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óriás már régóta azt a „trükköt” alkalmaz-
za, hogy tQkéjébQl vállalatokat vásárol fel 
vagy pedig nagy összegeket fektet beléjük. A 
General Mills és a Campbell pedig elindította 
saját kockázati-tQke kezelési tervezetét.

Az effajta stratégiák végül ahhoz vezethet-
nek, hogy a fogyasztásicikk-gyártók egyre in-
kább hasonlóak lesznek a nagy gyógyszeripari 
cégekhez. Saját maguk kevés új termékkel 
állnak elQ; helyette vagy kis cégekre teszik rá 
a kezüket, vagy vegyes vállalatot alakítanak 
velük, és aztán Qk irányítják az értékesítést, az 
elosztást és a szabályozást. Ez meglehetQsen 
jól m_ködik a gyógyszergyártók esetében. A 
fogyasztók azonban sokkal szeszélyesebbek, 
ha arckrémet vásárolnak, mint amikor egy 
szabadalmi oltalom alatt álló rákgyógyszerrQl 
van szó. Lehet, hogy egy fogyasztásicikk-
gyártó cég szép summát fizet egy kis vetély-
társ (startup) megvásárlásáért, melyrQl aztán 
kiderül, hogy termékei csak múló hóbortnak 
bizonyulnak. A költségcsökkentés pedig tá-
gítja az árrést, de lenyomhatja az eladási 
árakat is.

A fennálló nehézségek ellenére az üzlet-
emberek der_látóak. Tim Cofer, a Mondelez 
marketing-guruja fenntartja álláspontját, hogy a 
költségek körültekintQ lefaragásával és a meg-
takarítások visszaforgatásával biztosítani lehet a 
cég jövQjét. „Itt egy 30 milliárd dolláros (8567 
milliárd forintos) nagyságrend_, az egész vilá-
got etetQ mamutcégrQl beszélünk” – jelenti ki –, 
és ugyanakkor egy startup jelleg_ kis cég „gyor-
saságáról, mozgékonyságáról és ügyességérQl”.

Mások már borúlátóbbak. Az EY tanácsadó 
cég nemrégiben egy felmérésében fogyasz-
tásicikk-gyártásban dolgozó üzletembereket 
kérdezett. TízbQl nyolcnak kétségei voltak 
afelQl, hogy cége képes lesz alkalmazkodni 
a fogyasztói igényekhez. Kristina Rogers, az 
EY vezetQ elemzQje leszögezi, hogy a cégek-
nek ajánlatos újragondolni m_ködésüket, és 
nem csak költségcsökkentésben és üzletkö-
tésben kellene látniuk a megoldást.” Biztosak 
vagyunk benne, hogy a dollármilliókat hozó 
márka még mindig egy gigász gyárából kerül 
ki?” – t_nQdik.

(The Economist)

Zanny Minton Beddoes

A gépek hegemóniája

Múltbéli tanulságok és jelenkori válaszok a 
mesterséges intelligencia jövQjével kapcsolatban

A szakértQk arra figyelmeztetnek, hogy ha 
gépekkel helyettesítjük az emberi munkaerQt, 
ez fölöslegessé teheti az embereket. Az is ag-
godalmat kelt bennük, hogy ennek a hatalmas 
erQnek a felfedezése már azelQtt bekövetke-
zett, mielQtt tudtuk volna, miként használjuk 
helyesen. Hasonló félelmek fogalmazódnak 
meg ma, amikor némelyek amiatt aggódnak, 
hogy a mesterséges intelligencia fejlQdése 
állások millióit szüntetheti meg, és egyfajta 
„Terminátor-stílusú” fenyegetésnek teheti ki 
az emberiséget. Valójában a fenti szavak a 
gépesítésrQl és gQzenergiáról szóló viták he-
vében hangzottak el – kétszáz évvel ezelQtt. 
Akkoriban a gépek veszélyeinek megvitatása 
a „gépuralom kérdéseként” híresült el. Ma is 
igen hasonló eszmecsere zajlik.

Jó néhány elhibázott kezdet után a mester-
séges intelligencia elképesztQ fejlQdésen ment 
át az utóbbi néhány évben a „mélytanulás” 
sokoldalú technikájának köszönhetQen. Ha 
elég adat áll rendelkezésre, az agy felépítésén 
alapuló nagy (azaz „mély”) neurális hálózatok 
bármire betaníthatók: m_ködtetik a Google 
keresQmotorját, a Facebookon a képek önm_-
ködQ felcímkézését, az Apple hangvezérlés-
applikációját, az Amazon vásárlási ajánlásait, 
és a Tesla robotautóit. Ez a villámgyors 
elQrehaladás ugyanakkor a biztonsággal és 
a munkahelyek megsz_nésével kapcsolatos 
aggályokat is felveti. Stephen Hawking tudós 
és Elon Musk (a SpaceX és a Tesla vezér-
igazgatója), de mások is eljátszanak a gondo-
lattal, hogy vajon irányíthatatlanná válhat-e 
a mesterséges intelligencia, elQrevetítve egy 
ember és gép közti konfliktus sci-fi regénybe 
illQ rémét. Mások attól félnek, hogy ez tö-
meges munkanélküliséget fog okozni, mivel 
automatizálja azokat a kognitív feladatokat, 
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amelyeket korábban kizárólag az ember tudott 
elvégezni. Kétszáz év után megint itt van a 
gépuralom kérdése – és megválaszolásra vár.

Kérdések és válaszok a gépek uralmával kap-
csolatban
A legriasztóbb jövQkép a ravasz mesterséges 
intelligencia ellenünk fordulásáról festhetQ, 
mint ahogy ezt számtalan tudományos-fan-
tasztikus filmben láttuk már. Ez a modern 
formában megjelenQ Qsrégi félelem Mary 
Shelley Frankensteinjéig (1818) nyúlik visz-
sza, sQt azon túl mutat. Bár leny_gözQek 
a mesterséges intelligencia rendszerei, na-
gyon behatárolt feladatkört képesek elvé-
gezni; még csak a bizonytalan és távoli jövQ 
zenéjének t_nik, hogy egy átlagos mester-
séges intelligencia képes legyen túljárni az 
Qt megalkotó ember eszén. Emiatt legalább 
annyira fölösleges aggódni, mint a Mars túl-
népesedése miatt, mielQtt egyáltalán betettük 
volna oda a lábunkat – jelentette ki Andrew 
Ng, mesterségesintelligencia-kutató. Sokkal 
sürgetQbb problémának t_nik az, hogy a gé-
pek felülkerekedése milyen hatással lehet az 
emberek munkájára és életmódjára.

Ez a félelem nem új kelet_ dolog. Már az 
1960-as években kitört a pánik az ún. „tech-
nológiai munkanélküliség” miatt (a cégek 
ekkor alkalmaztak elQször számítógépeket és 
robotokat), majd aztán az 1980-as években 
(amikor a személyi számítógépek odakerül-
tek az íróasztalokra). Mindkét alkalommal 
úgy t_nt, hogy nincs már messze az az idQ, 
mikor a szakképzett munkaerQ szerepét a 
legtöbb helyen a gépek veszik át.

Voltaképpen mindkét esetben az történt, 
hogy a technológia több álláshelyet hozott 
létre, mint ahány megsz_nt, mivel egy rész-
feladat automatizálása megnövelte az igényt 
az olyan munkaerQ iránt, amely ellátja a 
gépekkel még nem végezhetQ egyéb felada-
tokat. A bankpénztárosok pénz-automatákkal 
való helyettesítése például olcsóbbá tette az 
új bankfiókok nyitását, mivel sokkal több új 
munkahelyet teremtett az értékesítésben és 
az ügyfélszolgálatban. Hasonlóan ehhez, az 
elektronikus kereskedelem lehetQvé tette a 

teljes foglalkoztatást a kiskereskedelmi szek-
torban. Az irodában megjelenQ számítógép 
alapvetQen nem azt jelenti, hogy mesterséges 
intelligencia egybQl helyettesíteni fogja a 
dolgozókat, mint sokkal inkább az utóbbiak 
olyan új készségek elsajátítására való ösztön-
zését, mely a munkaerQ és a komputer együtt-
m_ködését célozza. Bár egy sokat idézett tu-
dományos munka szerint a következQ néhány 
évtizedben az amerikai álláshelyek akár 47 
százaléka is megsz_nhet a számítógépre való 
átállás miatt, más becslések azt mutatják, 
hogy csak kevesebb, mint tíz százalékukra 
vár ténylegesen ez a sors.

Még ha a rövid távú álláshely-vesztést va-
lószín_leg bQven ellensúlyozzák is a hosszú 
távon születQ új munkahelyek, a tizenkilen-
cedik század tapasztalata azt mutatja, hogy 
az átmenet számos nehézséggel járhat. A 
gazdasági fellendülés az életszínvonal év-
századokig tartó stagnálása után következett 
be, viszont évtizedekig tartott, mire ezt tel-
jes mértékben tükrözték a magasabb bérek. 
Európa-szerte sok feszültség forrásává vált, 
hogy a mezQgazdaságból élQk egyre nagyobb 
tömegei vették hirtelen a városok gyárte-
lepei felé az útjukat. A kormányoknak egy 
évszázadába telt, mire új oktatási és jóléti 
rendszerek bevezetésével úrrá tudtak lenni a 
helyzeten.

Ezúttal valószín_leg gyorsabb lesz az át-
menet, mivel gyorsabban zajlik a technoló-
giák terjedése, mint kétszáz évvel ezelQtt. 
A jövedelmi egyenlQtlenségek fokozódnak, 
mert a magasan képzett munkaerQ arányta-
lanul jobban keres a m_szaki területeken. 
Ez két nehézség elé állítja a munkaadókat 
és a döntéshozókat: egyfelQl segíteni kell a 
meglévQ dolgozóikat új készségek elsajátítá-
sában; másfelQl fel kell készíteni a jövQ nem-
zedékeit az automatizált és a robotok uralta 
munkahelyekre.

Intelligens válaszadás
Ahogy a technológiával együtt változnak az 
egyes szakmákhoz szükséges készségek, a 
dolgozók kénytelenek lesznek majd alkal-
mazkodni. Ez azt fogja jelenteni, hogy az ok-
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tatást és a képzést elég rugalmassá kell tenni 
ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan lehessen 
új készségeket tanítani. Szükségszer_en na-
gyobb hangsúlyt kap majd az élethosszig 
tartó tanulás és a munkahelyi képzés, illetve a 
távtanulás és a szimulációs játékok szélesebb 
kör_ használata. A mesterséges intelligencia 
önmagában is nagy segítségünkre lehet a 
számítógépes tanulás személyre szabásában, 
a dolgozók képzési hiányainak felmérésben, 
illetve az átképzés lehetQségeit tekintve is.

A társasági és magatartásbeli készségek 
szintén nagyobb súllyal esnek majd a latba. 
Amikor az állások nem tartanak örökké, a 
technológia állandóan változik, és meghosz-
szabbodik a munkában töltött idQ, elQtérbe 
kerülnek a társasági készségek. Ezek nagy 
elQnyt jelenthetnek majd az empátiát igénylQ, 
és az emberi kapcsolatokkal járó munkában – 
mindezek meghaladják a gépek képességeit.

A jóléti rendszerek is korszer_sítésre szo-
rulnak, hogy zökkenQmentesebb legyen az 
állásváltás, és az átképzési idQszakban tá-
mogatni lehessen a dolgozókat. Az egyik 
szinte csodaszerként beharangozott modell az 
„alapjövedelmi rendszer”, mely bárkit megil-
letne helyzetétQl függetlenül. Ennek azonban 
csak akkor lenne értelme, ha elég komoly 
érvek szólnának amellett, hogy ez a m_szaki 
forradalom – az elQzQektQl eltérQen – tényleg 
a munkaerQ iránti kereslet csökkenésével 
jár. A világnak ehelyett inkább Dánia ún. 
„rugalmas biztonság” („flexicurity”) rend-
szerébQl kellene tanulnia, mely megengedi 
a cégeknek, hogy tetszés szerint vegyenek 
fel és bocsássanak el dolgozókat („hire and 
fire system”), miközben támogatja a mun-
kanélkülieket az átképzés és az álláskeresés 
ideje alatt. A járulékos juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi támogatás pedig magukat 
a dolgozókat illessék meg ahelyett, hogy a 
munkáltató kezében maradnak ezek a jogok – 
mint ma ez gyakran elQfordul.

A technikai haladás ellenére napjainkban 
nem sok jel utal arra, hogy az ipari forra-
dalom korából ránk maradt oktatási és tár-
sadalombiztosítási rendszer korszer_södne 
és rugalmasabbá válna. Itt az idQ, hogy a 

döntéshozók munkához lássanak; minél töb-
bet késlekednek, annál nagyobb terhet rónak 
a jóléti államra. „A törvényhozóknak nem 
lebeghet törvényesebb cél a szemük elQtt”, 
mint azokra vigyázni, akinek a megélhetését 
tönkretette a technikai haladás – írta John 
Stuart Mill az 1840-es években. Ez igaz volt 
a gQzgép korában, és igaz marad a mestersé-
ges intelligencia korában is.

(The Economist)

Zara Orsolya9

Robo sapiens: a robot mint jogi személy? 
– az intelligens robotok jogi felelQsségérQl

Viharos gyorsasággal fejlQdQ és játszva tanuló 
intelligens robotok új generációja jelent meg, 
mely a felelQsséggel kapcsolatos kérdések egész 
sorát veti fel. Példaként említhetQk a vezetQ 
nélküli autóba épített robotok, vagy egy üzle-
teket kötQ algoritmus a tQzsdepiacon. Ez a cikk 
azokat a jogszabályi feltételeket járja körbe, 
melyek szerint ezek a robotok károkozás esetén 
felelQsnek tekinthetQk tetteik következményei-
ért. Feltárjuk továbbá annak a jogértelmezésben 
történt változásnak a következményeit is, hogy 
hogyan ruházza fel a törvény – a jogi személye-
kétQl annyira nem is távol álló – jogállással a 
robotoknak ezt az új fajtáját.

Az önállóságból következQ felelQsség
Az intelligens robotok már 2013 óta az érdek-
lQdés középpontjába kerültek a francia CERNA 
bizottságban, mely a digitális tudományhoz és 
technológiához kötQdQ kutatási etikával foglal-
kozik (Commission de réflexion sur l’Ethique 

9 Orsolya Zara Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben jogi és politikai tanácsadó, továb-
bá tagja a robotok jogaival foglalkozó, párizsi 
székhely_ Association on the Rights of Robots 
(ADDR) társaságnak.


