 10 do 100, następnie od 100 do 1000, i tak dalej . Innymi słowy, przeskalujemy oś mocą 

10 lub rzędem wielkości. Wykresy logarytmiczne mają cudowną właściwość: pokazują wykładniczy 

wzrost jako idealnie prostą linię. Oto jak wygląda rozwój rodziny plemiennej Andy'ego na skali 

logarytmicznej: 

 

Ten pogląd podkreśla stabilność podwojenia w czasie, a nie duże liczby na końcu. Z tego powodu często 

używamy skali logarytmicznych do tworzenia wykresów podwojeń i innych wykładniczych serii 

wzrostu. Pokazują się one jako linie proste, a ich prędkość jest łatwiejsza do oceny; im większy 

wykładnik, tym szybciej rosną i bardziej stroma linia. 

Zubożali Imperatorzy, Bezgłowi Wynalazcy i Druga Połowa Szachownicy 

Nasze mózgi nie są dobrze przygotowane, aby zrozumieć trwały wzrost wykładniczy. W szczególności 

poważnie nie doceniamy, jak duże liczby mogą uzyskać. Wynalazca  i futurysta Ray Kurzweil opowiada 

starą historię, która doprowadziła ten punkt do domu. Gra w szachy zrodziła się w dzisiejszych Indiach 

w szóstym wieku naszej ery, w czasach Imperium Gupty. Jak głosi historia, wymyślił ją bardzo sprytny 

człowiek, który pojechał do Pataliputry, stolicy i zaprezentował swoje dzieło cesarzowi. Władca był pod 

wrażeniem tej trudnej, pięknej gry, w którą zaprosił wynalazcę, aby podał swoją nagrodę. Wynalazca 

pochwalił wspaniałomyślność cesarza i powiedział: "Wszystko, czego pragnę, to ryż do wyżywienia 

mojej rodziny." Ponieważ hojność cesarza została pobudzona przez wynalezienie szachów, wynalazca 

zasugerował, aby użyć szachownicy do określenia ilości ryżu, którą byłby dany. "Umieść jedno ziarno 

ryżu na pierwszym kwadracie planszy, dwa na drugim, cztery na trzecim, i tak dalej," zaproponował 

wynalazca, "aby każdy kwadrat otrzymał dwa razy więcej ziaren niż poprzedni." Zrobię tak - 

odpowiedział cesarz, pod wrażeniem pozornej skromności wynalazcy. Prawo Moore'a i ćwiczenia 

tribble pozwalają nam zobaczyć, czego nie zrobił imperator: sześćdziesiąt trzy przypadki podwojenia 

dają fantastycznie dużą liczbę, nawet jeśli zaczynają się od pojedynczej jednostki. Jeśli jego prośba 

zostanie w pełni spełniona, wynalazca wymierzy 264-1 lub więcej niż osiemnaście kwintilionowych ziaren 

ryżu. Ilość ryżu tak wielka, jak  Mount Everest; to więcej ryżu niż wyprodukowano w historii świata. 

Oczywiście cesarz nie mógł spełnić takiej prośby. W niektórych wersjach opowieści, gdy zdał sobie 

sprawę, że został oszukany, kazał ściąć wynalazcę. Kurzweil opowiada historię wynalazcy i cesarza w 

swojej książce z 2000 roku "The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human 



Intelligence. Jego celem jest nie tylko zilustrowanie mocy ciągłego wzrostu wykładniczego, ale także 

podkreślenie, że liczby zaczynają być tak duże, że są niepojęte: 

„Po trzydziestu dwóch kwadratach cesarz udzielił wynalazcy około 4 miliardów ziaren ryżu, to rozsądna 

ilość - o wartości jednego dużego pola - a cesarz zaczął zauważać. Ale cesarz wciąż mógł pozostać 

cesarzem. wynalazca mógł nadal zachować swoją głowę, gdy kierowali się do drugiej połowy 

szachownicy, w której przynajmniej jeden z nich wpadł w kłopoty.” 

Wielki wkład Kurzweila polega na tym, że podczas gdy w pierwszej połowie szachownicy liczba jest 

duża, wciąż spotykamy się z nimi w prawdziwym świecie. Cztery miliardy niekoniecznie przewyższają 

naszą intuicję. Doświadczamy tego podczas zbierania zboża, oceniania losów najbogatszych ludzi na 

świecie, lub podnosząc poziom długu publicznego. Jednak w drugiej połowie szachownicy - w postaci 

liczby bilionów, kwadrylionów i kwintillionów - tracimy ich poczucie. Tracimy też poczucie, jak szybko 

takie liczby pojawiają się w miarę postępu wykładniczego. Rozróżnienie Kurzweila pomiędzy pierwszą 

a drugą połówką szachownicy zainspirowało do szybkiego obliczenia. Pośród wielu innych rzeczy 

amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) śledzi wydatki amerykańskich firm. BEA po raz 

pierwszy zwróciła uwagę na "technologię informacyjną" jako odrębną kategorię inwestycji 

korporacyjnych w 1958 roku. Ten rok przyjęliśmy jako punkt wyjścia, w którym prawo Moore'a weszło 

do świata biznesu, i wykorzystaliśmy osiemnaście miesięcy jako okres podwojenia. Po trzydziestu 

dwóch takich dublach firmy amerykańskie weszły w drugą połowę szachownicy, jeśli chodzi o użycie 

sprzętu cyfrowego. To było w 2006 roku. Oczywiście, to obliczenie to tylko zabawne małe ćwiczenie, a 

nie jak poważna próba zidentyfikowania punktu, w którym wszystko zmieniło się w świecie 

komputerów korporacyjnych. Można łatwo spierać się z punktem wyjścia w 1958 roku i podwojeniem 

okresu osiemnastu miesięcy. Zmiany w obu założeniach dają inny punkt przerwania między pierwszą a 

drugą połówką szachownicy. Technolodzy biznesu nie tylko wprowadzali innowacje w drugiej połowie; 

jak omówimy później, przełomów dnia dzisiejszego i jutra polegać, i byłoby niemożliwe bez tych z 

przeszłości. Prezentujemy te obliczenia tutaj, ponieważ podkreśla ważną ideę: że wykładniczy wzrost 

ostatecznie prowadzi do oszałamiająco dużych liczb, które pozostawiają naszą intuicję i doświadczenie 

z tyłu. Innymi słowy, rzeczy stają się dziwne w drugiej połowie szachownicy. I podobnie jak cesarz, 

większość z nas ma problemy z utrzymaniem. Jedną z rzeczy, które decydują o wieku drugiej maszyny, 

jest to, jak szybko ta druga połowa szachownicy może nadejść. Nie twierdzimy, że żadna inna 

technologia nie uległa poprawie w postępie geometrycznym. W rzeczywistości, po jednorazowym 

wybuchu ulepszeń w wynalezionych przez Watt silnikach parowych, dodatkowe majsterkowanie 

doprowadziło do wykładniczej poprawy w ciągu następnych 200 lat. Ale wykładniki były względnie 

małe, więc w tym okresie przeszły tylko trzy lub cztery podwojenie wydajności9. Trzeba było 

tysiąclecia, aby osiągnąć drugą połowę szachownicy w takim tempie. W drugim wieku maszyny 

podwojenia zdarzają się znacznie szybciej, a wykładniczy wzrost jest znacznie bardziej widoczny. 

Technologie drugiej połówki 

Nasze szybkie obliczanie podwojenia pomaga nam również zrozumieć, dlaczego postęp w technologii 

cyfrowej wydaje się teraz o wiele szybszy i dlaczego widzieliśmy tak wiele ostatnich przykładów 

fantastyki naukowej, które stają się rzeczywistością biznesową. Dzieje się tak dlatego, że stały i szybki 

wykładniczy wzrost Prawa Moore'a przyczynił się do tego, że mamy teraz inny system obliczeń: 

jesteśmy teraz w drugiej połowie szachownicy. Innowacje opisane w poprzednim rozdziale - 

samochody napędzające ruch drogowy; Jeepardy! - superkomputery; automatycznie generowane 

artykuły informacyjne; tanie, elastyczne roboty fabryczne; i niedrogie urządzenia konsumenckie, które 

są jednocześnie komunikatorami, tricordery i komputery - wszystkie pojawiły się od 2006 roku, 

podobnie jak niezliczone inne cuda, które wydają się zupełnie inne od tego, co było wcześniej. Jednym 

z powodów, dla których teraz wszyscy się pojawiają, jest to, że cyfrowy sprzęt w ich sercach jest w 



końcu zarówno szybki, jak i tani, by umożliwić im pracę. I tak naprawdę nie ma sposobu, aby je 

wszystkie zilustrować - liczby, których to dotyczy, są po prostu zbyt różne. Skalowanie logarytmiczne 

zajmuje się tymi zagadnieniami i pozwala uzyskać wyraźny ogólny obraz poprawy sprzętu cyfrowego. 

Oczywiste jest, że wiele kluczowych elementów składowych obliczeń - gęstość mikroprocesorów, 

prędkość przetwarzania, pojemność pamięci, wydajność energetyczna, szybkość pobierania itd. - od 

dłuższego czasu ulegają poprawie w tempie wykładniczym. Aby zrozumieć rzeczywisty wpływ Prawa 

Moore'a, porównajmy możliwości komputerów oddzielonych tylko kilkoma okresami podwojenia. 

ASCI Red, pierwszy produkt amerykańskiej inicjatywy Accelerated Strategic Computing Initiative, był 

najszybszym na świecie superkomputerem, kiedy został wprowadzony w 1996 roku. Kosztował 55 

milionów dolarów, a jego sto szaf zajmowało prawie 1600 stóp kwadratowych powierzchni podłogi (80 

procent kort tenisowy) w Sandia National Laboratories w Nowym Meksyku. Zaprojektowany do 

intensywnych obliczeń, takich jak symulowanie testów jądrowych, ASCI Red był pierwszym 

komputerem, który uzyskał powyżej jednego teraflopa - jeden trylion operacji zmiennoprzecinkowych 

na sekundę - w standardowym teście porównawczym prędkości komputera. Aby osiągnąć tę prędkość, 

zużywało osiemset kilowatów na godzinę, czyli około ośmiuset domów. W 1997 r. Osiągnął 1,8 

teraflopów. Dziewięć lat później inny komputer trafił 1,8 teraflopów. Jednak zamiast symulować 

wybuchy jądrowe, poświęcono je rysowaniu ich i innych skomplikowanych grafik w ich realistycznej, 

trójwymiarowej chwale w czasie rzeczywistym. Zrobiło to nie dla fizyków, ale dla graczy gier wideo. 

Ten komputer to Sony PlayStation 3, który pasował do ASCI Red w wykonaniu, ale kosztował około 

pięciuset dolarów, zajmował mniej niż jedną dziesiątą metra kwadratowego i wyniósł około dwustu 

watów. W niespełna dziesięć lat gwałtowny postęp cyfrowy przyniósł obliczenia mocy teraflopa od 

jednego laboratorium rządowego do salonów i akademików na całym świecie. PlayStation 3 sprzedała 

około 64 milionów sztuk. ASCI Red został wycofany z eksploatacji w 2006 roku. Wykładniczy postęp 

umożliwił wiele postępów omówionych w poprzednim rozdziale. Watson firmy IBM opiera się na 

mnóstwie inteligentnych algorytmów, ale byłby niekonkurencyjny bez sprzętu komputerowego, który 

jest około stu razy silniejszy niż Deep Blue, jego poprzednik grający w szachy, który pokonał mistrza 

świata, Garry'ego Kasparowa, w meczu z 1997 roku. Aplikacje do rozpoznawania mowy, takie jak Siri, 

wymagają dużej mocy obliczeniowej, która stała się dostępna w telefonach komórkowych, takich jak 

Apple iPhone 4S (pierwszy telefon z Siri). IPhone 4S był tak potężny, jak dekadę wcześniej, gdy laptop 

Powerbook G4 firmy Apple był najlepszy. Jak pokazują wszystkie te innowacje, wykładniczy postęp 

pozwala na rozwój technologii i sprawia, że science fiction staje się rzeczywistością w drugiej połowie 

szachownicy. 

Nie tylko dla komputerów: Rozpowszechniania Prawa Moore'a 

Kolejne porównanie pokoleń komputerowych podkreśla nie tylko moc Prawa Moore'a, ale także jego 

szeroki zasięg. Podobnie jak w przypadku ASCI Red i PlayStation 3, superkomputer Cray-2 

(wprowadzony w 1985 r.) I tablet iPad 2 wprowadzone w 2011 r. Miały niemal identyczne prędkości 

obliczeń szczytowych. Ale iPad miał również głośnik, mikrofon i gniazdo słuchawkowe. Miał dwie 

kamery; ten z przodu urządzenia był jakością karty graficznej wideo (VGA), podczas gdy ten z tyłu mógł 

przechwytywać wideo w wysokiej rozdzielczości. Obie mogły również robić zdjęcia, a tylna kamera 

miała 5-krotny zoom cyfrowy. Tablet miał odbiorniki, które pozwoliły mu uczestniczyć w sieciach 

bezprzewodowych i Wi-Fi. Posiadał również odbiornik GPS, cyfrowy kompas, przyspieszeniomierz, 

żyroskop i czujnik światła. Nie miał wbudowanej klawiatury, opierając się na ekranie dotykowym o 

wysokiej rozdzielczości, który mógłby jednocześnie śledzić jedenaście punktów kontaktu.12 Pasuje do 

wszystkich tych możliwości w urządzeniu, które kosztuje znacznie mniej niż 1000 USD i było mniejsze, 

cieńsze, i lżejsze niż wiele magazynów. Cray-2, który kosztował ponad 35 milionów dolarów (w 2011 r. 

Dolarów), był dla porównania głuchy, niemy, ślepy i nieruchliwy. Aplet był w stanie zapełnić całą tę 

funkcjonalność w iPadzie 2, ponieważ miała miejsce szeroka zmiana Ostatnie dekady: czujniki takie jak 



mikrofony, kamery i akcelerometry przeniosły się ze świata analogowego do cyfrowego. Stały się w 

istocie chipami komputerowymi. Kiedy to zrobili, stali się przedmiotem wykładniczej ścieżki 

doskonalenia Prawa Moore'a. Sprzęt cyfrowy do nagrywania dźwięków był w użyciu w latach 60. XX 

wieku, a inżynier Eastman Kodak zbudował pierwszy nowoczesny aparat cyfrowy w 1975 roku. 

Wczesne urządzenia były drogie i nieporęczne, ale jakość szybko się poprawiła, a ceny spadły. Pierwsza 

cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa firmy Kodak, DCS 100, kosztowała około 13 000 USD, kiedy 

została wprowadzona w 1991 roku; miał maksymalną rozdzielczość 1,3 megapiksela i zapisywał swoje 

obrazy na osobnym, dziesięciokilogramowym dysku twardym, który użytkownicy przerzucili na 

ramiona. Jednak piksele na dolara dostępne z cyfrowych aparatów fotograficznych podwoiły się co 

roku (zjawisko znane jako "Prawo Hendy'ego" po tym, jak Barry Hendy, pracownik Kodak Australia, 

który to dokumentował), a wszystkie powiązane narzędzia stały się znacznie mniejsze, lżejsze, tańsze i 

lepsze. time.15 Łączna poprawa czujników cyfrowych sprawiła, że dwadzieścia lat po DCS 100, Apple 

mógł włączyć do swojego iPada 2 dwie małe kamery, zdolne zarówno do fotografowania 

nieruchomego, jak i wideo. A kiedy wprowadził nowy iPad w następnym roku, tylne rozdzielczość 

kamery uległa poprawie o współczynnik ponad siedmiu. 

Oczy Maszyn 

Ponieważ prawo Moore'a działa z czasem na procesorach, pamięci, czujnikach i wielu innych 

elementach sprzętu komputerowego (wyjątkowym wyjątkiem są baterie, które nie poprawiły swojej 

wydajności w tempie wykładniczym, ponieważ są to w zasadzie urządzenia chemiczne, a nie cyfrowe) 

nie tylko sprawia, że urządzenia komputerowe są szybsze, tańsze, mniejsze i lżejsze. Pozwala im także 

robić rzeczy, które wcześniej wydawały się być poza zasięgiem. Naukowcy zajmujący się sztuczną 

inteligencją od dawna są zafascynowani (niektórzy twierdzą, że mają obsesję) problemem 

równoczesnej lokalizacji i mapowania, które określają jako SLAM. SLAM jest procesem budowania 

mapy nieznanego budynku podczas nawigacji przez niego - gdzie są drzwi? gdzie są schody? o czym 

mogę się potknąć? - a także śledzić, gdzie się znajdujesz (dzięki czemu możesz znaleźć drogę powrotną 

na dół i przez drzwi wejściowe). Dla ogromnej większości ludzi SLAM dzieje się przy minimalnej 

świadomej myśli. Ale nauczanie maszyn do tego było ogromnym wyzwaniem. Naukowcy bardzo dużo 

myśleli o tym, które czujniki dają robotowi (aparaty fotograficzne - lasery - sonarowi?) I jak 

interpretować stosy danych, które dostarczają, ale postęp był powolny. W podsumowaniu tematu z 

2008 roku SLAM "jest jednym z podstawowych wyzwań stojących przed robotyką. . . wydaje się jednak, 

że prawie wszystkie obecne podejścia nie mogą wykonywać spójnych map dla dużych obszarów, 

głównie ze względu na wzrost kosztów obliczeniowych i z powodu niepewności, które stają się 

zaporowe, gdy scenariusz staje się większy. "16 Krótko mówiąc, wyczuwając spora powierzchnia i 

natychmiastowe zgniecenie wszystkich wynikowych danych były drażliwymi problemami 

uniemożliwiającymi prawdziwy postęp w SLAM. Aż do chwili, gdy dwa lata po wydaniu powyższych 

zdań pojawiły się akcesoria do gier wideo o wartości 150 USD. W listopadzie 2010 roku Microsoft po 

raz pierwszy zaoferował urządzenie wykrywające Kinect jako dodatek do platformy gier Xbox. Kinect 

może śledzić dwóch aktywnych graczy, monitorując aż dwadzieścia połączeń w każdym z nich. Jeśli 

jeden z graczy przeniósł się na drugi, urządzenie najwyraźniej domyśliło się ruchów osoby 

zamaskowanej, a następnie płynnie podniosło wszystkie stawy, gdy tylko wróciło do widoku. Kinect 

może również rozpoznawać twarze graczy, głosy i gesty, a także robić to w szerokim zakresie warunków 

oświetlenia i hałasu. Udało się to osiągnąć dzięki cyfrowym czujnikom, w tym matrycy mikrofonowej 

(która wskazała źródło dźwięku lepiej niż jeden mikrofon), standardowej kamerze wideo i systemowi 

percepcji głębi, które wyświetlały i wykrywały światło podczerwone. Kilka wbudowanych procesorów 

i wiele zastrzeżonego oprogramowania zamieniło dane wyjściowe tych czujników w informacje, które 

twórcy gier mogli wykorzystać. Po uruchomieniu cała ta zdolność została zapakowana do urządzenia o 

wysokości czterech cali i szerokości mniejszej niż 149,99 USD. Kinect sprzedał ponad osiem milionów 



sztuk w sześćdziesiąt dni po wydaniu (więcej niż iPhone lub iPad) i obecnie posiada rekord Guinnessa 

w najszybciej sprzedającym się urządzeniu elektroniki użytkowej wszech czasów. Początkowa rodzina 

charakterystycznych dla Kinect gry pozwalają graczom grać w rzutki, ćwiczenia, bójki na ulicach i rzucać 

zaklęcia à la Harry Potter.19 Jednak nie zbliżyli się oni do wyczerpania możliwości systemu. W sierpniu 

2011 r. W SIGGRAPH (konferencja w Vancouver, British Columbia) zespół pracowników i naukowców z 

firmy Microsoft wykorzystał Kinect do "SLAM", zamykając drzwi wyzwanie w robotyce. SIGGRAPH to 

największe i najbardziej prestiżowe zgromadzenie poświęcone badaniom i praktyce w zakresie grafiki 

cyfrowej, w których biorą udział naukowcy, projektanci gier, dziennikarze, przedsiębiorcy i większość 

innych zainteresowanych tą dziedziną. To sprawiło, że było to odpowiednie miejsce dla Microsoftu, 

aby odkryć stronę internetową The Creators Project zatytułowaną "Self-Hack, który może wszystko 

zmienić". To był KinectFusion, projekt wykorzystujący Kinect do rozwiązania problemu SLAM. W filmie 

pokazanym na SIGGRAPH 2011 osoba odbiera urządzenie Kinect i wskazuje go wokół typowego biura 

z krzesłami, rośliną doniczkową, komputerem stacjonarnym i monitorem.21 Podczas tego filmu wideo 

dzieli się na kilka ekranów pokazujących, co Kinect jest w stanie wyczuć. Natychmiast staje się jasne, 

że jeśli Kinect nie rozwiązuje całkowicie problemu SLAM dla pomieszczenia, zbliża się. W czasie 

rzeczywistym, Kinect rysuje trójwymiarową mapę pomieszczenia i wszystkich znajdujących się w nim 

obiektów, w tym współpracownika. Odbiera słowo DELL wciśnięte w plastyk z tyłu monitora 

komputera, mimo że litery nie są kolorowe i tylko o milimetr głębiej niż reszta powierzchni monitora. 

Urządzenie wie, gdzie jest w pokoju przez cały czas, a nawet wie, jak wirtualne piłki ping-pongowe 

odbijałyby się, gdyby zostały wrzucone na scenę. Jako że blog technologiczny Engadget umieścił go w 

wpisie po SIGGRAPH, "The Kinect wprowadził sensing 3D do głównego nurtu, a ponadto pozwolił 

naukowcom wybrać produkt towarowy i zrobić absolutnie szalone". W czerwcu 2011 roku, krótko 

przed SIGGRAPH, Microsoft udostępnił zestaw programistyczny Kinect (SDK), dający programistom 

wszystko, czego potrzebowali, aby rozpocząć pisanie oprogramowania na PC, które korzystało z 

urządzenia, a po konferencji duże zainteresowanie korzystaniem z systemu Kinect dla SLAM i wielu 

robotyka i badania AI pobrały SDK i poszły do pracy W niecały rok zespół irlandzkich i amerykańskich 

naukowców pod kierownictwem naszego kolegi Johna Leonarda z MIT's Computer Science and 

Artificial Intelligence Lab ogłosił Kintinuous, "rozszerzoną przestrzennie" wersję KinectFusion . Z 

Kintinuous, użytkownicy mogli używać urządzenia Kinect do skanowania dużych woluminów 

wewnętrznych, takich jak mieszkanie budynki, a nawet środowiska zewnętrzne (które zespół 

przeskanował trzymając Kinect poza oknem samochodu podczas jazdy nocnej). Na końcu artykułu 

opisując ich pracę, naukowcy Kintinuous napisali: "W przyszłości będziemy rozbuduj system, aby 

wdrożyć pełne podejście SLAM. "23 Nie sądzimy, że tak będzie bądźcie długo, dopóki nie ogłoszą 

sukcesu. Po przekazaniu do zdolnych technologów Wykładnicza moc Prawa Moore'a czyni w końcu 

nawet najtrudniejsze problemy uległy. Tanie i wydajne cyfrowe czujniki są niezbędnymi komponentami 

niektórych technologii science-fiction omawianych w poprzedniej części. Robot Baxter ma wiele kamer 

cyfrowych i szereg detektorów siły i pozycji. Wszystko to byłoby niedokładnie drogie, nieprzydatne i 

niedokładne jeszcze niedawno. Autonomiczny samochód Google wykorzystuje kilka technologii 

wykrywania, ale najważniejszym "okiem" jest cyklopowy LIDAR (połączenie "LIght" i "RADAR") 

montowany na dachu. Ta wiertnica, wyprodukowana przez Velodyne, zawiera sześćdziesiąt cztery 

oddzielne wiązki laserowe i taką samą liczbę detektorów, wszystkie zamontowane w obudowie, która 

obraca się dziesięć razy na sekundę. Generuje około 1,3 miliona punktów danych na sekundę, które 

mogą być montowane przez wbudowane komputery w obraz 3D w czasie rzeczywistym, rozciągający 

się na sto metrów we wszystkich kierunkach. Niektóre wczesne komercyjne systemy LIDAR dostępne 

od 2000 roku kosztują nawet 35 milionów dolarów, ale w połowie 2013 roku montaż Velodyne'a dla 

samojezdnych pojazdów kosztował około 80 000 USD, co w przyszłości znacznie spadnie. David Hall, 

założyciel i dyrektor generalny firmy, szacuje, że masowa produkcja pozwoliłaby, by cena jego 

produktu "spadła do poziomu aparatu, kilkaset dolarów". Wszystkie te przykłady ilustrują pierwszy 



element naszego trzyczęściowego wyjaśnienia, dlaczego znajdujemy się w drugiej epoce maszyn: stała 

poprawa wykładnicza doprowadziła nas do drugiej połowy szachownicy - do momentu, w którym to, 

co było wcześniej, nie jest już dłużej szczególnie wiarygodnym przewodnikiem po tym, co będzie dalej. 

Skumulowane podwojenie Prawa Moore'a i ogromne podwojenie, które jeszcze nadejdzie, daje nam 

świat, w którym moc superkomputera staje się dostępna dla zabawek w ciągu zaledwie kilku lat, gdzie 

coraz tańsze sensory umożliwiają niedrogie rozwiązania wcześniej nierozwiązywalnych problemów i 

gdzie utrzymuje się science fiction stawać się rzeczywistością. Czasami różnica w stopniu (innymi słowy, 

tym samym) staje się różnicą w naturze (innymi słowy, różnie niż cokolwiek innego). Historia drugiej 

połowy szachownicy ostrzega nas, że powinniśmy być świadomi, że wystarczający postęp wykładniczy 

doprowadzi nas do zadziwiających miejsc. Wiele ostatnich przykładów przekonało nas, że już tam 

jesteśmy. 

 

 



Digitalizacja prawie wszystkiego 

"HEJ, MÓWISZ o tym. . . ? " 

"Musisz sprawdzić. . . " 

Pytania i zalecenia, takie jak te, są codziennością. W ten sposób dowiadujemy się o nowych rzeczach 

od przyjaciół, rodziny i współpracowników oraz w jaki sposób rozpowszechniamy informacje o 

ekscytujących rzeczach, z którymi się zetknęliśmy. Tradycyjnie takie fajne polowania kończyły się 

nazwą zespołu, restauracją, miejscem do odwiedzenia, programem telewizyjnym, książką lub filmem. 

W erze cyfrowej zdania takie często kończą się nazwą strony internetowej lub gadżetu. W tej chwili 

często dotyczą one aplikacji na smartfony. Obie główne platformy technologiczne na tym rynku - Apple 

iOS i Google Android - mają ponad pięćset tysięcy aplikacji. Tam dostępnych jest wiele list "Top 10" i 

"Best of", aby pomóc użytkownikom znaleźć śmietankę aplikacji na smartfony, ale tradycyjna notka 

ustna zachowała swoją moc. Niedawno Matt Beane, doktorant w MIT Sloan School of Management i 

członek naszego zespołu Digital Frontier, dał nam napiwek. "Musisz sprawdzić Waze; To niesamowite. 

"Ale kiedy dowiedzieliśmy się, że to aplikacja oparta na GPS, która zapewniała wskazówki dojazdu, nie 

byliśmy pod wrażeniem. Nasze samochody mają systemy nawigacji, a nasze iPhone'y mogą 

przekazywać wskazówki dojazdu za pośrednictwem aplikacji Mapy. Nie widzieliśmy potrzeby 

posiadania kolejnej technologii "jak to działa". Jak Matt cierpliwie tłumaczy, używanie Waze jest jak 

przynoszenie Ducati do wyścigu dragów z oxcartem. W przeciwieństwie do tradycyjnej nawigacji GPS, 

Waze nie mówi, jaka droga do celu jest najlepsza w ogóle; mówi, która droga jest najlepsza w tej chwili. 

Jak wyjaśnia strona internetowa firmy: ‘Pomysł na Waze powstał przed laty, kiedy Ehud Shabtai. . . 

otrzymał palmtopa z zewnętrznym urządzeniem GPS wstępnie zainstalowanym z oprogramowaniem 

nawigacyjnym. Początkowe podekscytowanie Ehuda szybko ustąpiło miejsca rozczarowaniu - produkt 

nie odzwierciedlał dynamicznych zmian, które charakteryzują rzeczywiste warunki na drodze. . . . Ehud 

wziął sprawy w swoje ręce. . . . Jego cel? Aby dokładnie odzwierciedlić system drogowy, stan ruchu i 

wszystkie informacje istotne dla kierowców w danym momencie.’  

Każdy, kto używał tradycyjnego systemu GPS, rozpozna frustrację Shabtaia. Tak, znają Twoją dokładną 

lokalizację dzięki sieci dwudziestu ośmiu geosynchronicznych satelitów GPS zbudowanych i 

utrzymywanych przez rząd USA. Wiedzą również o drogach - którymi są autostrady, ulice 

jednokierunkowe itd. - ponieważ mają dostęp do bazy danych z tymi informacjami. Ale to jest o tym. 

Rzeczy, o których kierowca naprawdę chce wiedzieć - korków, wypadków, zamknięć dróg i innych 

czynników wpływających na czas podróży - uciekają od tradycyjnego systemu. Na pytanie, na przykład, 

aby obliczyć najlepszą trasę z domu Andy'ego do Erika, wystarczy wziąć punkt początkowy (aktualna 

pozycja samochodu Andy'ego) i punkt końcowy (dom Erika) i skonsultować się z bazą danych dróg, aby 

obliczyć teoretycznie "najszybszą" trasę pomiędzy dwoma. Ta trasa będzie obejmować główne drogi i 

autostrady, ponieważ mają one najwyższe ograniczenia prędkości. Jeśli jest to godzina szczytu, ta 

teoretycznie najszybsza trasa nie będzie w rzeczywistości najszybsza; z tysiącami samochodów 

wyciskających się na głównych drogach i autostradach, prędkość ruchu nie zbliży się, nie mówiąc już o 

zaćmieniu, do ograniczenia prędkości. Andy powinien odszukać wszystkie podstępne, małe drogi 

powrotne, o których wiedzą od dawna osoby dojeżdżające do pracy. GPS Andy'ego wie, że istnieją te 

drogi (jeśli są aktualne, zna wszystkie drogi), ale nie wiedzą, że są najlepszym rozwiązaniem o ósmej 

czterdzieści pięć we wtorek rano. Nawet jeśli zacznie jeździć po drogach, jego dobry GPS będzie nadal 

przekierowywał go na autostradę. Shabtai zdał sobie sprawę, że naprawdę przydatny system GPS musi 

wiedzieć więcej, niż samochód był w drodze. Musiał również wiedzieć, gdzie są inne samochody i jak 

szybko się poruszają. Kiedy pojawiły się pierwsze smartfony, zobaczył okazję, która w 2008 roku 

założyła Waze wraz z Uri Levine i Amir Shinar. Geniuszem oprogramowania jest przekształcenie 



wszystkich smartfonów w te czujniki, które nieustannie przesyłają na serwery firmy informacje o swojej 

lokalizacji i prędkości. Ponieważ coraz więcej smartfonów uruchamia aplikację, w związku z tym Waze 

zyskuje coraz pełniejszy obraz tego, jak ruch przepływa przez dany obszar. Zamiast tylko statycznej 

mapy dróg, ma ona zawsze aktualne informacje o warunkach ruchu. Jego serwery używają mapy, tych 

aktualizacji i zestawu wyrafinowanych algorytmów do generowania wskazówek dotyczących dojazdu. 

Jeśli Andy chce jechać do Erika o 8:45 rano we wtorek, Waze nie postawi go na autostradzie. Będzie 

trzymał go na powierzchniowych uliczkach, gdzie ruch jest stosunkowo lekki o tej porze. To, że Waze 

jest bardziej użyteczny dla wszystkich członków, ponieważ dostaje więcej członków, jest klasycznym 

przykładem tego, co ekonomiści nazywają efektem sieciowym - sytuacja, w której wartość zasobu dla 

każdego z jej użytkowników rośnie wraz z każdym dodatkowym użytkownikiem. A liczba Wazerów, jak 

się je nazywa, szybko rośnie. W lipcu 2012 r. firma poinformowała, że podwoiła liczbę użytkowników 

w dwudziestu milionach ludzi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.3 Ta społeczność napędzała łącznie 

ponad 3,2 miliarda mil i wprowadziła wiele tysięcy aktualizacji dotyczących wypadków, nagłych 

korków, policyjne pułapki prędkości, zamknięcia dróg, nowe wyjścia i wejścia do autostrad, tani gaz i 

inne przedmioty interesujące ich kolegów kierowców. Waze sprawia, że GPS powinien być dla 

kierowców: system, w którym chcesz dotrzeć tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe, niezależnie od 

tego, ile wiesz o lokalnych drogach i warunkach. Natychmiast zamienia cię w najbardziej 

doświadczonego kierowcę w mieście. 

Ekonomia bitów 

Waze jest możliwe w niemałej części z powodu Prawa Moore'a i wykładniczego postępu technicznego, 

tematów poprzedniej części. Usługa opiera się na ogromnej liczbie potężnych, ale tanich urządzeń 

(smartfony użytkowników), z których każdy wyposażony jest w szereg procesorów, czujników i 

nadajników. Taka technologia po prostu nie istniała dekadę temu, podobnie jak Waze. Stało się to 

możliwe tylko w ciągu ostatnich kilku lat z powodu nagromadzonych wzrostów mocy cyfrowych i 

spadków kosztów. Jak widzieliśmy w rozdziale 3, wykładnicza poprawa sprzętu komputerowego jest 

jedną z trzech podstawowych sił umożliwiających drugą erę maszyny. Waze również zależy krytycznie 

od drugiej z tych trzech sił: digitalizacji. W przełomowych książkach z 1998 roku, Information 

Information, ekonomiści Carl Shapiro i Hal Varian definiują to zjawisko jako "kodujące informacje" jako 

strumień bitów. Innymi słowy, digitalizacja polega na przetwarzaniu wszelkiego rodzaju informacji i 

tekstu medialnego. , dźwięki, zdjęcia, wideo, dane z instrumentów i czujników, i tak dalej - na te i zera, 

które są rodzimym językiem komputerów i ich rodzin. Waze wykorzystuje na przykład kilka strumieni 

informacji: cyfrowe uliczne mapy, współrzędne lokalizacji dla samochodów emitowanych przez 

aplikację oraz powiadomienia o korkach drogowych. To zdolność Waze do połączenia tych strumieni i 

uczynienia ich użytecznymi dla użytkowników, dzięki czemu usługa jest tak popularna. Myśleliśmy, że 

dobrze rozumiemy cyfryzację w oparciu o pracę Shapiro, Varian i inni, i na podstawie naszej prawie 

stałej ekspozycji na Internecie treść, ale w ciągu ostatnich kilku lat zjawisko ewoluowało w 

nieoczekiwanych kierunkach. Eksplodował również w objętości, prędkości i różnorodności. Ten wzrost 

cyfryzacji miał dwa głębokie konsekwencje: nowe sposoby zdobywania wiedzy (innymi słowy, robienia 

nauki) i wyższe wskaźniki innowacji. Ta część będzie poświęcona fascynującej historii digitalizacji. 

Podobnie jak wiele innych nowoczesnych usług internetowych, Waze wykorzystuje dwie z najlepszych 

i unikalnych ekonomicznych właściwości informacji cyfrowej: taka informacja nie jest konkurencyjna i 

ma niemal zerowy koszt reprodukcji. W języku potocznym można powiedzieć, że informacja cyfrowa 

nie jest "zużyta", gdy jest używana, i niezwykle tanie jest wykonanie kolejnej kopii zdigitalizowanego 

zasobu. Przyjrzyjmy się każdej z tych właściwości nieco bardziej szczegółowo. Konkurencyjne towary, 

które spotykamy na co dzień, mogą być spożywane tylko przez jedną osobę lub rzecz na raz. Jeśli obaj 

polecieliśmy z Bostonu do Kalifornii, samolot, który startuje za nami, nie może użyć naszego paliwa. 

Andy nie może również mieć miejsca, w którym siedzi Erik (zasady linii lotniczych zabraniają takiego 



udostępniania, nawet jeśli byliśmy na to przygotowani) i nie mogą używać słuchawek kolegi, jeśli Erik 

je już włożył, aby słuchać muzyki na swoim smartfonie . Jednak sama zdigitalizowana muzyka nie jest 

konkurencyjna. Słuchanie tego przez Erika nie powstrzymuje nikogo przed robieniem tego w tym 

samym czasie lub później. Jeśli Andy kupi i przeczyta starą, twardą kopię zgromadzonych dzieł pisarza 

science-fiction Julesa Verne'a, nie "użyje go"; może go przekazać Erikowi, kiedy już skończy. Ale jeśli 

obaj chcemy zanurzyć się w dwudziestu tysiącach mil podmorskich w tym samym czasie, musimy albo 

znaleźć inną kopię, albo Andy musi zrobić kopię książki, którą posiada. Może być prawnie do tego 

uprawniony, ponieważ nie jest chroniony prawami autorskimi, ale nadal będzie musiał spędzać dużo 

czasu w kserokopiarce lub zapłacić komuś innemu. W obu przypadkach wykonanie tej kopii nie byłoby 

tanie5. Ponadto kserokopia fotokopii kserokopii staje się trudna do odczytania. Ale jeśli Andy nabył 

cyfrową kopię książki, kilkoma naciśnięciami klawiszy lub kliknięciami myszy może utworzyć duplikat, 

zapisać go na dysku fizycznym i przekazać kopię Erikowi. W przeciwieństwie do kserokopii, bity 

sklonowane z bitów są zazwyczaj dokładnie identyczne z oryginałem. Kopiowanie bitów jest również 

wyjątkowo tanie, szybkie i łatwe do zrobienia. Podczas gdy pierwsza kopia książki lub filmu może 

kosztować dużo, tworzenie dodatkowych kopii kosztuje prawie nic. To właśnie rozumie się przez 

"zerowy koszt krańcowy reprodukcji". W dzisiejszych czasach, oczywiście, zamiast przekazać Erikowi 

dysk, Andy prawdopodobnie połączy plik z wiadomością e-mail lub udostępni go za pośrednictwem 

usługi w chmurze, takiej jak Dropbox. Tak czy inaczej wykorzysta Internet. Podejmie takie podejście, 

ponieważ jest szybszy, wygodniejszy i, w istotnym sensie, zasadniczo wolny. Podobnie jak większość 

ludzi, płacimy stałą opłatę za dostęp do Internetu w domu i na urządzeniach mobilnych (MIT płaci za 

nasz dostęp w pracy). Jeśli przekroczymy określony limit danych, nasz dostawca usług internetowych 

może zacząć obciążać nas dodatkowymi opłatami, ale do tego momentu nie płacimy za niego; płacimy 

tak samo, bez względu na to, ile bitów przesyłamy lub pobieramy. W związku z tym nie ma 

dodatkowych kosztów związanych z wysyłaniem lub otrzymywaniem jeszcze jednej porcji danych w 

sieci. W przeciwieństwie do towarów wykonanych z atomów, towary wykonane z bitów mogą być 

replikowane idealnie i przesyłane przez pokój lub planetę niemal natychmiast i prawie bez kosztów. 

Sprawianie, że rzeczy darmowe, doskonałe i natychmiastowe mogą wydawać się nieuzasadnionymi 

oczekiwaniami dla większości produktów, ale w miarę cyfryzacji większej ilości informacji, więcej 

produktów będzie należeć do tych kategorii.  

Modele biznesowe, gdy pierwsza kopia jest nadal droga 

Shapiro i Varian elegancko podsumowują te atrybuty stwierdzając, że w wieku komputery i sieci, 

"informacje są kosztowne w produkcji, ale tanie w rozmnażaniu."  Natychmiastowe usługi tłumaczenia 

online, jedna z technologii science-fictioninto-reality omówione w części 2, wykorzystują ten fakt. 

Korzystają ze sparowanych zestawów dokumentów, które zostały przetłumaczone, często za znaczną 

opłatą, przez człowieka z jednego języka na inny. Na przykład Unia Europejska i jej poprzednie organy 

od 1957 r. Wydawały wszystkie oficjalne dokumenty we wszystkich głównych językach krajów 

członkowskich, a Organizacja Narodów Zjednoczonych podobnie pławiła się przy pisaniu tekstów we 

wszystkich sześciu oficjalnych językach. Ta ogromna ilość informacji nie była tania do wygenerowania, 

ale po jej przetworzeniu na postać cyfrową bardzo tanie jest replikowanie, dzielenie i udostępnianie 

na wiele sposobów. Tak właśnie działa usługa taka jak Google Translate. Kiedy dostaje angielskie zdanie 

i prośbę o jego niemiecki odpowiednik, w zasadzie skanuje wszystkie dokumenty, o których wie w 

języku angielskim i niemieckim, szukając ścisłego dopasowania (lub kilku fragmentów, które sumują się 

do ścisłego dopasowania), a następnie zwraca odpowiedni tekst w języku niemieckim. Dzisiejsze 

najbardziej zaawansowane usługi tłumaczeń automatycznych nie są wynikiem najnowszych 

spostrzeżeń na temat tego, jak uczyć komputery wszystkich reguł dotyczących języków ludzkich i jak je 

stosować. Zamiast tego są to aplikacje, które dokonują statystycznego dopasowania wzorców do 

ogromnych zasobów cyfrowych, które były kosztowne w produkcji, ale tanie w rozmnażaniu. 



Co się dzieje, gdy zawartość jest dostępna swobodnie? 

Ale co stałoby się ze światem cyfrowym, gdyby informacje nie były już kosztowne do wyprodukowania? 

Co by się stało, gdyby było wolne od samego początku? Nauczyliśmy się odpowiedzi na te pytania w 

ciągu ostatnich lat, odkąd pojawiły się Zasady Informacji i są bardzo zachęcające. Stary biznes mówi, że 

"czas to pieniądz", ale to, co zadziwia współczesnym internetem, to to, ile osób chce poświęcić swój 

czas na tworzenie treści online, nie szukając w zamian żadnych pieniędzy. Treść Wikipedii jest 

generowana bezpłatnie przez wolontariuszy na całym świecie. Jest to zdecydowanie największe i 

najczęściej odwiedzane dzieło referencyjne na świecie, ale nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za pisanie 

lub edytowanie swoich artykułów. To samo dotyczy niezliczonych stron internetowych, blogów, forów 

dyskusyjnych, forów i innych źródeł informacji online. Ich twórcy nie oczekują bezpośredniej nagrody 

pieniężnej i nieodpłatnie przekazują informacje. Kiedy Shapiro i Varian opublikowali Information Rules 

w 1998 r., Pojawienie się takich treści generowanych przez użytkowników, z których większość jest 

tworzona bez rąk do wymiany pieniędzy, jeszcze nie nastąpiło. Blogger, jedna z pierwszych serwisów 

blogowych, zadebiutowała w sierpniu 1999 r., W Wikipedii w styczniu 2001 r., A także Friendster, 

wczesna witryna społecznościowa, w 2002 r. Friendster został wkrótce zaćmiony przez Facebooka, 

który został założony w 2004 r. I od tego czasu stał się najbardziej popularna strona internetowa na 

świecie.7 W rzeczywistości sześć z dziesięciu najpopularniejszych witryn z treścią na całym świecie jest 

generowanych przez użytkowników, podobnie jak sześć z dziesięciu największych w Stanach 

Zjednoczonych. Wszystkie te treści tworzone przez użytkowników nie tylko sprawiają, że czujemy się 

dobrze, pozwalając nam wyrażać siebie i komunikować się ze sobą; to także przyczynia się do 

niektórych z najnowszych technologii science-fiction do rzeczywistości, które widzieliśmy. Siri, na 

przykład, poprawia się z czasem, analizując coraz większą kolekcję Pliki dźwiękowe generowane przez 

użytkowników podczas interakcji z systemem rozpoznawania głosu. Baza danych Watsona, składająca 

się z około dwustu milionów stron dokumentów zajmujących cztery terabajty miejsca na dysku, 

zawierała całą kopię Wikipedii9. Przez jakiś czas zawierała również słony słownik Urban Dictionary, ale 

to archiwum użytkownika wygenerowana treść została usunięta po tym, ku przerażeniu jej twórców, 

Watson zaczął zawierać słowa przekleństwa w swoich odpowiedziach. Być może nie powinniśmy być 

zbyt zaskoczeni wzrostem i popularnością generowanych przez użytkowników treści w Internecie. W 

końcu my, ludzie, lubimy się dzielić i współdziałać. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, jak bardzo nasze 

maszyny również podobno rozmawiają ze sobą. Komunikacja typu "maszyna-maszyna" (M2M) to 

termin "catch-all" dla urządzeń współdzielących dane między sobą za pośrednictwem sieci takich jak 

Internet. Waze używa M2M; gdy aplikacja jest aktywna na smartfonie, stale wysyła informacje do 

serwerów Waze bez udziału człowieka. Podobnie, gdy przeszukujesz popularną stronę podróżniczą 

Kayak, by znaleźć tanie bilety lotnicze, serwery Kayak natychmiast wysyłają zapytania do swoich 

odpowiedników w różnych liniach lotniczych, które odpisują w czasie rzeczywistym bez żadnego 

zaangażowania ze strony ludzi. Bankomaty pytają swoje banki, ile mamy pieniędzy na nasze konta, 

abyśmy mogli wypłacić gotówkę; termometry cyfrowe w samochodach chłodniczych nieustannie 

uspokajają supermarkety, że produkty nie są zbyt gorące w transporcie; czujniki w fabrykach 

półprzewodników informują centralę za każdym razem, gdy wystąpi usterka; i niezliczona ilość innych 

połączeń M2M odbywa się w czasie rzeczywistym, przez cały czas. Według opowiadania z lipca 2012 r. 

W "New York Timesie": "Łączny poziom robota w świecie sieci bezprzewodowych. . . prawdopodobnie 

wkrótce przekroczy to, co generuje suma wszystkich ludzkich rozmów głosowych odbywających się w 

sieciach bezprzewodowych. 

Uruchomienie systemu metrycznego : eksplozja danych 

Digitalizacja niemal wszystkiego - dokumentów, wiadomości, muzyki, zdjęć, wideo, map, aktualizacji 

osobistych, sieci społecznościowych, wniosków o informacje i odpowiedzi na te prośby, danych z  



wszelkiego rodzaju czujników itd. - jest jednym z najbardziej ważnych zjawisk ostatnich lat. Gdy 

wkraczamy głębiej w drugą erę maszyn, cyfryzacja w dalszym ciągu rozprzestrzenia się i przyspiesza, 

dając pewne nieoczekiwane statystyki. Według Cisco Systems światowy ruch internetowy zwiększył się 

dwunastokrotnie w ciągu zaledwie pięciu lat w latach 2006-2011, osiągając 23,9 eksabajta na miesiąc. 

Exabajt to absurdalnie duża liczba, odpowiednik ponad dwustu tysięcy  baz danych Watsona. Jednak 

nawet to nie wystarczy, aby uchwycić wielkość obecnej i przyszłej cyfryzacji. Firma analityczna IDC 

ocenia, że w 2012 roku na świecie było 2,7 zettabajtów, czyli 2,7 bajtów w bajtach, danych cyfrowych 

na świecie, czyli prawie o połowę więcej niż w 2011 roku. Te dane nie tylko będą się znajdować na 

dyskach; to też się poruszy. Cisco przewiduje, że ruch globalnego protokołu internetowego osiągnie 

1,3 zettabajt do 2016 roku. To ponad 250 miliardów DVD informacji. Jak wynika z tych danych, 

cyfryzacja dostarcza naprawdę dużych danych. W rzeczywistości, jeśli tego rodzaju wzrost utrzyma się 

znacznie dłużej, skończy nam się system metryczny. Kiedy jego zestaw prefiksów został rozszerzony w 

1991 roku na dziewiętnastej Konferencji Generalnej ds. Miar i Wag, największą z nich była yotta, 

oznaczająca jeden septillion, czyli 1024,15 Jesteśmy tylko jednym prefiksem od tego w erze 

zettabajtów. 

Nauka binarna 

Ostatnia eksplozja cyfryzacji jest wyraźnie imponująca, ale czy to ważne? Czy wszystkie te egzaminy i 

zettabajty danych cyfrowych są rzeczywiście przydatne? Są niesamowicie przydatne. Jednym z 

głównych powodów, dla których przytaczamy cyfryzację jako główną siłę kształtującą drugi wiek 

maszyny, jest to, że cyfryzacja zwiększa zrozumienie. Czyni to poprzez łatwe udostępnianie ogromnych 

ilości danych, a dane są siłą napędową nauki. Przez "naukę" rozumiemy tutaj pracę polegającą na 

formułowaniu teorii i hipotez, a następnie ich ocenie lub, mniej formalnie, odgadywaniu, jak coś działa, 

a następnie sprawdzaniu, czy przypuszczenie jest słuszne. Jakiś czas temu Erik odgadł, że dane o 

wyszukiwaniu w Internecie może sygnalizować przyszłe zmiany w sprzedaży mieszkań i cen w całym 

kraju, uzasadniał, że jeśli para przeprowadzi się do innego miasta i kupi dom, to nie uda im się ukończyć 

tego procesu w ciągu zaledwie kilku dni. Rozpocznij dochodzenie i kup miesiąc z góry, a te wstępne 

dochodzenia będą miały miejsce w Internecie i polegać będą na wpisywaniu w frazy wyszukiwarek, 

takie jak "Phoenix agent nieruchomości", "Dzielnice Phoenix" i "Ceny domów z dwoma sypialniami w 

Phoenix. "Aby przetestować tę hipotezę, Erik zapytał Google, czy może uzyskać dostęp do danych na 

temat wyszukiwanych haseł. Powiedziano mu, że nie musiał pytać, firma udostępniła te dane w 

Internecie za darmo. Erik i jego doktorat Uczeń Lynn Wu, który nie był zorientowany w ekonomii 

budownictwa mieszkaniowego, zbudował prosty model statystyczny, aby przyjrzeć się danym 

wykorzystując wygenerowaną przez użytkowników treść wyszukiwanych haseł udostępnianych przez 

Google. Ich model wiązał zmiany w ilości wyszukiwań do późniejszej sprzedaży mieszkań i zmian cen, 

przewidując, że jeśli wyszukiwane hasła, takie jak powyższe, będą dziś rosły, to sprzedaż mieszkań i 

ceny w Phoenix wzrosną za trzy miesiące. Okazało się, że ich prosty model działa. W rzeczywistości 

przewidywał on sprzedaż o 23,6 procent dokładniej niż prognozy opublikowane przez ekspertów w 

National Association of Realtors. Badacze osiągnęli podobny sukces, korzystając z nowo dostępnych 

danych cyfrowych w innych domenach. Zespół kierowany przez Rumiego Chunarę z Harvard Medical 

School odkrył, że tweety były tak samo dokładne, jak oficjalne raporty, gdy chodziło o śledzenie 

rozprzestrzeniania się cholery po trzęsieniu ziemi w 2010 roku na Haiti; były też co najmniej dwa 

tygodnie szybciej. Sitaram Asur i Bernardo Huberman z Laboratorium Społecznego Informatyzacji HP 

odkryli, że tweety mogą być również wykorzystywane do przewidywania przychodów z kas fiskalnych. 

Doszli do wniosku, że "ta praca pokazuje, w jaki sposób media społecznościowe wyrażają zbiorową 

mądrość, która, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystana, może dostarczyć niezwykle silnego i 

dokładnego wskaźnika przyszłych wyników." Cyfryzacja może również pomóc nam lepiej zrozumieć 

przeszłość. Od marca 2012 r. Google przeskanowało ponad dwadzieścia milionów książek 



opublikowanych przez kilka stuleci. Ta ogromna pula cyfrowych słów i wyrażeń tworzy podstawę dla 

tego, co nazywa się "kulturomiką", czyli "zastosowania wysokowydajnych danych do analizy ludzkiej 

kultury". Multidyscyplinarny zespół kierowany przez Jeana-Baptiste Michela i Ereza Liebermana Aidena 

przeanalizował ponad pięć milionów książek opublikowanych w języku angielskim od 1800 roku. 

Między innymi, okazało się, że liczba słów w języku angielskim wzrosła o ponad 70 procent w latach 

1950-2000, że sława teraz przychodzi do ludzi szybciej niż w przeszłości, ale także zanika szybciej i że 

w XX wieku zainteresowanie ewolucją malało, aż Watson i Crick odkryli strukturę DNA. Wszystko to są 

przykłady lepszego zrozumienia i przewidywania - innymi słowy, lepszej nauki - poprzez digitalizację. 

Hal Varian, który jest głównym ekonomistą Google'a, od lat cieszył się z miejsca w pierwszym rzędzie 

za tym zjawiskiem. On także ma sposób na słowa. Jednym z naszych ulubionych cytatów jest: "Wciąż 

powiem, że seksowna praca w następnych dziesięciu latach będzie statystykami. I nie żartuję. "Kiedy 

patrzymy na ilość tworzonych danych cyfrowych i zastanawiamy się, ile jeszcze można uzyskać wglądu, 

jesteśmy prawie pewni, że on też nie jest zły.  

Nowe warstwy dają nowe przepisy 

Informacje cyfrowe to nie tylko siła napędowa dla nowych rodzajów nauki; to druga podstawowa siła 

(po wykładniczej poprawie) kształtująca drugi wiek maszyny ze względu na jej rolę w promowaniu 

innowacji. Waze jest tutaj świetnym przykładem. Usługa jest zbudowana na wielu warstwach i 

generacjach cyfryzacji, z których żadna nie uległa rozkładowi lub została wykorzystana, ponieważ 

towary cyfrowe nie są konkurencyjne. Pierwsza i najstarsza warstwa to mapy cyfrowe, które są co 

najmniej tak stare, jak komputery osobiste. Drugą jest informacja o lokalizacji GPS, która stała się o 

wiele bardziej przydatna do prowadzenia pojazdu, gdy rząd USA zwiększył dokładność GPS w 2000 r. 

Trzeci to dane społeczne; Użytkownicy Waze pomagają sobie nawzajem, dostarczając informacji na 

temat wszystkiego, od wypadków przez policyjne pułapki prędkości po tani gaz; mogą nawet używać 

aplikacji do czatowania ze sobą. I wreszcie, Waze szeroko wykorzystuje dane z czujników; w istocie 

konwertuje on praktycznie każdy samochód wykorzystujący go do czujnika prędkości ruchu i 

wykorzystuje te dane do obliczenia najszybszych tras. Systemy nawigacyjne w samochodzie, które 

korzystają tylko z dwóch pierwszych generacji cyfrowych map danych i informacji o lokalizacji GPS, są 

dostępne od jakiegoś czasu. Mogą być bardzo przydatne, szczególnie w nieznanych miastach, ale jak 

widzieliśmy, mają poważne braki. Założyciele Waze zdali sobie sprawę, że w miarę postępu i 

upowszechnienia się cyfryzacji mogą pokonać niedociągnięcia tradycyjnej nawigacji GPS. Ci 

innowatorzy poczynili postęp, dodając dane społeczne i dane z czujników do istniejącego systemu, 

znacznie zwiększając jego moc i użyteczność. Jak zobaczymy w następnej części, ten styl innowacji jest 

jedną z cech charakterystycznych naszych obecnych czasów. To tak ważne, że jest to trzecia i ostatnia 

z sił kształtujących drugą erę maszyny. W następnej części wyjaśniono, dlaczego tak jest. 



Innowacje: upadające lub ponownie połączone 

KAŻDY ZGADZA SIĘ, ŻE byłoby to niepokojące wieści, gdyby amerykańskie innowacje miały się 

zmniejszyć. Ale nie możemy się w ogóle zgodzić co do tego ,że faktycznie się dzieje. Dbamy o innowacje 

nie tylko dlatego, że lubimy nowe rzeczy, chociaż z pewnością tak. Jako powieściopisarz William 

Makepeace Thackeray zauważył : "Nowość ma uroki, których nasz umysł nie może znieść."  Niektórzy 

z nas nie mogąznieść uroku nowych gadżetów; inni są oczarowani najnowszymi stylami mody lub 

miejsca do zobaczenia i zobaczenia. Z punktu widzenia ekonomisty zaspokojenie tych pragnień jest 

wspaniałe - dbanie o popyt konsumpcyjny jest zazwyczaj postrzegane jako coś dobrego. Ale innowacja 

jest także najważniejszą siłą, która czyni nasze społeczeństwo bogatszym. 

Dlaczego innowacja to (prawie) wszystko 

Paul Krugman mówi o wielu, jeśli nie większości, ekonomistach, kiedy mówi: "Produktywność to nie 

wszystko, ale na dłuższą metę to prawie wszystko." Dlaczego? Ponieważ, jak wyjaśnia, "zdolność kraju 

do poprawy standardu życia w czasie zależy niemal całkowicie od jego zdolności do zwiększenia 

produkcji na pracownika" - innymi słowy, liczba godzin pracy potrzebnej do wyprodukowania 

wszystkiego, od samochodów do suwaki, które produkujemy. Większość krajów nie ma bogatych 

bogactw mineralnych ani rezerw ropy naftowej, a tym samym nie może się wzbogacić poprzez ich 

eksport.  Jest to jedyny możliwy sposób, w jaki społeczeństwa mogą stać się bogatsze - w celu poprawy 

standardu życia dla swoich ludzi - jest dla ich firm i pracowników, aby nadal uzyskiwali większą 

produkcję z tej samej liczby nakładów, innymi słowy więcej dóbr i usług od tej samej liczby ludzi. 

Innowacja polega na tym, jak rozwija się wzrost produktywności. Ekonomiści lubią się ze sobą 

sprzeczać, ale istnieje między nimi wielki konsensus co do podstawowego znaczenia innowacji dla 

wzrostu i dobrobytu. Większość w zawodzie zgadza się  z Josepha Schumpetem, wielkim uczonym 

tematu, który napisał, że "Innowacja jest wybitnym faktem w historii ekonomicznej społeczeństwa 

kapitalistycznego. . . a także jest w dużej mierze odpowiedzialna za większość tego, co na pierwszy rzut 

oka przypisywalibyśmy innym czynnikom. "Tu kończy się konsensus. Jak wiele z tego "niezwykłego 

faktu" ma miejsce właśnie teraz, i czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy, jest kwestią sporną. 

Dlaczego powinniśmy się martwić: innowacje się wyczerpią 

Ekonomista Bob Gordon, jeden z najbardziej przemyślanych, szanowanych i szanowanych badaczy 

wydajności i wzrostu gospodarczego, niedawno ukończył badania nad zmianami amerykańskiego 

standardu życia w ciągu ostatnich 150 lat. Jego praca pozostawiła go w przekonaniu, że innowacje 

zwalniają. Gordon podkreśla - podobnie jak my - rolę nowych technologii w napędzaniu wzrostu 

gospodarczego. I podobnie jak my, jest pod wrażeniem mocy produkcyjnej uwolnionej przez silnik 

parowy i inne technologie rewolucji przemysłowej. Według Gordona było to pierwsze naprawdę ważne 

wydarzenie w historii gospodarczej świata. Jak pisze, "nie było prawie żadnego wzrostu gospodarczego 

od czterech stuleci i prawdopodobnie w poprzednim tysiącleciu" przed 1750 r., Lub w przybliżeniu, 

kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa.4 Jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale, wzrost populacji 

ludzkiej i rozwój społeczny były bardzo duże. prawie płasko, dopóki nie pojawił się silnik parowy. Nic 

więc dziwnego, że wzrost gospodarczy też był. Jak pokazuje Gordon, kiedy ten wzrost się rozpoczął, 

utrzymywał się na ostrej trajektorii od dwóch stuleci. Wynikało to nie tylko z pierwotnej rewolucji 

przemysłowej, ale także z drugiej, opartej również na innowacjach technologicznych. Najważniejsze tu 

były trzy nowości: energia elektryczna, silnik spalinowy i instalacja wewnętrzna z bieżącą wodą, które 

pojawiły się na scenie w latach 1870-1900. "Wielkie wynalazki" tej drugiej rewolucji przemysłowej, 

według Gordona, "były ważne i dalekosiężne, że pełne 100 lat zajęło im uzyskanie głównego efektu ". 

Kiedy jednak efekt ten został zrealizowany, pojawił się nowy problem. Wzrost ustąpił, a nawet zaczął 

spadać. Przy ryzyku, że będzie nonszalancki, gdy silnikowi parowemu zabraknie pary, silnik spalinowy 



był tam, aby go zastąpić. Ale kiedy silnikowi spalinowemu skończyło się z paliwem, nie zostało nam 

wiele. Aby użyć słów Gordona, wzrost produktywności (produkcja na godzinę) zwolnił znacząco po 

1970 roku. Zaskakujące w tamtym czasie wydaje się coraz bardziej oczywiste, że jednorazowe korzyści 

z Wielkich Wynalazków i ich wyczerpania miały miejsce i mogły się pojawić. więcej się nie powtórzy. . 

. . Wszystko, co pozostało po 1970 r., To ulepszenia drugiej rundy, takie jak rozwój krótkodystansowych 

regionalnych odrzutowców, rozszerzenie pierwotnej międzystanowej sieci autostrad z podmiejskimi 

obwodnicami i przekształcenie mieszkalnej Ameryki z klimatyzatorów z jednostkami okiennymi w 

centralną klimatyzację. Gordon nie jest odosobniony w tym widoku. W swojej książce z 2011 roku The 

Great Stagnation, ekonomista Tyler Cowen jest zdecydowany o źródłach ekonomicznych problemów 

Ameryki: Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego zawodzimy. Wszystkie te problemy mają jedną, mało 

zauważalną przyczynę: Żyliśmy z nisko wiszących owoców przez co najmniej trzysta lat. . . . Jednak w 

ciągu ostatnich czterdziestu lat te nisko wiszące owoce zaczęły znikać i zaczęliśmy udawać, że wciąż 

tam jest. Nie udało nam się rozpoznać, że jesteśmy na technologicznym płaskowyżu, a drzewa są 

bardziej odkryte, niż byśmy chcieli schudnąć 

Technologie ogólnego przeznaczenia: te, które są naprawdę ważne 

Najwyraźniej Gordon i Cowen postrzegają wynalazek potężnych technologii jako kluczowy dla postępu 

gospodarczego. W istocie istnieje szerokie porozumienie między historykami ekonomii, że niektóre 

technologie są wystarczająco znaczące, aby przyspieszyć normalny marsz postępu gospodarczego. Aby 

to zrobić, muszą rozprzestrzeniać się w wielu, jeśli nie w większości, branżach; nie mogą pozostać w 

jednym. Na przykład bawełniany dżins bezsprzecznie ważny w sektorze tekstylnym na początku XIX 

wieku, ale poza tym całkiem nieznaczące. Natomiast silnik parowy i energia elektryczna szybko 

rozprzestrzeniają się niemal wszędzie. Silnik parowy nie tylko znacznie zwiększył moc dostępną dla 

fabryk i uwolnił je od konieczności umieszczenia w pobliżu strumienia lub rzeki, aby napędzać koło 

wodne; Zrewolucjonizował także podróże lądowe, umożliwiając koleje i podróże morskie przez 

parowiec. Energia elektryczna zwiększyła produkcję, umożliwiając indywidualnie napędzane maszyny. 

Zapalił również fabryki, budynki biurowe i magazyny i doprowadził do dalszych innowacji, takich jak 

klimatyzacja, która uprzyjemniła dotychczasowe miejsca pracy. Z ich typowym słownym splotem 

ekonomiści nazywają innowacje jak moc pary i technologie ogólnego przeznaczenia energii 

elektrycznej (GPT). Historyk gospodarczy Gavin Wright przedstawia zwięzłą definicję: "głębokie nowe 

idee lub techniki, które mogą mieć istotny wpływ na wiele sektorów gospodarki."  "Wpływ" oznacza 

tutaj znaczny wzrost wydajności ze względu na duży wzrost wydajności. GPT są ważne, ponieważ mają 

znaczenie ekonomiczne - przerywają i przyspieszają normalny marsz postępu gospodarczego. Oprócz 

uzgodnienia ich znaczenia, uczeni również osiągnęli porozumienie co do rozpoznawania GPT: powinni 

być wszechobecni, z czasem ulepszać się i tworzyć nowe innowacje. Poprzednie części zbudowały 

przypadek, w którym technologie cyfrowe spełniają wszystkie trzy z tych wymagań. Poprawiają się one 

wzdłuż trajektorii Prawa Moore'a, są używane w każdej branży na świecie i prowadzą do innowacji, 

takich jak autonomiczne samochody i nieludzcy mistrzowie Jeopardy! . Czy jesteśmy sami, myśląc, że 

technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) należą do tej samej kategorii, co para i energia 

elektryczna? Czy jesteśmy jedynymi, którzy w skrócie myślą, że ICT to GPT? Absolutnie nie. Większość 

historyków gospodarczych zgadza się z oceną, że ICT spełnia wszystkie powyższe kryteria, a więc 

powinna dołączyć do klubu technologii ogólnego przeznaczenia. W rzeczywistości, na liście wszystkich 

kandydatów do tej klasyfikacji opracowanej przez ekonomistę Alexandra Fielda, tylko moc pary zyskała 

więcej głosów niż ICT, która była związana z elektrycznością jako druga najczęściej akceptowana GPT. 

Jeśli wszyscy się zgadzamy, to po co debata na temat tego, czy TIK wprowadzają nowy złoty wiek 

innowacji i wzrostu? Ponieważ argumentacja idzie, ich ekonomiczne korzyści zostały już uchwycone, a 

teraz najbardziej nowa "innowacja" polega na zabawie się niedrogo w Internecie. Według Roberta 



Gordon: Pierwszy przemysłowy robot został wprowadzony przez General Motors w 1961 roku. 

Operatorzy telefoniczni odeszli w latach sześćdziesiątych. . . . Systemy rezerwacji lotniczych pojawiły 

się w latach siedemdziesiątych, a do 1980 roku skanery kodów kreskowych i bankomaty 

rozprzestrzeniały się w branży detalicznej i bankowej. . . . Pierwsze komputery osobiste pojawiły się we 

wczesnych latach osiemdziesiątych dzięki przetwarzaniu tekstów, zawijaniu słów i arkuszom 

kalkulacyjnym. . . . Nowszy, a tym samym bardziej znany był szybki rozwój Interneut i e-commerce po 

1995 r., proces ten został w dużej mierze zakończony do 2005 r.  W chwili obecnej, mówi Cowen, "zyski 

z Internetu są bardzo realne i jestem tutaj, aby je wychwalać, a nie ich przeklęte. . . . Jednak ogólny 

obraz jest taki: mamy więcej zabawy, po części z powodu Internetu. Mamy też więcej taniej zabawy. 

[Ale] zbliżamy się do strony dochodowej, więc trudniej jest spłacać nasze długi, czy to osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa, czy rządy. " W skrócie, ICT w dwudziestym pierwszym wieku nie sprawdzają się pod 

względem ekonomicznym . 

Dlaczego nie powinniśmy się martwić: innowacje się nie wyczerpują 

Dla każdego dobrego naukowca dane są oczywiście ostatecznym kryterium hipotezy. Więc co mówią 

dane tutaj? Czy liczby produktywności wspierają ten pesymistyczny pogląd na potęgę cyfryzacji? 

Przejdziemy do danych w sekcji. Po pierwsze, chcemy przedstawić zupełnie inny obraz tego, jak działa 

innowacja - alternatywa dla pojęcia, że innowacje są "zużyte". Gordon pisze, że "warto pomyśleć o 

innowacyjnym procesie jako serii dyskretnych wynalazków dzięki stopniowym ulepszeniom, które 

ostatecznie wykorzystują pełen potencjał początkowego wynalazku. "Wydaje się to dość sensowne. 

Wynalazek, taki jak silnik parowy lub komputer, pojawia się i czerpiemy z niego korzyści ekonomiczne. 

Korzyści te zaczynają się na małą skalę, podczas gdy technologia jest niedojrzała i nie jest powszechnie 

stosowana, staje się dość duża, ponieważ GPT polepsza się i namnaża, a następnie zmniejsza się, gdy 

poprawa - a zwłaszcza propagacja - maleje. Gdy wiele tagów GPT pojawia się w tym samym czasie lub 

w stałej kolejności, utrzymujemy wysokie tempo wzrostu w długim okresie. Ale jeśli istnieje duża luka 

między głównymi innowacjami, wzrost gospodarczy w końcu zniknie. Nazwiemy to poglądem 

"innowacyjność jako owoc" na cześć obrazu Tylera Cowena, przedstawiającego wszystkie nisko wiszące 

owoce. W tej perspektywie wymyślanie innowacji jest jak rosnące owoce, a wykorzystanie innowacji 

jest jak spożywanie owoców w czasie. Inna szkoła myślenia twierdzi jednak, że prawdziwe dzieło 

innowacji nie wychodzi z czegoś wielkiego i nowego, ale zamiast tego rekombinuje rzeczy, które już 

istnieją. Im dokładniej przyglądamy się, jak poważne postępy w naszej wiedzy i zdolnościach do 

osiągnięcia rzeczy rzeczywiście się dokonały, tym bardziej ten pogląd rekombinacyjny ma sens. Na 

przykład, tak właśnie powstało co najmniej jedna nagrodzona Noblem innowacja. Kary Mullis zdobył 

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1993 r. Za rozwój reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), obecnie 

wszechobecnej techniki replikacji sekwencji DNA. Jednak gdy pomysł pojawił się po raz pierwszy 

podczas nocnej jazdy w Kalifornii, niemal odprawił go z ręki. Jak opowiadał w swoim przemówieniu 

Nobla: "Jakoś, pomyślałem, musiało to być złudzenie. . . . To było zbyt łatwe. . . . W schemacie nie było 

ani jednej nieznanej osoby. Zrobiłem już każdy krok. "" Wszystko "Mullis dokonał rekombinacji dobrze 

zrozumiałych technik w biochemii, aby wygenerować nowy. A jednak oczywiste jest, że rekombinacja 

Mullisa jest niezwykle cenna. Po przeanalizowaniu wielu przykładów wynalazków, innowacji i postępu 

technologicznego, badacz złożoności Brian Arthur przekonał się, że historie takie jak wynalezienie PCR 

są regułą, a nie wyjątkiem. Jak podsumowuje w swojej książce The Nature of Technology: "Aby coś 

wymyślić, należy znaleźć to, co wcześniej istniało." Ekonomista Paul Romer zdecydowanie opowiedział 

się za tym poglądem, tak zwaną "nową teorią wzrostu" w ramach ekonomii, w aby odróżnić go od 

perspektyw takich jak Gordon. Z natury optymistyczna teoria Romera podkreśla znaczenie 

rekombinacyjnej innowacji. Jak pisze: wzrost gospodarczy następuje, gdy ludzie biorą zasoby i 

zmieniają je w sposób, który czyni je bardziej wartościowymi. . . . Każde pokolenie dostrzegło granice 

wzrostu, że ograniczone zasoby i niepożądane skutki uboczne staną się pozorne. . . pomysły zostały 



odkryte. I każde pokolenie nie doceniło możliwości znalezienia nowych. . . pomysły. Konsekwentnie nie 

rozumiemy, ile pomysłów pozostaje do odkrycia. . . . Możliwości nie tylko się sumują; rozmnażają się. 

Romer również podkreśla ważną kategorię idei, którą nazywa "meta-pomysłami": 

Być może najważniejszymi pomysłami są meta-pomysły - pomysły na to, jak wspierać produkcję i 

przekazywanie innych pomysłów. . . . Tam są . . . dwa bezpieczne wyroki. Po pierwsze, kraj, który objął 

przywództwo w XXI wieku, będzie tym, który wdraża innowację, która efektywniej wspiera produkcję 

nowych pomysłów w sektorze prywatnym. Po drugie, zostaną znalezione nowe meta-idee tego rodzaju 

Technologie cyfrowe: ogólny cel wszystkich 

Gordon i Cowen są światowej klasy ekonomistami, ale nie zapewniają cyfrowej technologii. Kolejna 

wspaniała meta-idea, przywołana przez Romera, została już znaleziona: można ją dostrzec w nowych 

społecznościach umysłów i maszynach, które są możliwe dzięki sieciowym urządzeniom cyfrowym z 

zadziwiającą różnorodnością oprogramowania. GPT ICT zrodziły radykalnie nowe sposoby łączenia i 

rekombinowania pomysłów. Podobnie jak język, drukowanie, biblioteka lub powszechna edukacja, 

globalna sieć cyfrowa wspiera rekombinacyjną innowację. Możemy mieszać i remiksować pomysły, 

zarówno stare, jak i najnowsze, w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie mogliśmy. Spójrzmy na kilka 

przykładów. Projekt Szofera Google daje nowe życie wcześniejszej GPT: silnikowi spalinowemu. Kiedy 

zwykły samochód jest wyposażony w szybki komputer i masę czujników (z których wszystkie są tańsze 

zgodnie z Prawem Moore'a) oraz ogromną ilość map i informacji ulicznych (dostępnych dzięki cyfryzacji 

wszystkiego) staje się autopilotem prosto z science fiction. Podczas gdy my, ludzie, wciąż jesteśmy 

tymi, którzy jeżdżą samochodem, innowacje, takie jak Waze, pomogą nam szybciej poruszać się i 

złagodzić korki. Waze to rekombinacja czujnika lokalizacji, urządzenia do transmisji danych (to znaczy 

telefonu), systemu GPS i sieci społecznościowej. Zespół Waze nie wynalazł żadnej z tych technologii; 

po prostu układają je w nowy sposób. Prawo Moore'a sprawiło, że wszystkie zaangażowane urządzenia 

były wystarczająco tanie, a cyfryzacja udostępniła wszystkie niezbędne dane, aby ułatwić system Waze. 

Sama sieć jest dość prostym połączeniem znacznie większej sieci transmisji danych TCP / IP w 

Internecie; język znaczników o nazwie HTML, który określał sposób, w jaki tekst, obrazy itd. powinny 

być ułożone; i prosta aplikacja na komputerze zwana "przeglądarką", aby wyświetlić wyniki. Żaden z 

tych elementów nie był szczególnie nowatorski. Ich połączenie było rewolucyjne. Facebook zbudował 

infrastrukturę sieci Web, umożliwiając digitalizację sieci społecznościowej i umieszczanie multimediów 

w Internecie bez konieczności uczenia się kodu HTML. Niezależnie od tego, czy była to intelektualnie 

głęboka kombinacja możliwości technologicznych, była popularna i ekonomicznie istotna - do lipca 

2013 r. Firma została wyceniona na ponad 60 miliardów dolarów.17 Kiedy udostępnianie zdjęć stało 

się jednym z najpopularniejszych działań na Facebooku, Kevin Systrom i Mike Krieger postanowili 

zbudować aplikację na smartfony, która naśladuje tę funkcję, łącząc ją z możliwością modyfikacji 

wyglądu zdjęcia za pomocą filtrów cyfrowych. Wydaje się, że to drobna innowacja, zwłaszcza że 

Facebook już udostępnił mobilne udostępnianie zdjęć w 2010 roku, kiedy Systrom i Krieger rozpoczęli 

projekt. Jednak stworzona przez nich aplikacja o nazwie Instagram przyciągnęła do wiosny 2012 roku 

ponad 30 milionów użytkowników, którzy zbiorowo przesłali ponad 100 milionów zdjęć. Facebook 

nabył Instagrama za około 1 miliard dolarów w kwietniu 2012 roku. Ten postęp jest dowodem na to, 

że innowacje cyfrowe to rekombinacyjna innowacja w jej najczystszej postaci. Każdy rozwój staje się 

fundamentem przyszłych innowacji. Postęp nie kończy się; gromadzi się. Świat cyfrowy nie respektuje 

żadnych granic. Rozciąga się na fizyczny, prowadząc do samochodów i samolotów, które same się 

napędzają, drukarek wytwarzających części i tak dalej. Prawo Moore'a sprawia, że urządzenia 

obliczeniowe i czujniki stają się z czasem coraz tańsze, dzięki czemu można je ekonomicznie budować 

na coraz większej liczbie narzędzi, od klamek do kart okolicznościowych. Cyfryzacja udostępnia 

ogromne ilości danych istotnych dla niemal każdej sytuacji, a informacje te mogą być nieskończenie 



powielane i ponownie wykorzystywane, ponieważ nie są konkurencyjne. W wyniku tych dwóch sił, 

liczba potencjalnie cennych cegiełek budowlanych eksploduje na całym świecie, a możliwości 

zwiększają się jak nigdy dotąd. Nazwiemy to poglądem "innowacyjność-blok-budowania" świata. Z tej 

perspektywy, w odróżnieniu od poglądu na temat innowacyjności jako owocu, klocki nie są nigdy 

spożywane ani w inny sposób zużyte. W rzeczywistości zwiększają możliwości przyszłych rekombinacji 

Granice rekombinowanego wzrostu 

Jeśli ten rekombinowany pogląd na innowacje jest poprawny, pojawia się problem: wraz z eksplozją 

liczby cegiełek, główną trudność stanowi wiedza, które kombinacje będą cenne. W swojej pracy 

"Rekombinacyjny wzrost" ekonomista Martin Weitzman opracował matematyczny model nowej teorii 

wzrostu, w której "stałe czynniki" w gospodarce - narzędzia maszynowe, ciężarówki, laboratoria itd. - 

są powiększane w miarę upływu czasu dzięki wiedzy który nazywa "pomysłami nasiennymi", a sama 

wiedza z biegiem czasu rośnie wraz z ponownym łączeniem poprzednich pomysłów z nasionami na 

nowe. Jest to innowacyjny jak blokujący widok świata, w którym zarówno elementy wiedzy, jak i 

pomysły nasion mogą być łączone i rekombinowane w czasie. Model ten ma fascynujący skutek: 

ponieważ kombinatoryczne możliwości eksplodują tak szybko, wkrótce pojawia się praktycznie 

nieskończona liczba potencjalnie wartościowych rekombinacji istniejących elementów wiedzy. 

Ograniczenie wzrostu gospodarki staje się wtedy zdolnością do przechodzenia przez wszystkie te 

rekombinacje, aby znaleźć naprawdę wartościowe. Jak pisze Weitzman: W takim świecie rdzeń życia 

gospodarczego może wydawać się coraz bardziej skoncentrowany na coraz intensywniejszym 

przetwarzaniu coraz większej liczby nowych pomysłów na nasiona w praktyczne innowacje. . . . We 

wczesnych etapach rozwoju wzrost jest ograniczany przez liczbę potencjalnych nowych pomysłów, ale 

później ogranicza go tylko zdolność do ich przetwarzania. Gordon zadaje prowokacyjne pytanie: "Czy 

wzrost się skończy?" Odpowiemy w imieniu Weitzmana, Romera i innych nowych teoretyków wzrostu 

za pomocą "Nie ma szans. Po prostu powstrzymuje nas niezdolność do szybkiego przetworzenia 

wszystkich nowych pomysłów. " 

To, czego ten problem wymaga, to więcej gałek ocznych i większych komputerów 

Jeśli ta odpowiedź jest co najmniej dość dokładna - innowacje i wzrost gospodarczy działają w 

prawdziwym świecie - wtedy najlepszym sposobem na przyspieszenie postępu jest zwiększenie naszej 

zdolności do testowania nowych kombinacji pomysłów. Doskonałym sposobem na to jest 

zaangażowanie większej liczby osób w ten proces testowania, a technologie cyfrowe umożliwiają 

uczestnictwo coraz większej liczbie osób. Łączą nas globalne technologie ICT, a my mamy przystępny 

dostęp do ogromnej ilości danych i ogromnej mocy obliczeniowej. Krótko mówiąc, dzisiejsze 

środowisko cyfrowe to plac zabaw dla rekombinacji na dużą skalę. Oparte na otwartym 

oprogramowaniu Eric Raymond ma optymistyczną obserwację: "Biorąc pod uwagę wystarczająco dużo 

gałek ocznych, wszystkie błędy są płytkie." Równowaga innowacji może być następująca: "Przy 

większej liczbie gałek ocznych znajdą się mocniejsze kombinacje." NASA doświadczyła tego efektu, 

ponieważ próbował poprawić swoją zdolność przewidywania rozbłysków słonecznych lub erupcji na 

powierzchni Słońca. Dokładność i dużo wcześniejszego ostrzeżenia są tutaj ważne, ponieważ zdarzenia 

związane z cząstkami słonecznymi (lub SPE, jako flary są właściwie znane) mogą przynieść szkodliwy 

poziom promieniowania nieekranowanemu sprzętowi i ludziom w kosmosie. Pomimo trzydziestu 

pięciu lat badań i danych dotyczących SPE, NASA przyznała, że nie ma "żadnej dostępnej metody 

przewidywania początku, intensywności lub czasu trwania zdarzenia cząstek słonecznych". Agencja 

ostatecznie opublikowała swoje dane i opis wyzwania. przewidywania SPE w Innocentive, 

internetowym biurze informacyjnym zajmującym się problemami naukowymi. Innocentyive to 

"niereceptualista"; ludzie nie muszą być doktoratami lub pracować w laboratoriach, aby przeglądać 

problemy, pobierać dane lub przesyłać rozwiązania. Każdy może pracować nad problemami z dowolnej 



dziedziny; Fizycy, na przykład, nie są wykluczeni z zajmowania się problemami biologii. Okazało się, że 

osoba z wglądem i wiedzą potrzebną do poprawy prognoz SPE nie była częścią żadnej rozpoznawalnej 

społeczności astrofizycznej. Był Bruce Cragin, emerytowany inżynier radiowy mieszkający w małym 

miasteczku w New Hampshire. Cragin powiedział: "Chociaż nie pracowałem w dziedzinie fizyki 

słonecznej jako takiej, dużo myślałem o teorii rekoneksji magnetycznej." To była oczywiście właściwa 

teoria dla pracy, ponieważ podejście Cragina umożliwiło przewidywanie SPE osiem godzin wcześniej z 

dokładnością 85 procent i dwadzieścia cztery godziny wcześniej z dokładnością 75 procent. Jego 

rekombinacja teorii i danych przyniosła mu nagrodę w wysokości trzydziestu tysięcy dolarów od agencji 

kosmicznej. W ostatnich latach wiele organizacji przyjęło strategię NASA dotyczącą wykorzystania 

technologii, aby otworzyć swoje wyzwania związane z innowacjami i możliwościami na więcej gałki 

oczne. Zjawisko to ma kilka nazw, w tym "otwarte innowacje" i "crowdsourcing", i może być niezwykle 

skuteczne. Naukowcy zajmujący się innowacjami Lars Bo Jeppesen i Karim Lakhani przeanalizowali 166 

problemów naukowych opublikowanych w Innocentive, a wszystkie z nich utknęły w ich macierzystych 

organizacjach. Okazało się, że tłum zgromadzony wokół Innocentive był w stanie rozwiązać czterdzieści 

dziewięć z nich, a wskaźnik sukcesu wyniósł prawie 30 procent. Odkryli również, że osoby, których 

wiedza była daleko od oczywistej dziedziny problemu, częściej składały zwycięskie rozwiązania. Innymi 

słowy, wydawało się, że rzeczywiście pomaga on rozwiązaniu "marginalnemu" - mieć wykształcenie, 

przeszkolenie i doświadczenie, które nie były w oczywisty sposób istotne dla problemu. Jeppesen i 

Lakhani zapewniają żywe przykłady tego: 

[Były] różne zwycięskie rozwiązania tego samego naukowego wyzwania, polegające na identyfikacji 

systemu dostarczania polimerów o jakości spożywczej przez fizyka z branży lotniczej, małego 

właściciela agrobiznesu, specjalistę od transdermalnego dostarczania leków i naukowca 

przemysłowego. . . . Wszystkie cztery wnioski pomyślnie osiągnęły wymagane cele dotyczące wyzwań 

z różnymi mechanizmami naukowymi. . . [Inny przypadek dotyczył] laboratorium badawczo-

rozwojowego, które nawet po konsultacjach z wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalistami nie 

rozumiało toksykologicznego znaczenia konkretnej patologii obserwowanej w trwającym programie 

badawczym. . . . Ostatecznie rozwiązano ją, używając metod wspólnych w jej dziedzinie, przez 

naukowca z doktoratem. w krystalografii białka, która normalnie nie byłaby narażona na problemy 

toksykologiczne lub rutynowo rozwiązywała takie problemy. Podobnie jak Innocentive, startup 

internetowy Kaggle również składa się z różnorodnych, nie konwencjonalistów grupa ludzi z całego 

świata pracująca nad trudnymi problemami zgłaszanymi przez organizacje. Zamiast naukowych 

wyzwań, Kaggle specjalizuje się w operacjach intensywnie wykorzystujących dane, w których celem 

jest uzyskanie lepszych prognoz niż początkowe prognozy organizacji wysyłającej. Tutaj znowu wyniki 

są uderzające na kilka sposobów. Z jednej strony, ulepszenia w stosunku do linii podstawowej są 

zazwyczaj znaczne. W jednym przypadku Allstate przesłał zestaw danych dotyczących charakterystyki 

pojazdu i poprosił społeczność Kaggle, aby przewidywał, które z nich będą miały późniejszą osobistą 

odpowiedzialność cywilną wniesioną przeciwko nim. Konkurs trwał około trzech miesięcy i przyciągnął 

ponad stu uczestników. Zwycięska prognoza była o ponad 270 procent lepsza od linii bazowej firmy 

ubezpieczeniowej. Kolejnym interesującym faktem jest to, że większość konkursów Kaggle wygrywają 

ludzie, którzy są marginesowo w dziedzinie wyzwania - którzy, na przykład, zrobili najlepszą prognozę 

dotyczącą odsetka hospitalizacji pomimo braku doświadczenia w opiece zdrowotnej - i nie mieliby był 

konsultowany w ramach każdego tradycyjnego poszukiwania rozwiązań. W wielu przypadkach ci zdolni 

i odnoszący sukcesy naukowcy danych zdobyli swoją wiedzę w nowy i zdecydowanie cyfrowy sposób. 

Od lutego do września 2012 r. Kaggle był gospodarzem dwóch konkursów poświęconych 

komputerowej ocenie esejów studenckich sponsorowanych przez Hewlett Foundation. Kaggle i 

Hewlett współpracowali z wieloma ekspertami ds. Edukacji przy tworzeniu konkursów, a także 

przygotowywali się do uruchomienia wielu z tych osób. byli zaniepokojeni. Pierwszy konkurs miał 



składać się z dwóch rund. Jedenaście ustanowionych firm testujących edukację rywalizowało ze sobą 

w pierwszej turze, a członkowie społeczności naukowców Kaggle zapraszali do udziału, indywidualnie 

lub w zespołach, w drugim. Eksperci obawiali się, że tłum Kaggle po prostu nie będzie konkurencyjny 

w drugiej rundzie. W końcu każda z firm testujących od pewnego czasu pracowała nad automatyczną 

klasyfikacją i poświęciła znaczne zasoby na ten problem. Ich setki osobo-lat zgromadzonych 

doświadczeń i wiedzy wydawało się nie do pokonania przewagę nad grupą nowicjuszy. Nie muszą się 

martwić. Wielu "nowicjuszy", którzy wzięli udział w konkursie, osiągnęło lepsze wyniki niż wszystkie 

firmy testujące w konkursie na esej. Niespodzianki były kontynuowane, gdy Kaggle badał, kto jest 

najlepszym wykonawcą. W drugim konkursie żaden z trzech najlepszych graczy nie odbył formalnego 

szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji poza bezpłatnym kursem online oferowanym przez Wydział 

Nauk Ścisłych Uniwersytetu Stanford i był otwarty dla każdego na świecie, który chciał go wziąć. Ludzie 

na całym świecie, i ewidentnie dużo się nauczyli. Trzech najlepszych pojedynczych zawodników 

pochodziło odpowiednio ze Stanów Zjednoczonych, Słowenii i Singapuru. Dziwaczny, inny startup 

internetowy, zachęca ludzi do udziału w obu fazach rekombinacyjnej innowacji Weitzmana - najpierw 

tworząc nowe pomysły, a następnie je filtrując. Czyni to, wykorzystując moc wielu gałek ocznych nie 

tylko do wymyślania innowacji, ale także do filtrowania ich i przygotowania do wprowadzenia na rynek. 

Ekscentryczny poszukuje pomysłów na nowe produkty konsumenckie z tłumu, a także polega na 

tłumie, aby głosować na wnioski, prowadzić badania, sugerować ulepszenia, dowiedzieć się, jak nazwać 

i marką produktów, a także zwiększyć sprzedaż. Dziwaczny sam podejmuje ostateczne decyzje o tym, 

które produkty uruchomić i obsługuje inżynierię, produkcję i dystrybucję. Zatrzymuje 70 procent 

wszystkich przychodów uzyskanych za pośrednictwem swojej strony internetowej i przekazuje 

pozostałe 30 procent wszystkim uczestnikom tłumu zaangażowanym w prace rozwojowe; z tego 30 

procent, osoba zgłaszająca oryginalny pomysł dostaje 42 procent, ci, którzy pomagają w ustalaniu cen, 

mają 10 procent, ci, którzy przyczyniają się do udziału w nazwach 5 procent, i tak dalej. Do jesieni 2012 

roku firma Quirky pozyskała ponad 90 milionów dolarów na finansowanie kapitału podwyższonego 

ryzyka i podpisała umowy na sprzedaż swoich produktów w kilku głównych sklepach, w tym Target i 

Bed Bath & Beyond. Jeden z najbardziej udanych produktów - elastyczna listwa zasilająca o nazwie 

Pivot Power - sprzedała ponad 373 tys. Sztuk w mniej niż dwa lata i zarobiła na tłumie odpowiedzialnym 

za jej rozwój ponad 400 tys. Affinnova, kolejna młoda firma wspierająca rekombinacyjną innowację, 

pomaga swoim klientom w drugiej z dwóch faz Weitzmana: sortowaniu możliwych kombinacji 

elementów w celu znalezienia najcenniejszych. Czyni to poprzez łączenie crowdsourcingu z 

algorytmami godnymi nagrody Nobla. Kiedy browary Carlsberg chciały zaktualizować butelkę i etykietę 

dla belgijskiego Grimbergenu, najstarszego na świecie stale produkowanego piwa opactwa, wiedziało, 

że musi postępować ostrożnie. Firma chciała zaktualizować markę bez poświęcania jej dobrej reputacji 

lub bagatelizowania jej dziewięciuset lat historii. Wiedział, że przeprojektowanie oznaczałoby 

wygenerowanie wielu kandydatów na każdy z kilku atrybutów - kształt butelki, wytłoczenia, kolor 

etykiety, rozmieszczenie etykiet, projektowanie kapsli itd. - a następnie ustalenie właściwej kombinacji 

wszystkich tych atrybutów. "Właściwa" kombinacja spośród tysięcy możliwości nie była jednak 

oczywista na samym początku. Standardowe podejście do tego rodzaju problemu polega na tym, że 

zespół projektowy generuje kilka kombinacji, które według nich są dobre, a następnie stosuje grupy 

fokusowe lub inne metody na małą skalę, aby zakończyć, co jest najlepsze. Affinnova oferuje zupełnie 

inne podejście. Wykorzystuje matematykę z wyboru modelowania, co jest znaczącym osiągnięciem, 

które pozwoliło mu zdobyć nagrodę Nobla dla jej intelektualnego ojca chrzestnego, ekonomisty 

Daniela McFaddena. Modele wyboru szybko identyfikują preferencje ludzi - czy wolą brązową 

wytłaczaną butelkę z małą etykietą, czy zieloną bez wytłaczania z dużą etykietą? - wielokrotnie 

prezentują je z niewielkim zestawem opcji i prosząc je o wybranie, które im się podobają Najlepiej. 

Affinnova prezentuje te opcje za pośrednictwem Internetu i może znaleźć matematycznie optymalny 

zestaw opcji (lub przynajmniej zbliżyć się do niego) po włączeniu tylko kilkuset osób do procesu oceny. 



W przypadku Grimbergena projekt, który powstał w wyniku tego wyraźnie zrekombinowanego 

procesu, uzyskał ocenę zatwierdzenia 3,5 razy większą niż w poprzedniej butelce. Gdy przyjmiemy 

perspektywę nowych teoretyków wzrostu i dopasujemy ją do tego, co widzimy z Waze, Innocentive, 

Kaggle, Quirky, Affinnova i wieloma innymi, optymistycznie patrzymy na teraźniejszość i przyszłość 

innowacji. A te cyfrowe rozwiązania nie ograniczają się do sektora zaawansowanych technologii - nie 

tylko sprawiają, że komputery i sieci są lepsze i szybsze. Pomagają nam lepiej prowadzić nasze 

samochody (i wkrótce mogą sprawić, że nie będziemy musieli jeździć wcale), co pozwoli nam uzyskać 

lepsze prognozy rozbłysków słonecznych, rozwiązywać problemy z zakresu nauk o żywności i 

toksykologii, a także zapewniać lepsze paski mocy i butelki po piwie. Te i niezliczone inne innowacje 

będą się sumować w miarę upływu czasu, a one będą przychodzić i dalej się sumować. W 

przeciwieństwie do niektórych naszych kolegów, jesteśmy przekonani, że innowacje i produktywność 

będą nadal rosły w zdrowym tempie w przyszłości. Mnóstwo klocków jest na miejscu i są one 

rekombinowane w lepszy i lepszy sposób przez cały czas. 



Sztuczna i ludzka inteligencja w drugim wieku maszyn 

W POPRZEDNICH PIĘCIU CZĘŚCIACH przedstawiono wyjątkowe cechy drugiej epoki maszynowej: 

trwałą, wykładniczą poprawę w większości aspektów obliczeniowych, niezwykle duże ilości 

zdigitalizowanych informacji i rekombinacyjną innowację. Te trzy siły przynoszą przełom, który 

przekształca science fiction w codzienną rzeczywistość, przewyższając nawet nasze najnowsze 

oczekiwania i teorie. Co więcej, nie widać końca. Postępy, jakie widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, 

a także na wczesnych etapach tej książki - samochodów, które się napędzają, użytecznych 

humanoidalnych robotów, systemów rozpoznawania mowy i syntezy, drukarek 3D, komputerów 

Jeopardy! - nie są najważniejszymi osiągnięciami z epoki komputerów. To rozgrzewka. Gdy przejdziemy 

do drugiej epoki maszyny, zobaczymy coraz więcej takich cudów i będą one coraz bardziej imponujące. 

Jak możemy być tego pewni? Ponieważ wykładnicza, cyfrowa i rekombinacyjna moc drugiej epoki 

maszyny umożliwiła ludzkości stworzenie dwóch najważniejszych wydarzeń jednorazowych w naszej 

historii: pojawienie się prawdziwej, użytecznej sztucznej inteligencji (AI) i połączenie większość ludzi 

na świecie za pośrednictwem wspólnej sieci cyfrowej. Każda z tych postępów zasadniczo zmieniłaby 

nasze perspektywy wzrostu. Łączone, są ważniejsze niż cokolwiek od czasu rewolucji przemysłowej, 

która na zawsze zmieniła sposób, w jaki wykonywano pracę fizyczną. Maszyny myślące, dostępne 

obecnie Maszyny, które mogą wykonywać zadania poznawcze są jeszcze ważniejsze niż maszyny, które 

mogą wykonywać zadania fizyczne. A dzięki nowoczesności już je mam. Nasze maszyny cyfrowe uciekły 

z wąskich granic i były cierpkie, aby pokazać szerokie możliwości rozpoznawania wzorców, 

skomplikowanej komunikacji i innych domen, które kiedyś były wyłącznie ludzkie. Niedawno 

zauważyliśmy także ogromny postęp w przetwarzaniu języka naturalnego, uczeniu maszynowym 

(zdolność komputera do automatycznego udoskonalania metod i poprawiania wyników w miarę 

uzyskiwania większej ilości danych), wizji komputerowej, jednoczesnej lokalizacji i mapowania oraz 

wielu innych podstawowe wyzwania tej dyscypliny. Zobaczymy sztuczną inteligencję coraz więcej, a 

ponieważ tak się stanie, koszty spadną, wyniki ulegną poprawie, a nasze życie będzie lepsze. Wkrótce 

niezliczone fragmenty sztucznej inteligencji będą działać w naszym imieniu, często w tle. Pomogą nam 

w obszarach od prostego do merytorycznego po zmieniający życie. Trzecie zastosowanie AI obejmuje 

rozpoznawanie twarzy naszych przyjaciół na zdjęciach i polecanie produktów. Bardziej konkretne 

obejmują automatyczne kierowanie samochodami na drodze, prowadzenie robotów w magazynach 

oraz lepsze dopasowywanie ofert pracy i osób poszukujących pracy. Te niezwykłe postępy są jednak 

bliskie zmieniającemu życie potencjałowi sztucznej inteligencji. Aby wziąć tylko jeden przykład, 

innowatorzy z izraelskiej firmy OrCam połączyli mały, ale potężny komputer, cyfrowe czujniki i 

doskonałe algorytmy, które zapewniają kluczowe aspekty widzenia osobom niedowidzącym (populacja 

licząca ponad dwadzieścia milionów w samych Stanach Zjednoczonych ). Użytkownik systemu OrCam, 

który został wprowadzony w 2013 roku, umieszcza na swoich okularach kombinację małego cyfrowego 

aparatu fotograficznego i głośnika, który działa poprzez przewodzenie fal dźwiękowych przez kości 

głowy.1 Jeśli wskazuje palcem na źródło tekstu takich jak billboard, paczka jedzenia lub artykuł w 

gazecie, komputer natychmiast analizuje obrazy przesyłane do kamery, a następnie odczytuje jej tekst 

za pomocą głośnika. Czytanie tekstu "na wolności" - w różnych czcionkach, rozmiarach, powierzchniach 

i warunkach oświetleniowych - historycznie było kolejnym obszarem, w którym ludzie wyprzedzili 

nawet najbardziej zaawansowany sprzęt i oprogramowanie. OrCam i podobne innowacje pokazują, że 

tak już nie jest i że tutaj znowu technologia idzie do przodu. W ten sposób pomoże milionom ludzi 

prowadzić pełniejsze życie. OrCam kosztuje około 2500 $ - cena dobrego aparatu słuchowego - i na 

pewno stanie się tańszy w miarę upływu czasu. Technologie cyfrowe przywracają słuch osobom 

niesłyszącym za pośrednictwem implantów ślimakowych i zapewne przywrócą wzrok całkowicie 

oślepionym; FDA ostatnio zatwierdziła implant siatkówki pierwszego pokolenia.2 Korzyści AI rozciągają 

się nawet na ćwiartki, ponieważ wózki inwalidzkie można teraz kontrolować za pomocą myśli. Uważane 



obiektywnie, te postępy są czymś bliskim cudów - i wciąż są w powijakach. Sztuczna inteligencja nie 

tylko poprawi życie; to także je uratuje. Po wygraniu Jeopardy !, na przykład, Watson zapisał się do 

szkoły medycznej. Aby być nieco bardziej precyzyjnym, IBM stosuje te same innowacje, które pozwoliły 

Watson odpowiedzieć na trudne pytania prawidłowo, aby pomóc lekarzom lepiej zdiagnozować, co 

jest nie tak z ich pacjentami. Zamiast wolumenów i tomów wiedzy ogólnej, superkomputer jest 

szkolony, aby zasiadać na czele wszystkich opublikowanych na całym świecie wysokiej jakości 

informacji medycznych; dopasować go do historii choroby pacjenta i wyników testu; i sformułować 

zarówno diagnozę, jak i plan leczenia. Ogromne ilości informacji związanych ze współczesną medycyną 

sprawiają, że tego typu postępy są niezwykle ważne. IBM szacuje, że potrzebowałoby to ludzkiego 

lekarza 160 godzin czytania każdego tygodnia, aby nadążyć za odpowiednią nową literaturą. IBM i 

partnerzy, w tym Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i Cleveland Clinic, pracują nad stworzeniem 

Dr Watson. Organizacje zaangażowane w ten program starają się podkreślić, że technologie sztucznej 

inteligencji będą wykorzystywane do zwiększania klinicznej wiedzy i oceny lekarzy, a nie do ich 

zastępowania. Mimo to nie jest nieprawdopodobne, aby doktor Watson mógł być kiedyś najlepszym 

diagnostą na świecie. Już teraz widzimy diagnozy wspomagane sztuczną inteligencją w niektórych 

specjalnościach medycznych. Zespół kierowany przez patologa Andrew Becka opracował system C-

Path (komputerowy patolog) do automatycznego diagnozowania raka piersi i przewidywania 

przeżywalności poprzez badanie obrazów tkanek, tak jak robią to ludzcy patolodzy.5 Od lat 

dwudziestych ludzie ci zostali wyszkoleni, aby wyglądać w tym samym niewielkim zestawie cech 

komórki rakowej6. Zespół C-Path, w przeciwieństwie do tego, miał swoje oprogramowanie do 

oglądania obrazów ze świeżym okiem - bez uprzednio zaprogramowanych wyobrażeń o tym, które 

cechy były związane z ciężkością raka lub rokowaniem pacjenta. Oprogramowanie to było nie tylko tak 

dokładne, jak ludzie, ale również zidentyfikowało trzy cechy tkanki raka piersi, które okazały się 

dobrymi wskaźnikami przeżywalności. Jednakże patolodzy nie byli wyszkoleni, aby ich szukać. W miarę 

postępu sztuczna inteligencja może przynieść pewne problemy, które omówimy w naszym wniosku. 

Ale zasadniczo rozwój maszyn myślących jest niezwykle pozytywny. 

Mnóstwo miliardów innowatorów już wkrótce 

Oprócz potężnej i użytecznej sztucznej inteligencji, ostatnią zmianą, która obiecuje przyspieszyć drugą 

erę maszyny, jest cyfrowe połączenie ludzi planety. Nie ma lepszego źródła do ulepszania świata i 

ulepszania stanu ludzkości niż ludzie świata - wszystkie 7,1 miliarda z nas. Nasze dobre pomysły i 

innowacje odpowiedzą na pojawiające się wyzwania, poprawią jakość naszego życia, pozwolą nam żyć 

nieco lżej na naszej planecie i pomogą nam lepiej dbać o siebie nawzajem. To niezwykły i 

niepodważalny fakt, że z wyjątkiem zmian klimatycznych, praktycznie wszystkie wskaźniki 

środowiskowe, społeczne i indywidualne poprawiły się z czasem, nawet w miarę wzrostu populacji 

ludzkiej. Ta poprawa nie jest szczęśliwym zbiegiem okoliczności; to jest przyczyna i skutek. Sprawy stały 

się lepsze, ponieważ jest więcej ludzi, którzy mają więcej dobrych pomysłów, które poprawiają nasz 

ogólny los. Ekonomista Julian Simon był jednym z pierwszych, którzy wysunęli tę optymistyczną 

argumentację, i wielokrotnie ją udoskonalał przez całą swoją karierę. Napisał: "To twój umysł ma 

znaczenie ekonomiczne, tak samo jak i więcej niż twoje usta lub ręce. Na dłuższą metę najważniejszym 

skutkiem ekonomicznym wielkości i wzrostu populacji jest wkład dodatkowych osób do naszego 

zasobu użytecznej wiedzy. Ten wkład jest wystarczająco duży na dłuższą metę, aby przezwyciężyć 

wszystkie koszty wzrostu populacji. " Zarówno teoria, jak i dane potwierdzają pogląd Simona. Teoria 

rekombinacyjnej innowacji podkreśla, jak ważne jest, aby więcej gałek ocznych spoglądało na 

wyzwania, a więcej mózgów zastanawiało się nad tym, jak można zmienić istniejące bloki 

konstrukcyjne. Teoria ta dalej utrzymuje, że ludzie również odgrywają istotną rolę filtrowania i 

ulepszania innowacji innych. A dane na temat wszystkiego, od jakości powietrza, cen towarów do 

poziomów przemocy, pokazują poprawę w miarę upływu czasu. Innymi słowy, dane te pokazują 



niezwykłą zdolność ludzkości do stawienia czoła wyzwaniom. Mamy jednak jeden spór z Simonem. 

Napisał: "Głównym paliwem do przyspieszenia postępu świata jest nasz zasób wiedzy, a hamulcem jest 

nasz brak wyobraźni." Zgadzamy się co do paliwa, ale nie zgadzamy się co do hamulca. Główną 

przeszkodą w postępie było to, że całkiem niedawno spora część ludzi na świecie nie miała skutecznego 

sposobu dostępu do światowego zasobu wiedzy lub dodania do niego. Na uprzemysłowionym 

Zachodzie od dawna przyzwyczajaliśmy się do posiadania bibliotek, telefonów i komputerów, ale to 

były niewyobrażalne luksusy dla ludzi w krajach rozwijających się. Ta sytuacja szybko się zmienia. Na 

przykład w 2000 r. na świecie było około siedmiuset milionów abonamentów na telefony komórkowe, 

z których mniej niż 30 procent miało miejsce w krajach rozwijających się9. Do roku 2012 istniało ponad 

sześć miliardów subskrypcji, z czego 75 procent w krajach rozwijających się. . Bank Światowy szacuje, 

że trzy czwarte ludzi na świecie ma teraz dostęp do telefonu komórkowego i że w niektórych krajach 

telefonia komórkowa jest bardziej rozpowszechniona niż energia elektryczna czy czysta woda. 

Pierwsze telefony komórkowe kupione i sprzedane w krajach rozwijających się były zdolne do niewiele 

więcej niż połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, ale nawet te proste urządzenia mogą mieć 

znaczący wpływ. W latach 1997-2001 ekonomista Robert Jensen studiował zbiór przybrzeżnych wiosek 

w Kerali w Indiach, gdzie rybołówstwo było głównym przemysłem. Jensen zebrał dane zarówno przed, 

jak i po wprowadzeniu usługi telefonii komórkowej, a zmiany, które udokumentował, są niezwykłe. 

Ceny ryb ustabilizowały się natychmiast po wprowadzeniu telefonów, a nawet jeśli ceny te spadły 

średnio, zyski rybaków rzeczywiście wzrosły, ponieważ były w stanie wyeliminować odpady, które 

miały miejsce, gdy zabierały swoje ryby na rynki, które już miały wystarczającą podaż na dzień. Ogólny 

dobrobyt ekonomiczny zarówno kupujących i sprzedających poprawie, a Jensen był w stanie powiązać 

te zyski bezpośrednio do telefonów themselves.Now, oczywiście, nawet najbardziej podstawowych 

telefonów sprzedawanych w krajach rozwijających się są bardziej skuteczne niż te stosowane przez 

Rybak Kerali ponad dekadę temu. Około 70 procent wszystkich telefonów sprzedanych na całym 

świecie w 2012 roku były „cecha phones' mniej zdolne niż smartfonach Apple iPhone i Samsung Galaxy 

bogatego świata, ale nadal w stanie robić zdjęcia (i często filmy), przeglądać strony internetowe i 

uruchamiać na najmniej niektóre aplikacje. A tanie urządzenia mobilne wciąż się poprawiają. Firma 

analityczna IDC, firma zajmująca się analizą technologii, przewiduje, że smartfony będą wyprzedawać 

telefony z funkcjami w niedalekiej przyszłości i będą stanowić około dwóch trzecich wszystkich 

sprzedaży do 2017 roku. Ta zmiana jest spowodowana ciągłą, jednoczesną poprawą wydajności i 

spadkiem kosztów zarówno w urządzeniach mobilnych, jak i sieciach komórkowych, i ma ważną 

konsekwencję: przyniesie miliardy ludzi do społeczności potencjalnych twórców wiedzy, osób 

rozwiązujących problemy i innowatorów. Dzisiaj ludzie z podłączonymi smartfonami lub tabletami w 

dowolnym miejscu na świecie mają dostęp do wielu (jeśli nie do większości) tych samych zasobów 

komunikacyjnych i informacji, które robimy, siedząc w naszych biurach na MIT. Mogą wyszukiwać w 

sieci i przeglądać Wikipedię. Mogą śledzić kursy online, niektóre z nich są prowadzone przez 

najlepszych w świecie akademickim. Mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na blogach, Facebooku, 

Twitterze i wielu innych usługach, z których większość jest bezpłatna. Mogą nawet przeprowadzać 

zaawansowane analizy danych przy użyciu zasobów w chmurze, takich jak Amazon Web Services i R, 

aplikacja typu open source do statystyk.13 Krótko mówiąc, mogą one w pełni uczestniczyć w pracach 

nad innowacjami i tworzeniem wiedzy, wykorzystując to, co CEO Autodesk Carl Bass nazywa 

"nieskończoną informacją". Do niedawna szybka komunikacja, zdobywanie informacji i dzielenie się 

wiedzą, zwłaszcza na długich dystansach, było zasadniczo ograniczone do elity planety. Teraz są 

znacznie bardziej demokratyczna i egalitarna, a przez to coraz bardziej. Dziennikarz AJ Liebling 

powiedział, że "wolność prasy jest ograniczona do tych, którzy ją posiadają". Nie jest przesadą 

stwierdzenie, że miliardy ludzi wkrótce będą mieli prasę drukarską, bibliotekę bibliograficzną i 

komputer na wyciągnięcie ręki. Ci z nas, którzy wierzą w siłę rekombinacyjnej innowacji, wierzą, że ten 

rozwój pobudzi ludzki postęp. Nie możemy dokładnie przewidzieć, jakie nowe spostrzeżenia, produkty 



i rozwiązania pojawią się w nadchodzących latach, ale jesteśmy w pełni przekonani, że będą 

imponujące. Druga epoka maszynowa będzie charakteryzować się niezliczonymi instancjami 

inteligencji maszynowej i miliardami połączonych ze sobą mózgów współpracujących, aby lepiej 

zrozumieć i ulepszyć nasz świat. To sprawi, że kpiny ze wszystkiego, co przyszło wcześniej. 



Obliczanie nagrody 

Kadry, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i naukowcy każdego dniagenerują więcej 

statystyk niż ktokolwiek mógłby przeczytać, nie mówiąc już o absorpcji. W telewizji, na łamach prasy 

biznesowej, w blogosferze, w refrenie analitycy debatują i prognozują trendy stóp procentowych, 

bezrobocia, cen akcji, deficytów i niezliczonych innych wskaźników. Ale kiedy pomniejszysz i rozważysz 

trendy w ubiegłym stuleciu, przytłaczający fakt ujawnia się ponad wszystkimi innymi: ogólne standardy 

życia ogromnie wzrosły w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych tempo 

wzrostu PKB na osobę wynosi średnio 1,9 procent rocznie na początku XIX wieku.1 Stosując zasadę 70 

(czas podwojenia wartości jest w przybliżeniu równy 70 podzielony przez wskaźnik wzrostu), widzimy, 

że wystarczyło to do podwojenia standardu życia co trzydzieści sześć lat, czterokrotnie w ciągu 

typowego życia. Wzrost ten jest ważny, ponieważ wzrost gospodarczy może pomóc w rozwiązaniu 

wielu innych wyzwań. Jeśli PKB Stanów Zjednoczonych rośnie tylko o 1 procent szybciej każdego roku, 

niż obecnie przewidywano, Amerykanie będą bogatsi o pięć bilionów dolarów do roku 2033. Jeśli PKB 

wzrośnie o 0,5 procent szybciej, problem budżetu USA zostanie rozwiązany bez żadnych zmian w 

polityce. Oczywiście wolniejszy wzrost znacznie utrudniłby zamknięcie deficytu, nie mówiąc już o 

zwiększeniu wydatków na jakiekolwiek nowe inicjatywy lub obniżeniu podatków.  

Wzrost produktywności 

Ale jakie napędy zwiększają PKB na osobę? Część tego pochodzi z wykorzystania większej ilości 

zasobów. Ale większość z nich wynika ze zwiększenia naszej zdolności do uzyskania większej wydajności 

z danego poziomu nakładów - innymi słowy, zwiększenia produktywności. (Najczęściej termin ten jest 

używany jako skrót dla "wydajności pracy", czyli wydajności na godzinę pracy [lub wydajności na 

pracownika].) Z kolei wzrost wydajności pochodzi z innowacji w technologii i technik produkcji. Po 

prostu więcej godzin pracy nie zwiększa produktywności. Rzeczywiście, Amerykanie raz na jakiś czas 

pracowali pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, a nawet siedemdziesiąt godzin tygodniowo. Podczas gdy 

niektórzy nadal to robią, średni tygodniowy czas pracy jest teraz krótszy (trzydzieści pięć godzin 

tygodniowo), a poziom życia jest wyższy. Robert Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii 

za wykazanie, że wzrost wkładu pracy i wkładu kapitałowego nie mogą wyjaśnić większego wzrostu 

całkowitej produkcji gospodarki † W rzeczywistości, zajęłoby to przeciętnemu Amerykaninowi tylko 

jedenaście godzin pracy tygodniowo wyprodukować tyle, ile wyprodukował w ciągu czterdziestu 

godzin w 1950 r. Stopa poprawy jest porównywalna dla pracowników w Europie i Japonii, a nawet 

wyższa w niektórych krajach rozwijających się. Poprawa wydajności była szczególnie szybka w połowie 

XX wieku, szczególnie w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, kiedy technologie 

pierwszej erze maszyn, od energii elektrycznej do silnika spalinowego, zaczęły ostrzeliwać wszystkie 

cylindry. Jednak w 1973 r. Nastąpiło spowolnienie wzrostu wydajności. W 1987 r. Sam Bob Solow 

zauważył, że spowolnienie wydawało się zbieżne z początkami rewolucji komputerowej, słynne 

stwierdzenie: "Widzimy wiek komputerowy wszędzie, z wyjątkiem statystyk wydajności". W 1993 r. 

Erik opublikował artykuł oceniający " paradoks produktywności", która zauważyła, że komputery nadal 

stanowią niewielką część gospodarki, a innowacje uzupełniające były zazwyczaj potrzebne, zanim 

technologie ogólne, takie jak IT, miały rzeczywisty wpływ. Późniejsza praca uwzględniająca bardziej 

szczegółowe dane na temat produktywności i wykorzystania IT w poszczególnych firmach wykazała 

silną i znaczącą korelację: najciężsi użytkownicy IT byli znacznie bardziej wydajni niż ich konkurenci. W 

połowie lat 90. korzyści te były na tyle duże, że stały się widoczne w całej gospodarce USA, która 

doświadczyła ogólnego wzrostu wydajności. Podczas gdy wzrost ten miał wiele przyczyn, ekonomiści 

przypisują teraz lwią część tych zysków potędze IT. Spowolnienie produktywności w latach 

siedemdziesiątych i późniejsze przyspieszenie dwadzieścia lat później miały interesujący precedens. 

Pod koniec lat 90. XIX w. Do fabryk amerykańskich wprowadzono energię elektryczną. Ale "paradoks 



wydajności" tamtej ery był taki, że wzrost produktywności pracy nie trwał od ponad dwudziestu lat. 

Podczas gdy stosowane technologie były bardzo różne, wiele z podstawowych dynamik była dość 

podobna. Chad Syverson, ekonomista z Uniwersytetu w Chicago, przyjrzał się uważnie danym 

wydajności i pokazał, jak niesamowicie bliska jest ta analogia. Powolny start i późniejsze przyspieszenie 

wzrostu produktywności w erze elektryczności dobrze pasuje do przyspieszenia, które rozpoczęło się 

w latach 90. ubiegłego wieku. Kluczem do zrozumienia tego schematu jest świadomość, że, jak to 

omówiono w części 5, GPT zawsze wymagają uzupełnień. Pojawienie się tych może potrwać lata, a 

nawet dziesięciolecia, a to powoduje opóźnienia między wprowadzeniem technologii a korzyściami w 

zakresie wydajności. Widzieliśmy to wyraźnie zarówno przy elektryfikacji, jak i komputeryzacji. Być 

może najważniejszymi uzupełniającymi innowacjami są zmiany w procesach biznesowych i pomysły 

organizacyjne, które umożliwiają nowe technologie. Paul David, historyk ekonomii z Uniwersytetu 

Stanforda i Uniwersytetu Oksfordzkiego, zbadał zapisy amerykańskich fabryk, kiedy po raz pierwszy 

zelektryzowali i odkryli, że często zachowali podobny układ i organizację do tych, które były napędzane 

silnikami parowymi.9 W silniku parowym. Napędzana silnikiem, moc była przenoszona przez dużą oś 

centralną, która z kolei napędzała serię kół pasowych, kół zębatych i mniejszych wałów korbowych. 

Jeśli oś byłaby zbyt długa, spowodowałby jej pęknięcie, więc maszyny musiały zostać zgrupowane w 

pobliżu głównego źródła zasilania, a te, które wymagają największej mocy, znajdują się najbliżej. 

Wykorzystując wszystkie trzy wymiary, inżynierowie przemysłowi umieszczają urządzenia na 

podłogach nad i pod centralnymi silnikami parowymi, aby zminimalizować odległości. Wiele lat później, 

gdy święta elektryczność GPT zastąpiła silnik parowy, inżynierowie po prostu kupili największe 

elektryczne silniki, jakie mogli znaleźć, i wsadzili je tam, gdzie kiedyś były silniki parowe. Nawet gdy 

powstawały nowe fabryki, stosowano ten sam projekt. Być może nie jest zaskakujące, że rejestry 

pokazują, że silniki elektryczne nie doprowadziły do znacznej poprawy wydajności. Mogło być mniej 

dymu i trochę mniej hałasu, ale nowa technologia nie zawsze była niezawodna. Ogólnie rzecz biorąc, 

wydajność prawie się nie zwiększyła. Dopiero po trzydziestu latach - na tyle, by pierwotni 

menedżerowie przeszli na emeryturę i zostali zastąpieni przez nową generację - zmieniły się układy 

fabryczne. Nowe fabryki wyglądały podobnie jak te, które dziś widzimy: pojedyncza historia rozłożona 

na akrze lub więcej. Zamiast pojedynczego masywnego silnika, każdy element wyposażenia posiadał 

własny mały silnik elektryczny. Zamiast umieszczać maszyny wymagające największej mocy najbliżej 

źródła zasilania, układ oparty był na prostej i potężnej nowej zasadzie: naturalnym przepływie pracy 

materiałów. Produktywność nie tylko spadła w górę na wynikowe linie montażowe; podwoił się, a 

nawet potroił. Co więcej, przez większość następnych stuleci dodatkowe innowacje uzupełniające, od 

szczupłej produkcji i minimalizacji stali po Total Quality Management i zasady Six Sigma, nadal 

zwiększały wydajność produkcji. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych GPT wymagana jest 

znaczna innowacja organizacyjna, aby w pełni wykorzystać zalety technologii drugiej generacji maszyn. 

Wynalezienie przez Tim Berners-Lee World Wide Web w 1989 r., Aby przyjąć oczywisty przykład, 

początkowo przyniosło korzyść tylko niewielkiej grupie fizyków cząstek elementarnych. Ale częściowo 

dzięki sile cyfryzacji i sieciom, które przyspieszają dyfuzję pomysłów, innowacje uzupełniające 

zachodzą szybciej niż w pierwszym wieku maszyny. Niespełna dziesięć lat po wprowadzeniu, 

przedsiębiorcy znajdowali sposoby na wykorzystanie Internetu do ponownego wymyślania publikacji i 

sprzedaży detalicznej. Choć mniej widoczne, duże systemy informatyczne w całej firmie wprowadzone 

w latach 90. miały jeszcze większy wpływ na produktywność10. Dokonano tego głównie poprzez 

umożliwienie przeprojektowania procesów biznesowych. Na przykład firma Walmart osiągnęła 

niezwykłą wydajność w handlu detalicznym, wprowadzając systemy, które udostępniały dane punktu 

sprzedaży swoim dostawcom. Prawdziwym kluczem było wprowadzenie komplementarnych innowacji 

procesowych, takich jak zarządzanie zapasami przez dostawców, crossdocking i wydajna reakcja 

konsumentów, które stały się podstawowymi studiami przypadku dla szkół biznesu. Umożliwiły one 

nie tylko zwiększenie sprzedaży z 1 miliarda dolarów tygodniowo w 1993 r. Do 1 miliarda dolarów co 



trzydzieści sześć godzin w 2001 r., Ale także przyczyniły się do dramatycznych wzrostów w całym 

przemyśle sprzedaży detalicznej i dystrybucji, przyczyniając się w dużym stopniu do dodatkowego 

wzrostu produktywności w całym kraju. w tym okresie. Inwestycja w IT wzrosła w latach 90., osiągając 

szczytowy wzrost inwestycji w drugiej połowie dekady, ponieważ wiele firm zmodernizowało swoje 

systemy, aby skorzystać z Internetu, wdrożyło duże systemy dla przedsiębiorstw i uniknęło wielkimi 

błędami błędu Y2K. Jednocześnie innowacje w dziedzinie półprzewodników miały gigantyczne skoki, 

więc rosnące wydatki na technologie informatyczne przyniosły jeszcze szybszy wzrost poziomu mocy 

obliczeniowej komputerów. Dziesięć lat po spopularyzowaniu paradoksu produktywności komputera, 

Dale Jorgenson z Harvardu, współpracujący z Kevinem Stirohem w Banku Rezerw Federalnych w 

Nowym Jorku, przeprowadził ostrożną księgowość wzrostu i podsumował: "Konsensus okazał się 

faktem, że duża część przyspieszenia do roku 2000 można prześledzić. do sektorów gospodarki, które 

produkują technologie informatyczne lub najintensywniej korzystają z sprzętu i oprogramowania IT ". 

nowojorskiego Banku Rezerw Federalnych stwierdził, że branże, które były cięższymi użytkownikami 

IT, były bardziej produktywne w latach dziewięćdziesiątych. Ten wzorzec był jeszcze bardziej widoczny 

w ostatnich latach, zgodnie z wnikliwymi badaniami Dale Jorgensona Harvarda i dwóch współautorów. 

Stwierdzili, że całkowity wzrost produktywności czynników zwiększył się bardziej w latach 1990 i 2000 

w branżach wykorzystujących IT, podczas gdy w sektorach gospodarki, które nie korzystały z IT w 

znacznym stopniu, spadły nieznacznie. Należy zauważyć, że korelacja między komputerami i 

produktywnością jest nie tylko widoczna na poziomie branży; występuje również na poziomie 

poszczególnych firm. W pracy, którą Erik zrobił z Lorinem Hitherem z Wharton School Uniwersytetu w 

Pensylwanii, odkrył, że firmy, które używają większej ilości IT, mają wyższy poziom wydajności i szybszy 

wzrost wydajności niż ich konkurenci z branży. Pierwsze pięć lat XXI wieku przyniosło odnowioną falę 

innowacji i inwestycji, tym razem mniej koncentrując się na sprzęcie komputerowym i bardziej 

skoncentrowanym na zróżnicowanym zestawie aplikacji i innowacji procesowych. Na przykład, jak 

opisał Andy w studium przypadku dla Harvard Business School, CVS stwierdził, że proces zamawiania 

leków na receptę był źródłem frustracji klientów, więc przeprojektowali i uprościli to. Osadzając kroki 

w całym systemie oprogramowania dla przedsiębiorstw, byli w stanie powtórzyć proces zamawiania 

leków w ponad czterech tysiącach lokalizacji, znacznie zwiększając satysfakcję klienta, a ostatecznie 

zyski. CVS nie był nietypowy. W analizie statystycznej ponad sześciuset firm, które Erik zrobił z Lorinem 

Hittem, okazało się, że zajmuje to średnio pięć do siedmiu lat, zanim pełne produktywne zalety 

komputerów są widoczne w produktywności firm dokonujących inwestycji. Odzwierciedla to czas i 

wysiłek potrzebny do wykonania innych uzupełniających inwestycji, które przynoszą sukces w zakresie 

komputeryzacji. W rzeczywistości za każdego dolara inwestycji w sprzęt komputerowy firmy muszą 

zainwestować w kolejne dziewięć dolarów w oprogramowanie, szkolenia i przeprojektowanie 

procesów biznesowych. Efekty takich zmian organizacyjnych stały się coraz bardziej widoczne w 

statystyce produktywności na poziomie przemysłowym. Wzrost wydajności w latach 90. był najbardziej 

widoczny w przemyśle komputerowym, ale ogólna wydajność wzrosła jeszcze szybciej we wczesnych 

latach XXI wieku. , kiedy znacznie szerszy zestaw branż odnotował znaczny wzrost wydajności. 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych GPT, siła komputerów była ich zdolnością do wpływania na 

wydajność z dala od ich "domowego" przemysłu. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost produktywności w USA 

w dekadzie po roku 2000 przekroczył nawet wysokie wskaźniki wzrostu w hucznych latach 1990, które 

z kolei były wyższe niż lata 70. lub 80. tempo wzrostu było. Dzisiejsi amerykańscy pracownicy są 

bardziej wydajni niż kiedykolwiek, ale bliższe spojrzenie na ostatnie numery mówi o bardziej 

zniuansowanej historii. Dobre wyniki od 2000 roku skupiają się we wczesnych latach dekady. Od 2005 

r. Wzrost wydajności nie był tak silny. Jak zauważono w rozdziale 5, doprowadziło to do nowej fali obaw 

o "końcu wzrostu" ekonomistów, dziennikarzy i blogerów. Nie jesteśmy przekonani przez pesymistów. 

Spadek produktywności po wprowadzeniu elektryczności nie oznaczał końca wzrostu, ani też nie 

uśpienia w latach 70. XX wieku. Część niedawnego spowolnienia po prostu odzwierciedla Wielką 



Recesję i jej następstwa. Recesje są zawsze okresem pesymizmu, co jest zrozumiałe, a pesymizm 

niezmiennie przelewa się na prognozy dotyczące technologii i przyszłości. Kryzys finansowy i pęknięcie 

bańki mieszkaniowej doprowadziły do załamania się zaufania konsumentów i bogactwa, co przełożyło 

się na radykalnie niższy popyt i PKB. O ile recesja zakończyła się technicznie w czerwcu 2009 r., Kiedy 

piszemy to w 2013 r., Gospodarka USA nadal działa znacznie poniżej swojego potencjału, a bezrobocie 

wynosi 7,6%, a wykorzystanie mocy na poziomie 78%. Podczas takiego spadku każda metryka, która 

obejmuje dane wyjściowe w liczniku, takie jak wydajność pracy, często będzie co najmniej chwilowo 

obniżana. W rzeczywistości, gdy patrzysz na historię, widzisz, że we wczesnych latach Wielkiego 

Kryzysu, w latach 30. produktywność nie tylko spowolniła, ale faktycznie spadła przez dwa lata z rzędu 

- coś, czego nigdy nie dokonała w ostatnim kryzysie. Wzrostowi pesymiści mieli w latach trzydziestych 

jeszcze więcej towarzystw niż dzisiaj, ale kolejne trzy dekady okazały się najlepszymi w XX wieku. 

Zobaczysz największą falę wzrostu i obfitości, jaką osiągnęła pierwsza epoka maszynowa. Wyjaśnienie 

tego wzrostu wydajności znajduje się w opóźnieniach, które zawsze widzimy po zainstalowaniu tagów 

GPT. Korzyści z elektryfikacji rozciągnęły się na prawie sto lat, gdy wprowadzano coraz więcej 

uzupełniających innowacji. Cyfrowe GPT z drugiej maszyny wieku są nie mniej głębokie. Nawet jeśli 

prawo Moore'a zatrzymałoby się dzisiaj, możemy oczekiwać, że dekady uzupełniających się innowacji 

rozwiną się i będą nadal zwiększać produktywność. Jednakże, w przeciwieństwie do silnika parowego 

lub energii elektrycznej, technologie drugiej generacji maszyn wciąż ulegają poprawie w zaskakująco 

szybkim tempie wykładniczym, replikując swoją moc dzięki cyfrowej perfekcji i tworząc jeszcze więcej 

możliwości dla kombinatorycznych innowacji. Ścieżka nie będzie gładka - po pierwsze, nie zniosłyśmy 

cyklu koniunkturalnego - ale fundamenty są gotowe na nagrodę, która znacznie przewyższa wszystko, 

co kiedykolwiek widzieliśmy. 

 



Poza PKB 

KIEDY PREZYDENT HOOVER próbował zrozumieć, co się dzieje podczas Wielkiego Kryzysu i 

zaprojektować program walki z nim, kompleksowy system rachunku narodowego nie istniał. Musiał 

polegać na rozproszonych danych, takich jak ładunki wagonów towarowych, ceny towarów i indeksy 

cen akcji, które dawały jedynie niepełny i często niewiarygodny obraz działalności gospodarczej. 

Pierwszy zestaw rachunków narodowych został przedstawiony Kongresowi w 1937 r. W oparciu o 

pionierską pracę laureata nagrody Nobla, Simona Kuznetsa, który pracował z badaczami w Narodowym 

Biurze ds. Badań Ekonomicznych i zespołem w Departamencie Handlu USA. Wynikowy zestaw 

wskaźników posłużył za sygnały nawigacyjne, które pomogły oświetlić wiele dramatycznych zmian, 

które zmieniły gospodarkę w XX wieku. Ale tak jak zmieniła się także gospodarka, musimy mieć nasze 

wskaźniki. Coraz bardziej zależy nam na drugiej erze maszyny, a nie na sprawach, a nie na sprawach; 

bity, nie atomy; i interakcje, a nie transakcje. Wielką ironią tej ery informacji jest to, że pod wieloma 

względami wiemy mniej o źródłach wartości w gospodarce niż my pięćdziesiąt lat temu. W 

rzeczywistości wiele zmian było niewidocznych przez długi czas, po prostu dlatego, że nie wiedzieliśmy, 

czego szukać. W oficjalnych danych jest niewidoczna olbrzymia warstwa gospodarki i, o ile to możliwe, 

nieuwzględniona w zestawieniach dochodów i bilansach większości firm. Bezpłatne dobra cyfrowe, 

gospodarka dzielenia się, wartości niematerialne i zmiany w naszych relacjach mają już duży wpływ na 

nasze samopoczucie. Wzywają także do nowych struktur organizacyjnych, nowych umiejętności, 

nowych instytucji, a może nawet do ponownej oceny niektórych naszych wartości. 

Muzyka dla Twoich uszu 

Historia przenoszenia muzyki z fizycznych nośników do plików komputerowych była często i dobrze 

znana, ale jedno z najciekawszych aspektów tej przemiany jest mniej omawiane. Muzyka ukrywa się 

przed naszymi tradycyjnymi statystykami gospodarczymi. Sprzedaż muzyki na nośnikach fizycznych 

spadła z 800 milionów sztuk w 2004 r. Do mniej niż 400 milionów sztuk w 2008 r. Jednak w tym samym 

czasie całkowita liczba kupowanych utworów wciąż rosła, odzwierciedlając jeszcze szybszy wzrost 

zakupów cyfrowych plików do pobrania. Strumienie cyfrowe, takie jak iTunes, Spotify lub Pandora 

również zyskały na znaczeniu, i oczywiście dane o zakupach nie odzwierciedlają jeszcze większej liczby 

utworów, które były udostępniane, przesyłane strumieniowo lub pobierane za darmo, często za 

pośrednictwem piractwa. Przed powstaniem MP3, nawet najbardziej fanatyczny fan muzyki, z piwnicą 

ułożoną wysoko z płytami LP, taśmami i płytami CD, nie miałby ułamka z dwudziestu milionów utworów 

dostępnych na smartfonie dziecka dzięki usługom takim jak Spotify czy Rhapsody . Co więcej, sprytne 

badania Joela Waldfogela z University of Minnesota znajdują dowody ilościowe, że ogólna jakość 

muzyki nie spadła w ciągu ostatniej dekady i jest wyższa niż kiedykolwiek. Jeśli jesteś jak większość 

ludzi, słuchasz więcej i lepszej muzyki niż kiedykolwiek wcześniej. Jak więc muzyka zniknęła? Wartość 

muzyki nie zmieniła się, tylko cena. Od 2004 do 2008 r. Łączny przychód ze sprzedaży muzyki spadł z 

12,3 miliarda do 7,4 miliarda dolarów - to spadek o 40 procent. Nawet jeśli uwzględnimy całą sprzedaż 

cyfrową, rzucając dzwonki na telefony komórkowe dla dobrego pomiaru, całkowite przychody firm 

fonograficznych wciąż spadają o 30 procent. Podobna ekonomia ma zastosowanie, gdy czytasz New 

York Times, Bloomberg Businessweek lub MIT Sloan Management Review online po obniżonej cenie 

lub za darmo zamiast kupowania fizycznej kopii w kiosku lub gdy używasz Craigslist zamiast ogłoszeń 

lub gdy udostępniasz zdjęcia za pośrednictwem Facebooka, zamiast wysyłać odbitki do przyjaciół i 

krewnych. Analogowe dolary stają się cyfrowymi monetami. Obecnie szacuje się, że liczba stron tekstu 

cyfrowego i obrazów w Internecie przekroczy jeden bilion. Jak omówiono w części 4, bity są tworzone 

praktycznie bez kosztów i transmitowane niemal natychmiastowo na całym świecie. Co więcej, kopia 

cyfrowego dobra jest dokładnie taka sama jak oryginał. Prowadzi to do bardzo różnych ekonomii i 

pewnych specjalnych problemów pomiarowych. Kiedy podróżujący w interesach dzwoni do domu, aby 



porozmawiać ze swoimi dziećmi przez Skype, może dodać zero do PKB, ale nie jest bezwartościowy. 

Nawet najbogatszy baron-bandyta nie byłby w stanie kupić tej usługi. Jak mierzymy korzyści z 

darmowych towarów lub usług, które były niedostępne za żadną cenę w poprzednich epokach?  

Jak PKB się kończy 

Pomimo całej uwagi ze strony ekonomistów, ekspertów, dziennikarzy i polityków, PKB, nawet jeśli był 

idealnie zmierzony, nie określa ilościowo naszego dobrobytu. Tendencje w zakresie wzrostu PKB i 

wzrostu wydajności ujęte w części 7 są ważne, ale nie są wystarczającymi miernikami naszego ogólnego 

samopoczucia, a nawet naszego dobrobytu gospodarczego. Robert Kennedy umieścił tę poetycką cytat 

na początku tej części. Chociaż nierealne byłoby umieszczenie wartości dolara na mieszaniu 

oratoryjności, jak RFK, możemy lepiej zrozumieć nasz podstawowy postęp gospodarczy, biorąc pod 

uwagę niektóre zmiany w towarach i usługach, które jesteśmy w stanie konsumować. Szybko staje się 

jasne, że trendy w oficjalnych statystykach nie tylko nie doceniają naszej hojności, ale w drugiej epoce 

maszyn również stają się coraz bardziej mylące. Oprócz bogatej biblioteki muzycznej dzieci ze 

smartfonami mają dziś dostęp do większej ilości informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 

mobilnej sieci, niż prezydent Stanów Zjednoczonych miał dwadzieścia lat temu. Sama Wikipedia 

twierdzi, że ma ponad pięćdziesiąt razy więcej informacji niż Encyclopaedia Britannica, najważniejsza 

kompilacja wiedzy przez większość XX wieku. Podobnie jak Wikipedia, ale w odróżnieniu od Britannica, 

większość dostępnych dziś informacji i rozrywki jest darmowa, podobnie jak ponad milion aplikacje na 

smartfony. Ponieważ mają zerową cenę, usługi te są praktycznie niewidoczne w oficjalnych 

statystykach. Dodają one wartość gospodarce, ale nie dolara do PKB. A ponieważ nasze dane dotyczące 

wydajności są z kolei oparte na metrykach PKB, rosnąca dostępność darmowych towarów nie przesuwa 

wskaźnika produktywności. Nie ma jednak wątpliwości, że mają prawdziwą wartość. Kiedy dziewczyna 

klika wideo z YouTube zamiast chodzić do kina, mówi, że dostaje więcej pieniędzy z YouTube niż 

tradycyjne kino. Kiedy jej brat pobiera bezpłatną aplikację do gier na iPada zamiast kupować nową grę 

wideo, robi podobne oświadczenie. 

Bezpłatne: dobre dla dobrego samopoczucia, złe dla PKB 

Pod pewnymi względami rozprzestrzenianie się darmowych produktów powoduje nawet obniżenie 

PKB w dół. Jeśli koszt stworzenia i dostarczenia encyklopedii na pulpit wynosi kilka groszy zamiast 

tysięcy dolarów, to na pewno lepiej. Ale ten spadek kosztów obniża PKB nawet w miarę wzrostu 

naszego osobistego dobrobytu, pozostawiając PKB w kierunku przeciwnym do naszego prawdziwego 

dobrobytu. Prosta zmiana na korzystanie z bezpłatnej usługi wysyłania wiadomości tekstowych, takiej 

jak Apple iChat zamiast SMS, bezpłatne ogłoszenia takie jak Craigslist zamiast ogłoszeń prasowych, czy 

bezpłatne połączenia takie jak Skype zamiast tradycyjnej usługi telefonicznej, mogą spowodować 

zniknięcie miliardów dolarów z przychodów firm i statystyk dotyczących PKB . Jak pokazują te 

przykłady, nasz dobrobyt gospodarczy jest jedynie luźno powiązany z PKB. Niestety, wielu 

ekonomistów, dziennikarzy i znacznej części społeczeństwa nadal używa "wzrostu PKB" jako synonimu 

"wzrostu gospodarczego". Przez większość XX wieku było to uczciwe porównanie. Jeśli przyjąć, że każda 

dodatkowa jednostka produkcyjna wytworzyła podobny wzrost dobrobytu, to zliczenie ilości 

wyprodukowanych jednostek, jak to czyni PKB, byłoby dobrym przybliżeniem dobrostanu. Naród, który 

sprzedaje więcej samochodów, więcej buszli pszenicy i więcej ton stali prawdopodobnie odpowiada 

narodowi, którego ludzie są lepsi. Przy większej ilości towarów cyfrowych wprowadzanych każdego 

roku, które nie mają ceny w dolarach, ta tradycyjna heurystyka PKB staje się coraz mniej użyteczna. Jak 

omówiliśmy w części 4, drugi wiek maszyny jest często określany jako "ekonomia informacyjna" i nie 

bez powodu. Coraz więcej osób korzysta z Wikipedii, Facebooka, Craigslist, Pandory, Hulu i Google, a 

każdego roku wprowadzanych jest tysiące nowych produktów cyfrowych. Biuro Analiz Ekonomicznych 

USA określa wkład sektora informacyjnego w gospodarkę jako sumę sprzedaży oprogramowania, 



publikacji, filmów, nagrań dźwiękowych, nadawania, telekomunikacji oraz usług przetwarzania 

informacji i danych. Według oficjalnych środków stanowią one obecnie zaledwie 4 proc. Naszego PKB, 

niemal dokładnie taką samą część PKB, co w późnych latach 80., zanim sieć World Wide Web została 

nawet wynaleziona. Ale wyraźnie to nie jest w porządku. W oficjalnych statystykach brakuje coraz 

większej części realnej wartości tworzonej w naszej gospodarce. 

Mierzenie wzrostu za pomocą wehikułu czasu: Wolałbyś. . . ? 

Czy możemy poprawić PKB jako miarę dobrobytu? Ekonomiści czasami stosują alternatywne podejście 

przypominające grę dla dzieci "Wolałbyś. . . ? "Katalog zakupów Sears z 1912 roku zawierał tysiące 

przedmiotów na sprzedaż, od" Sears Motor Car "za 335 $ (strona 1 213) do dziesiątek par butów 

damskich, niektóre dostępne za jedyne 1,50 $ (strony 371-79). Załóżmy, że dałem ci rozszerzoną wersję 

tego katalogu, który zawierał listę wszystkich towarów i usług dostępnych w 1912 r., Nie tylko od 

Searsa, ale od każdego sprzedawcy w gospodarce z 1912 r. I wszystkich tych samych cenach co 1912.6. 

Wolałbyś robić zakupy wyłącznie w tym stary katalog, bez żadnych innych opcji, czy raczej chciałbyś 

zapłacić dzisiejsze ceny za pełny wybór dzisiejszych towarów i usług? Lub, aby porównanie było mniej 

trudne, wybierz dwa nowsze katalogi, np. 1993 w porównaniu z rokiem 2013. Gdybyś miał wydać 

pięćdziesiąt tysięcy dolarów, czy raczej byłbyś w stanie kupić samochód z 1993 roku (byłby zupełnie 

nowy) i zapłacić Ceny z 1993 r. Lub ceny 2013 i samochodu z 2013 r.? Czy wolałbyś raczej kupić banany, 

soczewki kontaktowe, skrzydełka z kurczaka, koszule, krzesła, usługi bankowe, bilety lotnicze, filmy, 

usługi telefoniczne, opiekę zdrowotną, usługi mieszkaniowe, żarówki, komputery, benzynę i inne 

towary i usługi, które były dostępne w 1993 r. w cenach z 1993 r.? A może wolisz kupić ekwiwalent 

2013 koszyka usług w cenach w 2013 roku? Banany lub galon benzyny tak naprawdę nie zmieniły się 

jakościowo od 1993 roku, więc jedyną różnicą do rozważenia jest ich cena. Gdyby była to jedyna 

różnica, inflacja byłaby łatwa do obliczenia, a porównanie "czy raczej" byłoby o wiele łatwiejsze. Jednak 

w przypadku innych towarów, w szczególności w przypadku maszyn drugiej kategorii, takich jak 

informacje online i możliwości telefonu komórkowego, nastąpiły duże zmiany w jakości, więc 

prawdziwa cena skorygowana o jakość mogła spaść, nawet gdyby wzrosła nominalna cena naklejki. Co 

więcej, istnieje wiele nowych towarów, które wcześniej nie istniały, w szczególności towary cyfrowe. 

Istnieją również niektóre starsze towary i usługi, które zostały przerwane lub zdegradowane. Trudno 

dziś znaleźć dobrą brzytwę, albo rocznik 1993 w komputerze osobistym, albo stację benzynową, gdzie 

obsługujący rutynowo myją przednią szybę bez opłat, tak jak kiedyś. Gdy wybierzesz katalog, który ci 

się podoba, następny krok zapyta, ile pieniędzy musiałbym ci zapłacić, abyś był obojętny między tymi 

dwoma katalogami. Jeśli będę musiał zapłacić 20 procent więcej, aby zrobić tak samo szczęśliwe zakupy 

z nowego katalogu, jak w przypadku zakupów ze starego katalogu, ogólny wskaźnik cen wzrósł o 20 

procent. A jeśli twoje dochody się nie zmieniły, to erozja siły nabywczej przekłada się na równoznaczny 

spadek twojego standardu życia. Podobnie, jeśli twoje dochody rosną szybciej niż indeks cen, wzrasta 

twój standard życia. Takie podejście ma sens koncepcyjny i jest podstawą sposobu, w jaki większość 

nowoczesnych rządów oblicza zmiany w poziomie życia. Na przykład, kalkulacje kosztów utrzymania 

stosowane do indeksowania płatności na ubezpieczenie społeczne są oparte na tego rodzaju analizie. 

Jednak dane wykorzystywane do tych obliczeń są prawie zawsze wyciągane, co zrozumiałe, z transakcji 

rynkowych, w których pieniądze zmieniają właściciela. Wolna gospodarka nie jest uwzględniona. 

Nadwyżka konsumenta: ile byś zapłacił, gdybyś musiał? 

Alternatywne podejście mierzy nadwyżkę konsumenta generowaną przez towary i usługi. Nadwyżka 

konsumenta porównuje kwotę, jaką konsument byłby skłonny zapłacić za coś, do kwoty, którą 

faktycznie musi zapłacić. Jeśli z przyjemnością zapłaciłbyś jednego dolara za przeczytanie porannej 

gazety, ale zamiast tego dostałeś ją za darmo, to właśnie zyskałeś jednego dolara nadwyżki 

konsumenckiej. Jednakże, jak zauważono powyżej, zastąpienie płatnej gazety równoważną bezpłatną 



nową usługą zmniejszyłoby PKB, nawet gdyby zwiększyło nadwyżkę konsumenta9. W tym przypadku 

nadwyżka konsumenta byłaby lepszą miarą naszego dobrobytu gospodarczego. Jednak równie 

atrakcyjna jak nadwyżka konsumenta jest pojęciem, jest także niezwykle trudna do zmierzenia. 

Trudność w pomiarze nadwyżki konsumenta nie powstrzymała jednak wielu badaczy przed próbą 

wyciągnięcia pewnych szacunków. W 1993 r. Erik napisał artykuł, w którym wylicza, że gwałtownie 

rosnąca nadwyżka konsumenta spowodowana spadkiem cen w komputerach zwiększyła dobrobyt 

gospodarczy o około 50 miliardów dolarów każdego roku. Oczywiście, gdy badany produkt jest już 

darmowy, spojrzenie na spadek cen nie działa. Ostatnie badania, które Erik zrobił z Joo Hee Oh, doktor 

habilitowany z MIT, przyjęły inne podejście. Zaczęli od spostrzeżenia, że nawet gdy ludzie nie płacą 

pieniędzmi, nadal oddają coś wartościowego za każdym razem, gdy korzystają z Internetu: czas11. Bez 

względu na to, jak jesteśmy bogaci lub biedni, każdy z nas dostaje dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

dzień. W celu spożycia YouTube, Facebook lub e-mail, musimy "zwrócić" uwagę. W rzeczywistości 

Amerykanie prawie podwoili ilość wolnego czasu spędzanego w Internecie w latach 2000-2011. 

Oznacza to, że cenili to bardziej niż inne sposoby spędzania czasu. Biorąc pod uwagę wartość czasu 

użytkowników i porównując czas wolny spędzony w Internecie z czasem spędzonym w inny sposób, 

Erik i Joo Hee oszacowali, że Internet tworzy około 2600 USD wartości na użytkownika każdego roku. 

W statystykach PKB nie pojawiły się żadne dane, ale gdyby tak było, wzrost PKB - a co za tym idzie 

wzrost wydajności - byłby o około 0,3 procent wyższy każdego roku. Innymi słowy, zamiast 

odnotowanego 1,2-procentowego wzrostu wydajności w 2012 r., Wynosiłoby to 1,5%. W 

przeciwieństwie do rozrywki, gdzie więcej czasu to dobra rzecz, wartość w pracy powstaje dzięki 

oszczędności czasu. Hal Varian, główny ekonomista Google, przyglądał się w szczególności 

oszczędnościom czasu uzyskanym dzięki wyszukiwarkom Google12. On i jego zespół zebrali losową 

próbkę zapytań Google, takich jak: "Czynienie ciasteczek, czy użycie masła lub margaryny wpływa na 

rozmiar pliku cookie? "Zespół wykonał najlepszą pracę, aby odpowiedzieć na pytania bez korzystania z 

Google - na przykład szukając odpowiedzi w bibliotece. Średnio potrzeba było około dwudziestu dwóch 

minut, aby odpowiedzieć na zapytanie bez Google (nie licząc czasu podróży do biblioteki!), Ale tylko 

siedem minut na odpowiedź na to samo zapytanie z Google. Google zapisało średnio piętnaście minut 

na zapytanie. Kiedy pomnożysz tę różnicę czasu we wszystkich zapytaniach, które przeciętny 

Amerykanin używa, stosując średnią godzinową płacę Amerykanów (22 USD), wynosi ona około 500 

USD na dorosłego pracownika rocznie. Jak każdy, kto został przyłapany na przyjemnościach płynących 

z surfowania po Internecie (być może podczas "robienia badań" nad książką) może zaświadczyć, że 

ścisłe rozróżnienie między pracą a zabawą lub wkładem i wyjściem, które robią ekonomiści, nie zawsze 

jest takie jasne. Miliardy godzin, które ludzie spędzają na przesyłaniu, oznaczaniu i komentowaniu 

zdjęć na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, bez wątpienia tworzą wartość dla ich 

przyjaciół, rodziny, a nawet nieznajomych. Ale jednocześnie te godziny są niewyrównane, więc 

prawdopodobnie ludzie wykonujący tę pracę uznają ją za bardziej wewnętrznie satysfakcjonującą niż 

najlepsze wykorzystanie ich czasu. Aby zrozumieć skalę tego wysiłku, zastanów się, że w zeszłym roku 

użytkownicy spędzili wspólnie około 200 milionów godzin dziennie tylko na Facebooku, większość z 

nich tworzy treści przeznaczone dla innych użytkowników. Jest to dziesięć razy więcej osobogodzin niż 

potrzebne do zbudowania całego Kanału Panamskiego. Żadne z tych danych nie jest wliczane do 

naszych statystyk dotyczących PKB jako wkładu lub produktu, ale te rodzaje zerowej i zerowej ceny 

nadal przyczyniają się do dobrobytu. Badacze tacy jak Luis von Ahn z Carnegie Mellon pracują nad 

sposobami motywowania i organizowania milionów ludzi do tworzenia wartości poprzez zbiorowe 

projekty w Internecie 

Nowe towary i usługi 

We wczesnym okresie boomu internetowego lat 90. przedsiębiorcy venture capital żartowali, że w 

nowej gospodarce są tylko dwie liczby: nieskończoność i zero. Z pewnością duża część wartości w 



nowej gospodarce pochodzi z obniżenia ceny wielu towarów do zera. Ale co z drugim końcem tego 

spektrum, cena spada z nieskończoności do pewnej skończonej liczby? Załóżmy, że Warner Bros. robi 

nowy film i możesz obejrzeć go za dziewięć dolarów. Czy wzrosło twoje dobro? Zanim film powstał, 

obsadzony, sfilmowany i rozprowadzony, nie można go było kupić za żadną cenę, nawet za 

nieskończoność. W pewnym sensie płacenie tylko dziewięciu dolarów to dość duża obniżka cen od 

nieskończoności, czy jakakolwiek była maksymalna cena, którą byłbyś gotów zapłacić. Podobnie, mamy 

teraz dostęp do wszelkiego rodzaju nowych usług, które nigdy wcześniej nie istniały, niektóre z nich 

widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Znaczna część wzrostu dobrobytu w minionym stuleciu 

wynika nie tylko z taniego wytwarzania istniejących towarów, ale także z rozszerzenia asortymentu 

dostępnych towarów i usług. Siedemdziesiąt siedem procent firm zajmujących się oprogramowaniem 

informuje o wprowadzaniu nowych produktów każdego roku, a sprzedaż internetowa znacznie 

rozszerzyła zestaw towarów dostępnych dla większości konsumentów. Za pomocą kilku kliknięć można 

znaleźć ponad dwa miliony książek i zakupić je na stronie Amazon.com. Natomiast typowy księgarnia 

fizyczna ma około 40 000 tytułów, a nawet największy sklep Barnes & Noble w Nowym Jorku ma tylko 

250 000 tytułów. Jak udokumentowano w pracy naukowej, którą Erik napisał z Michaelem Smithem i 

Jeffrey Hu, nastąpił podobny wzrost w selekcji online dla innych kategorii, takich jak filmy, muzyka, 

elektronika i kolekcjonerstwo. Za każdym razem, gdy nowy produkt jest dostępny, zwiększa on 

nadwyżkę konsumenta. Jednym ze sposobów myślenia o stworzonej wartości jest wyobrażenie sobie, 

że nowy produkt istniał zawsze, ale tylko przy tak wysokiej cenie, że nikt go nie kupił. Udostępnienie 

go jest jak obniżenie ceny do bardziej rozsądnego poziomu. W większości sklepów fizycznych 

odnotowano nawet znaczny wzrost liczby jednostek magazynowych (SKU) w postaci 

skomputeryzowanych systemów zarządzania zapasami, łańcuchów dostaw i produkcja stała się 

bardziej wydajna i elastyczna. Według ekonomisty Roberta Gordona oficjalne dane o PKB, według 

ekonomisty Roberta Gordona, pomijają wartość dodaną nowych towarów i usług w wysokości około 

0,4% dodatkowego wzrostu. * Pamiętaj, że wzrost produktywności wynosił około 2% rocznie przez 

większość minionego wieku, więc wkład nowych towarów nie jest banalną częścią. 

Reputacje i rekomendacje 

Cyfryzacja przynosi również pokrewną, ale subtelniejszą korzyść szerokiej gamie towarów i usług, które 

już istnieją w gospodarce. Niższe koszty wyszukiwania i transakcji oznaczają szybszy i łatwiejszy dostęp 

oraz większą wydajność i wygodę. Na przykład, strona z oceną Yelp zbiera miliony opinii klientów, aby 

pomóc odwiedzającym znaleźć restauracje w pobliżu o pożądanej jakości i cenach, nawet gdy 

odwiedzają nowe miasta. Usługa rezerwacji OpenTable pozwala im zarezerwować stolik za pomocą 

kilku kliknięć myszką. Łącznie narzędzia cyfrowe, takie jak te, mają ogromną różnicę. W przeszłości 

ignoranci chronili nieefektywnych lub o niższej jakości sprzedawców przed zdemaskowaniem przez 

niczego nie podejrzewających konsumentów, podczas gdy geografia ograniczała konkurencję ze strony 

innych sprzedawców. Wraz z wprowadzeniem ustrukturyzowanych stron porównawczych, takich jak 

FindTheBest.com i Kayak, podróże lotnicze, bankowość, ubezpieczenia, sprzedaż samochodów, filmy i 

wiele innych branż są przekształcane przez konsumentów, którzy mogą wyszukiwać i porównywać 

konkurujących ze sobą sprzedawców. Nie można już oczekiwać, że sprzedawca usług o niskiej jakości 

będzie żerował na ciągłym napływach naiwnych lub niedoinformowanych konsumentów. Już nie 

można oczekiwać, że sprzedawca będzie odizolowany od konkurentów w innych lokalizacjach, którzy 

mogą zapewnić lepszą obsługę za mniej. Badania przeprowadzone przez Michaela Lucę z Harvard 

Business School wykazały, że lepsza przejrzystość pomogła mniejszym niezależnym restauracjom 

konkurować z większymi sieciami, ponieważ klienci mogą szybciej znaleźć wysokiej jakości żywność za 

pośrednictwem usług oceny, takich jak Yelp, co zmniejsza ich zależność od drogich kampanii 

marketingowych nazw marek. Niematerialne korzyści wynikające z rosnącej gospodarki dzielenia się - 

lepsze dopasowania, terminowość, obsługa klienta i zwiększona wygoda - są dokładnie tymi rodzajami 



korzyści, które Komisja Boskin z 1996 r. Uznała za słabo mierzone w naszych oficjalnych statystykach 

dotyczących cen i PKB. Jest to inny sposób, w którym nasz prawdziwy wzrost jest większy niż sugerują 

standardowe dane. 

Wartości niematerialne 

Podobnie jak towary wolnocłowe, a nie produkty fizyczne, są coraz ważniejszą częścią konsumpcji, 

wartości niematerialne również stanowią coraz większy udział w kapitale ekonomicznym gospodarki. 

Produkcja w drugim wieku maszyny zależy w mniejszym stopniu od fizycznego wyposażenia i struktur, 

a bardziej od czterech kategorii wartości niematerialnych: własności intelektualnej, kapitału 

organizacyjnego, treści generowanych przez użytkowników i kapitału ludzkiego. Własność 

intelektualna obejmuje patenty i prawa autorskie. Stopień patentowania przez amerykańskich 

wynalazców rośnie gwałtownie od lat 80. XX wieku, a także wzrosły inne rodzaje aktywów 

intelektualnych 20. Ponadto wiele badań i rozwoju (B + R) nigdy nie jest sformalizowane jako własność 

intelektualna, ale nadal jest bardzo cenne. Drugą, a nawet większą kategorią wartości niematerialnych 

jest kapitał organizacyjny, taki jak nowe procesy biznesowe, techniki produkcji, formy organizacyjne i 

modele biznesowe. Efektywne wykorzystanie nowych technologii drugiej erze maszyny prawie zawsze 

wymaga zmian w organizacji pracy. Na przykład, gdy firmy wydają miliony dolarów na sprzęt 

komputerowy i oprogramowanie dla nowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, zwykle 

uwzględniają również zmiany w procesie, które są trzy do pięciu razy droższe niż początkowe 

inwestycje w sprzęt i oprogramowanie. Mimo że wydatki na sprzęt i oprogramowanie na ogół 

pojawiają się jako dodatki do kapitału krajowego, nowe procesy biznesowe, które często trwają dłużej 

niż sprzęt, zwykle nie są liczone jako kapitał. Nasze badania sugerują, że prawidłowa wycena wartości 

niematerialnych związanych z komputerem zwiększyłaby o ponad 2 biliony USD oficjalne szacunki 

aktywów kapitałowych w Stanach Zjednoczonych. Treści generowane przez użytkowników to mniejsza, 

ale szybko rosnąca trzecia kategoria wartości niematerialnych. Użytkownicy Facebooka, YouTube'a, 

Twittera, Instagrama, Pinteresta i innych rodzajów treści online nie tylko konsumują te darmowe treści 

i zyskują nadwyżkę konsumenta omówioną powyżej, ale także produkują większość treści. Każdego 

dnia powstaje 43 200 godzin nowych filmów na YouTube, 22, a także 250 milionów nowych zdjęć 

przesyłanych każdego dnia na Facebooku. Użytkownicy wnoszą również cenne, ale nieocenione treści 

w postaci recenzji na stronach takich jak Amazon, TripAdvisor i Yelp. Ponadto treści generowane przez 

użytkowników zawierają proste informacje binarne używane do sortowania recenzji i prezentują 

najpierw najlepszą treść (np. Gdy Amazon pyta "Czy ta opinia była dla Ciebie pomocna?"). Firmy 

sprzętowe i programowe rywalizują teraz o zwiększenie wydajności działań generowanych przez 

użytkowników. Na przykład smartfony i aplikacje na smartfony zawierają teraz proste lub 

automatyczne narzędzia do publikowania zdjęć na Facebooku. Ta treść ma wartość dla innych 

użytkowników i może być uważana za kolejny rodzaj niematerialnego kapitału, który jest dodawany do 

naszego zbiorowego bogactwa. Czwarta i największa kategoria to wartość kapitału ludzkiego. Wiele 

lat, które wszyscy spędzamy w szkołach, ucząc się takich umiejętności jak czytanie, pisanie i 

arytmetyka, a także dodatkowe uczenie się, które ma miejsce w pracy i na własną rękę, czyni nas 

bardziej produktywnymi, aw niektórych przypadkach jest wewnętrznie satysfakcjonująca. Jest to także 

wkład w kapitał państwa. Według Dale Jorgensona i Barbary Fraumeni wartość kapitału ludzkiego w 

Stanach Zjednoczonych jest pięć do dziesięciu razy większa niż wartość całego kapitału materialnego 

w Stanach Zjednoczonych. Kapitał ludzki nie zawsze był tak ważny dla gospodarki. Wielki ekonomista 

Adam Smith zrozumiał, że jedną z największych wad pierwszej erze maszyn było zmuszanie 

pracowników do powtarzania zadań. W 1776 roku zauważył: "Człowiek, który całe życie spędza na 

wykonywaniu kilku prostych operacji, których skutki są być może zawsze takie same lub prawie takie 

same, nie ma okazji, by wywrzeć swoje zrozumienie". Omówimy je dalej w dalszej części ,inwestycje w 

kapitał ludzki będą miały coraz większe znaczenie, ponieważ rutynowe zadania stają się 



zautomatyzowane, a zapotrzebowanie na ludzką kreatywność wzrasta. Ważne, ponieważ te wartości 

niematerialne są, oficjalny PKB je ignoruje. Na przykład treści generowane przez użytkowników wiążą 

się z niezmierzoną pracą, która powoduje wytworzenie niezmierzonego majątku, który konsumowany 

jest w sposób nieoznaczony, w celu wytworzenia niezamierzonej nadwyżki konsumenta. Jednak w 

ostatnich latach podjęto pewne wysiłki w celu stworzenia eksperymentalnych "rachunków 

satelitarnych". Śledzą one niektóre z tych kategorii aktywów niematerialnych w gospodarce USA. Na 

przykład nowe rachunki satelitarne utworzone przez Biuro Analiz Ekonomicznych szacują, że 

inwestycje w kapitał na badania i rozwój stanowiły około 2,9% PKB i zwiększyły wzrost gospodarczy o 

około 0,2% rocznie w latach 1995-2004. Trudno powiedzieć dokładnie, jak duże odchylenie polega na 

błędnym obliczeniu wszystkich rodzajów wartości niematerialnych, ale jesteśmy przekonani, że 

oficjalne dane nie doceniają ich wkładu 

Potrzebne są nowe dane dla drugiego wieku maszyny 

Jest to podstawowa zasada zarządzania: co mierzy się robi. Nowoczesna rachunkowość PKB była z 

pewnością ogromnym krokiem naprzód w kierunku postępu gospodarczego. Jak to ujęli Paul 

Samuelson i Bill Nordhaus: "Chociaż PKB i reszta kont dochodu narodowego mogą wydawać się 

tajemnymi pojęciami, są oni naprawdę jednym z wielkich wynalazków dwudziestego wieku." Ale 

wzrost cyfrowej innowacji biznesowej oznacza, że potrzebujemy innowacji w naszych wskaźnikach 

ekonomicznych. Jeśli spojrzymy na błędne wskaźniki, podejmiemy błędne decyzje i otrzymamy błędne 

wyniki. Jeśli będziemy mierzyć tylko rzeczy niematerialne, to nie będziemy wychwytywać wartości 

niematerialnych, które poprawią nam humor. Jeśli nie będziemy mierzyć zanieczyszczeń i innowacji, 

otrzymamy zbyt dużo zanieczyszczeń i za mało innowacji. Nie liczy się wszystko, co się liczy, i nie liczy 

się wszystko, co można policzyć. Jak to określił laureat nagrody Nobla, Joe Stiglitz: Fakt, że PKB może 

być słabą miarą dobrobytu, a nawet aktywności rynkowej, został oczywiście uznany od dawna. Ale 

zmiany w społeczeństwie i gospodarce mogły nasilić problemy, a postępy w dziedzinie ekonomii i 

technik statystycznych mogły zapewnić możliwości poprawy naszych wskaźników. Nowe wskaźniki 

różnią się zarówno koncepcją, jak i wykonaniem. Możemy opierać się na niektórych istniejących 

ankietach i technikach, z których korzystali badacze. Na przykład wskaźnik rozwoju społecznego 

wykorzystuje statystyki dotyczące zdrowia i edukacji w celu uzupełnienia luk w oficjalnych statystykach 

PKB29; wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa wykorzystuje dziesięć różnych wskaźników - takich jak 

odżywianie, warunki sanitarne i dostęp do wody - w celu oceny dobrostanu w krajach rozwijających 

się. Wskaźniki zgonów dzieci i inne wskaźniki zdrowia są rejestrowane w okresowych ankietach 

gospodarstw domowych, takich jak ankiety demograficzne i zdrowotne. W tej dziedzinie jest kilka 

obiecujących projektów. Joe Stiglitz, Amartya Sen i Jean-Paul Fitoussi opracowali szczegółowy 

przewodnik, w jaki sposób możemy dokonać kompleksowego przeglądu naszych statystyk 

ekonomicznych.32 Kolejnym obiecującym projektem jest Social Progress Index, który Michael Porter, 

Scott Stern, Roberto Loria i ich koledzy się rozwijają. W Bhutanie zaczęto mierzyć "Szczęście narodowe 

brutto". Za wskaźnikiem dobrego samopoczucia Gallupa Healthways kryje się długotrwała ankieta. Są 

to wszystkie istotne ulepszenia i serdecznie je wspieramy. Ale największą okazją jest wykorzystanie 

narzędzi z drugiego wieku maszyny: niezwykła objętość, różnorodność i aktualność danych dostępnych 

cyfrowo. Internet, telefony komórkowe, wbudowane czujniki w sprzęcie oraz mnóstwo innych źródeł 

stale dostarczają dane. Na przykład Roberto Rigobon i Alberto Cavallo mierzą codziennie ceny online z 

całego świata, aby stworzyć wskaźnik inflacji, który jest znacznie bardziej czasowy i, w wielu 

przypadkach, bardziej wiarygodny, niż oficjalne dane zebrane podczas miesięcznych ankiet z dużo 

mniejszymi próbkami. Inni ekonomiści wykorzystują mapowanie satelitarne sztucznych źródeł światła 

w nocy, aby oszacować wzrost gospodarczy w różnych częściach świata, i oceniają częstotliwość 

wyszukiwań w Google, aby zrozumieć zmiany w zakresie bezrobocia i warunków mieszkaniowych. 

Wykorzystanie tych informacji da ogromny postęp w naszym rozumieniu gospodarki, tak jak już 



zmieniło marketing, produkcję, finanse, handel detaliczny i praktycznie każdy inny aspekt 

podejmowania decyzji biznesowych. W miarę, jak więcej danych będzie dostępnych, a gospodarka 

będzie się dalej zmieniać, umiejętność zadawania właściwych pytań stanie się jeszcze ważniejsza. Bez 

względu na to, jak jasne jest światło, nie znajdziesz kluczy, szukając pod latarnią, jeśli nie jest to miejsce, 

w którym je zgubiłeś. Musimy mocno myśleć o tym, co naprawdę cenimy, czego chcemy więcej i czego 

chcemy mniej. Wzrost PKB i produktywności są ważne, ale są środkiem do celu, a nie celem samym w 

sobie. Czy chcemy zwiększyć nadwyżkę konsumenta? Wtedy niższe ceny lub więcej czasu wolnego 

mogą być oznakami postępu, nawet jeśli skutkują niższym PKB. I, oczywiście, wiele z naszych celów jest 

niepieniężnych. Nie powinniśmy ignorować wskaźników ekonomicznych, ale nie powinniśmy pozwolić 

im wypierać innych wartości tylko dlatego, że są bardziej mierzalne. W międzyczasie musimy pamiętać, 

że statystyki dotyczące PKB i produktywności przeoczają wiele z tego, co cenimy, nawet przy użyciu 

wąskiej soczewki gospodarczej. Co więcej, przepaść między tym, co mierzymy, a tym, co cenimy, rośnie 

za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do nowego dobra lub usługi, która nigdy wcześniej nie 

istniała, lub gdy istniejące dobra stają się darmowe, jak to często czyni się, gdy są digitalizowane. 



Rozprzestrzenianie 

Z 3,5 TRILIONA zdjęć, które zostały zrobione od pierwszego zdjęcia ruchliwej ulicy paryskiej w 1838 

roku, w 10 procentach zrobiono to w ostatnim roku1. Do niedawna większość zdjęć była analogowa, 

stworzona przy użyciu halogenków srebra i innych chemikaliów. Ale fotografia analogowa osiągnęła 

najwyższy poziom w 2000 roku. Obecnie ponad 2,5 miliarda ludzi ma aparaty cyfrowe, a ogromna 

większość zdjęć jest cyfrowa. Efekty są zadziwiające: oszacowano, że więcej zdjęć jest robionych co 

dwie minuty, niż w całym XIX wieku. Teraz rejestrujemy ludzi i wydarzenia z naszego życia niespotykane 

szczegóły i częstotliwość, i udostępniaj je szerzej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas gdy 

digitalizacja oczywiście zwiększyła ilość i wygodę fotografii, zmieniła również głęboko ekonomię 

produkcji i dystrybucji fotografii. Zespół zaledwie piętnastu osób na Instagramie stworzył prostą 

aplikację, z której korzysta ponad 130 milionów klientów, aby podzielić się szesnastoma miliardami 

zdjęć (i zliczać) .5 W ciągu piętnastu miesięcy od założenia firmy sprzedano ponad 1 miliard dolarów 

na Facebooka. Z kolei sam Facebook osiągnął miliard użytkowników w 2012 r. Miał około 4600 

pracowników6, w tym zaledwie 1.000 inżynierów. Podkreśl te dane za pomocą przedfilmowego 

behemota Kodaka, który pomógł klientom dzielić się miliardami zdjęć. Kodak zatrudnił 145 300 osób 

w jednym punkcie, jedną trzecią w Rochester w stanie Nowy Jork, a pośrednio zatrudniał jeszcze tysiące 

za pośrednictwem rozległego łańcucha dostaw i detalicznych kanałów dystrybucji wymaganych przez 

firmy w pierwszym wieku maszyny. Założyciel Kodaka,  George Eastmana został bogatym człowiekiem 

, ale także zapewniał miejsca pracy klasy średniej dla pokoleń ludzi i stworzył znaczną część bogactwa 

stworzonego w mieście Rochester po założeniu firmy w 1880 roku. Ale 132 lata później Kilka miesięcy 

przed sprzedażą Instagrama na Facebooku Kodak złożył wniosek o bankructwo. Fotografia nigdy nie 

była tak popularna. Obecnie siedemdziesiąt miliardów zdjęć jest przesyłanych do Facebooka każdego 

roku, a wiele razy więcej jest udostępniane za pośrednictwem innych usług cyfrowych, takich jak Flickr, 

przy niemal zerowym koszcie. Te zdjęcia są cyfrowe, więc setki tysięcy ludzi, którzy pracowali przy 

chemii fotograficznej i papierze, nie są już potrzebne. W erze cyfrowej muszą znaleźć jakiś inny sposób 

na utrzymanie się. Ewolucja fotografii ilustruje obfitość drugiej epoki maszynowej, pierwszą wielką 

ekonomiczną konsekwencję postępów wykładniczych, cyfrowych, kombinatorycznych zachodzących 

obecnie. Drugi, rozprzestrzeniający się, oznacza duże i rosnące różnice między ludźmi pod względem 

dochodów, zamożności i innych ważnych okoliczności życiowych. Stworzyliśmy feerię obrazów, dzieląc 

się prawie czterysta miliardami "momentów Kodaka" każdego roku kilkoma kliknięciami myszy lub 

stukając w ekran. Ale firmy takie jak Instagram i Facebook zatrudniają niewielką część ludzi, którzy byli 

potrzebni w firmie Kodak. Niemniej jednak Facebook ma wartość rynkową kilkakrotnie większą niż 

kiedykolwiek Kodak i stworzył co najmniej siedem miliarderów, z których każdy ma wartość dziesięć 

razy większą niż George Eastman. Przesunięcie z analogowego na cyfrowe zapewniło nagrodę cyfrową 

zdjęcia i inne towary, ale przyczyniła się również do dystrybucji dochodów znacznie bardziej 

rozproszone niż wcześniej. Fotografia nie jest odosobnionym przykładem tej zmiany. Podobne historie 

były i będą opowiadane w muzyce i mediach; w finansach i wydawnictwach; w handlu detalicznym, 

dystrybucji, usługach i produkcji. W niemal każdej branży postęp technologiczny przyniesie 

bezprecedensową nagrodę. Więcej bogactwa zostanie stworzonych przy mniejszej pracy. Ale 

przynajmniej w naszym obecnym systemie gospodarczym, ten postęp będzie miał ogromny wpływ na 

dochody i bogactwo dystrybucji. Jeśli praca, którą dana osoba produkuje w ciągu godziny, może być 

wyprodukowana przez maszynę za jednego dolara, to pracodawca maksymalizujący zyski nie zaoferuje 

wynagrodzenia za pracę o wiele wyższą niż jeden dolar. W systemie wolnorynkowym pracownik musi 

zaakceptować pensję jednego dolara na godzinę lub znaleźć jakiś nowy sposób zarabiania na życie. I 

odwrotnie, jeśli dana osoba znajdzie nowy sposób na wykorzystanie spostrzeżeń, talentów lub 

umiejętności przez milion nowych klientów korzystających z technologii cyfrowych, może zarabiać 

milion razy więcej, niż byłoby to możliwe w inny sposób. Zarówno teoria, jak i dane sugerują, że ta 



kombinacja nagród i rozprzestrzeniania nie jest przypadkowa. Postępy w technologii, zwłaszcza w 

technologiach cyfrowych, napędzają bezprecedensową realokację bogactwa i dochodów. Technologie 

cyfrowe mogą replikować cenne pomysły, spostrzeżenia i innowacje przy bardzo niskich kosztach. 

Stwarza to nagrodę dla społeczeństwa i bogactwa dla innowatorów, ale zmniejsza popyt na wcześniej 

ważne rodzaje pracy, które mogą pozostawić wiele osób o ograniczonych dochodach. Połączenie 

nagrody rozprzestrzenienia stawia dwa wspólne, choć sprzeczne światopoglądy. Jeden powszechny 

pogląd jest taki, że postępy w technologii zawsze zwiększają dochody. Po drugie, automatyzacja szkodzi 

płacom pracowników, ponieważ ludzie są zastępowani przez maszyny. Oba mają jądro prawdy, ale 

rzeczywistość jest bardziej subtelna. Szybki postęp w naszych narzędziach cyfrowych tworzy 

bezprecedensowe bogactwo, ale nie ma żadnego prawa gospodarczego, które mówi, że wszyscy 

pracownicy, a nawet większość pracowników, skorzysta z tych postępów. Przez prawie dwieście lat 

płace rosły wraz z produktywnością. Stworzyło to poczucie nieuchronności, że technologia pomogła 

(prawie) wszystkim. Ale ostatnio, mediany płac przestały śledzić produktywność, podkreślając fakt, że 

takie oddzielenie jest nie tylko teoretyczną możliwością, ale także faktem empirycznym w naszej 

obecnej gospodarce. 

Jak radzi sobie Średni Pracownik? 

Przyjrzyjmy się kilku podstawowym faktom. Dobrym miejscem na rozpoczęcie jest mediana dochodu - 

dochód osoby na pięćdziesiąt centyla całkowitej dystrybucji. Rok 1999 był szczytowym rokiem dla 

realnego (skorygowanego o inflację) dochodu mediany amerykańskiego gospodarstwa domowego. W 

tym roku osiągnęła 54 932 $, ale potem zaczęła spadać. Do 2011 r. Spadł o prawie 10 procent do 50 

054 USD, nawet gdy ogólny PKB osiągnął rekordowy poziom. W szczególności płace 

niewykwalifikowani pracownicy w Stanach Zjednoczonych i innych rozwiniętych krajach mają 

tendencję zniżkowy. Tymczasem, po raz pierwszy od Wielkiego Kryzysu, ponad połowa całkowitego 

dochodu w Stanach Zjednoczonych trafiła do 10% najlepszych Amerykanów w 2012 roku. Najwyższy 1 

procent zarobił ponad 22 procent dochodu, więcej niż podwojenie udziału od początku lat 80. Udział 

dochodu w wysokości jednej setnej jednego procenta Amerykanów, kilku tysięcy osób o rocznych 

dochodach przekraczających 11 milionów USD, wynosi obecnie 5,5 procent, po tym jak zwiększył się 

więcej w latach 2011-2012 niż w jakimkolwiek roku od 1927 do 288,9. Kilka innych wskaźników również 

coraz bardziej nierówne. Na przykład, podczas gdy średnia długość życia nadal rośnie, oczekiwana 

długość życia niektórych grup zaczął padać. Według badań S. Jay Olshansky i jego kolegów 

opublikowanych w Health Affairs, przeciętna amerykańska biała kobieta bez dyplomu ukończenia 

szkoły średniej miała 7,3 roku życia w 2008 r., W porównaniu do 78,5 lat w 1990 r. Średnia długość 

życia dla białych mężczyzn bez w tym okresie edukacja licealna spadła o trzy lata10. Nic dziwnego, że 

protesty wybuchły w całej Ameryce, nawet gdy zaczęła dochodzić do siebie po Wielkiej Recesji. Ruch 

Tea Party po prawej stronie i ruch Occupy po lewej doprowadziły do gniewu milionów Amerykanów, 

którzy uważali, że gospodarka nie działa dla nich. Jedna grupa podkreślała niegospodarność rządu i 

inne nadużycia w sektorze usług finansowych. 

Jak technologia zmienia ekonomię 

Chociaż niewątpliwie oba te problemy są ważne, bardziej fundamentalne wyzwanie jest głębokie i 

strukturalne, i jest wynikiem dyfuzji do technologii drugiej generacji maszyn, które w coraz większym 

stopniu napędzają gospodarkę. Niedawno usłyszeliśmy biznesmena mówiącego głośno (i radośnie) na 

swój telefon komórkowy: "Nie ma mowy. Nie używam już przygotowywacza podatku H & R Block. 

Przełączyłem się na oprogramowanie TurboTax. To tylko czterdzieści dziewięć dolarów, a to znacznie 

szybciej i dokładniej. Uwielbiam to! "Biznesmenowi było lepiej. Miał lepszą obsługę za niższą cenę. 

Pomnożone przez miliony klientów, TurboTax stworzyło wiele wartości dla swoich użytkowników, z 

których nie wszystkie pojawiają się w statystykach PKB. Twórcy TurboTax również mają się lepiej - 



jeden jest miliarderem. Jednak dziesiątki tysięcy osób przygotowujących się do opodatkowania 

znajduje teraz zagrożone miejsca pracy i dochody. Doświadczenia biznesmena odzwierciedlają szersze 

zmiany w gospodarce. Konsumenci mają się lepiej i powstaje ogromne bogactwo, ale stosunkowo 

niewielka grupa ludzi często zarabia najwięcej z nowych produktów lub usług. Podobnie jak chemicy, 

którzy wykorzystali halogenek srebra do stworzenia filmu z kamery w latach 90., osoby przygotowujące 

się do płacenia podatków mają trudności z konkurowaniem z maszynami. Mogą być pogarszane przez 

postęp technologiczny, nie tylko w stosunku do zwycięzców, ale także w stosunku do ich dochodów, 

gdy pracowali ze starszymi technologiami. Kluczową rzeczywistością z punktu widzenia ekonomii jest 

to, że tylko niewielka liczba projektantów i inżynierów zajmuje się tworzeniem i aktualizowaniem 

programu takiego jak TurboTax. Jak widzieliśmy w części 4, po digitalizacji algorytmów można je 

replikować i dostarczać milionom użytkowników przy niemal zerowym koszcie. Ponieważ 

oprogramowanie przenosi się do rdzenia każdej branży, ten rodzaj procesu produkcyjnego i tego typu 

firmy w coraz większym stopniu zaspokaja potrzeby gospodarki. 

Mniejszy kawałek większego ciasta 

Co się stanie, gdy zwiększysz liczbę przykładów tego rodzaju w całej gospodarce? Czy dzieje się coś 

ważniejszego? Dane mówią "tak". Pomiędzy rokiem 1983 a 2009 Amerykanie stali się znacznie bardziej 

zamożni, gdy zwiększyła się łączna wartość ich aktywów. Jednak, jak zauważyli ekonomiści Ed Wolff i 

Sylvia Allegretto, dolne 80 procent rozkładu dochodu faktycznie przyniosło spadek ich zamożności11. 

Jako grupa, 20% najlepszych nie dostało 100% wzrostu, ale więcej niż 100 procent. Ich zyski 

obejmowały nie tylko tryliony dolarów bogactwa nowo utworzonego w gospodarce, ale także 

dodatkowe bogactwo, które zostało przesunięte w ich kierunku od najniższych 80 procent. Dystrybucja 

była również mocno wypaczona nawet wśród stosunkowo zamożnych ludzi. Top 5 procent dostał 80 

procent narodu wzrost majątku; najwyższy 1 procent dostał ponad połowę tego, i tak dalej, aby uzyskać 

jeszcze lepsze subdyscypliny dystrybucji bogactwa. W przytoczonym przykładzie, do 2010 roku sześciu 

spadkobierców majątku Sama Waltona, zarobionych, gdy założył Walmart, miało więcej majątku netto 

niż dolne 40 procent dystrybucji dochodów w Ameryce. 12 W części odzwierciedla to fakt, że trzynaście 

milionów rodziny miały ujemną wartość netto. Wraz z bogactwem rozkład dochodów również się 

przesunął. Najwyższy 1 procent zwiększył swoje zarobki o 278 procent w latach 1979-2007, w 

porównaniu do wzrostu o zaledwie 35 procent dla osób w połowie rozkładu dochodów. Najwyższy 1 

procent zarobił ponad 65 procent dochodów w Stanach Zjednoczonych w latach 2002-2007. Według 

Forbesa, łączna wartość netto najbogatszych czterystu Amerykanów osiągnęła w 2013 roku rekordową 

wartość dwóch bilionów dolarów, ponad dwukrotnie od 2003 roku. W SKRÓCIE , średni dochód wzrósł 

bardzo niewiele od 1979 r., a faktycznie spadł od 1999 r. Ale to nie dlatego, że wzrost całkowitego 

dochodu lub wydajności w Ameryce ustał; jak widzieliśmy w części 7, PKB i wydajność były imponujące 

trajektorie. Zamiast tego trend odzwierciedla znaczną realokację tego, kto wychwytuje korzyści tego 

wzrostu, a kto nie. Jest to prawdopodobnie najłatwiejsze, jeśli porównamy średni dochód z medianą 

dochodu. Zwykle zmiany w średnim dochodzie (całkowity dochód podzielony przez całkowitą liczbę 

osób) nie różnią się zbytnio od zmian mediany dochodów (dochód osoby dokładnie w połowie rozkładu 

dochodów - połowa zarabia więcej, a połowa zarabia mniej). Jednak w ostatnich latach trendy znacznie 

się rozeszły. Jak to jest możliwe? Rozważ prosty przykład. Dziesięciu kasjerów bankowych piją piwo w 

barze. Każdy z nich zarabia 30 000 $ rocznie, więc średni i średni dochód tej grupy wynosi 30 000 $. 

Wchodzi na CEO i zamawia piwo. Teraz średni dochód grupy gwałtownie wzrósł, ale mediana w ogóle 

się nie zmieniła. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej przekrzywione dochody, tym bardziej średnia ma 

tendencję do odchylania się od mediany. Tak stało się nie tylko w naszym hipotetycznym barze, ale 

także w Ameryce jako całości. Ogólnie rzecz biorąc, w latach 1973-2011 średnie wynagrodzenie 

godzinowe prawie się nie zmieniło, wzrastając jedynie o 0,1% rocznie. W przeciwieństwie do tego, jak 

to omówiono w części 7, wydajność wzrosła w tym okresie średnio o 1,56 procent rocznie, 



przyśpieszając nieco do 1,88 procent rocznie z 2000 r. Do 2011 r. Większość wzrostu wydajności 

bezpośrednio przekłada się na porównywalny wzrost średniego dochodu . Powód, dla którego średni 

wzrost dochodów był niższy, wynikał głównie ze  wzrost nierówności. 

Trzy pary zwycięzców i przegranych 

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci byliśmy świadkami zmian w polityce podatkowej, większej 

konkurencji za granicą, trwających marnotrawstw rządowych i shenaniganów na Wall Street. Ale kiedy 

patrzymy na dane i badania, dochodzimy do wniosku, że żadna z nich nie jest głównym czynnikiem 

wzrostu nierówności. Zamiast tego głównym czynnikiem napędowym jest wykładnicza, cyfrowa i 

kombinatoryjna zmiana w technologii, która podpiera nasz system gospodarczy. Tę konkluzję 

potwierdza fakt, że podobne trendy są widoczne w najbardziej rozwiniętych krajach. Na przykład w 

Szwecji, Finlandii i Niemczech nierówności dochodowe rosły szybciej w ciągu ostatnich dwudziestu do 

trzydziestu lat niż w Stanach Zjednoczonych15. Ponieważ kraje te zaczęły z mniejszą nierównością w 

rozkładzie dochodu, nadal były one mniej nierówne. niż Stany Zjednoczone, ale podstawowy trend jest 

podobny na całym świecie w różnych, czasem znacznie różnych instytucjach, polityce rządowej i 

kulturach. Jak omówiliśmy w naszej wcześniejszej książce "Race Against the Machine", te strukturalne 

zmiany gospodarcze stworzyły trzy nakładające się na siebie pary zwycięzców i przegranych. W 

rezultacie nie wszyscy mają udział w rynku gospodarczym. Pierwsze dwa zestawy zwycięzców to te, 

które zgromadziły znaczne ilości właściwych środków kapitałowych. Może to być kapitał nie będący 

człowiekiem (taki jak sprzęt, struktury, własność intelektualna lub aktywa finansowe) lub kapitał ludzki 

(np. Szkolenie, edukacja, doświadczenie i umiejętności). Podobnie jak inne formy kapitału, kapitał 

ludzki jest atutem, który może generować strumień dochodów. Dobrze wyszkolony hydraulik może 

zarabiać więcej każdego roku niż niewykwalifikowany pracownik, nawet jeśli oboje pracują tyle samo 

godzin. Trzecia grupa zwycięzców składa się z supergwiazd, które mają specjalne talenty - lub szczęścia. 

W każdej grupie technologie cyfrowe mają tendencję do zwiększania korzyści ekonomicznych dla 

zwycięzców, podczas gdy inne stają się mniej istotne, a przez to mniej dobrze nagradzane. Ogólne zyski 

dla zwycięzców były większe niż całkowite straty dla wszystkich pozostałych. To po prostu 

odzwierciedla fakt, o którym mówiliśmy wcześniej: wydajność i dochody ogółem wzrosły w całej 

gospodarce. Ta dobra wiadomość nie zapewnia pociechy tym, którzy pozostają w tyle. W niektórych 

przypadkach zyski, mimo że duże, zostały skoncentrowane wśród stosunkowo niewielkiej grupy 

zwycięzców, pozostawiając większość osób w gorszej sytuacji niż wcześniej. 

Zmiany techniczne związane ze zmianami umiejętności 

Najbardziej podstawowi ekonomiści modelowi używają do wyjaśnienia wpływu technologii na to, że 

traktuje to jako zwykły mnożnik we wszystkim innym, zwiększając ogólną produktywność 

równomiernie dla wszystkich. Model ten można opisać w równaniach matematycznych. Jest 

stosowany w większości początkowych klas ekonomii i stanowi podstawę wspólnej - i do niedawna 

bardzo rozsądnej - intuicji, że rosnąca fala postępu technicznego podniesie wszystkie łodzie, dzięki 

czemu wszyscy pracownicy będą bardziej produktywni, a przez to bardziej wartościowi. Dzięki 

technologii jako mnożnikowi, gospodarka jest w stanie produkować więcej produkcji każdego roku przy 

tych samych nakładach, w tym pracy. A w modelu podstawowym cała praca podlega wpływom 

technologii, co oznacza, że każda przepracowana godzina wytwarza więcej wartości niż kiedyś. Nieco 

bardziej złożony model pozwala przypuszczać, że technologia może nie wpływać w równym stopniu na 

wszystkie nakłady, ale może być "stronnicza" w stosunku do niektórych osób i przeciwko innym. W 

szczególności w ostatnich latach technologie, takie jak oprogramowanie do przetwarzania listy płac, 

automatyzacja fabryki, maszyny sterowane komputerowo, zautomatyzowana kontrola zapasów i 

przetwarzanie tekstów zostały wdrożone do rutynowej pracy, zastępując pracowników w zadaniach 

biurowych, w hali fabrycznej i robienie na pamięć przetwarzanie informacji. Natomiast technologie, 



takie jak duże zbiory danych i analizy, szybka komunikacja i szybkie prototypowanie, zwiększyły wkład 

w bardziej abstrakcyjny i oparty na danych sposób rozumowania, a z kolei zwiększyły wartość osób z 

odpowiednią inżynierią, kreatywnością lub projektowaniem. umiejętności. Efektem netto było 

zmniejszenie popytu na mniej wykwalifikowaną siłę roboczą przy jednoczesnym zwiększeniu popytu 

na wykwalifikowaną siłę roboczą. Ekonomiści, w tym David Autor, Lawrence Katz i Alan Krueger, Frank 

Levy i Richard Murnane, Daron Acemoglu i wielu innych udokumentowali ten trend w dziesiątkach 

uważnych badań. Nazywają to techniczną zmianą nastawioną na umiejętności. Z definicji zmieniona 

pod względem umiejętności zmiana techniczna faworyzuje ludzi z większym kapitałem ludzkim. 

Rosnąca fala wydajności zwiększyła dochody wszystkich osób, niezależnie od poziomu wykształcenia. 

Potem nastąpił potężny szok naftowy i recesja w latach 70., która odwróciła korzyści dla wszystkich 

grup. Jednak po tym zaczęliśmy dostrzegać rosnący rozrzut dochodów. Na początku lat 80. osoby z 

wyższym wykształceniem zaczęły ponownie wzrastać. Szczególnie dobrze wypadali pracownicy z 

dyplomami. Tymczasem robotnicy nieposiadający wykształcenia wyższego stawili czoło znacznie mniej 

atrakcyjnemu rynkowi pracy. Ich zarobki w stagnacji lub, jeśli były szkolnymi zanikiem, faktycznie 

spadły. To nie zbieg okoliczności, że rewolucja komputerów osobistych rozpoczęła się we wczesnych 

latach osiemdziesiątych; komputer był w rzeczywistości "maszyną roku" magazynu Time w 1982 roku. 

Ekonomia tej historii staje się jeszcze bardziej uderzająca, gdy weźmie się pod uwagę, że liczba 

absolwentów szkół wyższych rosła bardzo szybko w tym okresie. Liczba osób zapisanych na studia 

wzrosła ponad dwukrotnie w latach 1960-1980 z 758 000 do 1 589 000,19. Innymi słowy, nastąpił duży 

wzrost podaży wykształconej siły roboczej. Zwykle większa podaż prowadzi do niższych cen. W tym 

przypadku powódź absolwentów szkół wyższych i absolwentów szkół wyższych powinna obniżyć ich 

względne wynagrodzenie, ale tak się nie stało. Połączenie wyższego wynagrodzenia pomimo rosnącej 

podaży może tylko oznaczać, że względne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą wzrosło 

nawet szybciej niż podaż. Jednocześnie zapotrzebowanie na zadania, które mogły zostać ukończone 

przez osoby, które nie ukończyły szkoły średniej, spadło tak gwałtownie, że istniało mnóstwo 

robotników, mimo że ich szeregi były coraz mniejsze. Brak popytu na pracowników 

niewykwalifikowanych oznaczał coraz niższe zarobki dla tych, którzy nadal rywalizowali o stanowiska 

wymagające niskich kwalifikacji. A ponieważ większość osób z najniższym wykształceniem ma już 

najniższe wynagrodzenie, zmiana ta zwiększyła ogólną nierówność dochodów. 

Współpraca organizacyjna 

Podczas gdy czasami dochodzi do zastąpienia maszyn przez człowieka, szersza reorganizacja w kulturze 

biznesowej może być jeszcze ważniejszą ścieżką do zmiany nastawionej na umiejętności. Praca 

wykonana przez Erika z Tim Bresnahan z Uniwersytetu Stanforda, Lorinem Hittem z Wharton i Shinkyu 

Yang z MIT wykazała, że firmy wykorzystują technologie cyfrowe do reorganizacji władzy decyzyjnej, 

systemów zachęt, przepływów informacji, systemów zatrudniania i innych aspektów zarządzania i 

procesów organizacyjnych. Ta medialna konwencja organizacji i technologii nie tylko znacząco 

zwiększyła wydajność, ale również wymagała bardziej wykształconych pracowników i zmniejszyła 

popyt na mniej wykwalifikowanych pracowników. Ta reorganizacja produkcji dotknęła tych, którzy 

pracowali bezpośrednio z komputerami, a także robotników, którzy na pierwszy rzut oka wydawali się 

dalecy od technologii. Na przykład projektantka z talentem do stylu może znaleźć większe 

zapotrzebowanie w firmie z elastycznym wyposażeniem w odległych fabrykach, która może szybko 

dostosować się do najnowszych trendów, podczas gdy pośrednik biletu lotniczego może zostać 

zastąpiony przez stronę internetową, której nigdy nie znał. istniał, nie mówiąc już o pracy. Wśród 

badanych branż każdy dolar kapitału komputerowego był często katalizatorem ponad dziesięciu 

dolarów dodatkowych inwestycji w "kapitał organizacyjny" lub inwestycji w szkolenia, zatrudnianie i 

przeprojektowywanie procesów biznesowych. Reorganizacja często eliminuje wiele rutynowych 

czynności takie jak powtarzające się wprowadzanie zleceń, pozostawiając resztę zestawu zadań, które 



wymagają względnie większej oceny, umiejętności i szkolenia. Firmy z największymi inwestycjami 

informatycznymi zazwyczaj dokonywały największych zmian organizacyjnych, zwykle z opóźnieniem 

od pięciu do siedmiu lat, zanim osiągnęły pełną wydajność. Firmy te odnotowały największy wzrost 

zapotrzebowania na wykwalifikowaną pracę w stosunku do niewykwalifikowanej pracy. Opóźnienia 

odzwierciedlają czas potrzebny menedżerom i pracownikom na znalezienie nowych sposobów 

korzystania z technologii. Jak widzieliśmy w naszej wcześniejszej dyskusji na temat elektryfikacji i 

projektowania fabryki, firmy rzadko uzyskują znaczny wzrost wydajności po prostu "brukując krowę" 

w przeciwieństwie do ponownego przemyślenia, jak można przeprojektować biznes, aby wykorzystać 

nowe technologie. Kreatywność i przeprojektowanie organizacji mają zasadnicze znaczenie dla 

inwestycji w technologie cyfrowe. Oznacza to, że najlepszym sposobem korzystania z nowych 

technologii jest zazwyczaj unikanie dosłownej zamiany maszyny dla każdego pracownika, ale 

restrukturyzacja procesu. Niemniej jednak niektórzy pracownicy (zwykle te mniej wykwalifikowane) są 

nadal eliminowani z procesu produkcyjnego, a inni są powiększani (zwykle ci z większą edukacją i 

szkoleniem), z przewidywalnym wpływem na strukturę płac. W porównaniu z prostym 

zautomatyzowaniem istniejących zadań, ten rodzaj organizacyjnej współpracy wymaga większej 

kreatywności ze strony przedsiębiorców, menedżerów i pracowników, dlatego też wymaga czasu na 

wdrożenie zmian po wstępnym wynalazku i wprowadzeniu nowych technologii. Jednak po 

wprowadzeniu zmian generują lwią część poprawy produktywności. 

Zestaw umiejętności, na który wpływa komputeryzacja, ewoluuje 

Jeśli przyjrzymy się bliżej tym zadaniom, które zostały zlikwidowane, jako że firmy zreorganizowały się, 

a tendencyjne umiejętności Zmiana techniczna może być nieco mylącym podpisem. W szczególności 

błędem byłoby zakładać, że wszystkie "zadania na poziomie uczelni" są trudne do zautomatyzowania, 

a "zadania przedszkola" są łatwe. W ostatnich latach "zadania o niskiej umiejętności" nie zawsze były 

zautomatyzowane; częściej były to "zadania, które maszyny mogą zrobić lepiej niż ludzie". Oczywiście, 

to trochę tautologii, ale mimo to przydatna tautologia. Powtarzalna praca na linii montażowej jest 

łatwiejsza do zautomatyzowania niż praca woźnego. Rutynowa praca biurowa, na przykład 

przetwarzanie płatności, jest łatwiejsza do zautomatyzowania niż obsługa pytań klientów. Obecnie 

maszyny nie radzą sobie z wchodzeniem po schodach, chwytaniem spinacza z podłogi lub czytaniem 

emocjonalnych sygnałów sfrustrowanego klienta. Aby uchwycić te rozróżnienia, praca naszych 

kolegów z MIT Darona Acemoglu i Davida Autora sugeruje, że pracę można podzielić na matrycę dwóch 

na dwie: poznawczą versus manualną i rutynową kontra nierutynowa. Stwierdzili, że popyt na pracę 

gwałtownie spada w przypadku rutynowych zadań, niezależnie od tego, czy są one poznawcze czy 

manualne. Prowadzi to do polaryzacji pracy: załamania popytu na miejsca pracy o średnim dochodzie, 

podczas gdy nonroutine cognitive jobs (np. Analiza finansowa) i nonroutine manual hand (np. 

Fryzjerstwo) utrzymują się stosunkowo dobrze. Opierając się na pracy Acemoglu i autora, ekonomiści 

Nir Jaimovich z Duke University i Henry Siu z University of British Columbia odkryli związek między 

polaryzacją pracy a odzyskiwaniem bezrobotnych, które określiło ostatnie trzy recesje. Przez większość 

dziewiętnastego i dwudziestego wieku zatrudnienie zazwyczaj silnie odbijało się po każdej recesji, ale 

od 1990 roku zatrudnienie nie odzyskało szybkości po recesjach. Ponownie, nie jest zbiegiem 

okoliczności, że wraz z postępującą informatyzacją gospodarki, zmiany w zatrudnieniu po recesji uległy 

zmianie. Kiedy Jaimovich i Siu porównali lata 1980, 1990 i 2000, odkryli, że zapotrzebowanie na 

rutynowe zadania poznawcze, takie jak kasjerzy, pracownicy poczty i bankierzy oraz rutynowe zadania 

manualne, takie jak operatorzy maszyn, murarze i krawcy, spadały nie tylko , ale spada w 

przyspieszonym tempie. Liczba tych miejsc pracy spadła o 5,6 procent w latach 1981-1991, o 6,6 

procent w latach 1991-2001 io 11 procent w latach 2001-201626. W przeciwieństwie do tego, zarówno 

nonroutine cognitive work, jak i nonroutine manual work wzrosły przez wszystkie trzy dekady. 

ROZMOWY Z kierownictwem wyższego szczebla pomagają wyjaśnić ten wzorzec w danych. Kilka lat 



temu mieliśmy bardzo szczerą dyskusję z jednym dyrektorem generalnym, który wyjaśnił, że od ponad 

dekady wiedział, że postęp w dziedzinie technologii informatycznych sprawił, że wiele rutynowych 

zadań związanych z przetwarzaniem informacji stało się zbędnych. W tym samym czasie, gdy zyski i 

przychody rosną, może być trudno wyeliminować miejsca pracy. Kiedy nadeszła recesja, biznes jak 

zwykle najwyraźniej nie był zrównoważony, co ułatwiło przeprowadzenie rundy bolesnych usprawnień 

i zwolnień. Kiedy recesja się skończyła, a zyski i popyt ponownie powróciły, miejsca pracy wykonujące 

rutynową pracę nie zostały przywrócone. Podobnie jak wiele innych firm w ostatnich latach, jego 

organizacja go znalazła mogą korzystać z technologii, aby zwiększyć skalę bez tych pracowników. Jak 

widzieliśmy w części 2, odzwierciedla to paradoks Moravaca, wgląd w to, że zmysłowe i motoryczne 

umiejętności, których używamy w naszym codziennym życiu, wymagają ogromnych obliczeń i 

wyrafinowania27. Przez miliony lat ewolucja obdarowała nas miliardami neuronów poświęconych 

subtelnościom. rozpoznawania twarzy przyjaciela, rozróżniania różnych rodzajów dźwięków i 

korzystania z precyzyjnej kontroli motorycznej. Natomiast abstrakcyjne rozumowanie, które kojarzy 

nam się z "myślą wyższą", jak arytmetyka czy logika, jest stosunkowo nową umiejętnością, rozwijaną 

w ciągu zaledwie kilku tysięcy lat. Często wymaga prostszego oprogramowania i mniejszej mocy 

obliczeniowej komputera, aby naśladować lub nawet przekraczać ludzkie możliwości w tego typu 

zadaniach. Oczywiście, jak widzieliśmy w tej książce, zestaw zadań, które można wykonać, nie jest 

naprawiony. Ciągle się rozwija, podobnie jak nasze użycie słowa "komputer" rozwinęło się od 

powoływania się na pracę, którą ludzie robią, aby odnosić się do sprzętu. We wczesnych latach 

pięćdziesiątych urządzano maszyny do gry w warcaby i szybko pokonano szanowanych amatorów. W 

styczniu 1956 Herbert Simon wrócił do nauczania swojej klasy i powiedział swoim uczniom: "W czasie 

Bożego Narodzenia, Al Newell i ja wymyśliliśmy maszynę myślącą". Trzy lata później stworzyli program 

komputerowy skromnie nazwany "General Problem Solver", który został zaprojektowany, aby 

rozwiązać, zasadniczo, każdy problem logiczny, który można opisać za pomocą zestawu formalnych 

zasad. Sprawdził się w prostych problemach, takich jak Tic-Tac-Toe lub nieco trudniejszej logice Wieża 

Hanoi, chociaż nie skalował się do większości rzeczywistych problemów ze względu na 

kombinatoryczną eksplozję możliwych opcji do rozważenia. Uszczęśliwiony wczesnymi sukcesami oraz 

pionierem innych pionierów sztucznej inteligencji, takich jak Marvin Minsky, John McCarthy i Claude 

Shannon, oraz Simon i Newell byli dość optymistyczni co do tego, jak szybko maszyny opanują ludzkie 

umiejętności, przewidując w 1958 roku, że komputer cyfrowy będzie światową szachą mistrzem do 

roku 1968.29 W roku 1965 Simon posunął się do przewidzenia, maszyny będą zdolne, w ciągu 

dwudziestu lat, wykonać jakąkolwiek pracę, którą człowiek może zrobić. "Simon zdobył Nagrodę Nobla 

w dziedzinie ekonomii w 1978 roku, ale mylił się co do szachów, nie wspominając o wszystkich innych 

zadaniach, które ludzie mogą wykonać. Jego błąd mógł dotyczyć raczej czasu, niż ostatecznego wyniku. 

Po tym jak Simon dokonał swoich przewidywań, programy szachów komputerowych poprawiły się o 

około czterdzieści punktów rocznie w oficjalnym systemie oceny szachów Elo. 11 maja 1997 r., 

Czterdzieści lat po przewidywaniu Simona, komputer IBM o nazwie Deep Blue pokonał mistrza świata 

w szachach, Gary'ego Kasparowa, po meczu sześciu gier. W dzisiejszych czasach żaden człowiek nie 

pokona nawet programu komputerowego średniego szczebla. W rzeczywistości oprogramowanie i 

sprzęt rozwijały się tak szybko, że do roku 2009 programy szachowe działające na zwykłych 

komputerach osobistych, a nawet telefonach komórkowych, osiągnęły poziom arcymistrza z ocenami 

Elo na poziomie 2 898 i wygrywały turnieje przeciwko najlepszym graczom ludzkim. 

Praca i kapitał 

Technologia nie tylko tworzy zwycięzców i przegranych wśród osób o różnej wielkości kapitału 

ludzkiego, ale także zmienia sposób podziału dochodu narodowego pomiędzy właścicieli kapitału 

fizycznego i pracy (ludzie tacy jak właściciele fabryk i pracownicy fabryk) - dwa klasyczne wkłady do 

produkcja. Kiedy Terry Gou, założyciel Foxconn, zakupił trzydzieści tysięcy robotów do pracy w 



fabrykach firmy w Chinach, zastępował kapitał za pracę. Podobnie, gdy zautomatyzowany system 

odpowiedzi głosowej uzurpuje sobie niektóre funkcje operatorów centrum obsługi telefonicznej, 

proces produkcji ma więcej kapitału i mniej pracy. Przedsiębiorcy i menedżerowie stale podejmują tego 

typu decyzje, ważąc względne koszty każdego rodzaju nakładów, a także wpływ na jakość, 

niezawodność i różnorodność produkcji, którą można wytworzyć. Rod Brooks szacuje, że robot 

Baxtera, którego spotkaliśmy w części 2, kosztuje równowartość około czterech dolarów na godzinę, 

wliczając w to wszystkie koszty. Jak omawialiśmy na początku tego rozdziału, do tego stopnia, że 

właściciel fabryki zatrudniał wcześniej człowieka, aby wykonać to samo zadanie, które Baxter mógł 

wykonać, ekonomiczną zachętą byłoby zastąpienie kapitału (Baxter) pracą tak długo, jak długo byłby 

to człowiek. zapłacił więcej niż cztery dolary za godzinę. Jeśli produkcja pozostanie niezmieniona, a przy 

założeniu, że w firmie nie będzie nowych pracowników inżynierii, zarządzania lub sprzedaży, 

zwiększyłoby to stosunek kapitału do nakładu pracy. Rekompensata pozostałych pracowników może 

wzrosnąć lub obniżyć się po przybyciu Baxtera. Jeśli ich praca jest bliskie substytutem robotów, to 

będzie presja na obniżenie płac ludzkich. To będzie jeszcze gorsze, jeśli prawo Moore'a i inne 

udogodnienia pozwolą przyszłym wersjom firmy Baxter pracować za dwa dolary na godzinę, a 

następnie za jednego dolara za godzinę itd., Jednocześnie radząc sobie z coraz większą różnorodnością 

i złożonością zadań. Jednak teoria ekonomiczna otwiera również możliwość, że pozostali pracownicy 

dostrzegą wzrost płac. W szczególności, jeśli ich praca będzie uzupełnieniem technologii, wzrośnie 

popyt na ich usługi. Ponadto, ponieważ postęp techniczny zwiększa produktywność pracy, pracodawcy 

mogą pozwolić sobie na płacenie więcej za każdego pracownika. W niektórych przypadkach przekłada 

się to bezpośrednio na wyższe wynagrodzenia i świadczenia. W innych przypadkach spadają ceny 

produktów i usług, więc realna płaca pracowników rośnie, ponieważ są w stanie kupić więcej za 

każdego dolara. Wraz ze wzrostem produktywności całkowita ilość produkcji na osobę wzrośnie, ale 

kwota zarobiona przez pracowników może spaść lub wzrosnąć, a reszta trafi do właścicieli kapitału. 

Oczywiście, prawie każda gospodarka wykorzystuje technologię do zastępowania kapitału na rzecz 

pracy przez dziesięciolecia, jeśli nie stulecia. W połowie XIX wieku automatyczne młocarnie zastąpiły 

pełne 30 procent rolniczej siły roboczej, a industrializacja trwała w szybkim tempie przez cały XX wiek. 

Dziewiętnastowieczni ekonomiści, tacy jak Karol Marks i David Ricardo, przewidzieli, że mechanizacja 

gospodarki pogorszy los robotników, ostatecznie doprowadzając ich do pensji egzystencjalnych. Co 

właściwie stało się ze względnym udziałem kapitału i pracy? Historycznie rzecz biorąc, pomimo zmian 

w technologii produkcji, udział ogólnego PKB idącego do pracy był zaskakująco stabilny, przynajmniej 

do niedawna. W rezultacie płace i standardy życia wzrosły dramatycznie, w przybliżeniu zgodnie z 

dramatycznym wzrostem wydajności. Częściowo odzwierciedla to wzrost kapitału ludzkiego, który 

towarzyszył bardziej widocznym wzrostom wyposażenia i budynków w gospodarce. Dale Jorgenson i 

jego współpracownicy oszacowali, że całkowita wielkość kapitału ludzkiego w amerykańskiej 

gospodarce, mierzona wartością ekonomiczną, jest dziesięciokrotnie wyższa od wartości kapitału 

materialnego35. W rezultacie rekompensata z płatnościami dla właścicieli kapitału rzeczowego 

poprzez zyski, dywidendy i zyski kapitałowe. Jak zauważyły Susan Fleck, John Glaser i Shawn Sprague 

w miesięcznym przeglądzie pracy: "Udział pracy wynosił średnio 64,3 procent od 1947 do 2000 roku. 

W Stanach Zjednoczonych udział PKB idącego do pracy spadł w ciągu ostatniej dekady, spadając do 

najniższy punkt w trzecim kwartale 2010 roku, 57,8 procent. "Co więcej, jest to zjawisko globalne. 

Ekonomiści, Loukas Karabarbounis i Brent Neiman z University of Chicago, stwierdzili, że "udział siły 

roboczej na świecie znacznie spadł od początku lat 80. XX w., Przy czym spadek ten nastąpił w znacznej 

większości krajów i branż." Twierdzą, że spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany technologie 

epoki informacyjnej. Spadek udziału siły roboczej jest częściowo konsekwencją dwóch trendów, o 

których już mówiliśmy: mniej osób pracuje, a płace dla osób pracujących są niższe niż wcześniej. W 

rezultacie, podczas gdy rekompensata i wydajność pracy w przeszłości rosły w tandemie, w ostatnich 

latach otworzył się rosnący dystans. Jeśli produktywność rośnie, a siła robocza jako całość nie 



odzwierciedla wartości, kto to jest? Właściciele kapitału fizycznego, w dużym stopniu. Podczas gdy 

gospodarka pozostawała pogrążona w kryzysie, zyski osiągnęły historyczne maksimum w ubiegłym 

roku, zarówno w wartościach bezwzględnych (1,6 biliona USD), jak i jako udział w PKB (26,2% w 2010 

r., W porównaniu ze średnią z lat 1960- 2007 wynoszącą 20,5%) .38 Tymczasem Rzeczywiste wydatki 

na sprzęt i oprogramowanie kapitałowe wzrosły o 26 procent, podczas gdy płace pozostały zasadniczo 

płaskie, jak zauważyła Kathleen Madigan. Co więcej, załamanie się odsetka PKB przeznaczanego na 

pracę faktycznie tłumaczy, jak sytuacja pogorszyła się u typowego pracownika. Oficjalny środek 

rekompensaty za pracę obejmuje rosnące wynagrodzenie za niewielką liczbę supergwiazd w mediach, 

finansach, sporcie i na stanowiskach korporacyjnych. Co więcej, dyskusyjne jest to, że wszystkie 

rekompensaty kierowane do dyrektorów generalnych i innych dyrektorów najwyższego szczebla 

wynikają wyłącznie z ich dochodu "pracowniczego". Może to również odzwierciedlać ich siłę 

przetargową, jak sugerują Harvard Law profesor Lucian Bebchuk i inni. 40 W tym sensie może wydawać 

się sensowne myślenie o dochodach dyrektorów generalnych z powodu ich kontroli kapitału, a nie 

pracy, przynajmniej w części. Podczas gdy udział dochodu narodowego w kapitale wzrasta kosztem siły 

roboczej, teoria ekonomiczna niekoniecznie przewiduje, że to się utrzyma, nawet jeśli roboty i inne 

maszyny przejmą coraz więcej pracy. Zagrożenie dla kapitału nie wynika (po prostu) z siły przetargowej 

różnych rodzajów ludzkiej pracy, od prezesów czy związków zawodowych, ale, jak na ironię, od innych 

kapitałów. Na wolnym rynku największe premie idą na najdrobniejsze surowce potrzebne do produkcji. 

W świecie, w którym kapitał może być powielany przy stosunkowo niskich kosztach (z myślą o 

komputerowych chipach, a nawet oprogramowaniu), krańcowa wartość kapitału będzie spadać, nawet 

jeśli ogólnie wykorzystywany jest większy kapitał. Wartość istniejącego kapitału faktycznie zostanie 

zmniejszona, ponieważ nowy kapitał jest dodawany tanio na marginesie. W ten sposób nagrody 

zarobione przez kapitalistów mogą nie rosnąć automatycznie w stosunku do pracy. Zamiast tego akcje 

będą zależały od dokładnych szczegółów systemów produkcji, dystrybucji i zarządzania. Przede 

wszystkim, wypłata zależeć będzie od tego, które nakłady do produkcji są najrzadsze. Jeśli technologie 

cyfrowe tworzą tanie substytuty pracy, to nie jest dobry czas na bycie robotnikiem. Ale jeśli technologie 

cyfrowe mogą również w coraz większym stopniu zastępować kapitał, to właściciele kapitału również 

nie powinni oczekiwać wysokich zysków. Co będzie najgorsze a więc najcenniejszym zasobem w drugiej 

erze maszynowej? To pytanie prowadzi nas do następnego zestawu zwycięzców i przegranych: 

supergwiazdy kontra wszyscy inni. 



NAJWIĘKSZI WYGRANI: GWIAZDY I SUPERGWIAZDY 

ODKRYWAMY, ŻE SKONSOLIDOWANE zmiany techniczne zwiększyły względne zapotrzebowanie na 

wysoko wykształconych pracowników, jednocześnie zmniejszając popyt na mniej wykształconych 

pracowników, których praca często wiąże się z rutynowymi zadaniami poznawczymi i manualnymi. 

Ponadto, dokonane przez kapitał zmiany technologiczne, które zachęcają do zastąpienia kapitału 

fizycznego pracą, zwiększyły zyski właścicieli kapitału i zmniejszyły udział dochodów przeznaczonych 

na pracę. W każdym przypadku stworzono historyczne bogactwa. W każdym przypadku widzieliśmy 

również wzrost zarobków zwycięzców w stosunku do przegranych. Ale największe zmiany w całości 

wynikają z trzeciej luki między zwycięzcami i przegranych: różnica między supergwiazdami w danej 

dziedzinie a pozostałymi. 

Pamiętaj o Gap 

Nazwij to techniczną zmianą nastawioną na talent. W wielu branżach różnica w wypłacie między 

numerem jeden a drugim najlepszym rozszerzyła się do kanionu. Jak zauważyła kontrowersyjna 

reklama Nike, nie wygrywasz srebra, tracisz złoto. Kiedy rynki "winnertake-" wszystkie stają się 

ważniejsze, nierówność dochodów wzrośnie, ponieważ wynagrodzenie na samym szczycie odsuwa się 

od wynagrodzenia w środku Rosnące luki w płace między ludźmi z wykształceniem wyższym i bez, a 

także między właścicielami kapitału i pracownikami, były znacznie niższe, nawet przy większych 

zmianach na samym szczycie. Jak zauważono wcześniej, w latach 2002-2007 najwyższy procent uzyskał 

dwie trzecie wszystkich zysków ze wzrostu w gospodarce USA. Ale kim jest 1 procent? Nie wszyscy są 

na Wall Street. Ekonomista z uniwersytetu w Chicago, Steve Kaplan, stwierdził, że większość z nich 

znajduje się w innych branżach: w mediach i rozrywce, sporcie i prawie - lub są to przedsiębiorcy i 

kierownictwo wyższego szczebla. Jeśli najwyższy 1 procent jest gwiazdą, mogą spoglądać na gwiazdy, 

które widziały jeszcze większy wzrost. Podczas gdy najwyższy 1 procent zarobił około 19 procent 

wszystkich dochodów w Stanach Zjednoczonych, 1 procent z 1 procenta (lub najwyższych 0,01 procent) 

- ich udział w dochodzie narodowym wynosi od 3 procent do 6 procent w latach 1995-2007 Jest to 

prawie sześć razy więcej niż 0,01 procent uzyskanych między II wojną światową a późnymi latami 70. 

XX wieku. Innymi słowy, najwyższe 0,01 procent teraz dostaje większy udział w górnym 1 procent 

dochodu niż top 1 procent z całej gospodarki. Ponieważ trudno jest zachować anonimowość podczas 

raportowania danych dla niewielkiej liczby osób, trudno jest uzyskać wiarygodne dane przy poziomie 

dochodu wyższym niż najwyższe 0,01%. Ostatecznie, podczas gdy w pierwszym 1 proc. Znajduje się 

ponad 1,35 miliona gospodarstw domowych, przy średnim dochodzie 1,12 miliona USD, 0,01 procent 

reprezentuje tylko 14 588 rodzin, z których każdy ma dochody powyżej 11 477 000 USD.  Jednak 

dowody sugerują, że wzrost dochodów nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. poziomy dochodu z 

jakością fraktalną, z każdym podzbiorem supergwiazd obserwujących oddalającą się jeszcze mniejszą 

grupę super-duperów.  

Jak supergwiazdy mają się dobrze w gospodarce, która zwyciężyła we wszystkim 

 Poprzednio  zobaczyliśmy, że TurboTax Intuit automatyzuje pracę podatkową przygotowanie, 

pozwalające maszynie wykonywać prace setek tysięcy ludzi przygotowujący podatki. To jest przykład 

technologii automatyzującej rutynowe przetwarzanie informacji, a także przykład kapitału 

zastępującego pracę. Ale co najważniejsze, jest to przykład gospodarki superstar w działaniu. CEO Intuit 

zarobił w ubiegłym roku 4 miliony dolarów, a Scott Cook, założyciel, jest miliarderem. Podobnie 

piętnaście osób, które stworzyły Instagrama, nie potrzebowało wielu niewykwalifikowanych 

pomocników ludzkich i wykorzystało jakiś cenny kapitał materialny. Ale przede wszystkim skorzystali 

ze swojego talentu, wyczucia czasu i więzi z właściwymi ludźmi. Najlepsi wykonawcy w innych branżach 

również odnotowali wzrost ich fortuny. J. K. Rowling, autor serii o Harrym Potterze, jest pierwszym na 



świecie twórcą miliarderów w branży, która nie jest znana z bicia superbogatych. Jak Alex Tabarrok 

zauważa George'a Mason University na temat sukcesu Rowling: Homer, Shakespeare i Tolkien zarabiali 

znacznie mniej. Czemu? Zastanów się nad Homerem, opowiadał wspaniałe historie, ale nie mógł 

zarobić więcej w ciągu nocy niż powiedzieć, że 50 osób może zapłacić za wieczorną rozrywkę. Szekspir 

zrobił trochę lepiej. Teatr Globe może pomieścić 3000 osób, w przeciwieństwie do Homera, 

Shakespeare nie musiał być w teatrze, aby zarobić. Słowa Szekspira zostały wzmocnione. J. R. R. Słowa 

Tolkiena zostały dodatkowo wzmocnione. Sprzedając książki, Tolkien mógł sprzedać setki tysięcy, a 

nawet miliony kupujących w ciągu roku - więcej niż kiedykolwiek widziałem sztukę Szekspira od 

czterystu lat. Książki były tańsze w produkcji niż aktorzy, co oznaczało, że Tolkien mógł zarobić na 

większym zysku niż Shakespeare. Technologia doładowała zdolność autorów takich jak Rowling do 

wykorzystywania swoich talentów poprzez cyfryzację i globalizację. Historie Rowling można 

przechwycić w filmach i grach wideo, a także w tekstach, ale każdy z tych formatów, w tym oryginalne 

książki, może być przesyłany globalnie po niewielkich kosztach. Ona i inni gwiazdorzy opowieści 

docierają teraz do miliardów klientów za pośrednictwem różnych kanałów i formatów. Najczęściej, gdy 

ulepszenia w technologiach cyfrowych sprawiają, że coraz bardziej atrakcyjna staje się cyfryzacja, 

supergwiazdy na różnych rynkach widzą wzrost swoich dochodów, podczas gdy drugie najlepsze mają 

trudniejsze konkurowanie. Najlepsi wykonawcy muzyki, sportu i innych obszarów również odnotowali 

swój zasięg i dochody wzrosły od lat 80. XX wieku. W tym samym czasie inni pracujący w branży treści 

i branży rozrywkowej nie odnotowali znacznego wzrostu. Tylko 4 procent programistów w rozwijającej 

się gospodarce aplikacji zarobiło ponad milion dolarów. Trzy czwarte z nich zarobiło mniej niż 

trzydzieści tysięcy dolarów. Podczas gdy garstka pisarzy, aktorów lub graczy w baseball może zostać 

milionerami, wielu innych walczy, aby związać koniec z końcem. Zdobywca złotego medalu na 

igrzyskach olimpijskich może zarobić miliony dolarów na zatwierdzeniach, a zwycięzca srebrnego 

medalu - nie mówiąc już o osobie, która zajęła dziesiąte lub trzydzieste - szybko się zapomina, nawet 

jeśli różnica mierzona jest w dziesiątych częściach sekundy i może mieć wynikało z podmuchu wiatru 

lub szczęśliwego odbicia piłki. Nawet najlepsi menedżerowie zaczęli zdobywać rekompensatę dla 

gwiazdy rocka. Stosunek płac CEO do przeciętnego wynagrodzenia pracownika wzrósł z 

siedemdziesięciu w 1990 r. Do trzystu w 2005 r. Znaczna część tego wzrostu wiąże się z większym 

wykorzystaniem technologii informatycznych, wynika z badań, które Erik ukończył ze swoim uczniem 

Heekyung Kim. Jednym z powodów takiego wzrostu wynagrodzeń dla kadry kierowniczej jest to, że 

technologia zwiększa zasięg, skalę lub zdolność monitorowania decydenta. Jeśli menedżerowie 

korzystają z technologii cyfrowych do obserwowania działań w fabrykach na całym świecie, aby udzielić 

konkretnych instrukcji dotyczących zmiany procesu i upewnić się, że instrukcje są wykonywane z 

wysoką wiernością, wtedy wartość tych decydentów wzrasta. Bezpośrednie zarządzanie za pomocą 

technologii cyfrowych sprawia, że dobry menedżer jest bardziej wartościowy niż w czasach 

wcześniejszych, kiedy menedżerowie mieli kontrolę rozproszoną za pośrednictwem długich łańcuchów 

podwładnych lub kiedy mogli wpływać tylko na mniejszą skalę działań. Bezpośredni cyfrowy nadzór 

sprawia, że zatrudnienie najlepszego kandydata, a nie drugie najlepsze, o wiele ważniejsze. Firmy są 

gotowe zapłacić premię dla menedżerów, których uważają za najlepszych, argumentując, że nawet 

niewielka różnica w jakości może mieć ogromne konsekwencje dla akcjonariuszy. Im większa wartość 

rynkowa firmy, tym bardziej przekonujący argument za próbą uzyskania najlepszego wykonawcy. 

Pojedyncza decyzja, która zwiększa wartość o skromny 1 procent, jest warta 100 milionów dolarów dla 

firmy wartej dziesięć miliardów dolarów. Na konkurencyjnym rynku nawet niewielka różnica w 

postrzeganiu talentów kandydatów na CEO może prowadzić do dość dużych różnic w ich 

wynagrodzeniu. Jak zauważają ekonomiści Robert Frank i Philip Cook w swojej książce The Winner-

Take-All Society: "Kiedy sierżant popełnia błąd, tylko pluton cierpi, ale kiedy generał popełnia błąd, cała 

armia cierpi.” 



Kiedy relatywna przewaga prowadzi do absolutnej dominacji 

Ekonomia supergwiazd została po raz pierwszy oficjalnie przeanalizowana w 1981 r. Przez ekonomistę 

Sherwina Rosena. Na wielu rynkach kupujący, którzy mają wybór spośród produktów lub usług, będą 

preferować ten, który ma najlepszą jakość. Gdy istnieją ograniczenia przepustowości lub znaczące 

koszty transportu, to najlepszy sprzedawca będzie w stanie zaspokoić jedynie niewielki ułamek 

światowego rynku (na przykład w XIX wieku nawet najlepsi śpiewacy i aktorzy mogą występować dla 

co najwyżej kilku tysięcy osób każdego roku). Inni niżsi sprzedawcy będą również mieli rynek dla swoich 

produktów. Ale co, jeśli pojawi się technologia, która pozwala każdemu sprzedającemu tanio 

replikować swoje usługi i dostarczać je na całym świecie po niewielkim koszcie? Nagle dostawca 

najwyższej jakości może zdobyć cały rynek. Następny najlepszy dostawca może być prawie tak dobry, 

ale to nie będzie miało znaczenia. Za każdym razem, gdy rynek staje się bardziej cyfrowy, te ekonomie 

zwycięzców stają się trochę bardziej atrakcyjne. W latach 90. XX w. Po raz pierwszy pojawiły się rynki 

zwycięzców, kiedy Frank i Cook napisali swoją niezwykle proroczą książkę. Porównali oni te rynki - 

wszystkie rynki, na których rekompensata była określana głównie przez względne wyniki, na tradycyjne 

rynki, na których dochody lepiej monitorowały bezwzględne wyniki. Aby zrozumieć rozróżnienie, 

załóżmy, że najlepszy, ciężko pracujący robotnik budowlany może złożyć tysiąc cegieł dziennie, a 

dziesiąte najlepiej położyć dziewięćset cegieł dziennie. Na dobrze funkcjonującym rynku 

wynagrodzenie odzwierciedlałoby tę różnicę proporcjonalnie, bez względu na to, czy można to 

przypisać większej skuteczności i umiejętnościom, czy po prostu większej liczbie godzin pracy. Na 

tradycyjnym rynku ktoś, kto ma 90 procent wykwalifikowanych pracowników lub pracuje w 90 

procentach tak ciężko, tworzy 90 procent tyle samo wartości, a tym samym może zarobić 90 procent 

tyle pieniędzy. To absolutna wydajność. Natomiast programista, który pisze nieco lepszą aplikację do 

mapowania - która ładuje się nieco szybciej, ma nieco bardziej kompletne dane lub ładniejsze ikony - 

może całkowicie zdominować rynek. Prawdopodobnie nie będzie dużego zapotrzebowania na dziesiątą 

najlepszą aplikację do mapowania, nawet jeśli takowe wykona się prawie tak samo. To jest względna 

wydajność. Ludzie nie będą spędzać czasu ani wysiłku na dziesiątym najlepszym produkcie, gdy mają 

dostęp do najlepszych. Nie jest to przypadek, w którym ilość może nadrobić jakość: dziesięć 

przeciętnych narzędzi mapowania nie zastąpi jednego dobrego. Gdy konsumenci dbają głównie o 

względną wydajność, nawet niewielka różnica umiejętności lub wysiłku lub szczęścia może prowadzić 

do tysiąckrotnej lub milionowej różnicy w zarobkach. W 2013 roku na rynku pojawiło się wiele aplikacji 

ruchu drogowego, ale Google ocenił tylko jeden, Waze, który warto kupić za ponad miliard dolarów. 

Dlaczego Zwycięzca bierze wszystko  i wygrywa? 

Dlaczego rynki zwycięzców są teraz bardziej powszechne? Zmiany w technologii dla produkcja i 

dystrybucja, w szczególności te trzy zmiany: 

a) digitalizacja coraz większej ilości informacji, towarów i usług, 

b) ogromną poprawę telekomunikacji i, w mniejszym stopniu, transportu, oraz 

c) wzrost znaczenia sieci i standardów. 

Albert Einstein powiedział kiedyś, że czarne dziury to miejsce, w którym Bóg dzielił się przez zero, co 

stworzyło dziwną fizykę. Podczas gdy koszty krańcowe dóbr cyfrowych nie zbliżają się do zera, są na 

tyle blisko, aby stworzyć dość dziwną ekonomię. Jak omówiono w części 3, dobra cyfrowe mają 

znacznie niższe krańcowe koszty produkcji niż towary fizyczne. Bity są tańsze niż atomy, nie mówiąc o 

pracy ludzkiej. Cyfryzacja tworzy rynki zwycięzców dla wszystkich, ponieważ, jak zauważono powyżej, 

ograniczenia dotyczące pojemności cyfrowych dóbr cyfrowych stają się coraz bardziej nieistotne. 

Pojedynczy producent ze stroną internetową może zasadniczo zaspokajać popyt milionów, a nawet 



miliardów klientów. domowe wideo YouTube Jenna Marbles za „Jak oszukać ludzi do myślenia, że 

jesteś przystojny”, aby przyjmować jedną szalenie udany przykład, zdobył 5,3 miliona wyświetleń 

tydzień ona pisał go w lipcu 2010.13 Ona teraz zarobił miliony dolarów od ponad miliard oglądanie z 

jej filmy na całym świecie. Każdy cyfrowy projektant aplikacji, nie ważne jak skromne jest jego biura 

lub jego personel, jak małe, prawie automatycznie staje się mikro-wielonarodowy, osiągając 

globalnych odbiorców z prędkością, która byłaby nie do pomyślenia w pierwszym wieku maszyn. Z kolei 

ekonomia usług osobistych (opieka pielęgniarska) lub praca fizyczna (ogrodnictwo) są bardzo różne, 

ponieważ każdy dostawca, niezależnie od tego, czy jest wykwalifikowany czy pracowity, może 

zaspokoić tylko niewielki ułamek ogólnego popytu na rynku. Kiedy działanie przechodzi z drugiej 

kategorii do pierwszej, tak jak to miało miejsce w przypadku przygotowania podatkowego, ekonomia 

zmienia się w stronę wyników zwycięzcy. Co więcej, obniżenie cen, tradycyjne schronienie dla 

produktów drugiego poziomu, jest mało przydatne każdy, kogo jakość nie jest już w najlepszym lub na 

świecie. Towary cyfrowe mają ogromne korzyści skali, co daje liderowi rynkowemu ogromną przewagę 

kosztową i możliwość pokonywania cen każdego konkurenta przy jednoczesnym osiągnięciu dobrego 

zysku. Po pokryciu kosztów stałych każda wyprodukowana niewielka jednostka kosztuje bardzo 

niewiele. 

Ulepszenia w telekomunikacji: dotrzyj i dotknij więcej osób 

Po drugie, rynki zwycięzców biorących udział w rynku zostały również wzmocnione przez ulepszenia 

technologiczne w telekomunikacji i transporcie, które również poszerzają rynek, do którego mogą 

dotrzeć osoby i firmy. Kiedy jest wiele małych lokalnych rynków, w każdym może być "najlepszy" 

dostawca, a ci lokalni bohaterowie często mogą zarobić dobre dochody. Jeśli te rynki scalą się w jeden 

globalny rynek, najlepsi producenci mają szansę na zdobycie większej liczby klientów, podczas gdy 

kolejni najlepsi wykonawcy stają wobec trudniejszej konkurencji ze wszystkich stron. Podobna 

dynamika ma zastosowanie, gdy technologie takie jak Google czy nawet silnik rekomendacji Amazon 

zmniejszają koszty wyszukiwania. Nagle drugorzędni producenci nie mogą już liczyć na ignorancję 

konsumentów lub bariery geograficzne w celu ochrony swoich marż. Technologie cyfrowe pomogły w 

przejściu na rynki zwycięzców, biorąc pod uwagę wszystkie produkty, nawet w przypadku produktów, 

które według nas nie miałyby statusu supergwiazd. W tradycyjnym sklepie z aparatem, kamery 

zazwyczaj nie są na pierwszym miejscu w porównaniu z numerem dziesiątym. Ale sprzedawcy online 

ułatwiają wystawianie produktów w kolejności według ocen klientów lub filtrowanie wyników w celu 

uwzględnienia tylko produktów z każdą możliwą pożądaną funkcją. Produkty o niższej pozycji w 

rankingu lub tylko dziewięć z dziesięciu pożądanych funkcji otrzymują nieproporcjonalnie niższą 

sprzedaż nawet przy niewielkich różnicach w jakości, wygodzie czy cenach. Cyfrowa klasyfikacja i 

filtrowanie powodują nieproporcjonalne zwroty nawet na rynkach pracy w zawodach, karierach innych 

niż supergwiazda. Firmy zdigitalizowały swoje procesy rekrutacyjne i używają zautomatyzowanych 

filtrów, aby oszukać powódź kandydatów. Na przykład firmy mogą łatwo wyłapać wszystkich 

kandydatów, którzy nie mają wykształcenia wyższego jako zwykły cel, nawet jeśli praca nie wymaga 

kształcenia w college'u. Może to wzmocnić ułamek umiejętnej zmiany technicznej w potok 

gwiazdorstwa dla szczęśliwców. Podobnie, kandydat na stanowisko wznawia tęsknotę, że wymagania 

modne mogą zostać odrzucone, nawet jeśli 90-procentowy kandydat mógłby być gwieździstym 

pracownikiem. 

Sieci i standardy: wartość skali 

Po trzecie, rosnące znaczenie sieci (takich jak Internet lub sieci kart kredytowych) i interoperacyjne 

produkty (takie jak komponenty komputerowe) mogą również tworzyć rynki, które są najlepsze dla 

zwycięzców. Tak jak niskie koszty krańcowe generują korzyści skali po stronie produkcji, sieci mogą 

tworzyć "ekonomiczną skalę skali popytu", którą ekonomiści czasami nazywają efektami sieci. Widzimy 



ich w pracy, gdy użytkownicy preferują produkty lub usługi, do których uciekają się inni ludzie. Jeśli 

Twoi znajomi będą w kontakcie za pośrednictwem Facebooka, to również sprawi, że Twój Facebook 

stanie się bardziej atrakcyjny. Jeśli następnie dołączysz do Facebooka, witryna stanie się również 

bardziej wartościowa dla Twoich znajomych. Czasami efekty sieciowe są pośrednie. Możesz 

wykonywać połączenia telefoniczne równie dobrze do osób korzystających z iPhone'a lub telefonu z 

systemem Android. Jednak całkowita liczba użytkowników na danej platformie wpływa na twórców 

aplikacji: większa sieć użytkowników przyciągnie więcej programistów lub zachęci twórców aplikacji do 

inwestowania więcej w daną platformę. Im więcej aplikacji jest dostępnych dla danego telefonu, tym 

większa jest jego atrakcyjność dla użytkowników. Tak więc, na twoje korzyści z zakupu jednego lub 

drugiego będzie miała wpływ liczba innych użytkowników, którzy kupują ten sam produkt. Gdy 

ekosystem aplikacji Apple jest silny, kupujący będą chcieli kupić tę platformę, przyciągając jeszcze 

więcej programistów. Ale przeciwna dynamika może rozwikłać dominujący standard, podobnie jak w 

przypadku platformy Apple Macintosh w połowie lat dziewięćdziesiątych. Podobnie jak niskie koszty 

krańcowe, efekty sieciowe mogą tworzyć zarówno zwycięzców biorących udział w rynku, jak i dużych 

turbulencji 

Społeczna akceptacja supergwiazd 

Oprócz zmian technicznych, które uległy zwiększonej cyfryzacji, telekomunikacji, sieciom i innym 

czynnikom, które tworzą produkty i firmy związane z supergwiazdą, istnieje więcej aspektów pracy 

związanych z podwyższaniem rekompensaty za supergwiazdę dla osób. W niektórych przypadkach 

spadły bariery kulturowe dotyczące bardzo dużych pakietów płac. Dyrektorzy generalni, dyrektorzy 

finansowi, aktorzy i zawodowi sportowcy mogą być bardziej skłonni żądać 7- lub nawet 8-

procentowych odszkodowań. Im więcej osób dostaje te oferty, powstaje pozytywna pętla sprzężenia 

zwrotnego: innym osobom łatwiej jest wysyłać podobne żądania. W rzeczywistości sama koncentracja 

bogactwa może stworzyć to, co Frank i Cook nazywają "głębokimi kieszeniami" na zwycięzców, którzy 

biorą wszystko na siebie. Jak zauważył znakomity ekonomista Alfred Marshall, "bogaty klient, którego 

reputacja lub majątek jest zagrożony, nie będzie liczyć zbyt wysokiej ceny, aby zapewnić usługi 

najlepszym człowiekowi, jakiego może uzyskać". Jeśli media masowe pozwolą sportowcom OJ Simpson 

zarabia miliony, a następnie stać go na zapłacenie prawnikowi, jak miliony Alana Dershowitza, aby 

bronić go w sądzie, nawet jeśli usługi Dershowitza nie są replikowane do milionów ludzi takich jak 

Simpson. W pewnym sensie Dershowitz jest supergwiazdą przez pełnomocnika: korzysta z możliwości 

swoich supergwiazdorów, których praca została bardziej bezpośrednio wykorzystana przez cyfryzację 

i sieci. Prawa i instytucje również zmieniły się w sposób, który często zwiększa dochody supergwiazd. 

Najwyższa krańcowa stopa podatkowa wyniosła 90 procent w latach Eisenhowera i ponad 50 procent 

wcześniej w administracji Ronalda Reagana, ale spadła do 35 procent w 2002 r., Gdzie pozostała do 

końca 2012 r. Ta zmiana oczywiście zwiększyła dochody po opodatkowaniu Najczęściej zarabiający, 

badania sugerują, że może to również wpływać na raportowane dochody przed opodatkowaniem, 

motywując ludzi do cięższej pracy (ponieważ zatrzymują więcej każdego dolara, który zarabiają) i 

raportują więcej o ich faktycznych dochodach, zamiast szukać sposobów na ukrycie się lub schronienie 

(ponieważ koszty raportowania do organów podatkowych nie są tak wysokie jak wcześniej). 

Ograniczenia w handlu również zmalały. Podobnie jak tańsza telekomunikacja i transport, dzięki temu 

rynki stają się bardziej globalne, co pozwala międzynarodowym markom łatwiej konkurować z 

miejscowymi producentami i wypierać ich. Kiedy Kia pojechała Peterem Schreyerem z Audi w 2006 

roku, była sygnałem, że rynek utalentowanych projektantów samochodów jest coraz bardziej globalny, 

a nie lokalny. Chociaż 1% i 0,01% odnotowało rekordowy wzrost zarobków, gospodarka supergwiazd 

ma do czynienia z kilkoma przeciwnymi wiatrami. Być może najważniejszym z nich jest wzrost długiego 

ogona - zwiększona dostępność niszowych produktów i usług. Technologia nie tylko obniżyła koszty 

krańcowe; w wielu przypadkach obniżyła również koszty stałe, koszty zapasów i koszty poszukiwania. 



Każda z tych zmian czyni bardziej atrakcyjnym oferowanie większej różnorodności produktów i usług, 

wypełniając małe nisze, które wcześniej nie były wypełniane. Zamiast pojedynkować się z 

supergwiazdą, niektóre osoby i firmy szukają sposobów różnicowania swoich produktów, znalezienia 

lub stworzenia alternatywnej niszy, w której mogą być najlepszymi na świecie. J. K. Rowling jest 

autorem wartym miliardy dolarów, ale są też miliony innych autorów, którzy mają teraz szansę 

opublikować dla bardziej wyspecjalizowanej widowni liczącej kilka tysięcy lub nawet kilku stu 

czytelników. Amazon będzie przechowywać swoje książki i udostępnić je ludziom na całym świecie. 

Będzie to opłacalne dla Amazon, nawet jeśli byłoby to nieopłacalne dla każdej fizycznej księgarni, ze 

znacznie mniejszą grupą klientów, do przechowywania  książki. Nawet gdy technologia niszczy 

geografię - barierę chroniącą autorów przed światową konkurencją - otwiera specjalizację jako źródło 

różnicowania. Zamiast być tysięcznym najlepszym autorem książek dla dzieci na świecie, może być 

bardziej opłacalnym być numerem jeden w poradnikach naukowych dla ekologicznych 

przedsiębiorców lub Football Clock Management. Zasadą jest, że programiści stworzyli ponad 

siedemset tysięcy aplikacji na iPhone'a i Androida, a Amazon oferuje ponad dwadzieścia pięć milionów 

utworów. Jeszcze większa liczba postów na blogu, opowiadań na Facebooku i filmów z YouTube zostało 

stworzonych w gospodarce dzielenia się, tworząc wartość ekonomiczną, jeśli niekoniecznie 

bezpośrednie dochody ich twórców. Jak jednak widzieliśmy, możliwości tworzenia nowych produktów 

niekoniecznie wiążą się z dużymi zarobkami. Gospodarka superstar lub długofalowa z niskimi barierami 

wejścia to wciąż dużo więcej nierówności 

Naród Power Curve 

Gospodarka zdominowana przez zwycięskie rynki ma zupełnie inną dynamikę niż gospodarka 

przemysłowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jak omawialiśmy na początku rozdziału, zarobki 

murarzy będą różnić się znacznie mniej niż zarobki wszystkich twórców aplikacji, ale nie jest to jedyna 

różnica. Zamiast stabilnych udziałów w rynku, gdzie dochody i dochody odpowiadają proporcjonalnie 

do różnic w talencie i wysiłku, konkurencja na rynkach, na których zwycięzca bierze wszystko, będzie 

bardziej niestabilna i asymetryczna. Wielki ekonomista Joseph Schumpeter pisał o "twórczej 

destrukcji", w której każda innowacja nie tylko stworzyła wartość dla konsumentów, ale także 

zlikwidowała poprzedniego operatora. Zwycięzcy zwiększyli swoją skalę i zdominowali swoje rynki, ale 

z kolei byli narażeni na następną generację innowatorów. Obserwacja Schumpetera opisuje rynki 

oprogramowania, mediów i Internetu znacznie lepiej niż tradycyjne rynki produkcji i usług. Ponieważ 

coraz więcej branż staje się coraz bardziej zdigitalizowanych i połączonych siecią, możemy się 

spodziewać dynamicznej dynamiki Schumpetera. W gospodarce superstar dystrybucja dochodów nie 

jest po prostu bardziej rozproszona; ma zupełnie inny kształt. Nie chodzi tylko o to, że mała grupa na 

szczycie widzi duże wzrosty. To także zmiana w podstawowej strukturze dystrybucji. Kiedy dochody są 

w przybliżeniu proporcjonalne do bezwzględnych wyników, tak jak na przykładzie murarza, rozkład 

zarobków prawdopodobnie z grubsza odpowiada rozkładowi zdolności i wysiłku. Dla wielu cech 

człowiek spada w przybliżeniu wzdłuż normalnego rozkładu, znanego również jako rozkład Gaussa lub 

krzywa dzwonowa. Jest to przybliżona dystrybucja dla wzrostu, siły, szybkości, ogólnego IQ i 

najprawdopodobniej wiele innych cech, takich jak inteligencja emocjonalna, umiejętność zarządzania, 

a nawet staranność. Normalne rozkłady są bardzo powszechne (stąd nazwa) i mają intuicyjny wzór. 

Gdy poruszasz się dalej i dalej w dowolnym ogonie, liczba uczestników spada gwałtownie. Co więcej, 

średnia, mediana i tryb dystrybucji są takie same. "Średnia" osoba to także osoba w środku dystrybucji, 

jak również najbardziej typowy lub typowy typ osoby. Gdyby rozkład dochodów w Stanach 

Zjednoczonych był zgodny z rozkładem normalnym, wówczas średni dochód wzrósłby wraz ze średnim 

dochodem - ale oczywiście nie. Inną cechą rozkładu normalnego jest to, że kiedy odejdziecie od 

średniej, prawdopodobieństwo znalezienia kogokolwiek z ekstremalnymi cechami spada gwałtownie i 

wzrasta. Stosunek ludzi, którzy mają siedem stóp wzrostu do ludzi o wzroście sześciu i pół stopy, jest 



znacznie mniejszy niż stosunek osób o wzroście sześciu i pół stóp do ludzi o wzroście sześciu stóp. Tak 

więc bardzo niewielu ludzi jest w skrajności. Natomiast rynki supergwiazd (i długi ogon) są często lepiej 

opisywane przez prawo energetyczne lub krzywą Pareto, w której niewielka liczba osób zbiera 

nieproporcjonalnie dużą część sprzedaży. Często jest to reguła 80/20, w której 20 procent uczestników 

otrzymuje 80 procent zysków, ale może być bardziej ekstremalna niż ta.22 Na przykład, badania Erika 

i jego współautorów wykazały, że sprzedaż książek w Amazon była charakteryzuje się dystrybucją 

prawa energetycznego. Dystrybucje prawa mocy mają "gruby ogon", co oznacza, że 

prawdopodobieństwo ekstremalnych zdarzeń jest znacznie większe, niż można się spodziewać w 

normalnym rozkładzie. Są również "niezmienne w skali", co oznacza, że najlepiej sprzedająca się 

książka odpowiada za mniej więcej taki sam udział w sprzedaży dziesięciu największych książek, jak w 

pierwszej dziesiątce książek dla pierwszej setki, a najwyższa setka za najwyższą. tysiąc. Prawa sił opisują 

wiele zjawisk, od częstotliwości trzęsień ziemi po częstotliwość słów w większości języków. Opisują 

również dystrybucję sprzedaży książek, DVD, aplikacji i innych produktów informacyjnych. Inne rynki 

to mieszaniny różnych typów dystrybucji. Gospodarkę Stanów Zjednoczonych jako całość można opisać 

jako mieszaninę rozkładu logarytmiczno-normalnego (wariant klasycznego rozkładu normalnego) i 

prawa mocy, z prawem potęgowym dopasowującym dochody do najlepszych. Niektóre z naszych 

obecnych badań na temat MIT stara się lepiej zrozumieć przyczyny i konsekwencje tej mieszaniny, a 

także, w jaki sposób może ona ewoluować w miarę upływu czasu. Zmiana w podziale dochodu na 

dystrybucję prawa energetycznego miałaby ważne implikacje. Na przykład Kim Taipale, założyciel 

Stilwell Center for Advanced Studies w polityce naukowej i technologicznej, argumentował, że "era 

dystrybucji krzywej dzwonowej, która wspierała wybujałą społeczną klasę średnią, dobiegła końca i 

zmierzamy w kierunku dystrybucji prawa możliwości gospodarczych. Edukacja jako taka nie ma 

znaczenia. "Takie przesunięcie zakłóca nasze modele mentalne dla zrozumienia świata, większość z nas 

przyzwyczajona jest do rozumowania w odniesieniu do prototypu: politycy mówią o" przeciętnym 

wyborcy ", a menedżerowie marketingu mówią na temat "typowego konsumenta". Działa to dobrze w 

przypadku normalnych dystrybucji, gdzie najczęściej używana wartość jest bliska średniej lub, bardziej 

formalnie, tryb i średnia dystrybucji są takie same lub prawie takie same. Dystrybucja uprawnień do 

władzy jest na ogół znacznie, dużo wyższa niż mediana lub tryb.27 Na przykład w 2009 r. średnia pensja 

dla głównych graczy baseballa wynosiła 3,240,206, czyli około trzy razy więcej niż średnia pensja 

1.150.000,28 dolarów. oznacza, że kiedy dochód jest dystrybuowany zgodnie z prawem 

energetycznym, większość ludzi będzie poniżej średniej - żegnaj, Lake Wobegon! Ponadto, z czasem, 

średni dochód może wzrosnąć bez jakiegokolwiek wzrostu mediany dochodu lub lub to ważne, bez 

wzrostu dochodów dla większości ludzi. Dystrybucje energii elektrycznej nie tylko zwiększają 

nierówności dochodów; oni również mieszają się z naszymi intuicjami. 



IMPLIKACJE OBFITOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA 

W OSTATNICH CZTERECH częściach zobaczyliśmy, że drugi wiek maszyny zawiera paradoks. PKB nigdy 

nie był wyższy, a innowacja nigdy nie była szybsza, ale ludzie są coraz bardziej pesymistyczni w kwestii 

przyszłych standardów życia swoich dzieci. Skorygowany o inflację, łączna wartość netto na liście 

miliarderów Forbesa wzrosła ponad pięciokrotnie od 2000 r., Ale spadł dochód mediany gospodarstwa 

domowego w Ameryce. Statystyki ekonomiczne podkreślają dychotomię obfitości i rozprzestrzeniania 

się. Ekonomista Jared Bernstein, starszy człowiek w Centrum Budżetu i Priorytetów Polityki, zwrócił 

naszą uwagę na sposób, w jaki wydajność i zatrudnienie zostały rozdzielone, jak pokazano na rysunku 

11.1. Podczas gdy te dwie kluczowe statystyki ekonomiczne były śledzone przez większość okresu 

powojennego, pod koniec lat dziewięćdziesiątych zostały one oddzielone od produkcji. Produktywność 

nadal rosła, gdy zatrudnienie spadało. Współczynnik zatrudnienia do liczby ludności jest dziś niższy niż 

kiedykolwiek w ciągu co najmniej 20 lat, a realny dochód przeciętnego pracownika jest dziś niższy niż 

w latach 90. XX wieku. Tymczasem, podobnie jak wydajność, PKB, inwestycje przedsiębiorstw i zyski 

po opodatkowaniu są również rekordowo wysokie. W miejscu takim jak Dolina Krzemowa lub 

uniwersytet badawczy, jak MIT, szybkie tempo innowacji jest szczególnie łatwe do zauważenia. 

Startupy rozkwitają, bijąc nowych milionerów i miliarderów, podczas gdy laboratoria badawcze 

wymyślają zadziwiające nowe technologie, takie jak te, które widzieliśmy we wcześniejszych 

rozdziałach. Jednocześnie jednak coraz więcej osób boryka się z trudnościami finansowymi: studenci 

borykają się z ogromnym zadłużeniem, nowi absolwenci mają trudności ze znalezieniem nowych miejsc 

pracy, a miliony zadłużają się, by tymczasowo utrzymać poziom życia. W tej części omówimy trzy ważne 

pytania dotyczące przyszłości nagrody i rozszerzenie. Po pierwsze, czy nagroda obezwładni 

rozszerzenie? Po drugie, czy technologia może nie tylko zwiększyć nierówności, ale także stworzyć 

bezrobocie strukturalne? Po trzecie, co z globalizacją, drugą wielką siłą przemieniającą gospodarkę - 

czy może wyjaśnić ostatnie spadki płac i zatrudnienia? 

Co jest większe, Obfitość czy Rozprzestrzenienie? 

Dzięki technologii tworzymy bardziej obfity świat, w którym uzyskujemy coraz więcej mocy dzięki 

mniejszym nakładom, takim jak surowce, kapitał i praca. W nadchodzących latach nadal będziemy 

czerpać korzyści z rzeczy stosunkowo łatwych do zmierzenia, takich jak wyższa produktywność i rzeczy, 

które są mniej podatne na metryki, takie jak wzrost, jaki uzyskujemy dzięki darmowym towarom 

cyfrowym. W poprzednim akapicie opisano naszą obecną nagrodę w suchym słownictwie 

ekonomicznym. To wstyd i trzeba go poprawić - zjawisko tak fundamentalne i cudowne zasługuje na 

lepszy język. "Bounty" nie oznacza po prostu taniej dóbr konsumpcyjnych i pustych kalorii. Jak 

zauważyliśmy w części 7, oznacza to jednocześnie większy wybór, większą różnorodność i wyższą jakość 

w wielu dziedzinach naszego życia. Oznacza to operację serca bez złamania mostka i otwarcia jamy 

klatki piersiowej. Oznacza stały dostęp do najlepszych nauczycieli na świecie połączony ze 

spersonalizowaną samooceną, dzięki której uczniowie wiedzą, jak dobrze opanowują materiał. 

Oznacza to, że gospodarstwa domowe muszą przeznaczyć mniejszy całkowity budżet na artykuły 

spożywcze, samochody, odzież i narzędzia. Oznacza to powrót słuchu do osób niesłyszących i 

ostatecznie do niewidomych. Oznacza to mniejszą potrzebę pracy przy nudnych, powtarzalnych 

zadaniach i więcej możliwości twórczej i interaktywnej pracy. Wszystkie przejawy postępu opierają się 

przynajmniej częściowo na technologiach cyfrowych. W połączeniu z systemami politycznymi i 

ekonomicznymi oferującymi ludziom wybory zamiast ich blokowania, postęp technologiczny jest 

niesamowitym silnikiem doskonałości i dobroci. Jest to również rozprzestrzenianie napędzające silnik, 

powodujące coraz większe różnice w czasie w obszarach, na których nam zależy - bogactwo, dochody, 

standardy życia i możliwości awansu. Niektóre z tych tendencji (szczególnie rosnące nierówności) są 

również widoczne w innych krajach. Chcemy, aby postęp w technologiach cyfrowych był rosnącą falą, 



która uniosła wszystkie łodzie na wszystkich obszarach, ale tak nie jest. Technologia z pewnością nie 

jest jedyną siłą powodującą ten wzrost, ale jest jedną z głównych. Dzisiejsze technologie informacyjne 

faworyzują bardziej wykwalifikowanych pracowników o niższych kwalifikacjach, zwiększają zwroty do 

właścicieli kapitału nad pracą i zwiększają korzyści, jakie supergwiazdy mają nad wszystkimi. Wszystkie 

te trendy zwiększają się pomiędzy tymi, którzy mają pracę, a tymi, którzy tego nie robią, pomiędzy 

wysoko wykwalifikowanymi i wykształconymi pracownikami a mniej zaawansowanymi, pomiędzy 

supergwiazdami a resztą nas. Dla nas jest jasne, ze wszystkiego, co widzieliśmy i czego ostatnio się 

nauczyliśmy, że wszystkie inne są równe, przyszłe technologie będą miały tendencję do zwiększania 

zasięgu, tak jak zwiększą nagrodę. Fakt, że technologia przynosi zarówno nagrodę, jak i rozprzestrzenia, 

i przynosi więcej zarówno w czasie, prowadzi do ważnego pytania: skoro jest tak dużo nagród, czy 

powinniśmy się przejmować rozprzestrzenianiem? Innymi słowy, możemy rozważyć wzrost 

nierówności mniejszym problemem, jeśli ludzie na dole będą również widzieli poprawę swojego życia 

dzięki technologii. Nierówności dochodów i inne środki rozprzestrzeniania się rosną, ale nie wszyscy są 

przekonani, że to jest problem. Niektórzy obserwatorzy posuwają się naprzód do tego, co 

nazwalibyśmy argumentem "silnej nagrody", który zasadniczo mówi, że koncentracja na 

rozprzestrzenianiu się jest myląca i niewłaściwa, ponieważ nagroda jest ważniejszym zjawiskiem i 

istnieje nawet na samym końcu rozprzestrzeniania się. Ten argument potwierdza, że wysoko 

wykwalifikowani pracownicy odsuwają się od reszty - i że supergwiazdy ciągną tak daleko, że są poza 

zasięgiem wzroku - ale potem zasadniczo pytają: "I co z tego? Dopóki życie gospodarcze wszystkich 

ludzi poprawia się, dlaczego mielibyśmy się przejmować, jeśli niektórzy stają się coraz lepsi? "Jak 

argumentował ekonomista Harvard Greg Mankiw, ogromny dochód osiągnięty przez" jeden procent 

"niekoniecznie jest problemem, jeśli odzwierciedla sprawiedliwe pustynie ludzi, którzy tworzą wartość 

dla wszystkich. Kapitalistyczne systemy ekonomiczne działają częściowo dlatego, że stanowią silną 

zachętę dla innowatorów: jeśli twoja oferta odnosi sukces na rynku, zdobędziesz przynajmniej część 

nagród finansowych. A jeśli twoja oferta się powiedzie jak szalona, nagrody mogą być ogromne. Kiedy 

te zachęty działają dobrze (i nie robią takich rzeczy, jak dostarczanie ogromnych, pozbawionych ryzyka 

nagród osobom podejmującym nieodpowiednie ryzyko w ramach systemu finansowego), korzyści 

mogą być zarówno duże, jak i szerokie: innowatorzy poprawiają jakość życia wielu osób, których zakupy 

łącznie stanowią bogaty innowator. Wszyscy odnoszą korzyści, nawet jeśli nie wszystkie korzyści są 

takie same. Przemysł high-tech oferuje wiele przykładów tego szczęśliwego zjawiska w działaniu. 

Przedsiębiorcy tworzą urządzenia, witryny, aplikacje i inne towary i usługi, które cenimy. Kupujemy i 

używamy ich w dużych ilościach, a przedsiębiorcy cieszą się ogromnym sukcesem finansowym. To nie 

jest dysfunkcjonalny wzór; to jest korzystne. Jak ujął to ekonomista Larry Summers, "przypuśćmy, że 

Stany Zjednoczone miały jeszcze 30 osób takich jak Steve Jobs. . . . Musimy uznać, że element tej 

nierówności jest drugą stroną udanej przedsiębiorczości; to z pewnością coś, co chcemy zachęcić. 

"Szczególnie chcemy go zachęcić, ponieważ, jak widzieliśmy w części 6, postęp technologiczny 

zazwyczaj pomaga nawet najbiedniejszym ludziom na całym świecie. Dokładne badania wykazały, że 

innowacje, takie jak telefony komórkowe, poprawiają dochody, zdrowie i inne dobro osoby. Ponieważ 

prawo Moore'a nadal obniża koszty i zwiększa możliwości tych urządzeń, korzyści, jakie przynoszą, 

będą nadal się sumować. Jeśli argument silnej kłótni jest poprawny, nie mamy nic ważnego do 

zmartwienia, kiedy wchodzimy głębiej w drugi wiek maszyny. Ale czy to prawda? Chcielibyśmy, żeby 

tak było, ale tak nie jest. Jak widzieliśmy w części 9 i 10, dane są dość jasne, że wiele osób w Stanach 

Zjednoczonych i gdzie indziej z czasem traci na znaczeniu, nie tylko w stosunku do innych, ale w 

wartościach bezwzględnych. W Ameryce dochody przeciętnego pracownika są niższe w rzeczywistych 

dolarach niż w 1999 r., A historia w dużej mierze powtarza się, gdy patrzymy na gospodarstwa domowe 

zamiast na indywidualnych pracowników, lub całkowite bogactwo zamiast rocznego dochodu. Wiele 

osób pozostaje w tyle, gdy technologia wyprzedza wyścig. Niektórzy zwolennicy silnej argumentacji za 

bounty uważają, że chociaż te spadki są prawdziwe, to jednak są one mniej ważne niż niezmierzone 



obniżki cen, ulepszenia jakości i inne korzyści, których doświadczamy. Ekonomiści Donald Boudreaux i 

Mark Perry napisali, że: 

Wydatki gospodarstw domowych na wiele "podstaw" życia współczesnego - żywność w domu, 

samochody, odzież i obuwie, wyposażenie i sprzęt gospodarstwa domowego oraz mieszkania i zakłady 

- spadły z 53% rozporządzalnego dochodu w 1950 r. Do 44% w 1970 r. Do 32% dzisiaj . . . [i] ilości i 

cechy tego, co konsumują zwykli Amerykanie, są bliższe bogactwu Amerykanów niż przed 

dziesięcioleciami. Rozważ produkty elektroniczne, na które każdy nastolatek klasy średniej może sobie 

pozwolić - iPhony, iPady, iPody i laptopy. Nie są one gorsze od elektronicznych gadżetów używanych 

obecnie przez najlepszych 1% amerykańskich dochodów i często są dokładnie to samo." 

Perry dodaje, że "dzięki innowacjom i technologii. . . wszyscy Amerykanie (szczególnie grupy o niskich 

dochodach i o średnich dochodach) są dziś lepsi niż w jakimkolwiek poprzednim okresie. "5 W 

przeglądzie krajowym i gdzie indziej Scott Winship of the Brookings Institution przedstawił podobne 

punkty. To są intrygujące argumenty. Szczególnie podoba nam się wgląd w to, że przeciętny pracownik 

jest dziś znacznie ważniejszy niż jego odpowiednik we wcześniejszych generacjach właśnie z powodu 

korzyści płynących z innowacji i technologii. W przypadku wszelkich informacji związanych z 

informacją, mediami, komunikacją i obliczeniami, ulepszenia są tak duże, że trudno je uwierzyć z 

perspektywy czasu lub z góry przewidzieć. A nagroda nie kończy się na tym: postęp technologiczny 

powoduje również wzrost kosztów i jakości w innych obszarach, takich jak żywność i narzędzia, które 

mogą nie wydawać się zaawansowane technologicznie na powierzchni, ale w rzeczywistości są, gdy 

patrzysz pod maską. Te punkty mają wartość, ale nie jesteśmy przekonani, że ludzie w niższych 

zakresach rozprzestrzeniania robią dobrze. Po pierwsze, niektóre krytyczne przedmioty, które (i 

wszyscy inni) chcieliby kupić, stają się z czasem coraz droższe. Zjawisko to zostało dobrze 

podsumowane w badaniach Jareda Bernsteina, który porównał wzrost mediany dochodów rodziny w 

latach 1990 i 2008 ze zmianami w kosztach zakwaterowania, opieki zdrowotnej i uczelni. Odkrył, że 

podczas gdy w tym czasie dochód rodziny wzrósł o około 20 procent, ceny mieszkań i uczelni wzrosły 

o około 50 procent, a opieka zdrowotna o ponad 150 procent. Ponieważ w ostatnich latach dochody 

amerykańskich realnych mediany spadały, porównania te byłyby jeszcze bardziej niekorzystne, gdyby 

powtórzyły się w późniejszych okresach czasu niż w latach 1990-2008. Jednak amerykańskie 

gospodarstwa domowe wydają pieniądze, wiele z nich pozostaje bez poduszki finansowej. Ekonomiści 

Annamaria Lusardi, Daniel J. Schneider i Peter Tufano przeprowadzili w 2011 roku badanie, w którym 

pytano ludzi o "ich zdolność do wymyślenia 2 000 $ w 30 dni". Ich odkrycia są niepokojące. Doszli do 

wniosku, że "około jedna czwarta Amerykanów zgłasza, że na pewno nie byliby w stanie wymyślić 

takich funduszy, a dodatkowe 19% zrobiłoby to, opierając się, przynajmniej częściowo, na zastawieniu 

lub sprzedaży majątku lub zaciągnięciu pożyczek. . . . Innymi słowy, odkrywamy, że prawie połowa 

Amerykanów jest niestabilna finansowo. . . . Znaczna część pozornie "klasy średniej" Amerykanów. . . 

osądzić, że są niestabilne finansowo . Inne dane - o wskaźnikach ubóstwa, dostępie do opieki 

zdrowotnej, liczbie osób, które chcą pełnoetatowych miejsc pracy, ale mogą znaleźć pracę w 

niepełnym wymiarze godzin, i tak dalej - potwierdzają wrażenie, że podczas gdy korzyści ekonomiczne 

z technologii są realne, niewystarczające, aby zrekompensować ogromny wzrost spreadu. A wzrosty te 

nie wynikają wyłącznie z Wielkiej Recesji, ani z niedawnego lub przejściowego zjawiska. To, że wielu 

Amerykanów ma do czynienia ze stagnacją i spadającymi dochodami, jest wystarczająco złe, ale teraz 

łączy się ze zmniejszającą się mobilnością społeczną - coraz mniejszą szansą, że dzieci urodzone w 

dolnym końcu rozprzestrzeniania się uciekną od okoliczności i będą poruszać się w górę przez całe życie 

i kariery. Ostatnie badania jasno pokazują, że amerykańskie marzenie o mobilności w górę, które było 

realne we wcześniejszych generacjach, dziś znacznie się zmniejsza. Aby wziąć tylko jeden przykład, 

badanie podatku dochodowego w USA z 1987 r. Na rok 2009 przeprowadzone przez ekonomistów 

Jasona DeBackera, Bradleya Heima i ich kolegów wykazało, że trzydzieści pięć tysięcy gospodarstw, 



które studiowali, utrzymywało się w przybliżeniu w tym samym porządku, co najbogatsze. najsłabiej 

rok po roku, z niewielkimi zmianami, nawet gdy różnice w dochodach gospodarstw domowych rosły z 

czasem. Niedawno socjolog Robert Putnam zilustrował, w jaki sposób Amerykanie w miastach takich 

jak Port Clinton w stanie Ohio (jego miasto rodzinne), warunki ekonomiczne i perspektywy pogorszyły 

się w ostatnich dziesięcioleciach dla dzieci rodziców posiadających jedynie wykształcenie wyższe, 

nawet jeśli poprawili się na studia -edukowane rodziny. Dokładnie to spodziewamy się, ponieważ 

przyśpieszone zostaną techniczne zmiany techniczne. Wielu Amerykanów uważa, że nadal żyją w kraju 

możliwości - kraju, który oferuje największe szanse rozwoju gospodarczego. Ale tak już nie jest. Jak 

podsumowuje The Economist: "W czasach Horatio Alger Ameryka była bardziej płynna niż Europa. 

Teraz nie jest. Wykorzystując jednopokoleniowe miary mobilności społecznej - ile dochodu ojca ma 

wpływ na jego dorosłego syna - Ameryka ma połowę tak samo jak kraje skandynawskie i mniej więcej 

tyle samo, co Wielka Brytania i Włochy, miejsca najmniej mobilne w Europie. jest nie tylko duży, ale 

także samonapędzający się. Zbyt często ludzie na dole i na środku przebywają tam, gdzie pracują, a 

rodziny pozostają zamknięte przez pokolenia. To nie jest zdrowe dla gospodarki czy społeczeństwa. 

Byłoby nawet niezdrowo, gdyby rozprzestrzenianie miało zmniejszyć nagrodę - gdyby nierówność i jej 

konsekwencje w jakiś sposób uniemożliwiły postęp technologiczny, uniemożliwiając nam czerpanie 

wszelkich potencjalnych korzyści z nowego wieku maszyny. Chociaż powszechnym argumentem jest 

to, że wysoki poziom nierówności może motywować ludzi do cięższej pracy, pobudzając ogólny wzrost 

gospodarczy, nierówność może również hamować wzrost. W 2012 r. Ekonomista Daron Acemoglu i 

politolog James Robinson opublikowali Why Nations Fail, obszerne sprawozdanie z setek lat historii, 

mające na celu odkrycie, jak głosi podtytuł książki, "źródeł władzy, dobrobytu i ubóstwa". Według 

Acemoglu i Robinson, prawdziwe pochodzenie to nie geografia, zasoby naturalne czy kultura. Zamiast 

tego są to instytucje takie jak demokracja, prawa własności i praworządność; inkluzywne przynoszą 

dobrobyt, a ekologiczne - te, które uginają gospodarkę i zasady gry w służbie ugruntowanej elity - 

przynoszą ubóstwo. Autorzy przedstawiają przekonujący przypadek, a kiedy zwracają uwagę na obecny 

stan Ameryki, oferują ważne wglądy i przestrogi: 

Dobrobyt zależy od innowacji i marnujemy nasz innowacyjny potencjał, jeśli nie zapewniamy równych 

szans wszystkim: nie wiemy, skąd będą pochodzić kolejne Microsoft, Google czy Facebook, a jeśli 

osoba, która to zrobi, idzie do nieudanej szkoły i nie może dostać się na dobry uniwersytet, szanse, że 

stanie się rzeczywistością, są znacznie zmniejszone. . . . Stany Zjednoczone wygenerowały tak wiele 

innowacji i wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 200 lat, ponieważ w dużej mierze nagradzały 

innowacje i inwestycje. Nie stało się to w próżni; był wspierany przez konkretny zestaw politycznych 

instytucji politycznych, które uniemożliwiały elicie lub innej wąskiej grupie monopolizowanie władzy 

politycznej i wykorzystywanie jej dla własnych korzyści i kosztem społeczeństwa. Oto więc obawa: 

nierówności ekonomiczne doprowadzą do większej nierówności politycznej, a ci, którzy zostaną 

politycznie wzmocnieni, wykorzystają to, aby uzyskać większą przewagę ekonomiczną, układając karty 

na swoją korzyść i jeszcze bardziej pogłębiając nierówności gospodarcze - kwintesencję błędnego koła. 

I możemy być w środku tego. Ich analiza trafia na ostatni powód do zaniepokojenia dużą i rosnącą 

nierównością w ostatnich latach: może to doprowadzić do powstania ekstrakcyjnych instytucji, które 

spowolniłyby naszą podróż w drugą erę maszyny. Myślimy, że byłoby to coś więcej niż wstyd; byłaby 

bliższa tragedii. Uważamy również, w oparciu o prace Acemoglu i Robinsona i innych, że jest to 

prawdopodobny scenariusz. Zamiast być pewnym, że nagroda z technologii zrekompensuje więcej niż 

rozprzestrzenienie, który generuje, zamiast tego jesteśmy zaniepokojeni czymś bliskim rewersowi: że 

rozprzestrzenienie może faktycznie zmniejszyć nagrodę w nadchodzących latach. 

Bezrobocie technologiczne 



Widzieliśmy, że ogólny rynek gospodarki rośnie, ale niektórzy ludzie, nawet większość z nich, mogą być 

pogarszani przez postęp technologiczny. Ponieważ popyt spada na siłę roboczą, w szczególności na 

pracę o względnie niewykwalifikowanej pozycji, płace maleją. Ale czy technologia rzeczywiście może 

prowadzić do bezrobocia? Nie jesteśmy pierwszymi osobami, które zadają te pytania. W rzeczywistości 

byli dyskutowani energicznie, nawet gwałtownie, przez co najmniej dwieście lat. W latach 1811-1817 

grupa angielskich pracowników tekstylnych, których miejsca pracy były zagrożone przez 

zautomatyzowane krosna pierwszej rewolucji przemysłowej, zebrała się wokół prawdopodobnie 

mitycznej postaci podobnej do Robin Hooda, zwanej Ned Ludd, i zaatakowała młyny i maszyny, zanim 

została stłumiona przez brytyjski rząd. . Ekonomiści i inni badacze widzieli w ruchu luddystów wczesny 

przykład szerokiego i ważnego nowego wzoru: automatyzacja na wielką skalę wkraczająca do miejsca 

pracy i wpływająca na płace i perspektywy zatrudnienia. Badacze wkrótce wpadli do dwóch obozów. 

Pierwszy i największy argumentował, że choć postęp technologiczny i inne czynniki zdecydowanie 

powodują, że niektórzy pracownicy tracą pracę, zasadniczo twórcza natura kapitalizmu stwarza dla 

nich inne, zwykle lepsze możliwości. Bezrobocie jest zatem tylko tymczasowe i nie stanowi poważnego 

problemu. John Bates Clark (po którym medal dla najlepszego ekonomisty poniżej czterdziestego roku 

życia jest wymieniony) napisał w 1915 roku, że "W rzeczywistej [gospodarce], która jest bardzo 

dynamiczna, taka podaż bezrobotnych jest zawsze pod ręką, a nie jest ani możliwe [ani] normalne, że 

powinno być zupełnie nieobecne. Dobrobyt pracowników wymaga, aby postęp był kontynuowany i nie 

może tego robić bez tymczasowego wysiedlenia robotników ". W następnym roku politolog William 

Leiserson podjął ten argument dalej. Opisał bezrobocie jako coś zbliżonego do mirażu: "armia 

bezrobotnych nie jest już bezrobotna, niż strażacy, którzy czekają w domach straży pożarnej, aby 

zabrzmiał alarm, lub rezerwowa policja gotowa spełnić następne wezwanie." siły kapitalizmu, w 

skrócie, wymagały podaży gotowej siły roboczej, pochodzącej od ludzi przesiedlonych przez 

poprzednie przypadki postępu technologicznego. John Maynard Keynes był mniej pewny siebie, że 

rzeczy zawsze będą tak dobre dla robotników. Jego esej z 1930 r. "Ekonomiczne możliwości dla naszych 

wnuków", choć w większości optymistyczny, jasno określił pozycję drugiego obozu - że automatyzacja 

mogłaby w efekcie całkowicie zniechęcić ludzi do pracy, zwłaszcza jeśli coraz więcej rzeczy było 

zautomatyzowanych. Jego esej omawiał trudne czasy Wielkiego Kryzysu i przedstawiał przepowiednię: 

"Nękani jesteśmy nową chorobą, o której niektórzy czytelnicy mogli jeszcze nie słyszeć, ale o której 

usłyszą wiele lat przyjść - mianowicie bezrobocie technologiczne. Oznacza to, że bezrobocie, 

wynikające z odkrycia przez nas sposobów oszczędzania siły roboczej, przyspieszyło tempo, w którym 

możemy znaleźć nowe sposoby wykorzystania siły roboczej. " Rozszerzony bezrobotny Wielkiego 

Kryzysu zdawał się potwierdzać koncepcje Keynesa, ale ostatecznie złagodniał. Potem przyszła II wojna 

światowa i jej nienasycone żądania pracy, zarówno na polu bitwy, jak i przed domem, a zagrożenie 

bezrobociem technologicznym ustąpiło. Po zakończeniu wojny dyskusja o wpływie technologii na siłę 

roboczą została wznowiona i nabrała nowego życia po pojawieniu się komputerów. Komisja 

naukowców i teoretyków społecznych wystosowała list otwarty do prezydenta Lyndona Johnsona w 

1964 roku, argumentując, że: 

Rozpoczęła się nowa era produkcji. Zasady jego organizacji różnią się od zasad ery przemysłowej, 

ponieważ era epoki przemysłowej różniła się od tej w rolnictwie. Rewolucję cybernetyczną osiągnęła 

dzięki połączeniu komputera i automatycznej samoregulującej maszyny. W rezultacie powstaje system 

o niemal nieograniczonej zdolności produkcyjnej, który wymaga coraz mniejszej ilości pracy ludzkiej 

Laureat Nagrody Nobla, ekonomista Wassily Leontief, zgodził się, definitywnie stwierdzając w 1983 r., 

Że "rola człowieka jako najważniejszego czynnika produkcji musi spaść w taki sam sposób, w jaki rola 

koni w produkcji rolnej została najpierw zmniejszona, a następnie wyeliminowana przez wprowadzenie 

ciągników ". Jednak zaledwie cztery lata później zespół ekonomistów zebranych przez Narodową 



Akademię Nauk nie zgodził się z Leontiefem i sformułował jasne, wyczerpujące i optymistyczne 

oświadczenie w swoim raporcie" Technologia i zatrudnienie ": 

Poprzez obniżenie kosztów produkcji, a tym samym obniżenie ceny danego towaru na konkurencyjnym 

rynku, zmiany technologiczne często prowadzą do wzrostu popytu na produkty: większy popyt na 

produkty skutkuje zwiększoną produkcją, co wymaga więcej siły roboczej, kompensując wpływ redukcji 

zatrudnienia na zatrudnienie. wymagania pracy na jednostkę produkcji wynikające ze zmian 

technologicznych. . . . Historycznie i, jak sądzimy, w dającej się przewidzieć przyszłości, redukcja 

wymagań dotyczących siły roboczej na jednostkę produkcji, wynikająca z nowych technologii 

procesowych, była i będzie nadal przewyższana przez korzystny wpływ na zatrudnienie związany z 

ekspansją w całkowitej produkcji, która zazwyczaj występuje. 

Ten pogląd, że automatyzacja i inne formy postępu technologicznego w agregacie tworzą więcej miejsc 

pracy niż niszczą, zdominowały dyscyplinę ekonomii. Wierzyć, że jest inaczej, to ulegać "błędowi 

luddyckiemu". W ostatnich latach większość ludzi, którzy twierdzili, że technologia jest niszczycielem 

sieci, nie była ekonomistką głównego nurtu. Argument, że technologia nie może wytworzyć stałego 

bezrobocia strukturalnego, a nie tylko tymczasowe okresy bezrobocia w czasie recesji, opiera się na 

dwóch filarach: 1) teorii ekonomicznej i 2) historycznych dowodach z dwustu lat. Ale oba te elementy 

są mniej trwałe niż się początkowo pojawiają. Po pierwsze, teoria. Istnieją trzy mechanizmy 

ekonomiczne, które są kandydatami do wyjaśnienia bezrobocia technologicznego: nieelastyczny popyt, 

szybka zmiana i poważna nierówność. 

Jeśli technologia prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania siły roboczej, to jak zauważyli 

ekonomiści z panelu National Academy of Sciences, nie prowadzi to automatycznie do zmniejszenia 

popytu na siłę roboczą. Niższe koszty mogą prowadzić do niższych cen towarów, a niższe ceny 

prowadzą do większego popytu na towary, co może ostatecznie doprowadzić do wzrostu popytu na 

pracę. To, czy tak się stanie, zależy od elastyczności popytu, zdefiniowanej jako procentowy wzrost 

zapotrzebowania na każdy procent spadku ceny. W przypadku niektórych towarów i usług, takich jak 

opony samochodowe lub oświetlenie domowe, popyt był stosunkowo nieelastyczny, a zatem 

niewrażliwy na spadki cen. Obniżenie ceny sztucznego światła o połowę nie podważyło ilości światła 

potrzebnego konsumentom i firmom, więc całkowite przychody branży oświetleniowej spadły wraz ze 

wzrostem wydajności oświetlenia. W wielkim historycznym tropieniu, ekonomista William Nordhaus 

udokumentował, że technologia obniżyła cenę światła ponad tysiąc razy od czasów świec i 

wielorybniczych lamp oliwnych, pozwalając nam wydać znacznie mniej na pracę przy jednoczesnym 

uzyskaniu całego światła. potrzeba. Całe sektory gospodarki, a nie tylko kategorie produktów, mogą 

napotkać stosunkowo nieelastyczny popyt. Z biegiem lat rolnictwo i produkcja doświadczają spadek 

zatrudnienia, ponieważ stały się bardziej wydajne. Niższe ceny i poprawa jakości ich produktów nie 

doprowadziły do zwiększenia popytu na rekompensatę poprawy produktywności. Z drugiej strony, gdy 

popyt jest bardzo elastyczny, większa produktywność prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na więcej 

siły roboczej. Możliwość wystąpienia tego zjawiska w przypadku niektórych rodzajów energii została 

nazwana paradoksem Jevonsa: większa efektywność energetyczna może czasami prowadzić do 

większego całkowitego zużycia energii. Ale dla ekonomistów nie ma paradoksu, tylko nieunikniona 

implikacja elastycznego popytu. Jest to szczególnie powszechne w nowych branżach, takich jak 

technologie informacyjne. Jeżeli elastyczność jest dokładnie równa jednej (tj. 1% spadek ceny prowadzi 

do dokładnie 1-procentowego wzrostu ilości), wówczas całkowite przychody (cena razy ilość) 

pozostaną niezmienione. Innymi słowy, wzrost wydajności będzie dokładnie odpowiadał identycznemu 

wzrostowi popytu, aby wszyscy byli tak zajęci, jak przedtem. Elastyczność dokładnie jednego może 

wydawać się bardzo szczególnym przypadkiem, ale dobry (ale nie hermetyczny) argument można 

uczynić, że w dłuższej perspektywie to właśnie dzieje się w ogólnej gospodarce. Na przykład, spadające 



ceny żywności mogą zmniejszyć popyt na pracę w rolnictwie, ale zwalniają jedynie tyle pieniędzy, by 

móc je wydać gdzie indziej w gospodarce, aby utrzymać ogólne zatrudnienie. Pieniądze wydawane są 

nie tylko na zakup więcej istniejących towarów, ale także na nowo wynalezione produkty i usługi. Jest 

to sedno argumentu ekonomicznego, że bezrobocie technologiczne jest niemożliwe. Niezgoda 

Keynesa. Sądził, że na dłuższą metę popyt nie będzie idealnie nieelastyczny. Oznacza to, że zawsze 

niższe (skorygowane o jakość) ceny niekoniecznie oznaczają, że konsumowalibyśmy coraz więcej 

towarów i usług. Zamiast tego zostalibyśmy nasyceni i zdecydowaliśmy się konsumować mniej. 

Przewidywał, że doprowadzi to do radykalnego skrócenia czasu pracy do zaledwie piętnastu 

tygodniowo, ponieważ potrzeba mniej pracy, aby wyprodukować wszystkie towary i usługi, których 

wymagali ludzie. Trudno jednak uznać ten rodzaj technologicznego bezrobocia za problem 

ekonomiczny. W końcu w tym scenariuszu ludzie z definicji pracują mniej, ponieważ są nasyceni. 

"Problem ekonomiczny" niedoboru zostaje zastąpiony przez bardziej atrakcyjny problem, co zrobić z 

obfitym bogactwem i obfitym wypoczynkiem. Jak twierdził Arthur C. Clarke, "celem przyszłości jest 

pełne bezrobocie, więc możemy grać." Keynes bardziej interesował się krótkoterminowymi 

"niedostosowaniami", co prowadzi nas do drugiego, bardziej poważnego argumentu dla bezrobocia 

technologicznego: niezdolność naszych umiejętności, organizacji i instytucji do nadążania za zmianami 

technicznymi Kiedy technologia eliminuje jeden rodzaj pracy, a nawet potrzebę posiadania całej 

kategorii umiejętności, pracownicy ci będą musieli rozwinąć nowe umiejętności i znaleźć Oczywiście, 

to może zająć trochę czasu, a tymczasem mogą być bezrobotni Optymistyczna argumentacja 

utrzymuje, że jest to tymczasowe, w końcu gospodarka znajdzie nową równowagę, a pełne 

zatrudnienie zostanie przywrócone, ponieważ przedsiębiorcy wynajdują nowe firmy i siła robocza 

dostosowuje swój kapitał ludzki, ale co, jeśli proces ten zajmie dekadę? 25 A co, jeśli do tego czasu 

technologia znowu się zmieniła? Jest to możliwość, że Wassily Leontief miał na myśli artykuł z 1983 

roku, kiedy spekulował, że wielu pracowników może zostać trwale bezrobotnych, jak konie, które nie 

są w stanie dostosować się do wynalazku traktorów. Kiedy przyznaje się, że potrzeba czasu, aby 

pracownicy i organizacje przystosowali się do zmian technicznych, staje się jasne, że przyspieszenie 

zmian technicznych może doprowadzić do poszerzenia luk i zwiększenia możliwości bezrobocia 

technologicznego. Szybszy postęp technologiczny może ostatecznie przynieść większe bogactwo i 

dłuższą żywotność, ale wymaga również szybszych dostosowań zarówno przez ludzi, jak i instytucje. Z 

przeprosinami dla Keynesa, na dłuższą metę możemy nie być martwi, ale nadal będziemy potrzebować 

nowych miejsc pracy. Trzeci argument za bezrobociem technologicznym może być najbardziej 

niepokojący. Wykracza poza "tymczasowe" niedostosowania. Jak opisano szczegółowo w częściach 8 i 

9, ostatnie postępy w technologii stworzyły zwycięzców i przegranych poprzez zmiany techniczne, 

zmiany techniczne, a także rozprzestrzenianie się supergwiazd na rynkach dla zwycięzców. Zmniejszyło 

to popyt na niektóre rodzaje pracy i umiejętności. Na wolnym rynku ceny dostosowują się, by 

przywrócić równowagę między podażą a popytem, a nawet, że prawdziwe zarobki spadły na miliony 

ludzi w Stanach Zjednoczonych. Co do zasady pensja równowagowa może wynosić jednego dolara na 

godzinę dla niektórych pracowników, nawet jeśli inni pracownicy płacą tysiące razy więcej. Większość 

ludzi w krajach rozwiniętych nie uważa jednego dolara za godzinę życia płacy i nie spodziewa się, że 

społeczeństwo będzie wymagało od ludzi pracy przy tej pensji pod groźbą głodu. Co więcej, na 

ekstremalnych rynkach, na których zwycięzca bierze wszystko, płaca w równowadze może wynosić 

zero: nawet gdybyśmy zaproponowali, że będą śpiewać "Satisfaction" za darmo, ludzie woleliby płacić 

za wersję śpiewaną przez Micka Jaggera. Na rynku muzyki, Mick może teraz tworzyć cyfrowe kopie 

samego siebie, z którymi konkuruje . Płaca zbliżona do zera nie jest płaca wystarczająca. Racjonalni 

ludzie wolą szukać innego koncertu, patrzeć, patrzeć i patrzeć, niż polegać na płacy bliskiej zeru ich 

pożywienie. W związku z tym istnieje piętno na temat tego, jak niskie zarobki mogą zostać 

przeznaczone na pracę. Z kolei ten poziom może prowadzić do bezrobocia: osób, które chcą pracować, 

ale nie mogą znaleźć pracy. Jeśli ani pracownik, ani żaden przedsiębiorca nie są w stanie wymyślić 



takiego opłacalnego zadania wymaga umiejętności i umiejętności pracownika, a następnie pracownik 

ten będzie bezterminowo podejmował pracę bez pracy. Z biegiem czasu stało się tak z wieloma innymi 

wkładami do produkcji, które kiedyś były wartościowe, od oleju wielorybiego po pracę konia. Nie są 

już potrzebne w dzisiejszej gospodarce, nawet po zerowej cenie. Innymi słowy, tak jak technologia 

może tworzyć nierówności, może również powodować bezrobocie. Teoretycznie może to dotknąć dużą 

liczbę ludzi, nawet większość populacji, a nawet jeśli ogólny pieniądz gospodarczy rośnie. Więc to jest 

teoria, ale co z danymi? Przez większość z tych dwustu lat, odkąd technologia luddytu buntowała 

ogromnie, zwiększała wydajność dane pokazują, że zatrudnienie rosło wraz z produktywnością aż do 

końca dwudziesty wiek. Pokazuje to, że wydajność nie zawsze prowadzi do zniszczenia miejsc pracy. 

Kuszące jest również przypuszczenie, że wydajność w jakiś sposób nieuchronnie prowadzi do tworzenia 

miejsc pracy, jak twierdzą czasami twórcy technologii. Jednak dane pokazują również, że ostatnio 

wzrost zatrudnienia nie był zależny od wydajności w późnych latach dziewięćdziesiątych. Według 

Jareda Bernsteina anty-luddyci nazywają ten fakt "drapaczem głowy". Do jakiej historii powinniśmy 

kierować się od dwóch stuleci kończących się pod koniec lat 90. lub piętnastu lat od tamtego czasu? 

Nie możemy wiedzieć na pewno, ale nasze odczytywanie technologii mówi nam, że moc sił 

wykładniczych, cyfrowych i kombinatorycznych, jak również pojawienie się inteligencji maszynowej i 

inteligencji sieciowej, zapowiada jeszcze większe zakłócenia. 

Eksperyment  Android 

Wyobraź sobie, że jutro firma wprowadziła androidy, które mogą zrobić absolutnie wszystko, co 

pracownik ludzki może zrobić, w tym budowanie większej liczby androidów. Istnieje nieskończony 

zapas tych robotów i są one niezwykle tanie w zakupie i praktycznie darmowe. Pracują cały dzień, 

każdego dnia, bez załamywania. Najwyraźniej ekonomiczne konsekwencje takiego postępu byłyby 

głębokie. Przede wszystkim wydajność i wydajność będą rosły. Androidy obsługiwałyby farmy i fabryki. 

Żywność i produkty stałyby się znacznie tańsze w produkcji. Na konkurencyjnym rynku ich ceny byłyby 

zbliżone do kosztów ich surowców. Na całym świecie obserwujemy niesamowity wzrost ilości, 

różnorodności i przystępności ofert. Krótko mówiąc, androidy przyniosłyby ogromną nagrodę. 

Przyniosłoby to także poważne dyslokacje do siły roboczej. Każdy ekonomicznie racjonalny pracodawca 

preferowałby androidy, ponieważ w porównaniu ze status quo zapewniają one jednakową zdolność 

przy niższych kosztach. Więc bardzo szybko zastąpią większość, jeśli nie wszystkich, pracowników 

ludzkich. Przedsiębiorcy nadal będą rozwijać nowe produkty, tworzyć nowe rynki i znajdować firmy, 

ale będą obsadzać te firmy androidami zamiast ludźmi. Właściciele androidów i innych dóbr 

kapitałowych lub zasobów naturalnych uchwyciliby całą wartość w gospodarce i robiliby wszystko, co 

konsumowali. Ci, którzy nie mają majątku, mieliby tylko swoją pracę do sprzedania, a ich praca byłaby 

bezwartościowa. Ten eksperyment myślowy odzwierciedla rzeczywistość, że nie ma "żelaznego 

prawa", że postępowi technicznemu zawsze musi towarzyszyć tworzenie szerokiego zatrudnienia. 

Jedna niewielka zmiana w tym eksperymencie myślowym wyobraża sobie, że androidy mogą robić 

wszystko, co człowiek może zrobić, z wyjątkiem jednej umiejętności - powiedzmy gotowania. Wyniki 

ekonomiczne pozostałyby niezmienione, poza tym, że nadal istniałby człowiek-kucharz. Ponieważ 

byłoby tak wiele konkurencji dla tych miejsc pracy, jednak firmy, które zatrudniły kucharzy, mogły 

oferować dużo niższe płace i nadal zajmować otwarte pozycje. Całkowita liczba godzin spędzonych na 

gotowaniu w gospodarce pozostanie taka sama (przynajmniej tak długo, jak ludzie będą jeść w 

restauracjach), ale całkowita płaca płacona kucharzom spadnie. Jedynym wyjątkiem mogą być 

szefowie gwiazd z kombinacją umiejętności i reputacji, których nie da się powielić innym osobom. 

Superstars nadal będą w stanie dowodzić wysokimi zarobkami; inni kucharze nie. Tak więc oprócz 

przynoszenia ogromnej ilości nagród, androidy również znacznie zwiększyłyby rozrzut dochodów. Jak 

przydatne są te eksperymenty myślowe, które brzmią bardziej jak science fiction niż jakakolwiek 

obecna rzeczywistość? W pełni funkcjonalne humanoidalne androidy nie dudnią dziś w amerykańskich 



firmach. W rzeczywistości jeszcze nie istnieją, a do niedawna postępy były powolne w tworzeniu 

maszyn, które mogą zająć miejsca pracowników ludzkich w obszarach takich jak rozpoznawanie 

wzorców, złożona komunikacja, wykrywanie i mobilność. Ale, jak widzieliśmy, tempo postępu tutaj 

znacznie przyspieszyło w ostatnich latach. Im lepsze maszyny mogą zastąpić pracowników ludzkich, 

tym bardziej prawdopodobne jest, że obniżą zarobki ludzi o podobnych umiejętnościach. Lekcja 

płynąca z ekonomii i strategii biznesowej polega na tym, że nie chcesz konkurować z bliskimi 

substytutami, szczególnie jeśli mają przewagę kosztową. Ale w zasadzie maszyny mogą mieć bardzo 

różne mocne i słabe strony niż ludzie. Gdy inżynierowie pracują nad wzmocnieniem tych różnic, 

opierając się na obszarach, w których maszyny są silne, a ludzie są słabi, maszyny częściej będą 

uzupełniać ludzi, zamiast je zastępować. Wydajna produkcja może wymagać zarówno wkładu 

ludzkiego, jak i maszynowego, a wartość nakładów ludzkich wzrośnie, a nie zmniejszy się wraz ze 

wzrostem mocy maszyn. Drugą lekcją ekonomii i strategii biznesowej jest to, że świetnie jest być 

uzupełnieniem czegoś, co jest coraz liczniejsze. Co więcej, takie podejście jest bardziej 

prawdopodobne, aby stworzyć możliwości produkcji dóbr i usług, które nigdy nie mogłyby zostać 

stworzone przez niewykształconych ludzi lub maszyny, które po prostu naśladują ludzi. Te nowe towary 

i usługi zapewniają ścieżkę wzrostu wydajności oparty na zwiększonej produkcji, a nie na 

zmniejszonych nakładach. Tak więc, w bardzo realnym sensie, tak długo, jak istnieją niezaspokojone 

potrzeby i potrzeby na świecie, bezrobocie jest głośnym ostrzeżeniem, że po prostu nie myślimy 

wystarczająco mocno o tym, co należy robić. Nie jesteśmy wystarczająco kreatywni, jeśli chodzi o 

rozwiązywanie problemów, z jakimi mamy do czynienia, wykorzystując uwolniony czas i energię ludzi, 

których stare zadania zostały zautomatyzowane. Możemy zrobić więcej, aby wymyślać technologie i 

modele biznesowe, które zwiększają i wzmacniają wyjątkowe możliwości ludzi, aby tworzyć nowe 

źródła wartości, zamiast automatyzować te, które już istnieją. Jak omówimy dalej w następnych 

rozdziałach, jest to prawdziwe wyzwanie stojące przed naszymi decydentami, przedsiębiorcami i 

każdym z nas indywidualnie 

Alternatywne wyjaśnienie: Globalizacja 

Technologia to nie jedyna rzecz, która przekształca gospodarkę. Inną wielką siłą naszej ery jest 

globalizacja. Czy to może być powodem, dla którego mediany zarobków uległy stagnacji w Stanach 

Zjednoczonych i innych rozwiniętych gospodarkach? Wielu rozważnych ekonomistów przedstawiło 

właśnie ten argument. Historia jest jedną z korekt cen czynników. Oznacza to, że na jakimkolwiek 

jednolitym rynku konkurencja będzie miała tendencję do oferowania cen czynników produkcji - takich 

jak praca lub kapitał - do jednej wspólnej ceny. * W ciągu ostatnich kilku dekad niższe koszty 

komunikacji przyczyniły się do stworzenia jednego duży rynek globalny dla wielu produktów i usług. 

Firmy mogą identyfikować i zatrudniać pracowników z umiejętnościami, których potrzebują w 

dowolnym miejscu na świecie. Jeśli robotnik w Chinach może wykonywać tę samą pracę, co 

Amerykanin, to, co ekonomiści nazywają "prawem jednej ceny", wymaga, aby zarabiali w istocie te 

same płace, ponieważ rynek arbitrażu różni różnice, tak jak w przypadku innych towarów. To dobra 

wiadomość dla chińskiego pracownika i dla ogólnej efektywności ekonomicznej. Ale to nie jest dobra 

wiadomość dla amerykańskiego pracownika, który teraz musi stawić czoła konkurencji o niskich 

kosztach. Wielu ekonomistów przedstawiło dokładnie ten argument. Michael Spence w swojej 

genialnej książce The Next Convergence wyjaśnia, w jaki sposób integracja rynków globalnych 

prowadzi do ogromnych dyslokacji, szczególnie na rynkach pracy. Historia wyrównania ceny czynników 

daje przewidywalną prognozę: od amerykańskich producentów oczekuje się przesunięcia produkcji za 

granicę, gdzie koszty są niższe. I rzeczywiście zatrudnienie w przemyśle wytwórczym w Stanach 

Zjednoczonych spadło w ciągu ostatnich dwudziestu lat; ekonomiści David Autor, David Dorn i Gordon 

Hanson szacują, że konkurencja ze strony Chin może wyjaśnić jedną czwartą spadku zatrudnienia w 

USA. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej danym, historia globalizacji stanie się znacznie mniej 



przekonująca. Od 1996 r. Zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym w samych Chinach również spadło, 

przypadkowo o około 25%. To ponad trzydzieści milionów mniej chińskich pracowników w tym 

sektorze, nawet gdy produkcja wzrosła o 70 procent. Nie chodzi o to, że amerykańscy pracownicy są 

zastępowani przez chińskich robotników. Chodzi o to, że zarówno amerykańscy, jak i chińscy 

pracownicy stają się bardziej wydajni dzięki automatyzacji. W rezultacie oba kraje produkują więcej 

mocy przy mniejszej liczbie pracowników. Na dłuższą metę, największy wpływ automatyzacji może 

przypaść na pracowników, którzy nie są w Ameryce i innych rozwiniętych krajach, ale raczej na kraje 

rozwijające się, które obecnie polegają na taniej sile roboczej, aby uzyskać przewagę nad konkurencją. 

Jeśli usuniesz większość kosztów pracy z równania, instalując roboty i inne rodzaje automatyzacji, w 

dużej mierze zniknie przewaga konkurencyjna niskich zarobków. To już się zaczyna dziać. Terry Guo z 

Foxconn agresywnie instaluje setki tysięcy robotów, aby zastąpić taką samą liczbę pracowników. Mówi, 

że planuje kupić miliony kolejnych robotów w nadchodzących latach. Pierwsza fala trafia do fabryk w 

Chinach i na Tajwanie, ale kiedy branża staje się w znacznym stopniu zautomatyzowana, sprawa 

lokalizowania fabryki w kraju o niskich płacach staje się mniej przekonująca. Wciąż mogą istnieć 

korzyści logistyczne, jeśli lokalny ekosystem biznesowy jest silny, co ułatwia uzyskanie części 

zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i niestandardowych komponentów. Z czasem jednak 

bezwładność może zostać przezwyciężona dzięki korzyściom związanym z skróceniem czasu transportu 

gotowych produktów i bliższym kontaktowi z klientami, inżynierami i projektantami, wykształconymi 

pracownikami, a nawet regionami, w których praworządność jest silna. Może to przywrócić produkcję 

do Ameryki, jak podkreślają przedsiębiorcy tacy jak Rod Brooks. Podobny argument dotyczy poza 

produkcją. Na przykład, interaktywne systemy odpowiedzi głosowej automatyzują zadania w centrach 

telefonicznych. United Airlines odniosły sukces w dokonaniu takiego przejścia. Może to 

nieproporcjonalnie wpłynąć na pracowników o niskich dochodach w takich miejscach jak Indie i 

Filipiny. Podobnie, wielu lekarzy zwykle dyktowało swoje przesłanie za granicą, aby je przepisać. Ale 

coraz więcej osób jest zadowolonych z transkrypcji komputerowej. W coraz większej liczbie dziedzin 

inteligentne i elastyczne maszyny, a nie ludzie w innych krajach, są najbardziej opłacalnym źródłem 

"pracy". Jeśli spojrzeć na rodzaje zadań, które zostały przeniesione w ciągu ostatnich dwudziestu lat, 

widzicie, że wydają się być stosunkowo rutynowymi, dobrze skonstruowanymi zadaniami. Co ciekawe, 

są to właśnie zadania, które są najłatwiejsze do zautomatyzowania. Jeśli możesz dokładnie przekazać 

komuś dokładnie, co należy zrobić, możesz często napisać dokładny program komputerowy, który 

wykona to samo zadanie. Innymi słowy, offshoring to często tylko droga na drodze do automatyzacji. 

W dłuższej perspektywie niskie płace nie będą pasować do Prawa Moore'a.  Próba odepchnięcia 

postępu w technologii poprzez obniżenie płac to tylko tymczasowa ochrona. Nie jest bardziej 

zrównoważony niż popieranie legendy ludowej Johna Henry'ego o podnoszenie ciężarów, aby lepiej 

konkurować z młotem napędzanym parą. 



Nauka ścigania się z maszynami: zalecenia dla pojedynczych osób 

ROZMAWIAMY O NASZYCH wynikach badań i wnioskach z wieloma różnymi grupami, od zespołów 

wykonawczych po odbiorców audycji radiowych. Niemal za każdym razem jedno z pierwszych pytań 

brzmi: "Mam dzieci w szkole. Jak powinienem pomagać im w przygotowaniu się na przyszłość, którą 

opisujesz? "Czasami dzieci uczęszczają do college'u, czasami są w przedszkolu, ale pytanie jest takie 

samo. I nie tylko rodzice martwią się możliwościami kariery w drugim wieku maszyn. Sami studenci, 

liderzy organizacji, które mogą ich zatrudniać, edukatorzy, decydenci polityczni i wybrani urzędnicy, i 

wielu innych również zastanawiają się, jakie ludzkie umiejętności i umiejętności, jeśli w ogóle, będą 

nadal cenione, gdy technologia będzie się poprawiać. Najnowsza historia pokazuje, że trudno jest 

odpowiedzieć na to pytanie. Doskonała książka Franka Levy i Richarda Murnane The New Division of 

Labor była zdecydowanie najlepsza  w badaniach i przemyśleniach na ten temat, gdy wyszła w 2004 r., 

argumentując ten wzór jako rozpoznanie i złożona komunikacja to dwa szerokie obszary, w których 

ludzie nadal utrzymywaliby wysoki poziom ponad cyfrową siłą roboczą. Jak jednak widzieliśmy, nie 

zawsze tak było. Czy w związku z nadchodzącą technologią, czy pozostanie pokolenie we wszystkich 

dziedzinach, a przynajmniej w większości? Odpowiedź brzmi nie. Nawet w tych obszarach, gdzie 

maszyny cyfrowe znacznie wyprzedziły ludzi, ludzie nadal mają do odegrania ważną rolę. Brzmi to jak 

sprzeczność w kategoriach; gra w szachy pokazuje, dlaczego tak nie jest. 

Nawet jeśli to jest Szach-mat, to nie koniec gry 

Po tym, jak panujący mistrz świata, Garry Kasparov, przegrał z komputerem IBM Deep Blue w 1997 

roku, rywalizacje między ludźmi a komputerami szachowymi straciły wiele ze swojego uroku; było 

jasne, że przyszłe zawody będą coraz bardziej jednostronne. Holenderski arcymistrz Jan Hein Donner 

podsumował obecną postawę ludzkich szachowych mistrzów. Zapytany o to, jak przygotuje się do 

meczu przeciwko komputerowi, odpowiedział: "Przyniosę młotek". Wydawać by się mogło, że ludzie 

nie mają już nic, co mogłoby przyczynić się do gry w szachy. Ale wynalezienie turniejów szachowych 

"freestyle" pokazuje, jak daleko to jest od prawdy. W tych wydarzeniach zespoły mogą zawierać 

dowolną kombinację graczy ludzkich i cyfrowych. Jak wyjaśnia Kasparov, omawiając wyniki konkursu 

freestyle w 2005 roku, 

„Zespoły człowieka plus komputer zdominowały nawet najsilniejsze komputery. Maszyna szachowa 

Hydra, która jest specyficznym dla szachów superkomputerem, takim jak Deep Blue, nie mogła się 

równać z silnym ludzkim graczem używającym stosunkowo słabego laptopa. Ludzkie strategiczne 

wskazówki w połączeniu z taktyczną ostrością komputera były przytłaczające. Zaskoczenie nastąpiło na 

zakończenie wydarzenia. Zwycięzcą okazało się, że nie jest arcymistrzem z najnowocześniejszym 

komputerem, ale parą amatorskich amerykańskich szachistów używających jednocześnie trzech 

komputerów. Umiejętność manipulowania i "trenowania" swoich komputerów, aby zagłębić się w 

pozycje skutecznie przeciwdziałać lepszemu zrozumieniu szachów ich arcymistrzowskich przeciwników 

i większej mocy obliczeniowej innych uczestników. Słaby ludzki komputer + lepszy proces był lepszy od 

silnego komputera i, co ważniejsze, lepszy od silnego procesu ludzkiego + maszyny + proces 

wewnętrzny” 

Kluczowym spostrzeżeniem z szachów freestylowych jest to, że ludzie i komputery nie podchodzą do 

tego samego zadania w ten sam sposób. Gdyby tak było, ludzie nie mieliby nic do dodania po tym, jak 

Deep Blue pokonał Kasparowa; maszyna, która nauczyła się naśladować ludzką umiejętność gry w 

szachy, po prostu kontynuowałaby prawo Moore'a i jechała naprzód. Ale zamiast tego widzimy, że 

ludzie mają jeszcze wiele do zaoferowania w szachy na najwyższych poziomach, gdy tylko będą mogli 

ścigać się z maszynami, a nie tylko przeciwko nim. Więc jakie są te wciąż wartościowe, wyjątkowo 

ludzkie możliwości? Kasparov pisze o "strategicznych wskazówkach dla ludzi" w porównaniu do 



"taktycznych" komputerów w szachach, ale rozróżnienie między tymi dwoma często nie jest jasne, 

szczególnie z wyprzedzeniem. Podobnie, jak zauważyliśmy wcześniej, technologia znacznie utorowała 

sobie drogę do rutynowych zadań niż praca nierutynowa. To rozróżnienie jest ważne i ważne - dodanie 

kolumny liczb jest całkowicie rutynowe i do tej pory całkowicie zautomatyzowane - ale tutaj znowu 

granica między dwiema kategoriami zadań nie zawsze jest oczywista. Bardzo niewiele osób, na 

przykład, uznałoby grę w szachy za "rutynowe" zadanie pół wieku temu. W rzeczywistości uznano to 

za jedno z najwyższych wyrażeń zdolności człowieka. Jak napisał były mistrz świata Anatolij Karpow o 

bożkach swojej młodości: "Po prostu żyłem w jednym świecie, a arcymistrzowie żyli w zupełnie innym 

świecie. Ludzie tacy jak oni nie byli w rzeczywistości ludźmi, ale jak bogowie lub mityczni bohaterowie. 

"Ale ludzcy bohaterowie popadli w rutynę, licząc się z komputerami w tej dziedzinie. A jednak, gdy 

tylko pozwolono im pracować z maszynami, a nie tylko przeciwko nim, potwierdzili swoją wartość. W 

jaki sposób? 

Eureka-Komputer czegoś nie może zrobić! 

Kasparow jest ważną wskazówką przy opisie meczu, w którym grał z bułgarskim arcymistrzem 

Veselinem Topałowem, podczas którego każdy mógł swobodnie korzystać z komputera. Kasparov 

wiedział, pisał, że "skoro oboje mieliśmy równy dostęp do tej samej bazy danych, przewaga w dalszym 

ciągu sprowadzała się do stworzenia nowego pomysłu w pewnym momencie." Spoglądając na 

przykłady rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy, ta idea "nowej idei" wciąż się powtarza. Nigdy nie 

widzieliśmy prawdziwie kreatywnej maszyny, ani przedsiębiorczej, ani innowacyjnej maszyny. 

Zauważyliśmy oprogramowanie, które może tworzyć linie tekstu w języku angielskim, które rymują, ale 

żadne nie może napisać wiersza ("spontaniczny przelew silnych uczuć, wspominany w spokoju", jak 

opisał to Wordsworth). Programy, które potrafią pisać czystą prozę, są niesamowitymi osiągnięciami, 

ale nie widzieliśmy jeszcze takiego, który mógłby dowiedzieć się, o czym pisać dalej. Nigdy też nie 

widziałem oprogramowania, które mogłoby stworzyć dobre oprogramowanie; jak dotąd, próby tego 

były nieudolnymi niepowodzeniami. Działania te mają jedną wspólną cechę: ideację lub wymyślanie 

nowych pomysłów lub koncepcji. Aby być bardziej precyzyjnym, powinniśmy prawdopodobnie 

wypowiadać dobre nowe pomysły lub koncepcje, ponieważ komputery mogą być łatwo 

programowane w celu generowania nowych kombinacji wcześniej istniejących elementów, takich jak 

słowa. To jednak nie jest rekombinacyjna innowacja w żadnym znaczącym sensie. Jest bliżej cyfrowego 

odpowiednika hipotetycznego pomieszczenia pełnego małp, które od miliona lat walą przypadkowo w 

maszyny do pisania i wciąż nie odtwarzają pojedynczego dramatu Szekspira. Ideologia w wielu jej 

formach jest dziś obszarem, w którym ludzie mają przewagę komparatywną nad maszynami. 

Naukowcy wymyślają nowe hipotezy. Dziennikarze wciągają dobrą historię. Szefowie kuchni dodają 

nowe danie do menu. Inżynierowie na hali fabrycznej dowiedzą się, dlaczego maszyna nie działa 

prawidłowo. Steve Jobs i jego współpracownicy z Apple dowiadują się, jakiego rodzaju komputera typu 

tablet naprawdę chcemy. Wiele z tych działań jest obsługiwanych i przyspieszanych przez komputery, 

ale żadne z nich nie jest przez nich obsługiwane. Cytat Picassa na czele tego rozdziału jest prawie o 

połowę słuszny. Komputery nie są bezużyteczne, ale wciąż są maszynami do generowania odpowiedzi, 

nie tworząc nowych interesujących pytań. Ta umiejętność wciąż wydaje się wyjątkowo ludzka i wciąż 

bardzo cenna. Przewidujemy, że ludzie, którzy są dobrzy w tworzeniu pomysłów, przez pewien czas 

będą nadal mieć przewagę komparatywną nad cyfrową pracą i będą mieli popyt. Innymi słowy, 

wierzymy, że pracodawcy teraz i przez pewien czas będą poszukiwać talentów, postępując zgodnie z 

poradą przypisywaną oświeceniu mędrcowi Wolterowi: "Oceniaj mężczyznę na podstawie jego pytań, 

a nie odpowiedzi". Pomysły, kreatywność i innowacje są często określane jako "myślenie 

nieszablonowe", a ta charakterystyka wskazuje na inną dużą i rozsądnie zrównoważoną przewagę 

człowieka nad pracą cyfrową. Komputery i roboty pozostają kiepskie w robieniu czegokolwiek poza 

ramami ich programowania. Watson, na przykład, jest niesamowitym Jeopardy! gracz, ale zostanie 



pokonany przez dziecko w Wheel of Fortune, The Price is Right lub w jakimkolwiek innym programie 

telewizyjnym, chyba że zostanie przeprogramowany przez swoich ludzkich twórców. Watson nie 

osiągnie tego samodzielnie. Zamiast podbijać inne teleturnieje, zespół IBM za Watsonem zwraca 

uwagę na inne dziedziny, takie jak medycyna. Tutaj znowu będzie ograniczone przez jego ramy. Nie 

popełnij błędu: wierzymy, że Watson ostatecznie będzie doskonałym lekarzem. W tej chwili ludzcy 

diagnostycy królują na najwyższym poziomie, ale tak jak Watson szybko osiągnął sukces, pokonując 

Kena Jenningsa, Brada Ruttera i wszystkich innych ludzi w Jeopardy! gracze, przewidujemy, że doktor 

Watson wkrótce będzie mógł pokonać Dr. Welby'ego, Dr. House'a i prawdziwych ludzi lekarzy we 

własnej grze. Podczas gdy komputerowe rozumowanie na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł i 

wnioski z istniejących przykładów mogą dotyczyć dużej części przypadków, diagnostycy ludzcy będą 

nadal cenni nawet po ukończeniu przez dr Watsona szkolenia medycznego ze względu na specyficzne 

przypadki, które nieuchronnie powstają. Tak samo jak o wiele trudniej jest stworzyć 100-procentowy 

samochód do samodzielnego prowadzenia niż ten, który jeździ po prostu w normalnych warunkach na 

autostradzie, dlatego stworzenie systemu opartego na maszynach do pokrycia wszystkich możliwych 

przypadków medycznych jest znacznie trudniejsze niż zbudowanie jednego dla większości typowe 

sytuacje. Podobnie jak w przypadku szachów, partnerstwo między doktorem Watsonem a lekarzem 

będzie znacznie bardziej kreatywne i solidniejsze, niż którekolwiek z nich pracuje samotnie. Jak 

powiedział futurysta Kevin Kelly "Otrzymasz zapłatę w przyszłości w oparciu o to, jak dobrze pracujesz 

z robotami". 

Wyczuwając naszą przewagę 

Tak więc komputery są wyjątkowo dobre w rozpoznawaniu wzorców w ich ramach i straszne poza nimi. 

To dobra wiadomość dla pracowników ludzkich, ponieważ dzięki naszym różnym zmysłom nasze ramy 

są z natury szersze niż w przypadku technologii cyfrowych. Komputerowa wizja, słuch, a nawet dotyk 

stają się coraz lepsze wykładniczo, ale wciąż istnieją zadania, w których nasze oczy, uszy i skóra, nie 

mówiąc nic o naszych nosach i językach, przewyższają ich cyfrowe odpowiedniki. W chwili obecnej i na 

jakiś czas opakowanie sensoryczne i jego ścisłe połączenie z silnikiem rozpoznającym wzór mózgu daje 

nam szerszą ramę. Hiszpańska firma odzieżowa Zara wykorzystuje tę przewagę i używa ludzi zamiast 

komputerów, aby zdecydować, które ubrania wykonać. Dla większości sprzedawców odzieży 

prognozowanie i planowanie sprzedaży to w dużej mierze sprawy statystyczne, prowadzone 

miesiącami przed ubraniami, które faktycznie pojawiają się w sklepach. Zara stosuje inne podejście. 

Specjalizuje się w "szybkich modach" - niedrogich, modnych ubraniach przeznaczonych głównie dla 

nastolatków i młodych dorosłych. Ponieważ te style zyskują popularność tak szybko, jak zanikają, Zara 

skonfigurowała swoje fabryki i magazyny, aby szybko dostarczać i dostarczać odzież, gdy są jeszcze 

gorące. Aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie: "Jakie ubrania powinniśmy założyć i wysłać do każdego 

sklepu?" Zara polega na swoich menedżerach sklepów na całym świecie, aby zamówić dokładnie i tylko 

towary, które będą sprzedawać w tej lokalizacji w ciągu najbliższych kilku dni. Menedżerowie 

stwierdzają to nie za pomocą algorytmów konsultacji, ale zamiast tego chodzą po sklepie, obserwując, 

co robią kupujący (szczególnie fajni), rozmawiając z nimi o tym, co lubią i czego szukają, i na ogół robiąc 

wiele rzeczy, w których ludzie przewyższać. Menedżerowie sklepów Zara wykonują wiele wizualnych 

rozpoznań wzorów, angażują się w kompleksową komunikację z klientami i wykorzystują wszystkie te 

informacje w dwóch celach: zamieniają istniejące ubrania przy użyciu szerokiego zakresu danych 

wejściowych i angażują się w ideację, mówiąc centrali, jakie rodzaje nowe ubrania będą popularne w 

ich lokalizacji. Zara nie planuje w najbliższym czasie przechodzenia z systemów opartych na maszynach 

na maszyny i uważamy, że podejmują bardzo mądrą decyzję. Tak więc, ideacja, rozpoznawanie dużych 

ramek i najbardziej złożone formy komunikacji są obszarami poznawczymi, w których ludzie nadal mają 

przewagę, a także prawdopodobnie utrzymają ją przez jakiś czas. Niestety, umiejętności te nie są dziś 

podkreślane w większości środowisk edukacyjnych. Zamiast tego, edukacja podstawowa często 



koncentruje się na zapamiętywaniu na pamięć faktów oraz na umiejętności czytania, pisania i 

arytmetyki - "trzech R", Sir William Curtis nazwał ich około 1825 roku (nawiasem mówiąc, jest mało 

prawdopodobne, aby maszyna nadała im oznaczenie jako zapadające w pamięć, jeśli technicznie 

niedokładne, jako "trzy R"). 

Aby zmienić umiejętności, zmień szkoły 

Naukowiec zajmujący się edukacją, Sugata Mitra, który pokazał, jak bardzo biedne dzieci w krajach 

rozwijających się mogą uczyć się samodzielnie, pod warunkiem, że nie posiadają nic więcej niż 

odpowiednią technologię, ma prowokacyjne wytłumaczenie dla nacisku na uczenie się na pamięć. W 

swoim wystąpieniu na konferencji TED w 2013 r., Gdzie jego praca została doceniona nagrodą TED za 

jeden milion dolarów, opowiedział o tym, kiedy i dlaczego te umiejętności zostały docenione. 

„Próbowałem spojrzeć na to, w jakim kierunku uczyliśmy się w szkołach, skąd się wzięło? . . . To przyszło 

z . . . ostatni i największy z imperiów na tej planecie [Imperium Brytyjskie]. To, co zrobili, było 

niesamowite. Stworzyli globalny komputer złożony z ludzi. Nadal jest z nami dzisiaj. Nazywa się 

biurokratyczną maszyną administracyjną. Aby ta maszyna działała, potrzebujesz wielu ludzi. stworzyli 

kolejną maszynę do produkcji tych ludzi: szkoły. Szkoły wytworzą ludzi, którzy następnie staną się 

częścią biurokratycznej machiny administracyjnej. . . . Muszą wiedzieć trzy rzeczy: muszą mieć dobre 

pismo ręczne, ponieważ dane są pisane odręcznie; muszą umieć czytać; i muszą być w stanie robić 

mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie w ich głowach. Muszą być tak identyczne, że można 

wybrać jedną z Nowej Zelandii i wysłać ją do Kanady, a on będzie natychmiast funkcjonalny” 

Oczywiście, lubimy to wyjaśnienie, ponieważ opisuje rzeczy jak komputery i maszyny. Ale bardziej 

fundamentalnie, podoba nam się to, ponieważ wskazuje, że trzy R były kiedyś umiejętnościami, które 

pracownicy musieli wnieść do najbardziej zaawansowanej ekonomii tamtych czasów. Jak zauważa 

Mitra, system edukacyjny w wiktoriańskiej Anglii został zaprojektowany całkiem dobrze na czas i 

miejsce. Ale ten czas i miejsce nie są już nasze. W miarę jak Mitra kontynuował: 

„Wiktoriańczycy byli świetnymi inżynierami. Opracowali system, który był tak solidny, że nadal jest z 

nami, ciągle produkując identycznych ludzi dla maszyny, która już nie istnieje. . . . [Dzisiaj] urzędnicy to 

komputery. Są tysiące w każdym biurze. I masz ludzi, którzy kierują tymi komputerami, aby wykonywać 

swoje duchowne zadania. Ci ludzie nie muszą umieć pięknie pisać ręcznie. Nie muszą być w stanie 

pomnożyć liczb w głowach. Muszą być w stanie czytać. W rzeczywistości muszą umieć czytać w sposób 

roztropny” 

Praca Mitry pokazuje, że dzieci, nawet te biedne i niewykształcone, mogą nauczyć się czytać w sposób 

wymagający. Dzieci na swoich studiach tworzą zespoły, używają technologii do szerokiego 

wyszukiwania istotnych informacji, dyskutowania o tym, czego się uczą, i wreszcie wymyślania nowych 

(do nich) pomysłów, które często okazują się poprawne. Innymi słowy, nabywają i demonstrują 

umiejętności tworzenia idei, rozpoznawania wzorców szerokiej i złożonej komunikacji. Tak więc 

zaobserwowano, że "samoorganizujące się środowiska edukacyjne" (SOLEs) Mitra uczą dzieci 

umiejętności, które dadzą im przewagę nad pracą cyfrową. Prawdopodobnie nie powinniśmy być tym 

zaskoczeni; SOLE są już od jakiegoś czasu i stworzyły wiele osób, które celowały w wyścigach z 

maszynami. We wczesnych latach dwudziestego wieku włoski lekarz i badaczka Maria Montessori 

opracowała podstawowy system edukacyjny, który nadal nosi jej imię. W klasach Montessori nacisk 

kładziony jest na samodzielne uczenie się, łączenie różnorodnych materiałów (w tym roślin i zwierząt) 

oraz w dużej mierze niestrukturalny dzień szkolny. W ostatnich latach stworzyli absolwentów, w tym 

założycieli Google (Larry Page i Sergey Brin), Amazon (Jeff Bezos) i Wikipedia (Jimmy Wales). Te 

przykłady wydają się być częścią szerszego trendu. Naukowcy zajmujący się zarządzaniem, Jeffrey Dyer 

i Hal Gregersen, przeprowadzili wywiady z pięcioma wybitnymi innowatorami i odkryli, że 



nieproporcjonalnie duża ich liczba trafiła do szkół Montessori, gdzie "nauczyli się podążać za swoją 

ciekawością." Jak napisał dziennik Wall Street Journal, Peter Sims, " podejście edukacyjne Montessori 

może być najpewniejszą drogą do przyłączenia się do twórczej elity, tak bardzo nadreprezentowanej 

przez absolwentów szkoły, że można podejrzewać Mafię Montessori. "Niezależnie od tego, czy jest 

częścią tej mafii, Andy ręczy za moce SOLE. Był dzieckiem Montessori od najwcześniejszych lat nauki i 

całkowicie zgadza się z Larrym Page'em, że "częścią tego treningu nie było przestrzeganie zasad i 

poleceń, i bycie samozasilanym, kwestionowanie tego, co dzieje się na świecie, robienie rzeczy trochę 

nieco inaczej Nasze zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób ludzie mogą pozostać cennymi 

pracownikami wiedzy w nowym wieku maszyny, są proste: pracuj nad poprawą umiejętności 

rozpoznawania, rozpoznawania dużych ramek i złożonej komunikacji zamiast tylko trzech R. I jeśli to 

możliwe, korzystaj z samoorganizujących się środowisk edukacyjnych, które mają doświadczenie w 

rozwijaniu tych umiejętności u ludzi. 

Nie powiodło się w College’u 

Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Wydaje się, że w wielu środowiskach edukacyjnych nie robi 

się tego dobrze. Jednym z najsilniejszych dowodów, jakie napotkaliśmy, aby studenci nie nabyli 

odpowiednich umiejętności, są prace socjologów Richarda Aruma i Josipy Roksa i podsumowane w ich 

książce Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses i dalsze badania. Arum i Roksa 

korzystali z Collegiate Learning Assessment (CLA), niedawno opracowanego testu, który został 

przekazany studentom, aby ocenić ich umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji pisemnej, 

rozwiązywania problemów i analitycznego rozumowania. Chociaż CLA jest zarządzany za 

pośrednictwem komputera, wymaga esejów zamiast odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Jednym z 

jego głównych składników jest "zadanie wydajnościowe", które przedstawia uczniom zestaw 

dokumentów w tle i daje im dziewięćdziesiąt minut na napisanie eseju wymagającego od nich 

wyciągnięcia informacji z podanych materiałów i opracowania punktu widzenia lub zalecenia. Krótko 

mówiąc, zadanie wydajności jest dobrym testem ideacji, rozpoznawania wzorców i złożonej 

komunikacji. Arum, Roksa i ich koledzy śledzili ponad 2300 studentów zapisanych na pełen etat w 

czteroletnich programach na różnych amerykańskich uczelniach. Ich wnioski są alarmujące: 45 procent 

studentów nie wykazuje znaczącej poprawy w CLA po dwóch latach studiów, a 36 procent nie 

poprawiło się wcale nawet po czterech latach. Średnia poprawa wyniku po czterech latach była 

niewielka. Zastanów się nad uczniem, który strzelił pięćdziesiątego centyla jako pierwszoroczniak. Jeśli 

w ciągu czterech lat college'u doświadczył średniej poprawy, a następnie wrócił i ponownie przeszedł 

test z inną grupą przybywających na studia pierwszego roku, uzyskałby punktację tylko w 

sześćdziesiątym ósmym percentylu. CLA jest tak nowy, że nie wiemy, czy te zyski byłyby większe w 

przeszłości, ale wcześniejsze badania wykorzystujące inne testy wskazują, że tak było i zaledwie kilka 

lat temu przeciętny student nauczył się wiele od pierwszego roku studiów. i starszych lat. Jakie są te 

rozczarowujące wyniki? Arum, Roksa i ich koledzy dokumentują, że studenci spędzają dziś tylko 9 

procent czasu na studiowaniu (w porównaniu do 51 procent na "nawiązywaniu kontaktów, 

odtwarzaniu i innych"), znacznie mniej niż w poprzednich dekadach, a tylko 42 proc. zrobili zajęcia w 

poprzednim semestrze, co wymagało od nich czytania co najmniej czterdziestu stron na tydzień i 

pisania co najmniej dwudziestu stron w sumie. Piszą oni, że "Wizerunek szkolnictwa wyższego 

wyłaniający się z [tego badania] jest jedną z instytucji bardziej skupionych na doświadczeniach 

społecznych niż akademickich. Studenci poświęcają bardzo mało czasu na naukę, a profesorowie 

rzadko wymagają od nich dużo czasu na czytanie i pisanie. "Odkrywają oni jednak, że w każdym 

studiowanym college'u niektórzy uczniowie wykazują znaczną poprawę w CLA. Ogólnie rzecz biorąc, są 

to studenci, którzy więcej czasu spędzili na studiowaniu (szczególnie studiując samodzielnie), zajęli się 

kursami z bardziej wymaganą lekturą i pisaniem oraz mieli bardziej wymagającą kadrę. Ten wzór 

dobrze pasuje do wniosków edukacyjnych badaczy Ernesta Pascarelli i Patricka Terenziniego, którzy 



podsumowali ponad dwadzieścia lat badań w książce How College Affects Students. Piszą, że "wpływ 

college'u jest w dużym stopniu determinowany przez indywidualny wysiłek i zaangażowanie w 

akademickich, interpersonalnych i pozaszkolnych ofertach w kampusie." Praca ta prowadzi 

bezpośrednio do naszej najbardziej fundamentalnej rekomendacji dla uczniów i ich rodziców: ciężko 

się uczyć, wykorzystując technologię i wszystkie inne dostępne zasoby, aby "wypełnić swój zestaw 

narzędzi" i zdobyć umiejętności i umiejętności, które będą potrzebne w drugim wieku maszyny. 

Narzędzia, które pomogą Ci się wyróżnić 

Zdobycie doskonałego wykształcenia jest najlepszym sposobem, aby nie pozostawać w tyle, gdy 

nadchodzi technologia. Zniechęcające wieści są takie, że dzisiaj wielu studentów wydaje się marnować 

przynajmniej część swoich możliwości edukacyjnych. Dobrą wiadomością jest jednak to, że technologia 

dostarcza teraz więcej takich możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Zmotywowani uczniowie i 

nowoczesne technologie to potężne połączenie. Najlepsze dostępne zasoby edukacyjne online 

umożliwiają użytkownikom tworzenie zintegrowanych i samodzielnie uczących się środowisk 

edukacyjnych - takich, które pozwalają im spędzić z materiałem tyle czasu, ile potrzeba, a także 

wykonać testy, które powiedzą im, czy go opanowali. Jednym z najbardziej znanych z tych zasobów jest 

Khan Academy, która została założona przez ówczesnego fundatora funduszy hedgingowych Salmana 

Khana jako seria doodli internetowych i wykładów wideo na YouTube, które mają nauczyć matematyki 

jego młodych krewnych. Ich ogromna popularność spowodowała, że zrezygnował z pracy w 2009 roku 

i poświęcił się tworzeniu materiałów edukacyjnych online, swobodnie dostępnych dla wszystkich. Do 

maja 2013 r. Khan Academy obejrzało ponad 4 100 filmów, w większości nie dłuższych niż kilka minut, 

na tematy od arytmetyki po rachunek różniczkowy, fizykę i historię sztuki. Filmy te obejrzano ponad 

250 milionów razy, a studenci Akademii rozwiązali ponad miliard automatycznie generowanych 

problemów. Akademia Khan była pierwotnie skierowana do dzieci w wieku podstawowym, ale 

podobne narzędzia i techniki zostały również zastosowane w szkolnictwie wyższym, gdzie znane są jako 

masowe otwarte kursy online lub MOOC. Jednym z najciekawszych eksperymentów w tej dziedzinie 

był rok 2011, kiedy Sebastian Thrun, czołowy badacz sztucznej inteligencji (i jeden z głównych ludzi 

odpowiedzialnych za samochód bez kierowcy), ogłosił jednym e-mailem, że będzie uczyć się na kursie 

AI na poziomie magisterskim nie tylko dla studentów w Stanford, ale także jako MOOC dostępny za 

darmo przez Internet. Ponad 160 000 studentów zapisało się na kurs. Dziesiątki tysięcy z nich ukończyło 

wszystkie ćwiczenia, egzaminy i inne wymagania, a niektóre z nich całkiem dobrze. Najlepszym 

wykonawcą kursu w Stanford był tylko 411 najlepszy wśród wszystkich studentów online. Jak ujął to 

Thrun: "Właśnie znaleźliśmy ponad 400 ludzi na świecie, którzy osiągnęli wyniki lepsze od najlepszych 

studentów ze Stanford". W rozdziale 9 opisaliśmy rosnącą różnicę w zarobkach między absolwentami 

i studentami. Nasz kolega z MIT, David Autor, podsumowuje badania, pisząc, że "duże wypłaty ze szkoły 

są w coraz większym stopniu związane z uzyskaniem stopni czteroletnich i postkolonialnych. . . . 

Pracownicy z mniej niż średnim wykształceniem mają relatywnie bliższy udział w zarobkach, podczas 

gdy najbardziej wykształcone grupy rezygnują. "Absolwenci szkół wyższych są znacznie mniej narażeni 

na bezrobocie niż osoby mniej wykształcone. Catherine Rampell, sprawozdawczyni zajmująca się 

kwestiami ekonomicznymi, wskazuje, że absolwenci szkół wyższych są jedyną grupą, która odnotowała 

wzrost zatrudnienia od początku Wielkiej Recesji w 2007 r., A w październiku 2011 r. Stopa bezrobocia 

dla posiadaczy tytułów licencjackich, wynosząca 5,8 procent, wynosiła tylko około połowy tej liczby. 

osób z wykształceniem średnim (10,6 procent) i jedną trzecią osób, które przestały po szkole średniej 

(16,2 procent). Premia za studia istnieje częściowo dlatego, że wiele rodzajów danych surowych staje 

się znacznie tańsze, a gdy dane stają się coraz tańsze, wąskim gardłem staje się coraz większa zdolność 

do interpretowania i wykorzystywania danych. Odzwierciedla to porady zawodowe, które często 

zapewnia główny ekonomista Google, Hal Varian: starają się być niezbędnym uzupełnieniem czegoś, 

co jest tanie i obfite. Przykłady obejmują dane naukowców, pisarzy aplikacji do telefonów 



komórkowych i doradcy genetyczni, którzy znaleźli popyt, ponieważ coraz więcej ludzi ma 

sekwencjonowane geny. Bill Gates powiedział, że zdecydował się na oprogramowanie, gdy zobaczył, 

jak tanie i wszechobecne komputery, zwłaszcza mikrokomputery, stają się coraz bardziej popularne. 

Jeff Bezos systematycznie analizował wąskie gardła i możliwości stworzone przez tani handel 

internetowy, w szczególności możliwość indeksowania dużej liczby produktów, zanim założył Amazon. 

Dziś umiejętności poznawcze absolwentów szkół wyższych - w tym nie tylko nauki, technologii, 

inżynierii i matematyki, tak zwane dyscypliny STEM, ale także nauki humanistyczne, artystyczne i 

społeczne - często uzupełniają tanie dane i tanią moc komputerów . Pomaga im to w uzyskaniu wyższej 

płacy. Jednak inna część składki uczelni jest mniej zachęcająca. Coraz więcej pracodawców wymaga 

stopni wyższych, nawet w przypadku pracy na poziomie podstawowym. Jak pisze Rampell, "dyplom 

ukończenia college'u staje się nowym dyplomem liceum: nowym, minimalnym wymogiem, choć 

kosztownym, za uzyskanie nawet najniższego poziomu pracy. . . . We wszystkich gałęziach przemysłu i 

obszarach geograficznych wiele innych zawodów, które nie wymagały stanowisk dyplomu, takich jak 

higienistki stomatologiczne, agenci ładunków, urzędnicy i likwidatorzy szkód, coraz częściej wymagają 

takich ". Ta "stopniowa inflacja" jest niepokojąca, ponieważ wykształcenie wyższe jest drogie i 

powoduje, że wiele osób popada w długi. Do końca 2011 r. Zadłużenie z tytułu pożyczek studenckich 

w Ameryce było wyższe niż suma zaległych kredytów samochodowych lub zadłużenia karty 

kredytowej20. Mamy nadzieję, że MOOC i inne innowacje edukacyjne ostatecznie zapewnią tańszą 

alternatywę dla tradycyjnych uczelni, jest poważnie brane pod uwagę przez pracodawców, ale do tego 

czasu dyplom ukończenia studiów pozostaje kluczowym krokiem w kierunku większości karier. W 

przyszłości coraz więcej karier nie będzie pracować czysto informacyjnie - takich, które można wykonać 

całkowicie z biurka. Zamiast tego będą obejmować poruszanie się i interakcję ze światem fizycznym. 

Dzieje się tak dlatego, że komputery są tutaj stosunkowo słabe, nawet jeśli stają się o wiele silniejsze 

w wielu zadaniach poznawczych. Postępy, takie jak autonomiczne samochody, samoloty bezzałogowe, 

robot Baxtera i zhakowane urządzenia Kinect, które mogą odwzorować pomieszczenie, pokazują, że 

dokonano ogromnego postępu w oferowaniu maszynom rzeczywistych możliwości, ale robot składany 

na ręczniku pokazuje, jak daleko jesteśmy od złamania Moraveca paradoks. Zespół naukowców z 

Berkeley wyposażył humanoidalnego robota w cztery kamery stereoskopowe i algorytmy, które 

pozwoliłyby mu "widzieć" ręczniki, zarówno pojedynczo, jak i w stosach. Te algorytmy zadziałały; robot 

z powodzeniem uchwycił i złożył ręczniki, mimo że czasami wymagało to więcej niż jednej próby 

złapania ich poprawnie. Jednak zajęło to średnio 1 478 sekund lub więcej niż dwadzieścia cztery minuty 

na ręcznik. Robot spędził większość tego czasu, szukając informacji, gdzie jest ręcznik i jak go chwycić. 

Wyniki takie jak te wskazują, że kucharze, ogrodnicy, mechanicy, stolarze, dentyści i pomocnicy do 

spraw zdrowia w domu nie są w najbliższym czasie zastępowani maszynami. Wszystkie te zawody wiążą 

się z wieloma czynnościami sensomotorycznymi, a wiele z nich wymaga również umiejętności 

wyobrażania, rozpoznawania dużych ram i złożonej komunikacji. Nie wszystkie z tych stanowisk są 

dobrze płatne, ale nie podlegają również bezpośredniemu wyścigowi przeciwko maszynie. Mogą 

jednak podlegać większej konkurencji wśród ludzi. Kiedy rynek pracy polaryzuje się bardziej, a klasa 

średnia dalej drąży, ludzie, którzy wcześniej zajmowali się wiedzą o średnich umiejętnościach, 

zaczynają szukać pracy po niższej na drabinie umiejętności i płac. Po tym, jak specjaliści od płatności 

medycznych zautomatyzują swoją pracę, mogą zacząć szukać pracy jako pomocnicy do spraw zdrowia 

w domu. To powoduje presję na obniżanie płac i utrudnia znalezienie pracy w tym zawodzie. Nawet 

jeśli doradcy do spraw zdrowia w domu pozostają w dużej mierze odporni na automatyzację, krótko 

mówiąc, niekoniecznie będą odporni na wszystkie skutki cyfryzacji. 

 



Zalecenia dotyczące polityki 

CO NALEŻY ZROBIĆ, aby zachęcić do szczodrości drugiego wieku maszyny podczas  gdy działa w celu 

zmniejszenia rozprzestrzeniania się, a przynajmniej łagodzenia jego szkodliwych skutków? W jaki 

sposób możemy najlepiej zachęcać technologię do ścigania się z wyprzedzeniem, gwarantując, że jak 

najmniej osób pozostanie w tyle? Ponieważ tak wiele technologii science-fiction staje się 

rzeczywistością każdego dnia, może się wydawać, że konieczne są radykalne kroki. Ale tak nie jest, 

przynajmniej nie od razu. Wiele zaleceń dotyczących wzrostu i dobrobytu zawartych w prawie każdym 

standardowym podręczniku ekonomi jest właściwym miejscem do rozpoczęcia i będzie przez jakiś czas 

w przyszłości. W naszych rozmowach z decydentami, technologami i biznesmenami byliśmy 

zaskoczeni, że logika stojąca za tymi zaleceniami często nie była dobrze rozumiana. 

Niewiele rzeczy, nawet ekonomiści mogą się zgodzić 

Standardowy podręcznik ekonomi nadal zapewnia obecnie odpowiedni poradnik, ponieważ pomimo 

ostatnich postępów, praca cyfrowa wciąż nie jest kompletnym substytutem ludzkiej pracy. Roboty i 

komputery, tak potężne i zdolne jak oni, nie zamierzają podjąć wszystkich naszych zadań. 

Autonomiczny samochód Google nie może jeszcze poruszać się po wszystkich drogach lub we 

wszystkich wypadkach i nie wie, co zrobić, gdy na środku ulicy pojawi się flagman lub policjant ruchu 

drogowego, aby ręcznie kierować ruchem. (To nie sugeruje, że samochód będzie jechał dalej i 

doprowadził tę osobę do końca, to zatrzymałoby się i poczeka, aż sytuacja się znormalizuje.) 

Technologie, które sprawiają, że Watson jest tak silny, są stosowane w wielu dziedzinach, w tym w 

opiece zdrowotnej, finansach i kliencie. usługi, ale na razie system nadal jest po prostu naprawdę 

dobry. gracz. W krótkim okresie firmy będą nadal potrzebować pracowników, aby zadowolić swoich 

klientów i odnieść sukces w gospodarce. (Omówimy dłuższy termin w następnym rozdziale). Tak, 

technologie drugiej generacji maszyn szybko opuszczają laboratorium i wchodzą do głównego nurtu 

biznesu. Ale tak szybki jak ten postęp, wciąż mamy mnóstwo ludzkich kasjerów, przedstawicieli obsługi 

klienta, prawników, kierowców, policjantów, pomocników do spraw zdrowia w domu, menedżerów i 

innych pracowników. Nie są na krawędzi wymazania z pracy przez falę fali komputeryzacji. W marcu 

2013 r. Siła robocza USA liczyła ponad 142 miliony osób; w każdym przypadku ich pracodawcy wybierali 

je za pomocą technologii cyfrowych (lub oprócz nich) nawet po ponad pięćdziesięciu latach 

doświadczeń i ulepszeń z komputerami biznesowymi, trzydziestu latach z komputerami osobistymi i 

prawie dwudziestu z siecią World Wide Web. Podczas gdy ci pracodawcy częściej będą wybierać 

cyfrową siłę roboczą w przyszłości, nie będzie ona natychmiastowa i nie będzie we wszystkich 

przypadkach. Na razie najlepszym sposobem na sprostanie wyzwaniom związanym z siłą roboczą jest 

rozwój gospodarki. Ponieważ firmy widzą możliwości rozwoju, ogromna większość będzie musiała 

zatrudniać ludzi, aby je wykorzystać. Wzrost liczby miejsc pracy ulegnie poprawie, podobnie jak 

perspektywy pracowników. Gdyby tylko wzrost był łatwy. Ostra debata szaleje na temat najlepszych 

sposobów na szybszą ekspansję gospodarczą. W szczególności istnieją długotrwałe i głębokie spory co 

do właściwej roli rządu w tej dziedzinie. Ekonomiści, decydenci polityczni i przedsiębiorcy argumentują 

o kwestiach polityki pieniężnej - czy Rezerwa Federalna powinna zwiększyć podaż pieniądza? Jakie 

odsetki powinien obciążać banki? - i polityka fiskalna - jak rząd powinien wydawać pieniądze, które 

podnosi? Ile zadłużenia powinien on ponieść? Jaki jest właściwy poziom i połączenie podatków 

dochodowych, obrotowych, korporacyjnych i innych? Jaka powinna być najwyższa stawka podatku? 

Spory dotyczące tych pytań często wydają się tak mocno zakorzenione, że nie może być wspólnej 

płaszczyzny porozumienia. Ale tak naprawdę jest całkiem sporo. Niezależnie od tego, czy uczysz się z 

najlepiej sprzedających się podręczników wprowadzających Podstawy ekonomii autorstwa Grega 

Mankiwa z Harvardu, konserwatywnego ekonomisty, który doradzał George'owi Bushowi i Mittowi 

Romneyowi, czy Ekonomii: Analizy wprowadzającej, napisanej przez Pawła Samuelsona z MIT, 



liberalnego doradcy Johna Kennedy'ego i Lyndon B. Johnson, nauczysz się wielu takich samych rzeczy. 

We wszystkich dobrych podręcznikach ekonomii i wśród dobrych ekonomistów panuje znacznie więcej 

zgody co do roli rządu w promowaniu wzrostu gospodarczego, niż można by się spodziewać po bardziej 

zaciekłych publicznych debatach w mediach. Zgadzamy się również z tym zestawem do gry Econ 101 i 

myślimy, że będzie to miało zasadnicze znaczenie dla każdej odpowiedniej reakcji, podczas gdy 

maszyny będą kontynuować wyścig. Ta sekcja opowiada się za polityką rządu i innymi interwencjami 

w kilku kluczowych obszarach. Nie wszystkie z nich dotyczą narzędzi cyfrowych drugiej epoki 

maszynowej. Dzieje się tak dlatego, że wiele rzeczy, które powinniśmy robić w czasach genialnych 

technologii, nie ma związku z samymi technologiami. Zamiast tego chodzi o promowanie wzrostu 

gospodarczego i możliwości bardziej ogólnie. Oto nasz poradnik, jak to zrobić. 

1. Naucz dzieci dobrze 

Stany Zjednoczone były wyraźnym liderem w szkolnictwie podstawowym w pierwszej połowie XX 

wieku, zdając sobie sprawę, że nierówność była "rasą między edukacją a technologią", by użyć frazy 

wymyślonej przez Jana Tinbergena (zwycięzcy pierwszej nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii) 

Sciences) i używane przez ekonomistów Claudię Goldin i Lawrence Katz jako tytuł ich wpływowej książki 

z 2010 roku. Kiedy technologia rozwija się zbyt szybko, aby edukacja mogła nadążyć, nierówności 

zazwyczaj rosną. Zdając sobie sprawę z tego początku ubiegłego wieku, Stany Zjednoczone poczyniły 

znaczące inwestycje w szkolnictwo podstawowe. Goldin udowadnia, że na przykład w 1955 roku 

prawie 80 procent amerykańskich dzieci w wieku od piętnastu do dziewiętnastu lat zapisało się do szkół 

średnich, co stanowi poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w jakimkolwiek europejskim kraju w tym 

czasie. W ciągu ostatniego półwiecza zniknęła silna przewaga USA w szkolnictwie podstawowym, a kraj 

ten nie jest już lepszy niż środek paczki wśród bogatych krajów, a gorzej w niektórych ważnych 

obszarach. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD) w ramach Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), przeprowadzone w 

2009 r., Wykazało, że piętnastolatkowie w Ameryce zajęli czternaste miejsce wśród trzydziestu 

czterech czytanych krajów, siedemnaście w nauce i dwudziestym piątym w matematyce.3 Jako badacz 

edukacji Martin West podsumowuje: "W matematyce przeciętny student ze stanu USA był co najmniej 

o cały rok za przeciętnym uczniem w sześciu krajach, w tym w Kanadzie, Japonii i Holandii . Studenci w 

sześciu dodatkowych krajach, w tym w Australii, Belgii, Estonii i Niemczech, wyprzedzili studentów USA 

o ponad pół roku. "Ekonomiczne korzyści z likwidacji tej luki prawdopodobnie będą dość duże. 

Ekonomiści Eric Hanushek i Ludger Woessmann znaleźli silny związek pomiędzy poprawionymi 

wynikami testów i szybszym wzrostem gospodarczym po przeanalizowaniu czterdziestu lat danych z 

pięćdziesięciu krajów. Sugeruje to, że gdyby Stany Zjednoczone mogły przenieść swoich studentów na 

szczyt międzynarodowych rankingów, może cieszyć się znacznym wzrostem PKB, zwłaszcza że wiele 

produktów i usług w tym kraju opiera się głównie na wykwalifikowanej sile roboczej. Co więcej, to nie 

przypadek, że najbardziej wykształconych miejsc w kraju, takich jak Austin, Texas; Boston; Minneapolis; 

i San Francisco mają niskie stopy bezrobocia. Mówi się, że największym pomysłem Ameryki była 

edukacja masowa. To wciąż świetny pomysł, który dotyczy wszystkich poziomów, nie tylko K-12 i 

edukacji uniwersyteckiej, ale także edukacji przedszkolnej, zawodowej i uczenia się przez całe życie. 

Jak możemy uzyskać lepsze wyniki? 

KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII 

Możemy zmienić sposób, w jaki dostarczamy edukację, wprowadzając do pracy technologie cyfrowe 

opracowane w ciągu ostatniej dekady lub dwóch. Dobra wiadomość jest taka, że w porównaniu do 

innych branż, takich jak media, handel detaliczny, finanse czy produkcja, edukacja jest ogromnym 

opóźnieniem w wykorzystaniu technologii. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że możemy 

spodziewać się dużych zysków, po prostu nadrabiając zaległości w innych branżach. Innowatorzy mogą 



dokonać ogromnej zmiany w tej dziedzinie w nadchodzącej dekadzie. Ogromne eksperymenty 

prowadzone obecnie z masowymi otwartymi kursami online lub MOOC są szczególnie zachęcające. 

Omawialiśmy MOOC, które każdy może wziąć, często za darmo, w szczegółach w poprzednim rozdziale 

na temat zaleceń dla osób. Ale chcemy wskazać dwie główne korzyści ekonomiczne. Pierwszym i 

najbardziej oczywistym jest to, że MOOC umożliwiają tanie replikowanie najlepszych nauczycieli, treści 

i metod. Podobnie jak wszyscy możemy posłuchać najlepszego wokalisty lub wiolonczelisty muzyki pop 

w dzisiejszym świecie, uczniowie wkrótce będą mieli dostęp do najbardziej ekscytujących pokazów 

geologii, najbardziej wnikliwych wyjaśnień renesansowej sztuki i najskuteczniejszych ćwiczeń do nauki 

technik statystycznych. W wielu przypadkach możemy spodziewać się, że szkoły "odwrócą klasę", gdy 

uczniowie będą słuchać wykładów w domu i będą pracować poprzez tradycyjne "zadania domowe" - 

ćwiczenia, zestawy problemów i pisanie zadań - w szkole, gdzie rówieśnicy, nauczyciele i trenerzy są 

dostępne, aby im pomóc. Druga, subtelniejsza korzyść z cyfryzacji edukacji jest ostatecznie ważniejsza. 

Edukacja cyfrowa tworzy olbrzymi strumień danych, który umożliwia przekazywanie informacji 

zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi. Nauczyciele mogą przeprowadzać kontrolowane eksperymenty 

dotyczące metod nauczania i przyjmować kulturę ciągłego doskonalenia. Na przykład jeden kurs 

prowadzony przez MITx (inicjatywa edukacji online MIT) zarejestrował wszystkie 230 milionów razy, że 

ktoś kliknął na materiały kursu i przeanalizował ponad 100 000 komentarzy na temat klasowych forów 

dyskusyjnych. Szef MITx, Anant Agarwal, mówi, że był zaskoczony, gdy dane ujawniły, że połowa jego 

uczniów zaczęła pracować nad zadaniami domowymi przed obejrzeniem wykładów wideo. Uczniowie 

byli bardziej zmotywowani, aby naprawdę zrozumieć treść wykładu, gdy zobaczyli konkretne 

wyzwania, których nauczyli się przezwyciężyć. Prawdziwy wpływ MOOC jest przede wszystkim przed 

nami, w zwiększaniu zasięgu najlepszych nauczycieli, opracowywaniu metod zwiększania ogólnego 

poziomu nauczania oraz w mierzeniu i znajdowaniu sposobów na przyspieszenie doskonalenia 

uczniów. Przez tysiąclecia metody nauczania pozostały stosunkowo niezmienione: samotny 

wykładowca stoi przed studentami, pracując z kredą i tabliczką, aby zilustrować pomysły. Nasze 

pokolenie jest przygotowane do korzystania z digitalizacji i analiz w celu zaoferowania mnóstwa 

ulepszeń. Jak powiedział nasz przyjaciel, badacz technologii i profesor Venkat Venkatraman, 

"Potrzebujemy cyfrowych modeli uczenia się i nauczania. Nie tylko nakładka technologiczna na stare 

sposoby nauczania i uczenia się. " Nie możemy dokładnie przewidzieć, które metody zostaną 

wynalezione, a które się nabiorą, ale widzimy wyraźną ścieżkę do ogromnego postępu. Entuzjazm i 

optymizm w tej przestrzeni są zaraźliwe. Biorąc pod uwagę mnóstwo nowych technologii i technik, 

które są obecnie badane, jest pewne, że niektóre z nich - w rzeczywistości, jak sądzę wielu z nich - będą 

znaczącymi ulepszeniami w porównaniu z obecnymi podejściami do nauczania i uczenia się. 

WIELKA OKAZJKA: WYŻSZYCH WYNAGRODZONYCH NAUCZYCIELI I WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Jeśli istnieje jedno spójne ustalenie z badań edukacyjnych, to to, że nauczyciele mają znaczenie. W 

rzeczywistości wpływ dobrego nauczyciela może być ogromny. Ekonomiści Raj Chetty, John Friedman 

i Jonah Rockoff, w badaniu 2,5 miliona amerykańskich dzieci w wieku szkolnym, stwierdzili, że 

uczniowie przydzieleni do lepszych nauczycieli (mierzone ich wpływem na wyniki testów poprzednich 

uczniów), zdobywani bardziej jako dorośli, częściej w college'u i rzadziej miały dzieci jako nastolatki. 

Stwierdzili także, że różnice między osobami ubogimi a przeciętnymi nauczycielami mogą być tak samo 

ważne jak różnice między przeciętnymi a wyższymi nauczycielami. Kiedy piszą: "Zastąpienie [5 procent] 

nauczyciela przeciętnym nauczycielem zwiększyłoby obecną wartość dochodu życiowego uczniów o 

więcej niż 250 000 $ dla przeciętnej klasy w naszej próbie." Wydaje się sensowne, aby reformy 

edukacyjne w Stany Zjednoczone włączyły nowe wysiłki w celu przyciągnięcia i zatrzymania 

wykwalifikowanych osób w zawodzie nauczyciela oraz usunięcia lub przekwalifikowania stałych, 

słabych wykonawców. Częścią tej umowy powinny być również dłuższe godziny lekcyjne, dłuższe lata 

szkolne, więcej zajęć pozalekcyjnych i więcej możliwości edukacji przedszkolnej. Badania odnoszące 



sukcesy szkół statutowych przez ekonomistę z Harvardu, Rolanda Fryer'a i innych, wykazały, że formuła 

sukcesu jest prosta, jeśli nie łatwa: dłuższe godziny, dodatkowe dni szkolne i filozofia bez wymówek, 

która sprawdza uczniów i, w domyśle, ich nauczycieli. Takie podejście pomogło Singapurze i Korei 

Południowej dobrze w rankingu PISA - oba opierają się głównie na standardowych testach dla dzieci w 

każdym wieku. Wydłużenie roku szkolnego może być szczególnie korzystne dla ubogich dzieci, 

ponieważ badania sugerują, że bogate i biedne dzieci uczą się w podobnym tempie, gdy szkoła jest w 

trakcie sesji, ale te biedne dzieci pozostają w tyle w okresie letnim, kiedy nie uczęszczają do szkoły. 

Jednak jednym z ryzyk testowania jest to, że może zachęcać do nauczania na próbę kosztem innych 

rodzajów nauki. Niekoniecznie uważamy, że nauczanie na tym teście zawsze jest złe, przynajmniej jeśli 

chodzi o umiejętności, które naprawdę mogą być nauczane i testowane, w tym wiele podstawowych 

umiejętności, które są potrzebne w globalnej gospodarce opartej na informacji. Ważne jest jednak 

również zrozumienie, że umiejętności trudne do zmierzenia, takie jak kreatywność i 

nieustrukturyzowane rozwiązywanie problemów, są coraz ważniejsze, ponieważ maszyny obsługują 

bardziej rutynową pracę. Bengt Holmstrom z MIT i Paul Milgrom ze Stanford wykonali pionierską pracę 

pokazującą, że silne bodźce do osiągania wymiernych celów mogą wyprzeć trudne do zmierzenia cele. 

10 Sprytne rozwiązanie, które sugerują, to projektowanie pracy i przydzielanie zadań. Daj jednej grupie 

nauczycieli odpowiedzialność za najbardziej mierzalne cele, jednocześnie zastrzegając wystarczającą 

ilość czasu i zasobów dla nauczycieli, koncentrując się na mniej mierzalnych rodzajach nauki, chroniąc 

je przed wyparciem. W zasadzie może to osiągnąć najlepszy z obu światów. Nie mamy wątpliwości, że 

doskonalenie edukacji zwiększy obfitość, zapewniając więcej komplementarnych umiejętności, jakich 

potrzebuje nasza gospodarka, aby efektywnie wykorzystywać nowe technologie. Mamy również 

nadzieję, że pomoże to w ograniczeniu rozprzestrzeniania się, szczególnie w zakresie, w jakim jest to 

spowodowane przez techniczną zmianę tendencyjną. To w dużej mierze kwestia podaży i popytu. 

Zmniejszenie podaży niewykwalifikowanych pracowników zmniejszy pewną presję na obniżenie ich 

wynagrodzeń, a zwiększenie podaży wykształconych pracowników zmniejszy niedobory na tych 

obszarach. Uważamy również, że kreatywność można wspierać dzięki odpowiednim ustawieniom 

edukacyjnym, zwiększając szanse nie tylko uczniów, ale także społeczeństwa jako całości. Ale jesteśmy 

także realistami w kwestii tego, w jaki sposób nowe technologie edukacyjne są wykorzystywane w 

praktyce. Silnie zmotywowani ludzie, którzy korzystają w największym stopniu z obfitości zasobów 

edukacyjnych online, są teraz dostępni. Znamy dwunasto- i czternastolatków, którzy biorą udział w 

kursach college'u, do których wcześniej nigdy nie mieliby dostępu. Tymczasem ich rówieśnicy nie 

uczestniczą. W rezultacie to, co stanowiło niewielką lukę w ich wiedzy, stało się znacznie większe. 

Lekcja jest taka, że dopóki nie podejmiemy rzeczywistych wysiłków w celu rozszerzenia jej wpływu, 

cyfryzacja edukacji nie zmniejszy automatycznie rozprzestrzeniania się. 

2. Uruchom ponownie uruchamianie 

Wspieramy przedsiębiorczość, ale nie dlatego, że uważamy, że każdy może lub powinien założyć firmę. 

ale dlatego, że przedsiębiorczość to najlepszy sposób na tworzenie miejsc pracy i możliwości. Ponieważ 

stare zadania zostają zautomatyzowane, wraz z zapotrzebowaniem na odpowiadające im umiejętności, 

gospodarka musi wymyślać nowe miejsca pracy i branże. Ambitni przedsiębiorcy najlepiej sobie z tym 

radzą, nie mając dobrych intencji przywódców rządowych ani wizjonerskich naukowców. Thomas 

Edison, Henry Ford, Bill Gates i wielu innych stworzyli nowe branże, które więcej niż zastąpiły prace, 

które zostały wyeliminowane, ponieważ prace rolne zanikały przez dziesięciolecia. Obecna 

transformacja gospodarki stwarza równie dużą szansę. Przedsiębiorczość była ważną częścią 

podręcznika Econ 101 przynajmniej od czasu najważniejszego dzieła ekonomisty Josepha 

Schumpetera, napisanego w połowie XX wieku, na temat natury kapitalizmu i innowacji. Schumpeter 

przedstawił naszą ulubioną definicję innowacji - "wprowadzenie na rynek nowinki technicznej lub 

organizacyjnej, a nie tylko jej wynalazek" - i, podobnie jak my, wierzyliśmy, że był to proces zasadniczo 



rekombinacyjny, "przeprowadzanie nowych kombinacji". argumentował również, że innowacje 

rzadziej będą miały miejsce w firmach zasiedziałych niż w firmach, które próbowały je wyprzeć. Jak 

napisał w The Theory of Economic Development, "Nowe kombinacje są z zasady ucieleśnione. . . w 

firmach, które generalnie nie powstają ze starych. . . . To nie właściciel autokaru etapowego buduje 

koleje. "12 Przedsiębiorczość jest zatem motorem innowacji. Jest także głównym źródłem wzrostu 

zatrudnienia. W rzeczywistości w Ameryce wydaje się, że to jedyna rzecz, która tworzy miejsca pracy. 

W badaniu opublikowanym w 2010 r. Tim Kane z Fundacji Kauffman wykorzystał dane Census Bureau, 

aby podzielić wszystkie amerykańskie firmy na dwie kategorie: nowe firmy i istniejące firmy (te, które 

istniały od co najmniej roku). Odkrył, że przez wszystkie siedem lat w latach 1977-2005 istniejące firmy 

jako grupa były niszczycielami pracy netto, tracąc średnio około miliona miejsc pracy rocznie. Startupy, 

w ostrym kontraście, stworzyły średnio trzy miliony miejsc pracy rocznie. Późniejsze prace Johna 

Haltiwangera, Henry'ego Hyatta i ich współpracowników potwierdziły, że tworzenie nowych miejsc 

pracy w sieci jest dużo wyższe w młodych firmach, mimo że płace są niższe. Ich badania sugerują 

również, że startupy są odpowiedzialne za nieproporcjonalną liczbę "odchodów pracowników". 

nieprzyjemne zjawisko, ale nie jest; to głównie pracownicy przemieszczający się w poprzek między 

miejscami pracy w poszukiwaniu lepszych możliwości. "Odchudzanie" jest ważnym działaniem w 

zdrowej gospodarce, ale ma tendencję do gwałtownego obniżania się w czasie recesji, kiedy ludzie 

coraz bardziej niechętnie rezygnują z pracy. Grupa stwierdziła, że młode firmy zwiększyły swój udział 

w całkowitej rezygnacji podczas Wielkiej recesji i jej następstw, co oznacza, że startupy warunkiem 

bardzo potrzebne źródło możliwości transferu dla pracowników w trudnym okresie. Środowisko 

przedsiębiorców w Ameryce pozostaje przedmiotem zazdrości reszty świata, ale istnieją niepokojące 

dowody na to, że z biegiem czasu staje się ona mniej płodna. Badania Fundacji Kauffmana 

przeprowadzone przez ekonomistę Roberta Fairlie dowiodły, że podczas gdy tempo tworzenia nowych 

przedsiębiorstw wzrosło w latach 1996-2011, większość tych startupów miała jednego pracownika: 

założyciela15. Ten rodzaj przedsiębiorczości faktycznie wzrósł w czasie Wielkiej Recesji, co wskazuje, 

że niektóre przedsiębiorcy to prawdopodobnie ludzie, którzy sami wchodzą do biznesu po tym, jak 

stracili pracę. Tymczasem w latach 1996-2011 wskaźnik urodzeń zakładów pracodawców 

zatrudniających więcej niż jedną osobę przy starcie spadł o ponad 20 procent. Nie do końca wiadomo, 

co kryje się za tym spadkiem, ale klimat, który czekają imigrantów, może być jednym z czynników. W 

2012 r. Przedsiębiorca Vivek Wadhwa i politolog AnnaLee Saxenian wraz z Francis Siciliano powtórzyli 

wcześniejsze badania, które przeprowadzili na temat przedsiębiorczości imigrantów. Stwierdzili, że "po 

raz pierwszy od dziesięcioleci tempo wzrostu firm założonych przez imigrantów zatrzymało się, jeśli nie 

spadło. W porównaniu z poprzednimi dziesięcioleciami rosnącej przedsiębiorczości kierowanej przez 

imigrantów, ostatnie siedem lat było świadkiem spłaszczenia tego trendu. "Zmiana była szczególnie 

widoczna w Dolinie Krzemowej, gdzie ponad połowa firm założona w latach 1995-2005 miała co 

najmniej jednego imigranta założyciel. W latach 2006-2012 odsetek ten spadł o prawie dziesięć 

punktów, do 43,9 procent. Innym często wskazywanym winowajcą stojącym za depresją 

przedsiębiorczości jest nadmierna regulacja. Naukowiec zajmujący się kwestiami innowacji Michael 

Mandel zwrócił uwagę, że jakakolwiek pojedyncza regulacja może nie zrobić wiele, by powstrzymać 

tworzenie nowych firm, ale każdy z nich jest jak inny żwir w strumieniu. Ich skumulowany efekt może 

być coraz bardziej szkodliwy, ponieważ zmniejsza się możliwości ich obejścia. Istnieją niezłe dowody 

na to, że takie "zarośla regulacyjne" utrudniają tworzenie nowych przedsiębiorstw. Na przykład 

ekonomiści Leora Klapper, Luc Laeven i Raghuram Rajan stwierdzili, że wyższy poziom regulacji 

zmniejsza aktywność startową. Ich badania przeprowadzono na danych europejskich, ale wydaje się 

prawdopodobne, że wnioski te przynajmniej częściowo będą miały zastosowanie również do Stanów 

Zjednoczonych. Opowiadamy się za ograniczeniem niepotrzebnych, zbędnych i nadmiernie uciążliwych 

regulacji, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to prawdopodobnie powolna i trudna praca. Po pierwsze, 

regulatorzy rzadko lubią tracić autorytet, gdy tylko zostaną im przyznane. Po drugie, te firmy i branże 



chronione przez istniejące regulacje bez wątpienia będą lobbować lobbystycznie, by zachować swoje 

uprzywilejowane pozycje. Po trzecie, na poziomie federalnym, stanowym i komunalnym w Ameryce 

istnieją odrębne zestawy przepisów, tak że żadna pojedyncza jednostka nie może dokonać 

kompleksowej zmiany. Konstytucja tego kraju jest jasna, że większość uprawnień związanych z 

handlem spoczywa na poszczególnych państwach, więc potencjalni przedsiębiorcy prawdopodobnie 

będą musieli zmierzyć się z ciągłymi zmianami przepisów w wielu dziedzinach. Nadal uważamy, że 

ważne jest, aby spróbować zmniejszyć obciążenie regulacyjne i sprawiają, że otoczenie biznesu jest jak 

najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Nie spodziewamy się, że ktokolwiek skopiuje Dolinę 

Krzemową, ale uważamy, że rząd, firmy i osoby prywatne mogą zrobić więcej, aby napędzać 

przedsiębiorczość o wysokim potencjale wzrostu. Intrygującym przykładem jest praca Steve'a Case'a i 

Fundacji Kauffmana w ramach Partnerstwa na Rzecz Startup America. Ma on na celu wsparcie ponad 

trzydziestu kierowanych przez przedsiębiorców regionów startowych, wraz z "serwisem randkowym", 

aby ułatwić nowym przedsięwzięciom współpracę z firmami z listy Fortune 500, które mogą uzupełnić 

ich innowacje o marketing, produkcję lub dystrybucję. 

3. Stwórz więcej dopasowań 

Chociaż strony z ofertami pracy, takie jak Monster.com i Aftercollege.com oraz witryny sieciowe, takie 

jak LinkedIn, ułatwiają znalezienie siebie i pracodawców, ogromna większość naszych absolwentów, 

którzy każdego roku kończą edukację, nadal opiera się głównie na rekomendacjach od znajomych, 

krewni, i, tak, profesorowie, aby wprowadzać. Musimy znaleźć sposoby na zmniejszenie kosztów tarcia 

i poszukiwania, które sprawiają, że niepotrzebnie trudno jest dopasować ludzi do pracy. LinkedIn 

tworzy bazę danych w czasie rzeczywistym, która opisuje umiejętności poszukiwane przez firmy i 

dopasowuje je do szkolenia, jakie mają studenci i inni potencjalni pracownicy. Czasami samo 

przeformułowanie kilku pojęć w CV może mieć znaczenie: firmy poszukujące na przykład programistów 

aplikacji dla telefonów z Androidem mogą nie zdawać sobie sprawy, że klasa oprogramowania na CV 

studenta używała tego systemu operacyjnego. Lokalne, krajowe i globalne bazy danych ofert pracy i 

kandydatów mogą przynieść ogromne korzyści. Zbyt często pracodawcy koncentrują się na 

absolwentach kilku szkół, w których są tysiące równych lub lepiej wykwalifikowanych kandydatów. 

Rząd federalny może wykorzystać nagrody, aby przyspieszyć rozwój tych baz danych. Powinniśmy 

również zachęcać i wspierać prywatne firmy w opracowywaniu lepszych algorytmów i technik 

identyfikacji umiejętności i dopasowywania ich do pracodawców. Na przykład firma o nazwie Knack, 

którą doradza Erik, opracowała serię gier, z których każda generuje megabajty danych. Wydobywając 

dane, Knack może uzyskać zaskakująco trafne oceny kreatywności graczy, wytrwałości, ekstrawersji, 

staranności i innych cech, które trudno odróżnić od zapisów w college'u, a nawet wywiadu twarzą w 

twarz. Inne firmy, takie jak HireArt i ODesk, wykorzystują również narzędzia analityczne do tworzenia 

lepszych dopasowań i mniejszego tarcia na rynku pracy. Jesteśmy również zachęcani przez rosnące 

wykorzystanie ocen, takich jak wyniki TopCoder, w celu zapewnienia obiektywnych wskaźników 

umiejętności kandydatów. Dzięki temu osoby poszukujące pracy mogą łatwiej znaleźć swoje najlepsze 

nisze, a przedsiębiorcom i pracodawcom znaleźć potrzebny im talent. 

4. Wspieraj naszych naukowców 

Po narastaniu przez ćwierć wieku rząd federalny USA na rzecz podstawowych badań naukowych zaczął 

spadać w 2005 r.18 Jest to powód do niepokoju, ponieważ ekonomia uczy, że badania podstawowe 

mają duże korzyści zewnętrzne. Fakt ten tworzy rolę dla rządu, a wypłata może być ogromna. Internet, 

by przyjąć jeden słynny przykład, powstał w wyniku badań Departamentu Obrony USA dotyczących 

budowy sieci odpornych na wybuchy bomb. Systemy GPS, ekrany dotykowe, oprogramowanie do 

rozpoznawania głosu, takie jak Siri firmy Apple, oraz wiele innych innowacji cyfrowych powstało 

również w wyniku badań podstawowych sponsorowanych przez rząd. Można śmiało powiedzieć, że 



sprzęt, oprogramowanie, sieci i roboty nie istniałyby w takiej ilości, różnorodności i formach, jakie 

znamy dzisiaj, bez stałego finansowania rządowego. Finansowanie to powinno być kontynuowane, a 

ostatnia tendencja do zmniejszania federalnego finansowania badań podstawowych w Ameryce 

powinna zostać odwrócona. Powinniśmy również zreformować amerykański reżim praw własności 

intelektualnej, szczególnie jeśli chodzi o patenty na oprogramowanie i czas trwania praw autorskich. 

W każdym wieku, a zwłaszcza w drugim wieku maszyny, własność intelektualna jest niezwykle ważna. 

Jest to zarówno nagroda za innowację (jeśli ktoś wymyśli lepszą pułapkę na myszy, on lub ona ją 

opatentuje) i wkład do niej (większość nowych pomysłów to rekombinacje istniejących). Rządy muszą 

zatem zachować delikatną równowagę; muszą zapewnić wystarczającą ochronę własności 

intelektualnej, aby zachęcić do innowacji, ale nie na tyle, aby ją zdusić. Wielu dzisiejszych świadomych 

obserwatorów stwierdza, że patenty na oprogramowanie zapewniają zbyt dużą ochronę. To samo 

dotyczy prawdopodobnie przynajmniej niektórych praw autorskich; nie jest jasne, jakie interesy 

publiczne spełniają przepisy, które zapewniają, że  postać Disneya z 1928 "Steamboat Willie" 

(prekursor Myszki Miki) pozostaje pod prawem autorskim, podobnie jak piosenka "Happy Birthday". 

NAGRODY 

Wiele innowacji jest oczywiście niemożliwa do opisania z góry (to właśnie czyni je innowacjami). Ale są 

też przypadki, w których dokładnie wiemy, czego szukamy i po prostu chcemy, żeby ktoś to wymyślił. 

W takich przypadkach nagrody mogą być szczególnie skuteczne. * Samochód bez kierowców firmy 

Google był bezpośrednim wynikiem wyzwania DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), 

które oferowało nagrodę w wysokości jednego miliona za samochód, który może poruszać się po 

określonym kursie bez udziału człowieka. kierowca. Tom Kalil, zastępca dyrektora ds. Polityki 

amerykańskiego Biura ds. Polityki Naukowej i Technologii, zapewnia świetny poradnik, jak uruchomić 

nagrodę: 

1. Skup centrum uwagi na problemie lub możliwości 

2. Płać tylko za wyniki 

3. Celuj w ambitny cel bez przewidywania, który zespół lub podejście ma największe szanse 

powodzenia 

4. Sięgnij poza zwykłych podejrzanych, aby dotknąć najlepszych talentów 

5. Pobudzanie inwestycji sektora prywatnego wielokrotnie przewyższających pulę nagród 

6. Wydobądź perspektywy bezdyscyplinarnej 

7. Inspiruj podejmowanie ryzyka, oferując równe szanse 

8. Stwórz jasne metryki docelowe i protokoły walidacji 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia łączne fundusze federalne i prywatne przeznaczone na duże 

nagrody wzrosły ponad trzykrotnie, a obecnie przekraczają 375 milionów dolarów. To świetnie, ale to 

zaledwie niewielka część ogólnych wydatków rządowych na badania. Pozostaje ogromne pole do 

zwiększenia liczby i różnorodności konkursów innowacyjnych. 

5. Aktualizacja infrastruktury 

Ekonomiści niemal powszechnie zgadzają się, że rząd powinien być zaangażowany w budowę i 

utrzymanie infrastruktury - ulic i autostrad, mostów, portów, tam, lotnisk i systemów kontroli ruchu 

lotniczego i tak dalej. Dzieje się tak, ponieważ, podobnie jak w przypadku edukacji i badań, 

infrastruktura podlega pozytywnym efektom zewnętrznym. Doskonała infrastruktura sprawia, że kraj 



jest przyjemniejszym miejscem do życia, a także bardziej wydajnym miejscem do prowadzenia 

działalności. Nasz jednak nie jest w dobrej formie. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów 

Budownictwa (ASCE) dało Stanom Zjednoczonym ogólną infrastrukturę klasy D + w 2013 r. I 

oszacowało, że kraj ten ma zaległości w wysokości ponad 3,6 biliona USD na inwestycje w 

infrastrukturę.23 Jednak tylko nieco ponad 2 biliony budżetowane do wydania do 2020 r., 

pozostawiając dużą lukę. Możesz myśleć, że ASCE ma oczywiste stronniczości w kwestii wydatków na 

infrastrukturę, ale dane je potwierdzają. W latach 2009-2013 inwestycje publiczne w infrastrukturę 

spadły realnie o ponad 120 miliardów dolarów, do najniższego poziomu od 2001 r. Zapewnienie 

infrastruktury USA do akceptowalnego poziomu byłoby jedną z najlepszych inwestycji, jakie kraj 

mógłby zrobić we własnej przyszłości. Jak piszemy w 2013 roku, ceny energii spadają, w dużej mierze 

dzięki boomowi z łupków w kraju, a płace w krajach takich jak Chiny rosną. Z powodu tych i innych 

czynników, często słyszymy od liderów biznesu coś bardzo bliskiego temu, co Eric Spiegel, dyrektor 

generalny Siemens USA, powiedział w wywiadzie: "USA to świetne miejsce do produkcji w dzisiejszych 

czasach. Robimy rzeczy tutaj w USA, które wysyłamy do Chin. . . . Musimy tylko upewnić się, że mamy. 

. . Dostarczono infrastrukturę, która jest w stanie obsłużyć zwiększone nakłady pracy. "W dyskusji o 

inwestycjach w infrastrukturę jest interesująca historyczna pomyłka. Legendarny ekonomista John 

Maynard Keynes, którego nazwisko jest związane ze szkołą myślenia, która opowiada się za wydatkami 

na bodziec, zasugerował w 1936 r., że w czasie recesji rząd powinien wkładać pieniądze do butelek, 

zakopywać butelki głęboko w starych kopalniach węgla, a następnie sprzedawać prawa do ich 

wydobywania. Czyniąc to, argumentował tylko częściowo żartem, "byłby lepszy niż nic", ponieważ 

tworzyłby popyt w okresach, gdy praca i kapitał w przeciwnym razie nie byłyby wykorzystywane. 

Ekonomiści zaciekle debatują, czy to rzeczywiście może zadziałać, ale rzadko debatują o zaletach 

dobrych dróg i mostów lub o zaangażowaniu rządu w te działania z powodu pozytywnych efektów 

zewnętrznych. Argumentujemy za inwestycjami w infrastrukturę z powodu tych efektów 

zewnętrznych, niezależnych od jakiegokolwiek keynesistycznego bodźca, jaki może dostarczyć, a my 

jesteśmy w głównym nurcie ekonomicznym, kiedy to robimy. 

WITAJ W ŚWIECIE TALENTÓW 

Jakakolwiek zmiana polityki zalecana zarówno przez libertariański instytut Cato, jak i postępowe 

Centrum Postępu Amerykańskiego można naprawdę powiedzieć, że ma różne wsparcie. Tak jest w 

przypadku reformy imigracyjnej, szeregu proponowanych zmian z ogólnym celem zwiększenia liczby 

legalnie urodzonych pracowników i obywateli w Stanach Zjednoczonych. Hojne polityki imigracyjne są 

częścią podręcznika Econ 101; wśród ekonomistów panuje powszechna zgoda, że korzystają oni nie 

tylko z samych imigrantów, ale także z gospodarki kraju, do którego się przenoszą. Niektóre badania 

wykazały, że niektórzy pracownicy w kraju przyjmującym, szczególnie mniej wykwalifikowani, są 

pogarszani przez imigrację, ponieważ ich płace spadają, ale inne badania doprowadziły do różnych 

wniosków. Na przykład ekonomista David Card ocenił wpływ kubańskiej kolejek linowych Mariel 

(masowa emigracja Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych zatwierdzona przez Fidela Castro) na 

rynku pracy w Miami. Mariel sprowadził do miasta ponad sto tysięcy ludzi w ciągu niecałego roku i 

zwiększył swoją siłę roboczą o 7 procent, ale Card odkryła, że "praktycznie nie ma wpływu na płace i 

stopy bezrobocia mniej wykwalifikowanych pracowników, nawet wśród Kubańczyków, którzy 

wyemigrowali wcześniej "Ekonomistka Rachel Friedberg doszła do tego samego wniosku co do 

masowej migracji z Rosji i reszty byłego Związku Radzieckiego do Izraela29. Pomimo zwiększenia 

populacji kraju o 12 procent w latach 1990-1994, imigracja ta nie miała zauważalnego negatywnego 

wpływu na izraelskich pracowników . Pomimo tych i innych dowodów, w Ameryce trwają obawy, że na 

dużą skalę imigracja pracowników niewykwalifikowanych, w szczególności z Meksyku i innych krajów 

Ameryki Łacińskiej, a zwłaszcza w sposób nielegalny, zaszkodzi perspektywom gospodarczym rodzimej 

siły roboczej. Od 2007 r. Wydaje się, że nielegalna imigracja netto do Stanów Zjednoczonych wynosi w 



przybliżeniu zero lub wręcz ujemnie. Badanie przeprowadzone przez Brookings Institution wykazało, 

że wysoko wykształceni imigranci przewyższają obecnie liczbę mniej wykształconych; w 2010 r. 30 

procent miało co najmniej wykształcenie wyższe, a tylko 28 procent nie miało odpowiednika dyplomu 

ukończenia szkoły średniej. Przedsiębiorczość w Ameryce, szczególnie w sektorach intensywnie 

korzystających z technologii, napędzana jest przez imigrację w niezwykłym stopniu. Ludzie urodzeni za 

granicą stanowią mniej niż 13 procent populacji kraju w ostatnich latach, ale w latach 1995-2005 ponad 

25 procent wszystkich nowych firm inżynieryjnych i technologicznych miało co najmniej jednego 

współzałożyciela imigranta, według badań Wadhwy, Saxena i ich koledzy. 32 Firmy te w sumie 

osiągnęły ponad 52 miliardy dolarów w sprzedaży w 2005 roku i zatrudniały prawie 450 000 osób. 

Według grupy popierającej reformę imigracyjną Partnerstwo dla Nowej Amerykańskiej Gospodarki, w 

latach 1990-2005, 25 procent firm o najwyższych wzrostach w Ameryce zostało założonych przez 

przedsiębiorców urodzonych za granicą33. Jak ekonomista Michael Kremer zademonstrował w 

obecnie klasycznym artykule, zwiększając liczbę inżynierowie imigranci faktycznie prowadzą do 

wyższych, a nie niższych zarobków dla inżynierów urodzonych przez rodzinę, ponieważ imigranci 

pomagają rozwijać ekosystemy.34 Nic dziwnego, że płace są wyższe dla dobrych projektantów 

oprogramowania w Dolinie Krzemowej, gdzie są otoczeni przez innych z podobnymi i ogólnie 

komplementarnymi umiejętności, a nie w bardziej odizolowanych częściach świata. Dziś imigranci mają 

tak duży i korzystny wpływ na kraj, nie ze względu na procesy i politykę Ameryki, ale często pomimo 

nich. Imigracja do Stanów Zjednoczonych jest często opisywana jako powolna, złożona, nieefektywna 

i wysoce zbiurokratyzowana. Darrell West, wiceprezes Brookings Institution, napisał w 2011 roku 

książkę zatytułowaną Brain Gain: Rethinking UIS Immigration Policy. Jednak jego badania nie 

przygotowały go do własnych doświadczeń z kafejką po tym, jak poślubił Niemkę, która szukała 

amerykańskiego obywatelstwa. Napisał: "Dla wielu imigrantów jest praktycznie niemożliwe, aby mogli 

sobie pozwolić na opłaty, załatwić formalności i prowadzić skomplikowany proces biurokratyczny. 

Nawet z doktoratem w naukach politycznych byłem przytłoczony złożonością wielu aplikacji, opłat, 

dokumentacji, wywiadów i podróży do biura imigracyjnego. . . . Imigracja amerykańska to XIX-wieczny 

proces w świecie XXI wieku. "Oprócz zepsutych procesów, Stany Zjednoczone mają również przeciwne 

do zamierzonych polityki imigracyjne. Wśród technologów najlepszym tego przykładem jest 

prawdopodobnie roczny limit liczby wydanych wiz H1-B. pozwalają one pracodawcy w  USA  zatrudniać  

zagranicznych pracowników w zawodach specjalistycznych, zazwyczaj technicznych, przez okres do 

sześciu lat. We wczesnych latach dwudziestego pierwszego wieku aż 195 000 wydawano rocznie, ale 

kwota ta została zmniejszona do 65 000 w 2004 r. (W 2006 r. Program rozszerzono na 20 000 

absolwentów amerykańskich uniwersytetów). Program wizowy H1-B powinien zostać dalej 

rozszerzony. Podoba nam się obrazowanie zszywania zielonej kartki na każdy zaawansowany dyplom 

przyznawany imigrantowi. Popieramy również stworzenie osobnej kategorii "wizy startowej", która 

ułatwiłaby przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy już przyciągnęli finansowanie, rozpoczęcie 

działalności w Stanach Zjednoczonych. Pomysł ten był szczególnie promowany przez amerykańskich 

kapitalistów i grupy biznesowe, ale inne kraje przejęły inicjatywę. Australia, Wielka Brytania i Chile 

uruchomiły programy mające na celu przyciągnięcie imigrantów przedsiębiorczości na wczesnym 

etapie, a w styczniu 2013 r. Kanada ogłosiła pełnoprawny program wizowy dla startupów, pierwszy 

tego rodzaju na świecie. 36 Tymczasem kompleksowa reforma imigracyjna utknęła w martwym 

punkcie. Kongresu USA latem tego samego roku. 

6. Ponieważ musimy płacić podatek, mądrze płacić Ogólnie rzecz biorąc, opodatkowanie czegoś 

zniechęca do jego produkcji. Zazwyczaj uważa się to za coś złego, ale nie musi tak być, ponieważ 

możemy opodatkować rzeczy, które chcemy mniej. Istnieją również pewne towary i usługi, które są 

wyjątkami od reguły; opodatkowanie nie prowadzi do zmniejszenia ich ilości. Ekonomiści twierdzą, że 



te oferty są oferowane nieelastycznie w odniesieniu do opodatkowania. Możemy i powinniśmy 

skorzystać z tego faktu. 

PODATEK PIGOU 

Fabryka może uznać za bardzo tanie i wygodne zrzucić wszystkie swoje odpady do rzeki, która 

przepływa obok niej, ale powstająca toksyczna woda, martwe ryby i nieprzyjemny zapach są wyraźnie 

niepożądane. Ekonomiści nazywają ten rodzaj niepożądanego efektu negatywną zewnętrznością. W 

rezultacie wiele rodzajów zanieczyszczeń jest zabronionych, ale nie jest możliwe ani inteligentne 

zabranianie wszelkiego rodzaju. Zakłady energetyczne muszą generować pewne zanieczyszczenia, np. 

Podczas generowania elektryczności, a podczas gdy samochody są dziś znacznie czystsze niż kiedyś, 

nadal emitują gazy cieplarniane. Jest niefortunnym faktem ludzkiego życia, że niektóre rodzaje 

produkcji generują "zło" obok dóbr. W takich przypadkach większość ekonomistów opowiada się za 

opodatkowaniem zanieczyszczenia. Takie podatki nazywa się "Pigou" po Arthurze Pigou, brytyjskim 

ekonomiście początku XX wieku, który był jednym z ich wczesnych mistrzów. Podatki mają dwie ważne 

zalety. Po pierwsze, zmniejszają one niepożądaną aktywność; jeśli przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej zostanie opodatkowane w oparciu o ilość dwutlenku siarki uwalnianego do atmosfery, ma 

silne zachęty do inwestowania w technologię skruberowania, która opuszcza oczyszczalnię powietrza. 

Po drugie, podatki Pigou generują dochody dla rządu, które mogłyby zostać wykorzystane do 

zrekompensowania szkód spowodowanych zanieczyszczeniem (lub w jakimkolwiek innym celu). Są 

wygraną. Podatki tego typu są popularne w całym spektrum politycznym i wśród ludzi w wielu 

dziedzinach; członkowie "klubu Pigou", grupy adwokatów zidentyfikowanych przez ekonomistę 

Gregory'ego Mankiwa, obejmują zarówno Alana Greenspana, jak i Ralpha Nadera. Poprawiając pomiar 

i pomiar, technologie drugiego wieku maszyny czynią podatki Pigou bardziej wykonalne. Zastanów się 

nad zatłoczeniem. Każdy z nas nakłada koszt na wszystkie inne sterowniki, gdy dołączymy do już 

przepełnionej autostrady i dalej powolnego ruchu. W godzinach szczytu ruch na drodze 

międzystanowej 405 w Los Angeles przebiega z szybkością czternastu mil na godzinę, co daje 

czterokrotnie więcej niż osiem minut jazdy samochodem. Zatory drogowe, wspomagane karnetami 

elektronicznymi lub aparatami cyfrowymi, mogą dynamicznie dostosowywać koszt jezdni tak, aby 

kierowcy kierowali się tylko wtedy, gdy całkowity koszt wytworzenia, w tym dodatkowe zatłoczenie, 

był mniejszy niż wartość ich podróży. Czynności ograniczające zatłoczenie, takie jak wspólne 

korzystanie z samochodu, dojazdy poza miasto, jazda rowerem, telepraca i transport zbiorowy, 

wszystkie narastają wraz z obowiązującymi cenami za przekroczenie ruchu. Już zasady Pigou zostały 

zastosowane do generujących przychody segmentów infrastruktury, takich jak płatne drogi i londyńska 

strefa zatoru, co zmniejsza ruch i przynosi pieniądze, obciążając kierowców wjazdem do centrum 

miasta w godzinach szczytu. Tymczasem Singapur wdrożył elektroniczny system opłat drogowych, 

który praktycznie wyeliminował zatory. Amerykanie wspólnie spędzają ponad sto miliardów godzin 

tkwiących w korkach, co świadczy o tym, że ceny dróg nie są jeszcze powszechnie stosowane. Według 

niektórych szacunków wystarczyłyby dochody z optymalnej wyceny zatorowej wyeliminuj wszystkie 

podatki państwowe w Kalifornii. W przeszłości nie można było mierzyć zużycia dróg w sposób 

efektywny kosztowo, więc zdecydowaliśmy się na pozostawienie go niestosownego i radzenie sobie z 

tym, co wynikło: rodzaje długich linii i czekanie, które rzadko widzieliśmy poza byłym Związkiem 

Radzieckim dla innych towarów I usług. Cyfrowe systemy opłat drogowych mogą nam pomóc odzyskać 

utracony czas, zastępując dochody z innych źródeł. 

PODATKI ODNOŚNIE WYNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Podaż pewnych dóbr, takich jak ziemia, jest całkowicie nieelastyczna - jest taka sama ilość ziemi, bez 

względu na to, jak mocno jest opodatkowana. Oznacza to, że podatek od dochodów z tego towaru 

(innymi słowy "czynsze ekonomiczne" od niego) nie zmniejszy jego podaży. W rezultacie takie podatki 



są stosunkowo wydajne - nie zakłócają zachęt ani działań. Dziewiętnastowieczny ekonomista Henry 

George przyjął ten pogląd i przekonywał, że powinniśmy mieć tylko jeden podatek, podatek gruntowy. 

Chociaż kuszący pomysł, rzeczywistość jest taka, że przychody z czynszów gruntowych nie są 

wystarczająco wysokie, aby opłacić wszystkie usługi rządowe. Mimo to mogą płacić więcej niż obecnie, 

a inne czynsze w gospodarce, w tym z zasobów naturalnych, takich jak dzierżawy ropy i gazu będące 

własnością rządu, mogą znacznie wzrosnąć. Istnieje również argument, że dużą część bardzo wysokich 

zarobków wielu "supergwiazd" stanowią także czynsze. Pytania te zwracają uwagę, czy większość 

zawodowych sportowców, dyrektorów generalnych, osobistości medialne czy gwiazdy rocka są 

autentycznie zmotywowani przez bezwzględny poziom ich rekompensaty w porównaniu do względnej 

rekompensaty, sławy lub wewnętrznej sympatii do ich pracy. Najprawdopodobniej moglibyśmy 

zwiększyć dochody poprzez podniesienie marginalnych stawek podatkowych dla osób o najwyższych 

dochodach, na przykład poprzez wprowadzenie nowych przedziałów podatkowych przy rocznym 

dochodzie w wysokości jednego miliona i dziesięciu milionów dolarów. Nie znajdziemy wielu dowodów 

potwierdzających kontrargument, że wyższe podatki od tej populacji zaszkodzą wzrostowi 

gospodarczemu, podkopując wysoką inicjatywę zarabiającą. W rzeczywistości badania naszego kolegi 

z MIT i zdobywcy nagrody Nobla, ekonomisty Petera Diamonda, we współpracy z Emmanuelem 

Saezem, zwycięzcą nagrody Clarka, sugerują, że optymalne stawki podatkowe na najwyższym poziomie 

dystrybucji dochodu mogą sięgać nawet 76 procent. nie widzimy potrzeby takiego poziomu 

opodatkowania, nie odczuwamy pocieszenia z faktu, że ostatnio podatek dochodowy został znacznie 

podniesiony w ramach Billa Clintona, gospodarka rozwijała się gwałtownie w kolejnych latach. 

Rzeczywiście, jak zauważył ekonomista Menzie Chinn, nie ma widocznego związku między najwyższymi 

stawkami podatkowymi a ogólnym wzrostem gospodarczym, przynajmniej w zakresie, w jakim 

doświadczają USA. Nie udajemy, że polityka, którą tu opowiadamy, będzie łatwa do zaakceptowania w 

obecnym klimacie politycznym, lub że jeśli w jakiś sposób zostaną one przyjęte, natychmiast przyniosą 

pełne zatrudnienie i rosnące przeciętne zarobki. Wiemy, że są to trudne czasy; wiele osób widziało, że 

ich fortuny cierpią podczas Wielkiej Recesji i późniejszego powolnego ożywienia i pozostają w tyle za 

bliźniaczymi siłami technologii i globalizacji. Nierówności i inne formy rozprzestrzeniania się rosną, a 

wszyscy nie uczestniczą we wszystkich rodzajach nagród, jakie generuje gospodarka. Zalecenia 

polityczne, które zarysowujemy powyżej, mają jeden prosty i skromny cel: wprowadzenie wyższych 

wskaźników ogólnego wzrostu gospodarczego. Jeśli tak się stanie, szanse dla pracowników i osób 

poszukujących pracy ulegną poprawie. 

 



Długoterminowe rekomendacje 

REKOMENDACJE, JAKIOCH DOKONALOŚMY w  poprzedniej części, pomogą nam wzmocnić nagrodę i 

zmniejszyć lub odwrócić rozprzestrzenianie. Ale kiedy poruszamy się głębiej w drugie wiek maszyny i 

druga połowa szachownicy, będzie książką Econ 101 wystarczy, aby utrzymać zdrową płacę i 

perspektywy zatrudnienia? Patrząc w przyszłość - w 2020 i później - widzimy androidy. Nie wyglądają 

jak maszyny w filmach Matrix lub Terminator - niektóre nie mają nawet ciał fizycznych; nie ogłoszą nam 

wojny, i nie zastąpią wszystkich pracowników, ani nawet większości z nich, w ciągu najbliższych kilku 

lat. Ale, jak widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, technologia stale narusza umiejętności i 

umiejętności ludzi. Co więc powinniśmy zrobić z tym, że nadchodzą androidy? Jakie są właściwe polityki 

i interwencje w przyszłości? 

Proszę, żądnego biura politycznego 

Zacznijmy od bycia pokornym. Historia jest zaśmiecona niezamierzonymi, a czasem tragicznymi 

skutkami ubocznymi dobrze funkcjonującej polityki społecznej i gospodarczej. Trudno z góry wiedzieć, 

które zmiany będą najbardziej destrukcyjne, które zostaną wdrożone z nieoczekiwaną łatwością i jak 

ludzie zareagują w środowisku, które nigdy wcześniej nie było przestrzegane. Zastrzeżenia na bok, 

mamy kilka pomysłów, jak postępować, a jak nie. Nie uważamy, że właściwą polityką byłoby 

powstrzymanie przemarszu technologii lub jakoś wyłączenie mieszanki wykładniczej, cyfrowej, 

kombinatorycznej innowacji, która ma miejsce obecnie. Mogłoby to oznaczać równie zły pomysł, jak 

zamknięcie wszystkich szkół i spalenie wszystkich czasopism naukowych. W najlepszym razie takie 

posunięcia zapewnią status quo kosztem poprawy lub postępu. Jak to ujął technolog Tim O'Reilly, będą 

to wysiłki na rzecz ochrony przeszłości przed przyszłością. Czyli próby ochrony dzisiejszych miejsc pracy 

poprzez zwarcie technologii jutra. Musimy pozwolić, by technologie drugiej epoki maszyny wykonały 

swoją pracę i znaleźli sposoby radzenia sobie z wyzwaniami, które przyniosą ze sobą. Jesteśmy także 

sceptycznie nastawieni do prób znalezienia fundamentalnych alternatyw dla kapitalizmu. Przez 

"kapitalizm" mamy tu na myśli zdecentralizowany ekonomiczny system produkcji i wymiany, w którym 

większość środków produkcji znajduje się w prywatnych rękach (w przeciwieństwie do przynależności 

do rządu), gdzie większość wymiany jest dobrowolna (nikt nie może zmusić cię do podpisać umowę 

wbrew swojej woli) i gdzie większość towarów ma ceny, które różnią się w zależności od względnej 

podaży i popytu, a nie są ustalane przez organ centralny. Wszystkie te funkcje istnieją obecnie w 

większości gospodarek na całym świecie. Wielu jest nawet na miejscu w dzisiejszych Chinach, które 

wciąż są oficjalnie komunistyczne. Te funkcje są tak powszechne, ponieważ działają tak dobrze. 

Kapitalizm alokuje zasoby, generuje innowacje, nagradza wysiłki i buduje zamożność z wysoką 

wydajnością, a są to niezwykle ważne rzeczy, które można robić dobrze w społeczeństwie. Jako 

systemowy kapitalizm nie jest doskonały, ale jest o wiele lepszy niż alternatywy. Winston Churchill 

powiedział: "Demokracja jest najgorszą formą rządów, z wyjątkiem tych wszystkich, którzy zostali 

wypróbowani." 2 Wierzymy podobnie w kapitalizm. Element, który najprawdopodobniej się zmieni i 

stanie przed wyzwaniami, jest tym, o czym jeszcze nie wspominaliśmy: w dzisiejszych kapitalistycznych 

gospodarkach większość ludzi zdobywa pieniądze na kupowanie rzeczy, oferując swoją pracę 

gospodarce. Większość z nas to robotnicy, a nie właściciele kapitału. Jeśli nasz eksperyment z myślą o 

Androidzie okaże się poprawny, ta długotrwała wymiana stanie się z czasem mniej realna. Ponieważ 

praca cyfrowa staje się coraz bardziej wszechobecna, zdolna i potężna, firmy będą coraz bardziej 

niechętne płaceniu płac, które zaakceptują, i które pozwolą im utrzymać standard życia, do którego 

byli przyzwyczajeni. Kiedy tak się dzieje, pozostają bezrobotni. Jest to zła wiadomość dla gospodarki, 

ponieważ bezrobotni nie wytwarzają dużego popytu na towary i ogólny wzrost spowalnia. Słaby popyt 

może prowadzić do dalszego pogorszenia płac i bezrobocia, a także mniejszych inwestycji w kapitał 

ludzki i sprzęt, a błędne koło może się utrzymać. 



Wracając do podstawowego dochodu 

Wielu ekonomistów niepokoiło się tym możliwym rodzajem kapitalizmu, który nie był możliwy. Wielu 

z nich zaproponowało to samo proste rozwiązanie: dać ludziom pieniądze. Najłatwiej to zrobić, aby 

rząd każdego roku wypłacał równą ilość pieniędzy każdemu w kraju, bez przeprowadzania testów ani 

innych ocen, kto potrzebuje pieniędzy, a kto powinien dostać więcej lub mniej. Ten system 

"podstawowego dochodu", twierdzą jego zwolennicy, jest stosunkowo prosty w zarządzaniu i 

zachowuje elementy kapitalizmu, które działają dobrze, rozwiązując problem, którego niektórzy ludzie 

nie mogą zarabiać, oferując swoją pracę. Podstawowy dochód zapewnia, że każdy ma minimalny 

standard życia. Jeśli ludzie chcą go ulepszyć, pracując, inwestując, zakładając firmę lub wykonując 

jakąkolwiek inną działalność kapitalistycznego silnika, to z pewnością mogą, ale nawet jeśli tego nie 

zrobią, będą nadal mogli działać jako konsumenci, ponieważ nadal otrzymają pieniądze. Podstawowy 

dochód nie jest dziś częścią głównych dyskusji politycznych, ale ma zaskakująco długą historię i był 

niezwykle bliski rzeczywistości w dwudziestowiecznej Ameryce. Jednym z jego wczesnych zwolenników 

był anglikański aktywista polityczny Thomas Paine, który bronił w 1797 r. Broszury "Sprawiedliwość 

Agrarna", że każdemu należy dać ryczałt pieniężny po osiągnięciu dorosłości, aby zrekompensować 

niesprawiedliwy fakt, że niektórzy ludzie urodzili się w rodzinach ziemiańskich. podczas gdy inne nie. 

Do późniejszych zwolenników należał filozof Bertrand Russell i lider prawa obywatelskiego Martin 

Luther King, Jr., który napisał w 1967 roku: "Jestem teraz przekonany, że najprostsze podejście okaże 

się najskuteczniejsze - rozwiązaniem problemu ubóstwa jest zniesienie go bezpośrednio przez obecnie 

szeroko dyskutowany środek: gwarantowany dochód ". Wielu ekonomistów po lewej i po prawej 

stronie zgodziło się z królem. Liberałowie, w tym James Tobin, Paul Samuelson i John Kenneth Galbraith 

oraz konserwatyści tacy jak Milton Friedman i Friedrich Hayek, wszyscy bronili gwarancji dochodów w 

takiej czy innej formie, aw 1968 roku ponad 1200 ekonomistów podpisało list popierający koncepcję 

skierowaną do USA. Kongres. Prezydent wybrany w tym roku, republikański Richard Nixon, próbował 

przez pierwszą kadencję, aby wprowadzić go w życie. W przemówieniu z 1969 r. Zaproponował Plan 

pomocy rodzinie, który miał wiele cech programu podstawowego dochodu. Plan miał poparcie w całym 

spektrum ideologicznym, ale także spotkał się z dużą i różnorodną grupą przeciwników. Pracownicy 

sezonowi i inni administratorzy istniejących programów opieki społecznej obawiali się, że ich miejsca 

pracy zostaną wyeliminowane w ramach nowego systemu; niektórzy przywódcy związkowi sądzili, że 

osłabiłoby to poparcie dla ustawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej; i wielu pracującym 

Amerykanom nie podobało się, że ich dolary podatkowe trafiają do ludzi, którzy mogą pracować, ale 

nie chcieli. Do czasu jego reelekcji w 1972 roku. Nixon zrezygnował z Planu Family Assistance, a od tego 

czasu federalni urzędnicy i decydenci nie dyskutowali poważnie o programach powszechnej gwarancji 

dochodu. 

Trzy wielkie zła Voltaire’a 

Czy w nadchodzących dziesięcioleciach będziemy musieli powrócić do idei podstawowego dochodu? 

Może, ale to nie jest nasz pierwszy wybór. Voltaire pięknie podsumował, dlaczego nie, kiedy przytoczył 

przytoczoną na początku tego rozdziału obserwację: "Praca ratuje człowieka przed trzema wielkimi 

złem: nudą, występkiem i potrzebą"  Gwarantowany powszechny dochód dba o potrzeby, ale nie o 

inne. dwa. I prawie wszystkie badania i dowody, na które patrzyliśmy przekonały nas, że Voltaire miał 

rację. Ogromnie ważne jest, aby ludzie pracowali nie tylko dlatego, że dostają pieniądze, ale także 

dlatego, że jest to jeden z głównych sposobów, w jakie otrzymują oni wiele innych ważnych rzeczy: 

poczucie własnej wartości, społeczność, zaangażowanie, zdrowe wartości, strukturę i godność. 

wymienić tylko kilka. Niezależnie od tego, czy skupiają się one na jednostce czy społeczności, wnioski 

są takie same: praca jest korzystna. Na poziomie indywidualnym przeprowadzono wiele badań nad 

tym, co sprawia, że ludzie czują się spełnieni, zadowoleni i szczęśliwi. W swojej książce Drive Daniel 



Pink podsumowuje trzy kluczowe motywy z literatury badawczej: opanowanie, autonomię i cel. Ostatni 

z nich został podkreślony przez starszego pracownika cytowanego w lutym 2013 r. O zaletach i wadach 

pracy w gigantycznym sklepie internetowym Amazon, który Amazon tworzył w Wielkiej Brytanii: "To 

daje ci dumę z powrotem. To ci daje. Twoja duma z powrotem. "Jego pogląd jest silnie wspierany przez 

pracę ekonomisty Andrew Oswalda, który stwierdził, że bezrobocie trwające sześć miesięcy lub dłużej 

szkodzi samopoczuciu i innym środkom zdrowia psychicznego w takim samym stopniu jak śmierci 

współmałżonka, i ten niewielki spadek wynika z utraty dochodów; zamiast tego wynika z utraty własnej 

wartości. Ankieta przeprowadzona przez ośrodek wyborczy Gallupa w wielu krajach potwierdziła 

podstawowe pragnienie pracy. Jak powiedział dyrektor generalny Gallup, Jim Clifton, w swojej książce 

"The Coming Jobs War": "Podstawowa wola świata nie dotyczy już pokoju, wolności, a nawet 

demokracji; nie chodzi o to, by mieć rodzinę i nie chodzi ani o Boga, ani o posiadanie domu czy ziemi. 

Wola świata to przede wszystkim dobra praca. Wszystko inne przychodzi po tym. "Wydaje się, że ludzie 

na całym świecie chcą uciec od zła nudy, występku i potrzeby, a zamiast tego znajdują mistrzostwo, 

autonomię i cel poprzez pracę. Brak pracy szkodzi nie tylko jednostkom, ale całemu społeczeństwu. 

Socjolog William Julius Wilson podsumował odkrycie o długiej karierze w swojej książce z 1996 roku, 

When Work Disappears. Jego wnioski są jednoznaczne: 

Konsekwencje bezrobocia na wysokim osiedlu są bardziej niszczące niż ubóstwo w wysokim 

sąsiedztwie. Sąsiedztwo, w którym ludzie są biedni, ale zatrudnieni, różni się od sąsiedztwa, w którym 

wielu ludzi jest biednych i bezrobotnych. Wiele dzisiejszych problemów w dzielnicach getta w 

śródmieściu - przestępczość, rozpad rodziny, opieka społeczna, niski poziom organizacji społecznej itd. 

- są zasadniczo konsekwencją zaniku pracy. 

 

W swojej książce z 2012 roku Coming Apart, badacz społeczny Charles Murray umieścił liczby na temat 

problemów opisanych przez Wilsona i pokazał, że nie ograniczają się one do wewnętrznych miast lub 

w dużej mierze dzielnic mniejszościowych. Zamiast tego byli oni częścią głównego nurtu białej Ameryki. 

Murray zidentyfikował dwie grupy. Pierwszy obejmuje Amerykanów z wykształceniem wyższym i 

zawodowym lub kierowniczym; są oni nazwani mieszkańcami hipotetycznego miasta "Belmont", 

nazwanego na cześć prosperującej przedmieścia Bostonu. Druga grupa składa się z osób, które nie mają 

więcej niż wykształcenie średnie i urzędnicze; są to mieszkańcy "Fishtown", nazwani na przedmieściach 

robotniczych Filadelfii. W 2010 około 30 procent amerykańskiej siły roboczej mieszkało w Belmont, 20 

procent w Fishtown. Korzystając z różnych źródeł danych, Murray śledził, co działo się w Belmont i 

Fishtown od 1960 do 2010 roku. Na początku tego okresu oba miasta nie były tak daleko od siebie w 

większości miar, które śledzą zdrowie wspólnoty - małżeństwo, rozwód, przestępczość itd. - i obaj byli 

pełni ludzi, którzy pracowali. W 1960 r. 90 procent gospodarstw domowych w Belmont posiadało co 

najmniej jednego dorosłego, pracującego czterdzieści lub więcej godzin tygodniowo, podobnie jak 81 

procent gospodarstw domowych w Fishtown. Do roku 2010 sytuacja drastycznie zmieniła się dla jednej 

ze społeczności. Podczas gdy 87 procent gospodarstw domowych w Belmont nadal miało co najmniej 

jedną osobę pracującą tak dużo, zrobiło to tylko 53 procent gospodarstw domowych w Fishtown. Co 

jeszcze zmieniło się w Fishtown? Wiele rzeczy, żadna z nich nie jest dobra. Małżeństwa stały się mniej 

szczęśliwe i mniej powszechne. W 1960 roku tylko około 5 procent mieszkańców Rybaków w wieku od 

trzydziestu do czterdziestu dziewięciu rozwiedzionych lub rozdzielonych; do 2010 r. jedna trzecia z nich 

była. Z czasem znacznie mniej dzieci w Fishtown dorastało w domach z dwoma rodzicami; do 2004 r. 

liczba ta spadła poniżej 30 procent. Wskaźniki uwięzienia wzrosły gwałtownie; w 1974 roku 213 na 100 

000 Rybaków było w więzieniu. Liczba ta wzrosła ponad czterokrotnie, do 957, w ciągu najbliższych 

trzydziestu lat. Belmont również zauważył negatywne zmiany w niektórych z tych obszarów, ale były 

one niewielkie w porównaniu. Jeszcze na przykład w 2004 roku 90 procent dzieci w Belmont nadal 



mieszkało z obojgiem biologicznych rodziców. Zniknięcie pracy nie było jedyną siłą wyzwalającą 

Belmont i Fishtown - sam Murray koncentruje się na innych czynnikach, ale uważamy, że jest to bardzo 

ważne. Dowody sugerują, że społeczności, w których ludzie mają pracę jest o wiele zdrowsza niż 

społeczności, w których praca jest skąpa, a wszystkie inne rzeczy są równe. Dlatego wspieramy polityki, 

które zachęcają do pracy, nawet gdy postępuje drugi wiek maszyny. I widzimy tutaj dwie dobre 

wiadomości. Po pierwsze, ekonomiści opracowali interwencje, które zachęcają i nagradzają pracę w 

taki sposób, że sama podstawowa gwarancja dochodu nie działa. Po drugie, innowatorzy i 

przedsiębiorcy opracowali technologie, które nie tylko zastępują ludzką pracę, lecz także ją uzupełniają. 

Innymi słowy, narzędzia cyfrowe to nie tylko czerpanie z pracy gospodarki; dają także nowe możliwości, 

aby ludzie mogli wnieść do niego pracę. Ponieważ technologia wciąż wyprzedza najlepsze podejście, 

należy połączyć te dwie dobre wiadomości i starać się utrzymać ekonomię pracowników. Takie 

postępowanie rozwiąże wszystkie trzy zła Voltaire'a i da nam znacznie większą szansę utrzymania nie 

tylko wspaniałej gospodarki, ale także zdrowego społeczeństwa. 

Lepsze niż podstawowe: ujemny podatek dochodowy 

Uhonorowany nagrodą Nobla konserwatywny ekonomista Milton Friedman nie popierał wielu 

interwencji rządowych, ale był zwolennikiem czegoś, co nazwał "negatywnym podatkiem 

dochodowym", by pomóc biednym. Jak wyjaśnił to w telewizyjnym wywiadzie z 1968 roku: 

 

Zgodnie z obecnym prawem mamy pozytywny podatek dochodowy, o którym wszyscy wiedzą. . . . Na 

przykład, jeśli masz na przykład czteroosobową rodzinę i masz 3 000 $ dochodu, ani nie płacisz podatku, 

ani nie otrzymujesz z niego żadnej korzyści. Po prostu jesteś w punkcie zwrotnym. Załóżmy, że masz 

dochód w wysokości 4000 USD. Wtedy masz 1.000 $ dodatniego dochodu do opodatkowania, na 

którym przy obecnych stawkach (14%) płacisz 140,00 $ podatku. Załóżmy, że dziś masz dochód w 

wysokości 2000 $. Cóż, masz prawo do odliczeń i zwolnień w wysokości 3 000 $, masz dochód w 

wysokości 2000 $. Masz negatyw. . . dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 1000 USD. Ale 

obecnie pod obecnym prawem nie otrzymujesz żadnych korzyści z tych niewykorzystanych potrąceń. 

Idea ujemnego podatku dochodowego polega na tym, że gdy twój dochód spadnie poniżej progu 

rentowności, dostaniesz ułamek tej kwoty jako zapłatę "od" rządu. Otrzymasz fundusze zamiast je 

płacić. 

 

Aby dokończyć jego przykład, jeśli ujemna stawka podatku dochodowego wyniesie 50 procent, osoba 

zarabiająca 2 000 $ otrzyma od rządu zwrot w wysokości 500 USD, czyli 1000 USD (ujemny dochód 

podlegający opodatkowaniu) .50 (50-procentowa ujemna stawka podatku dochodowego), i będzie 

miał całkowity dochód za ten rok w wysokości 2,500 USD. Osoba o zerowym dochodzie otrzymywałaby 

1,500 $ od rządu, ponieważ miała 3 000 $ ujemnego dochodu do opodatkowania. Ujemny podatek 

dochodowy łączy gwarantowany dochód minimalny z zachętą do pracy. Poniżej punktu odcięcia w 

przykładzie (który wynosił 3 000 $ w 1968 r., Ale w 2013 r. Wynosiłoby około 20 000 $), każdy zarobiony 

dolar nadal zwiększa całkowity dochód o 1,50 USD. Zachęca to ludzi do rozpoczęcia pracy i znalezienia 

więcej pracy do wykonania, nawet jeśli płace, które otrzymują za tę pracę, są niskie. Zachęca również 

ich do składania zeznań podatkowych, aby stać się częścią widocznej głównej siły roboczej. Ponadto 

administracja jest stosunkowo prosta, dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury do składania 

podatków i dystrybucji zwrotów. Z tych wszystkich powodów podobał nam się pomysł ujemnego 

podatku dochodowego. Obecnie amerykański federalny system podatkowy zawiera powiązany pomysł 

o nazwie Earned Income Tax Credit lub EITC. W porównaniu z czterdziestoletnią propozycją Freidmana 

EITC jest jednak niewielki; w 2012 r. osiągnął limit poniżej 6 000 $ dla rodzin z trzema lub więcej 



kwalifikującymi się dziećmi i poniżej 500 $ dla rodzin bez dzieci. Ponadto nie mogą z niego korzystać 

osoby, które nie mają dochodów. Mimo że jest mały, EITC jest wciąż potężny: badania przeprowadzone 

przez ekonomistów Raj Chetty i Nathaniela Hendrena z Harvardu, wraz z Patrickiem Kline i 

Emmanuelem Saezem z Berkeley, sugerują, że państwa z bardziej hojnymi politykami EITC również 

mają znacznie większą mobilność międzypokoleniową. Popieramy przekształcenie EITC w pełnoprawny 

ujemny podatek dochodowy poprzez jego zwiększenie i uczynienie go uniwersalnym. Uważamy 

również, że roszczenie EITC powinno być łatwiejsze i bardziej oczywiste. Około 20 procent 

kwalifikujących się podatników nie korzysta z niego, prawdopodobnie dlatego, że nie są świadomi jego 

istnienia lub są zniechęceni jego złożonością. EITC jest w istocie subsydium na pracę, płacąc premii 

dolara dochodu z pracy. Wprowadza w życie niektóre z najstarszych porad ekonomicznych ze 

wszystkich: podatków, które chcesz mniej, i dotowania rzeczy, które chcesz zobaczyć więcej. Na 

przykład opodatkowujemy papierosy i samochody pożerające benzynę, a także dofinansowujemy 

instalacje paneli słonecznych. Pomysł polega oczywiście na tym, że podatek zmniejszy częstotliwość 

występowania niepożądanej działalności (palenie papierosów, napędzanie gazu), zwiększając jego 

koszt, podczas gdy subsydium przyniesie dokładnie odwrotny skutek. Zgadzamy się z naszym kolegą z 

MIT, Tomem Kochanem, który myśli o bezrobociu jako o "niedoskonałości rynku" lub zewnętrznym. 

Oznacza to, że korzyści wynikające ze zwiększenia przestępczości związanej z redukcją zatrudnienia, 

większych inwestycji i silniejszych społeczności - rozciągają się na ludzi w całym społeczeństwie, a nie 

tylko na pracodawcę czy pracownika, którzy są stronami umowy o pracę. Jeżeli bezrobocie wywołuje 

negatywne skutki zewnętrzne, powinniśmy nagradzać zatrudnienie, zamiast je opodatkowywać. Nie 

zawsze można postępować zgodnie z tą radą. Podatki rządowe w USA nie działają, ponieważ chcą, aby 

ludzie byli bezczynni, ale dlatego, że muszą jakoś zebrać pieniądze, a podatki od dochodu i pracy były 

historycznie preferowaną metodą. Podatek dochodowy pojawił się po raz pierwszy w czasie wojny 

secesyjnej i stał się stały w 1913 r. Przez szesnastą poprawkę do konstytucji. Do 2010 r. Ponad 80% 

wszystkich dochodów uzyskanych przez rząd federalny pochodziło z podatków dochodowych od osób 

fizycznych i podatków od wynagrodzeń. Z kolei podatki od wynagrodzeń dzielą się na dwie kategorie. 

Pierwszym z nich są podatki od wynagrodzeń płacone przez pracodawców od wynagrodzeń ich 

pracowników; drugi to podatki od wynagrodzenia pobierane od pracodawców. Podatki od 

wynagrodzeń, które finansują programy takie jak Medicare, Ubezpieczenia Społeczne i ubezpieczenie 

na wypadek bezrobocia, stanowiły zaledwie około 10 procent federalnych wpływów podatkowych na 

początku lat 50. XX wieku, ale obecnie stanowią około 40 procent, czyli tyle samo, co podatki 

indywidualne. . Chociaż podatki dochodowe nie mają na celu zniechęcania do pracy i zatrudnienia, 

mogą nadal mieć taki wpływ. Podatki od wynagrodzeń mogą prowadzić do podobnych zmian, a z 

założenia mają wpływ głównie na osoby o niskich i średnich dochodach. Mogą one spowodować, że 

organizacje odejdą od zatrudniania dodatkowych pracowników krajowych, a zamiast tego zlecą pracę 

lub skorzystają z usług osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Ponieważ technologie 

cyfrowe wciąż zdobywają nowe umiejętności i możliwości, te same organizacje będą miały coraz więcej 

opcji: będą mogły korzystać z pracowników fizycznych, a nie ludzi. Im droższa jest ludzka praca, tym 

chętniej pracodawcy przestawią się na maszyny. A ponieważ podatki od wynagrodzeń powodują, że 

praca ludzi jest droższa, najprawdopodobniej spowodują one przyspieszenie tej zmiany. Mandaty, 

takie jak opieka zdrowotna zapewniona przez pracodawcę, mają ten sam skutek; oni także pojawiają 

się jako podatek od pracy ludzkiej, więc zniechęcają ją, wszystkie inne rzeczy są sobie równe. 

Podnosimy te punkty nie dlatego, że nie lubimy zabezpieczenia społecznego ani opieki zdrowotnej. 

Bardzo nam się podoba i chcemy, aby kontynuowali. Po prostu zwracamy uwagę, że te i inne popularne 

programy są finansowane, w całości lub w części, z podatków od pracy. Mogło to być odpowiednim 

pomysłem, gdy nie istniały realne alternatywy dla ludzi dla większości miejsc pracy, ale tak już nie jest. 

Im lepsze maszyny zastępują ludzką pracę, tym większy negatywny wpływ, jaki każdy podatek lub 



mandat będzie miał na ludzkie zatrudnienie. Oprócz subsydiowania pracy za pomocą ujemnego 

podatku dochodowego, popieramy także przede wszystkim nie opodatkowanie pracy oraz 

zmniejszenie obciążeń i mandatów dla pracodawców. Podobnie jak wiele innych na przecięciu 

gospodarki i polityki, jest to łatwe do powiedzenia i niezwykle trudne do uchwalenia. Jak inaczej, jeśli 

nie przez podatki od pracy, są finansowane drogie, popularne i ważne programy, takie jak Social 

Security i Medicare? W jaki sposób zapewnia się ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie przez 

pracodawców? Nie twierdzimy, że mamy wszystkie odpowiedzi na te krytyczne pytania, ale wiemy, że 

zestaw narzędzi ekonomisty zawiera inne rodzaje podatków oprócz tych na rynku pracy. Jak omówiono 

w poprzednim rozdziale, obejmują one podatki od Pigovia na zanieczyszczenia i inne negatywne skutki 

zewnętrzne, podatki konsumpcyjne i podatek od wartości dodanej (VAT), które firmy płacą w oparciu 

o różnicę między ich kosztami (praca, surowce itd. ) i ceny, które pobierają od klientów. Podatek VAT 

ma wiele atrakcyjnych właściwości - jest stosunkowo prosty do zbierania, regulowany i opłacalny - ale 

nie jest obecnie używany w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości Ameryka jest jedyną z trzydziestu 

czterech narodów w OECD bez niej. Ekonomista Bruce Bartlett, naukowiec prawny Michael Graetz i 

inni opracowali alternatywy dla obecnego amerykańskiego systemu podatkowego, który opiera się 

głównie na VAT. Uważamy, że są one cennym wkładem w dyskusję na temat najlepszego sposobu 

zapłaty za usługi rządowe w drugiej maszynie. wieku i zasługują na poważną uwagę 

Ekonomia rówieśnicza i sztuczna, sztuczna inteligencja 

Zmiana subsydiów i podatków od pracy może wydawać się rozwiązaniem krótkoterminowym. Czyż nie 

jest to drugi wiek maszynowy zdefiniowany przez bezwzględną automatyzację, która doprowadzi do 

gospodarki w znacznym stopniu lub całkowicie postworkowej? Argumentowaliśmy tutaj, że w wielu 

dziedzinach jest. Ale, jak mamy nadzieję, że pokazaliśmy, ludzie mają umiejętności i zdolności, które 

nie są jeszcze zautomatyzowane. W pewnym momencie mogą stać się zautomatyzowane, ale nie 

rozpoczęło się to w jakikolwiek poważny sposób, co prowadzi nas do przekonania, że potrwa to chwilę. 

Wydaje nam się, że przez jakiś czas będziemy dysponować ludzkimi naukowcami, organizatorami 

konferencji, kierownikami działów, pielęgniarkami i kierowcami. I jak już wcześniej mówiliśmy, ludzie 

wciąż mają wiele do zaoferowania, nawet w mocno zautomatyzowanych domenach. Chociaż nikt nie 

może teraz pokonać najlepszego komputera szachowego, odpowiednia mieszanka pracy ludzkiej i 

cyfrowej łatwo ją pokonuje. Więc nie jest tak, że ludzie przestają być wartościowi, gdy komputery 

przekraczają je w domenie. Mogą być niezwykle użyteczne, gdy sparują się, aby ścigać się z maszynami, 

zamiast je zwalczać. Widzimy to nawet w bardzo zautomatyzowanych dziedzinach, takich jak 

wyszukiwanie komputerów. Jak wyjaśnił Steve Lohr w opowiadaniu New York Times z marca 2013 r., 

Kiedy Mitt Romney mówił o obniżaniu rządowych pieniędzy na publiczne nadawanie w debacie 

prezydenckiej zeszłej jesieni i wspomniano o Big Birdie, przesłanie [Twittera] z tą frazą wzmogło się. 

Ludzcy sędziowie natychmiast uznali, że "Wielki Ptak" w tym kontekście iw tym momencie był głównie 

komentarzem politycznym, a nie odniesieniem do "Ulicy Sezamkowej" i że wiadomości związane z 

polityką powinny pojawiać się, kiedy ktoś szukał "Wielkiego Ptaka". "Ludzie potrafią zrozumieć takie 

odniesienia dokładniej i szybciej niż oprogramowanie, a ich oceny są natychmiast podawane do 

algorytmu wyszukiwania na Twitterze. . . . Inni pomocnicy ludzcy, znani jako ewaluatorzy lub 

oceniający, pomagają Google ulepszać algorytm wyszukiwania, potęgę automatyzacji, wysyłając 100 

miliardów zapytań miesięcznie. Mimo że algorytmy są coraz lepsze, nie mogą tego zrobić samodzielnie. 

Ten wgląd doprowadził do nowych, opartych na technologii sposobów organizacji i realizacji pracy. W 

połowie ubiegłego dziesięciolecia gigant internetowy Amazon zdał sobie sprawę, że na jego milionach 

stron znajduje się więcej niż kilka duplikatów opisujących produkty na sprzedaż. Same algorytmy nie 

spisały się najlepiej, znajdując je wszystkie, więc zespół kierowany przez pracownika Petera Cohena 

zbudował oprogramowanie, które pokazywało ludziom możliwe duplikaty i pozwoliło im na ostateczne 



określenie. Cohen i Amazon szybko zdali sobie sprawę, że jest to ogólnie przydatna innowacja. Wystąpił 

duży problem (znalezienie duplikatów na milionach stron), zepsuł go na wiele małych zadań (czy te 

dwie strony są duplikowane?), Wysłał zadania do dużej grupy ludzi, zebrał ich odpowiedzi i użył ich do 

poczynić postępy w problemie (eliminując duplikaty). Oprogramowanie było pierwotnie przeznaczone 

wyłącznie do użytku wewnętrznego, ale w listopadzie 2005 roku Amazon udostępnił je publicznie pod 

nazwą Mechanical Turk, na cześć słynnego XVIII-wiecznego "robota" grającego w szachy, w którym 

znajdował się człowiek.  Oprogramowanie Mechanical Turk było podobne do tego automatu, ponieważ 

wydawało się, że automatycznie wykonuje zadania, ale w rzeczywistości korzysta z ludzkiej pracy. Był 

to przykład tego, co Jeff Bezos nazwał CEO "sztuczną sztuczną inteligencją" i innym sposobem na 

ściganie się z maszynami, choć nie był to jeden z wyjątkowo wysokich płac Mechaniczne Turki, które 

szybko stały się popularne, były wczesnym przykładem tego, co przyszło nazwać crowdsourcing, 

zdefiniowany przez Daren Brabham jako "internetowy, rozproszony model rozwiązywania problemów 

i produkcji". Model ten jest interesujący, ponieważ zamiast używać technologii do zautomatyzowania 

procesu, crowdsourcing sprawia, że celowo intensywnie pracuje. Pracę zapewnia nie wstępnie 

określona grupa pracowników, jak ma to miejsce w przypadku większości procesów przemysłowych, 

ale zamiast tego przez jedną lub więcej osób (często o wiele więcej), których nie zidentyfikowano 

wcześniej, którzy zdecydują się na udział. W ciągu niecałej dekady produkcja crowdsourcingowa stała 

się ważnym zjawiskiem. W rzeczywistości powstaje duży nowy zbiór firm, często zgrupowanych razem 

jako "gospodarka rówieśnicza". Firmy ekonomii rówieśniczej spełniają żądania klientów poprzez 

crowdsourcing. Joe Gebbia, Brian Chesky i Nathan Blecharczyk uruchomili także stronę internetową, 

która wykorzystała Internet i tłum, aby lepiej dopasować podaż i popyt. W ich przypadku żądanie nie 

dotyczyło pomocy w zadaniu, ale raczej miejsca pobytu. Strona, Airbedand-breakfast.com, pozwalała 

ludziom oferować gościom pokoje w ich domach; wyrosło z doświadczenia, że Gebbia i Chesky 

oferowali miejsce w swoim mieszkaniu uczestnikom konferencji projektowej w 2007 roku w San 

Francisco, gdzie niedrogie pokoje hotelowe były skąpe. Usługa, którą zbudowali, zmieniona w 2009 

roku na Airbnb.com, szybko stała się popularna. Na przykład w Sylwestra w 2012 roku ponad 140 000 

osób na całym świecie pozostało w miejscach zarezerwowanych przez Airbnb; jest to o 50 procent 

więcej, niż mogłoby być zakwaterowane we wszystkich hotelach w Las Vegas Strip. TaskRabbit również 

szybko rosło; do stycznia 2013 r. firma odnotowała "wzrost liczby transakcji w ujęciu miesięcznym za 

dwa miesiące". TaskRabbit pozwala ludziom oferować swoją pracę tłumowi, podczas gdy Airbnb 

pozwala im oferować aktywa. Współczesna gospodarka obejmuje wiele przykładów obu rodzajów 

przedsiębiorstw. Tłumy rynków pracy istnieją w określonych domenach, takich jak programowanie, 

projektowanie i czyszczenie, a także do ogólnego wykonywania zadań. A teraz ludzie używają stron 

internetowych i aplikacji, aby wypożyczyć swoje kamery, narzędzia, rowery, miejsca parkingowe, budy 

dla psów i prawie wszystko, co mogą posiadać. Niektóre usługi łączą te dwa modele i pozwalają ludziom 

oferować połączenie siły roboczej i aktywów przez Internet. Kiedy Andy potrzebował, aby jego 

motocykl został odholowany do innego stanu w 2010 roku, znalazł odpowiednią osobę do wykonania 

tej pracy - kogoś, kto ma zarówno czas, jak i przyczepę na swoim stanowisku roboczym. Firma Lyft, 

założona w 2011 roku, pozwala ludziom efektywnie zamieniać swoje samochody w taksówki, kiedy 

tylko zechcą, dając przejażdżki na koszt innych.  W celu uniknięcia sprzeciwu taksówkary regulatorzy i 

inne organy, Lyft nie ustala opłat ani stawek. Zamiast tego sugeruje klientom "darowiznę", którą 

powinni zaoferować osobie, która właśnie je poniosła. Jak pokazuje historia Lyfta, istnieje wiele kwestii 

prawnych i regulacyjnych, które będą musiały zostać rozwiązane w miarę rozwoju gospodarki 

rówieśniczej. Chociaż z pewnością uznajemy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

mamy nadzieję, że regulacje w tym nowym obszarze nie będą dławić i że gospodarka partnerska będzie 

nadal rosła. Podoba nam się wzrost wydajności i spadki cen, które przynosi crowdsourcing, ale lubimy 

też pracę, którą przynosi. Uczestnictwo w takich usługach jak TaskRabbit i Airbnb daje ludziom 

niedostępne wcześniej możliwości gospodarcze, a także daje im coś do zrobienia. Ma zatem potencjał 



do zajęcia się wszystkie trzy Woltera „wielkie zło”, a więc powinny być wspierane przez politykę, 

regulacji, bodźców, takich jak Etic i innymi dostępnymi dźwigniami. Gospodarka partnerska jest wciąż 

nowa i wciąż niewielka, zarówno w odniesieniu do PKB, jak i wartości bezwzględnych. Na przykład w 

kwietniu 2013 roku TaskRabbit co miesiąc dodawał do nowej sieci zatwierdzonych osób wykonujących 

zadania tysiące nowych osób31. Jest to zachęcające, ale w tym samym miesiącu prawie 4,5 miliona 

Amerykanów straciło pracę od co najmniej dwudziestu lat. siedem tygodni.32 Tego typu porównania 

zdecydowanie sugerują, że crowdsourcing nie odgrywa jeszcze istotnej roli w zmniejszaniu bezrobocia 

i przynoszeniu pracy całej gospodarce. Fakt ten nie oznacza, że nie należy zachęcać i wspierać 

gospodarki rówieśniczej. Wręcz przeciwnie. Najlepsze rozwiązania, prawdopodobnie, w rzeczywistości, 

tylko realne rozwiązania-do wyzwań siły roboczej, które powstaną w przyszłości będzie pochodzić z 

rynków i kapitalizmu, a od wytworów technologii obsługujących innowatorów i przedsiębiorców. Firmy 

partnerskie to przykłady innowacji, które zwiększają wartość pracy ludzkiej, a nie ją zmniejszają. 

Ponieważ uważamy, że praca jest tak ważna, wierzymy, że decydenci powinni zachęcać do takich 

kreacji. 

Dzikie pomysły mile widziane 

Rozmawialiśmy o przyszłości i sposobach jej kształtowania z różnymi technologami i liderami pracy, z 

ekonomistami i socjologami, z przedsiębiorcami i sprzedawcami detalicznymi, a nawet z autorami 

fantastyki naukowej, i byliśmy pod wrażeniem szerokiego zakresu pomysłów oferowany. Ta burza 

mózgów jest cenna, ponieważ potrzebujemy bardziej nowatorskich i radykalnych pomysłów - bardziej 

"gotowego myślenia" - aby poradzić sobie z konsekwencjami postępu technologicznego. Oto kilka 

pomysłów, które słyszeliśmy. Włączamy je niekoniecznie do ich poparcia, ale zamiast tego zachęcamy 

do dalszego zastanawiania się, jakie rodzaje interwencji będą skuteczne, gdy maszyny będą nadal 

ścigać się naprzód. 

• Stworzenie krajowego funduszu powierniczego rozpowszechniającego własność kapitału szeroko i 

być może niezbywalnie, zapewniając dywidendę wszystkim obywatelom i zapewniając, że zwroty z 

kapitału nie zostaną w wysokim stopniu skoncentrowane. 

• Wykorzystuj podatki, regulacje, konkursy, wielkie wyzwania lub inne zachęty, aby próbować kierować 

technicznymi zmianami w kierunku maszyn, które zwiększają ludzkie możliwości, zamiast je 

zastępować, w kierunku nowych towarów i usług oraz z dala od oszczędności pracy. 

• Płać ludzi za pośrednictwem organizacji non-profit i innych organizacji w celu realizacji zadań 

"społecznie korzystnych", określonych przez proces demokratyczny. 

• Pielęgnuj lub uczczaj specjalne kategorie pracy, które mogą wykonywać tylko ludzie. Na przykład 

opieka nad niemowlętami i małymi dziećmi, a może nad umierającymi, może należeć do tej kategorii. 

• Rozpocznij ruch etykietowania "wyprodukowany przez ludzi", podobny do tego, który jest obecnie 

stosowany w przypadku żywności ekologicznej, lub nagród dla firm zatrudniających ludzi, podobnie jak 

kompensaty węgla, które można kupić. Gdyby niektórzy konsumenci chcieli zwiększyć popyt na 

pracowników, takie etykiety lub kredyty pozwoliłoby im to zrobić. 

• Dostarczyć bony na podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, odzież i mieszkania, 

eliminując skrajne ubóstwo, ale pozwalając rynkowi zarządzać dochodami powyżej tego poziomu. 

• Podwyższyć zatrudnienie przez rząd za pośrednictwem programów takich jak Korpus Ochrony 

Cywilnej z epoki kryzysu, aby oczyścić środowisko, zbudować infrastrukturę i zająć się innymi dobrami 

publicznymi. Wariantem jest zwiększenie roli "pracy", tj. płatności bezpośrednich przywiązanych do 

wymogu pracy. 



 

Każdy z tych pomysłów ma obiecujące aspekty, a także wady. Nie wątpimy w to ,że mogą istnieć inne 

pomysły, które byłyby jeszcze bardziej skuteczne. Oczywiście sama teoretyka ma swoje ograniczenia. 

Być może najlepszą radą, jaką możemy dać, jest zachęcanie do eksperymentowania politycznego i 

szukanie okazji do systematycznego testowania pomysłów i uczenia się na podstawie zarówno 

sukcesów, jak i porażek. W rzeczywistości istnieją jednostki, gałęzie przemysłu, a nawet całe narody, w 

których niektóre aspekty ekonomii drugiego wieku maszynowego są dziś widoczne. Można wyciągnąć 

wnioski. Na przykład: w jaki sposób zwycięzcy loterii reagują na brak konieczności pracy? (Podpowiedź: 

nie zawsze dobrze.) Czego możemy się nauczyć z branż, w których skupiają się supergwiazdy o wysokich 

dochodach, takie jak profesjonalne sporty, filmy i muzyka? Jakie wyzwania i możliwości mają 

obywatele takich krajów jak Norwegia i Zjednoczone Emiraty Arabskie, kiedy mają dostęp do 

ogromnego bogactwa jako pierworodztwa za pośrednictwem państwowych funduszy majątkowych? 

Jakie instytucje i zachęty pomogły niektórym dzieciom bogatych właścicieli ziemskich w XVII wieku 

prowadzić szczęśliwe, pomysłowe i twórcze życie, podczas gdy inne nie? W nadchodzącym 

dziesięcioleciu będziemy mieli szczęście ujrzeć falę zadziwiających technologii. Będą one wymagać 

zmian w naszych instytucjach gospodarczych i intuicji. Maksymalizując elastyczność naszych systemów 

i modeli mentalnych, będziemy w najlepszej pozycji do identyfikowania i wdrażania tych zmian. Chęć 

uczenia się z pomysłów innych i dostosowywania naszych własnych praktyk - aby mieć otwarte umysły 

i otwarte systemy - będzie cechą sukcesu. 

 



Technologia i Przyszłość 

TO JEDNA Z najstarszych fantazji LUDZKOŚCI: że pewnego dnia wszyscy możemy zaspokoić nasze 

materialne potrzeby bez harówki, pozwalając nam realizować nasze prawdziwe zainteresowania, 

rozrywki i namiętności. I że pewnego dnia nikt nie będzie musiał trudzić się nieprzyjemnym zadaniem, 

ponieważ żywność, odzież, schronienie i wszystkie inne podstawy życia będą zapewnione przez 

zautomatyzowanych sług, którzy wykonują wszystkie nasze polecenia. To sprawia, że niektóre 

wspaniałe historie. Ale przez większość historii były to tylko: legendy i mity zamieszkiwane przez 

fantastyczne automaty wykonane z gliny (jak żydowski golem lub nordycki gigant Mokkerkalfe, 

zbudowany do walki z Thorem), złoto (w Iliadzie, Homer opisuje sługi i statywy wykonane z metali 

szlachetnych przez boga Hefajstosa) lub skóry i drewna (ciało i kość stworzonego przez rzemieślnika 

Yanshiego w starożytnym chińskim tekście Liezi). Materiały się zmieniają, ale sen pozostaje ten sam. 

Aby w końcu spełnić marzenie o ludzkiej wolności poprzez pracę maszynową, używamy krzemu, metalu 

i plastiku. Są to kluczowe fizyczne składniki drugiej epoki maszyny, w sercu cyfrowych komputerów, 

kabli i czujników, które są budowane i wdrażane z taką prędkością na całym świecie. To, co umożliwiają, 

jest czymś bez precedensu. Dla wszystkich poprzednich pokoleń, kiedy ludzie myśleli o najlepszych 

umysłach swoich czasów, pracując z dostępnymi materiałami, by tworzyć sztucznych pomocników, 

wszystko, co mogli wymyślić, to opowieści. Nasze pokolenie jest inne. Teraz, gdy wyobrażamy sobie 

maszynę wykonującą ludzkie zadanie, możemy być pewni, że jeśli automat jeszcze nie istnieje, istnieje 

co najmniej spora szansa, że ktoś w laboratorium lub garażu będzie majstrował przy wersji 0.1. W ciągu 

ostatnich trzech lat, dwóch z nas odwiedził wiele z tych wynalazców i ich warsztatów, i byliśmy 

zdziwieni genialnych technologii drugim wieku maszyny. Po zbadaniu krajobrazu jesteśmy przekonani, 

że znajdujemy się w punkcie zwrotnym - wczesnych etapach zmiany tak głębokiej, jak ta wywołana 

przez rewolucję przemysłową. Nie tylko nowe technologie są wykładnicze, cyfrowe i kombinatoryczne, 

ale większość zysków wciąż wyprzedza nas. W ciągu następnych dwudziestu czterech miesięcy planeta 

doda więcej mocy komputerowej niż we wcześniejszej historii. W ciągu następnych dwudziestu 

czterech lat wzrost będzie prawdopodobnie ponad tysiąc razy większy. Już zdigitalizowaliśmy eksabajty 

informacji, ale ilość danych, które są poddawane cyfryzacji, rośnie nawet szybciej niż prawo Moore'a. 

Nasze pokolenie prawdopodobnie będzie miało szczęście, by doświadczyć dwóch najbardziej 

niesamowitych wydarzeń w historii: stworzenia prawdziwej inteligencji maszynowej i połączenia 

wszystkich ludzi za pośrednictwem wspólnej sieci cyfrowej, transformującej ekonomię planety. 

Innowatorzy, przedsiębiorcy, naukowcy, majsterkowicze i wielu innych typów maniaków wykorzysta 

ten róg obfitości do budowy technologii, które nas zadziwiają, zachwycają i pracują dla nas. Raz po raz 

pokazują, jak słuszny jest Arthur C. Clarke, gdy zauważył, że wystarczająco zaawansowana technologia 

może być nieodróżnialna od magii. 

Ryzyko, które wykonamy 

Jak jednak widzieliśmy, nie wszystkie wiadomości są dobre. Większy spread nie jest jedyną możliwą 

negatywną konsekwencją nadchodzącej ery genialnej technologii. Nasza era zmierzy się z innymi 

wyzwaniami, które nie są zakorzenione w ekonomii. Gdy wkroczymy w drugi wiek maszyny, te 

niebezpieczeństwa, zarówno z wypadku, jak i zła, staną się większe, podczas gdy potrzeby materialne 

i potrzeby będą prawdopodobnie mniej ważne. Będziemy coraz bardziej zajmować się pytaniami o 

katastrofalne wydarzenia, autentyczne zagrożenia egzystencjalne, wolność kontra tyrania, i inne 

sposoby, które mogą mieć niezamierzone lub nieoczekiwane efekty uboczne. Sama gęstość i złożoność 

naszego cyfrowego świata niesie za sobą ryzyko. Nasza infrastruktura technologiczna staje się coraz 

bardziej skomplikowana i wzajemnie powiązana. Internet i intranety na przykład łączą teraz nie tylko 

ludzi i komputery, ale także telewizory, termostaty, alarmy antywłamaniowe, czujniki i sterowniki 

przemysłowe, lokomotywy, samochody i niezliczoną ilość innych urządzeń. Wiele z nich przekazuje 



sobie wzajemnie opinie, a większość polega na kilku wspólnych podsystemach, takich jak routery, które 

kierują ruchem internetowym. Każdy system złożony i ściśle powiązany ma dwie słabe strony. Po 

pierwsze, może się zdarzyć, że drobne początkowe usterki spowodują kaskadę nieprzewidywalnej 

sekwencji w coś znacznie większego i bardziej szkodliwego. Taka kaskada, którą socjolog Charles 

Perrow nazwał "awarią systemową" lub "normalnym wypadkiem", charakteryzowała krach w 1979 r. 

W elektrowni jądrowej Three Mile Island, awaria elektryczna z sierpnia 2003 r., Która dotknęła 

czterdzieści pięć milionów ludzi w całym północno-wschodnim USA, oraz wiele innych incydentów Po 

drugie, złożone, ściśle powiązane systemy stanowią kuszące cele dla szpiegów, przestępców i tych, 

którzy chcą siać spustoszenie. Niedawnym przykładem jest robak komputerowy Stuxnet, który mógł 

być inkubowany w laboratoriach rządowych. W 2010 r. Stuxnet pohamował przynajmniej jeden irański 

obiekt nuklearny, wypaczając systemy kontrolne swojego sprzętu przemysłowego Siemensa. Robak 

wszedł na docelowe strony i rozprzestrzenił się poprzez nieszkodliwy skok z komputera na komputer; 

kiedy dostrzegł okazję, przeszedł na maszyny Siemensa i tam wyrządził szkody. Do niedawna nasz 

gatunek nie był w stanie sam siebie zniszczyć. Dzisiaj to robi. Co więcej, ta moc trafi w ręce coraz 

większej liczby osób, ponieważ technologie stają się zarówno potężniejsze, jak i tańsze - a przez to 

bardziej wszechobecne. Nie wszystkie z tych osób będą zdrowe i mają dobre intencje. Jak zauważyli 

Bill Joy i inni, inżynieria genetyczna i sztuczna inteligencja mogą tworzyć jednostki samoreplikujące. 

Oznacza to, że ktoś pracujący w laboratorium w piwnicy może kiedyś użyć jednej z tych technologii do 

uwolnienia sił niszczących, które dotkną całą planetę. Te same naukowe przełomy w 

sekwencjonowaniu genów, które można wykorzystać do leczenia chorób, można również wykorzystać 

do stworzenia z bronią wersji wirusa ospy. Programy komputerowe mogą również samoczynnie 

tworzyć własne, stając się wirusami cyfrowymi, więc ta sama globalna sieć, która rozprzestrzenia idee 

i innowacje, może również rozprzestrzeniać zniszczenia. Fizyczne ograniczenia dotyczące tego, ile 

szkód może wyrządzić każda pojedyncza osoba lub mała grupa, stają się coraz mniej ograniczone. Czy 

nasza zdolność wykrywania i przeciwdziałania destrukcyjnym zastosowaniom technologii posunie się 

dostatecznie szybko, aby zapewnić nam bezpieczeństwo? To będzie coraz ważniejsze pytanie, na które 

należy odpowiedzieć. George Orwell, William Gibson i inni opisali dystopijne scenariusze dotyczące 

utraty wolności i wykorzystania technologii w celu wzmocnienia despotycznych władców i 

kontrolowania przepływów informacji. Eric Schmidt i Jared Cohen opisują niektóre z tych technologii, 

a także środki zaradcze, w swojej książce The New Digital Age. Te same narzędzia, które umożliwiają 

bardziej szczegółowe monitorowanie świata, dają także rządom i ich przeciwnikom możliwość 

monitorowania, co ludzie robią i z kim się komunikują. Istnieje prawdziwe napięcie pomiędzy naszą 

zdolnością do poznania więcej, a naszą zdolnością do powstrzymania innych od wiedzy o nas. Kiedy 

informacje były w większości analogowe i lokalne, prawa fizyki stworzyły automatyczną strefę 

prywatności. W świecie cyfrowym prywatność wymaga wyraźnie zaprojektowanych instytucji, zachęt, 

praw, technologii lub norm, w odniesieniu do których przepływ informacji jest dozwolony lub któremu 

można zapobiegać, a które są zachęcane lub zniechęcane. Istnieje wiele innych sposobów, w jakie 

technologia może mieć nieoczekiwane efekty uboczne, od uzależniających gier i cyfrowych rozrywek 

po cyberbalkanizację grup interesu, od izolacji społecznej po degradację środowiska. Nawet pozornie 

dobroczynne wynalazki, takie jak technologia, która dramatycznie zwiększyła długowieczność, 

stworzyłyby olbrzymie wstrząs społeczny. 

Czy w pobliżu jest osobliwość? 

Ostateczna i najdalej idąca możliwość to kolejne ważne sci-fi: rozwój w pełni świadomych maszyn. 

Istnieją dwa główne nurty myślenia - jeden dystopijny, jeden utopijny - o tym, co się stanie, gdy 

komputery i roboty dostaną "prawdziwe" umysły. Dystopian znajduje wyraz w filmach Terminator i 

Matrix oraz niezliczonych innych dziełach science fiction. Zapewnia to fascynującą rozrywkę i wydaje 

się coraz bardziej prawdopodobna, ponieważ technologia stale rozwija się i demonstruje możliwości 



podobne do ludzi. W końcu praca zespołowa to kolejna z tych możliwości, więc dlaczego przyszłe 

wersje Watsona, auta autonomicznego Google'a, robota BigDog z Boston Dynamics, samoloty 

dronowe i wiele innych inteligentnych maszyn nie zdecydowałyby się na współpracę? A gdyby tak było, 

czy wkrótce nie zdawali sobie sprawy, że ludzie źle traktują nasze technologie, bez ich namysłu? 

Samozachowanie prawdopodobnie pobudzi cyfrową armię do walki z nami (być może używając Siri 

jako tłumacza wroga). W utopijnych wersjach cyfrowej świadomości ludzie nie walczą z maszynami; 

łączymy się z nimi, wysyłając nasze mózgi do chmury i w inny sposób stając się częścią "technologicznej 

osobliwości". Jest to termin wymyślony w 1983 roku przez autora science-fiction, Vernora Vinge'a, 

który przepowiedział: "Wkrótce stworzymy inteligencję większą niż nasza posiadać. . . . Kiedy tak się 

stanie, ludzka historia osiągnie pewnego rodzaju osobliwość, intelektualne przejście tak 

nieprzeniknione jak zawiązane czasoprzestrzeń w centrum czarnej dziury, a świat przejdzie daleko poza 

nasze zrozumienie. "Postęp w kierunku takiej osobliwości, Vinge i inni twierdzą, że jest prowadzony 

przez Prawo Moore'a. Jego skumulowane podwojenie ostatecznie przyniesie komputer z większą 

zdolnością przetwarzania i przechowywania niż ludzki mózg. Kiedy to nastąpi, sytuacja staje się wysoce 

nieprzewidywalna. Maszyny mogą stać się samoświadome, ludzie i komputery mogą się płynnie łączyć, 

albo mogą nastąpić inne fundamentalne przejścia. Ray Kurzweil, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny, 

aby wyjaśnić moc wykładniczej poprawy, napisał w swojej książce The Singularity Is Near z 2005 roku, 

że przy obecnych wskaźnikach postępu te przejścia wystąpią około 2045 roku. Jak wiarygodna jest 

osobliwość czy Terminator? Szczerze mówiąc, nie wiem. Tak jak w przypadku wszystkich rzeczy 

cyfrowych, mądry nigdy nie powiem, że nigdy, ale wciąż mamy przed sobą długą drogę. Możliwości 

science-fiction Jeopardy! - superkomputerów i autonomicznych samochodów mogą być mylące. 

Ponieważ są to przykłady technologii cyfrowych, które robią rzeczy podobne do ludzi, mogą 

doprowadzić nas do wniosku, że same technologie stają się podobne do ludzi. Ale oni jeszcze nie są. 

My, ludzie, tworzymy maszyny do robienia rzeczy, które widzimy na świecie, zrobione przez zwierzęta 

i ludzi, ale zazwyczaj nie budujemy ich w ten sam sposób, w jaki budowała nas natura. Jak powiedział 

znakomicie AI, Frederick Jelinek: "Samoloty nie machają skrzydłami". To prawda, że naukowcy, 

inżynierowie i inni innowatorzy często korzystają z biologii podczas pracy, ale błędem byłoby myśleć, 

że to zawsze tak jest, albo że nastąpił znaczny postęp w rozwoju sztucznej inteligencji, ponieważ 

jesteśmy coraz lepsi w naśladowaniu ludzkiej myśli. Dziennikarz Stephen Baker spędził rok w zespole 

Watsona, aby zbadać swoją książkę Final Jeopardy !. Stwierdził: "Zespół IBM nie zwracał uwagi na ludzki 

mózg podczas programowania Watsona. Wszelkie podobieństwa do mózgu są powierzchowne i tylko 

wynikiem przypadku. "Podczas badania tej książki usłyszeliśmy podobne odczucia większości 

innowatorów, z którymi rozmawialiśmy. Większość z nich nie próbowała rozwikłać tajemnic ludzkiej 

świadomości ani zrozumieć, jak dokładnie myślimy; próbowali rozwiązywać problemy i wykorzystywać 

szanse. Kiedy to robili, czasami wymyślali technologie, które miały ludzkie umiejętności i umiejętności. 

Ale te narzędzia same w sobie nie były jak ludzie. Obecna sztuczna inteligencja, w skrócie, wygląda 

inteligentnie, ale jest to sztuczne podobieństwo. To może się zmienić w przyszłości. Możemy zacząć 

tworzyć cyfrowe narzędzia, które będą lepiej naśladować nasze umysły, być może nawet wykorzystując 

nasze szybko ulepszane możliwości skanowania i mapowania mózgów. A jeśli to zrobimy, te cyfrowe 

umysły z pewnością powiększają nasze i mogą nawet w końcu z nimi się połączyć, lub same stać się 

samoświadome. 

Przeznaczone dla . . . ? 

Nawet w obliczu tych wszystkich wyzwań - ekonomicznych, infrastrukturalnych, biologicznych, 

społecznych i egzystencjalnych - wciąż jesteśmy optymistami. Parafrazując Martina Luthera Kinga, Jr., 

łuk historii jest długi, ale pochyla się ku sprawiedliwości. Sądzimy, że dane potwierdzają to. Widzieliśmy 

nie tylko ogromny wzrost dobrobytu, ale także, ogólnie rzecz biorąc, więcej wolności, więcej 

sprawiedliwości społecznej, mniej przemocy i mniej surowych warunków dla najmniej szczęścia i 



większych możliwości dla coraz większej liczby osób. W Karnawale Karol Dickensa, gdy Duch Przyszłości 

Bożego Narodzenia wskazał na nagrobek Scrooge'a, Scrooge zapytał: "Czy to musi być, czy co może 

być?" W przypadku pytań dotyczących technologii i przyszłego stanu świata, jest to drugie. Technologia 

tworzy możliwości i potencjał, ale ostatecznie przyszłość, którą otrzymamy, będzie zależała od 

wyborów, które podejmujemy. Możemy czerpać bezprecedensową nagrodę i wolność, lub większą 

katastrofę niż ludzkość kiedykolwiek widziała. Technologie, które tworzymy, dają znacznie więcej mocy 

do zmiany świata, ale z tą siłą wiąże się większa odpowiedzialność. Dlatego nie jesteśmy 

technologicznymi deterministami i dlatego poświęciliśmy trzy części zestawowi zaleceń, które naszym 

zdaniem poprawią szanse na osiągnięcie społeczeństwa z dzielonym dobrobytem. Ale na dłuższą metę 

prawdziwe pytania wykraczają poza wzrost gospodarczy. W miarę jak coraz więcej pracy wykonują 

maszyny, ludzie mogą spędzać więcej czasu na innych czynnościach. Nie tylko rozrywkę i rozrywkę, ale 

także głębsze zadowolenie wynikające z inwencji i eksploracji, od kreatywności i budowania, od miłości, 

przyjaźni i społeczności. Nie mamy wielu formalnych mierników dla tego rodzaju wartości i być może 

nigdy tego nie zrobimy, ale mimo to zyskają one na znaczeniu, ponieważ zaspokajamy nasze bardziej 

podstawowe potrzeby gospodarcze. Jeśli pierwszy wiek maszyny pomógł uwolnić siły energii 

uwięzionej w wiązaniach chemicznych, aby zmienić świat fizyczny, prawdziwą obietnicą drugiej epoki 

maszynowej jest uwolnienie siły ludzkiej pomysłowości. Nasz sukces zależeć będzie nie tylko od 

naszych wyborów technologicznych, czy nawet od nowych instytucji i instytucji. Ponieważ mamy mniej 

ograniczeń co do tego, co możemy zrobić, nieuniknione jest, że nasze wartości będą miały znaczenie 

bardziej niż kiedykolwiek. Czy zdecydujemy się na rozpowszechnianie lub ścisłą kontrolę informacji? 

Czy nasz dobrobyt będzie szeroko rozpowszechniany? Jaka będzie natura i wielkość nagród, które 

dajemy naszym innowatorom? Czy zbudujemy żywe relacje i społeczności? Czy każdy będzie miał 

okazję odkryć, stworzyć i cieszyć się najlepszym z życia? W drugiej erze maszynowej musimy głębiej 

myśleć o tym, czego naprawdę chcemy i co cenimy, zarówno jako jednostki, jak i społeczeństwo. Nasze 

pokolenie odziedziczyło więcej możliwości transformacji świata niż jakakolwiek inna. To jest powód do 

optymizmu, ale tylko jeśli uważamy na nasze wybory. Technologia nie jest przeznaczeniem. 

Kształtujemy nasze przeznaczenie. 
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