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Przyszłość. 

Poznajcie Ryszarda. 

Ryszard pracuje jako Regionalny Dyrektor w Polsce dla Dexter Banku. 

Podczas nalewania swojej kawy w poniedziałek rano, otrzymuje on na swoim korporacyjnym tablecie 

notyfikacje ze swojej aplikacji (również nazwanej Dexter). 

„Cześć Ryszardzie.  

Mam nadzieję, że weekend minął Ci dobrze. 

Chciałem Ci dać znać, że wykryłem potencjalną falę rezygnacji naszych klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?” 

Przeczytawszy wiadomość, Ryszard jest zaintrygowany. Ostatnie 6 miesięcy były bardzo dobre dla jego 

biznesu. Nie mniej, Ryszard jest doświadczonym bankierem i rozumie z czym wiąże się ryzyko masywnego 

odpływu klientów1 z jego portfela. Klika na aplikacje i wyczytuje się w wiadomość.  

Ku jego zdumieniu, mimo iż faktycznie w ostatnim czasie liczba klientów, która odeszła z banku wydaje 

się taka jaką się spodziewał, Dexter zauważył, że 27% z jego obecnych klientów zachowuje w taki sposób, 

który sugeruje, iż z 85% prawdopodobieństwem zrezygnują z Dexter Banku i zamkną swoje rachunki w 

ciągu najbliższych 12 miesięcy. Co jest dodatkowo stresujące, to fakt, iż ci klienci generują 35% 

przychodów jego portfela.  

W jaki sposób Ryszard jest wstanie uzyskać tak precyzyjną prognozę przyszłości? 

Odpowiedzą jest Big Data oraz AI (sztuczna inteligencja). Ryszard zarządza portfelem 30 000 Małych i 

Średnich przedsiębiorstw, które mają swoje siedziby na południu Polski. Jego zespół składa się z trzech 

oddziałów (po dwóch doradców klienta) w Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.  

Jego portfel istnieje od sześciu lat, dane są gromadzone i aktualizowane dziennie i nie ograniczają się tylko 

do danych finansowych, ale również wykorzystują kontent z mediów społecznościowych. Taka baza 

danych wystarcza dla Dextera do dokonania analiz i projekcji przyszłości.  

Na koniec wiadomości przygotowanej dla Ryszarda, Dexter zaprezentował mu listę wszystkich firm, które 

system zidentyfikował jako takie, które potencjalnie opuszczą bank.  

Lista jest spriorytetyzowana (za pomocą formuły prawdopodobieństwo opuszczenia banku oraz wielkości 

przychodów, które wówczas bank straci). 

                                                           
1 Wysoki poziom odpływu klientów – szczególnie korporacyjnych – jest dużym wyzwaniem dla banków z 
następujących przyczyn: i) wysokie koszty związane z zamykanie rachunków, ii) wysoki koszt zdobywania nowych 
klientów, iii) długi okres wymagany na wdrożenie (on boarding) nowego klienta korporacyjnego (aktywność związane z 
Customer Due Diligence oraz Know Your Client).  
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Ryszard poinstruował werbalnie Dexter’a (voice command) aby ustawił video konferencję z jego zespołem w 

najbliższym dostępnym terminie (system automatycznie zaproponował jutro rano i zarezerwował to w ich 

kalendarzu) by mógł ze swoimi pracownikami przygotować strategię do zaadresowania zidentyfikowania 

wyzwania.  

Dexter Bank to w pełni cyfrowy bank, który jest dedykowany tylko dla Małych i Średnich Firm.  

Łącznie firma zatrudnia 30 osób: 

1. Czterech członków zarządu (Prezes, Szef Biznesu, CRO oraz COO). 

2. Jeden specjalista od Financial Crime Compliance. 

3. Jeden specialista od Regulatory Compliance. 

4. Dwóch prawników.  

5. Pięciu developerów IT. 

6. Dwóch Design Specialists.  

7. Trzech Regionalnych dyrektorów jak Ryszard. 

8. 15 Doradców klienta2. 

Bank operuje zupełnie w chmurze i jednocześnie posiada w swoim portfolio 100 000 klientów sektora 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dexter Bank posiada wskaźnik kosztów do przychodów (CER) na 

poziomie 17%3.  

Odpisy (koszty związane ze złymi kredytami) są rekordowo niskie4 (w porównaniu do branży) ponieważ 

zaawansowane AI umożliwia bardzo efektywną politykę kredytową. Klienci banku są wstanie załatwić 

wszystkie sprawy za pomocą Aplikacji Dexter, która bazuje na technologii IBM 

„Watson”.  

 

 

 

 

 

 

 

Teraźniejszość. 

                                                           
2 Doradcy pomagają przy skomplikowanych transakcjach, organizują seminaria dla klientów i doradzają strategicznie.  
3 Niskie koszty bezpośrednie związane z niskimi kosztami ludzkimi (tylko 30 osób).  
4 Wykorzystanie wyrafinowanych modeli prognostycznych oraz informacji nie finansowych do zbudowania 
zaawansowanego scoringu kredytowego klientów.  
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W filmie z 2004 r., „Ja, Robot”, postać grana przez Will Smith pyta sztuczną inteligencję: 

„Czy maszyna może napisać symfonię?” 

W oryginale robot odpowiada pytaniem: 

„A czy Ty tak potrafisz”? 

Gdyby jednak te pytanie było zadane dzisiaj (2018 r.), robot odpowiedziałby stanowczym: 

„Tak, potrafię napisać symfonię”. 

Już dzisiaj, żyjemy w czasach, gdy sztuczna inteligencja pokonuje człowieka w grze w szachy5. 

Jednocześnie potrafi wygrać z ludźmi w grze „Jeporday”6, napisać symfonię7, malować obrazy8 czy pisać 

artykuły do gazet9. Co więcej, żyjemy w czasach, gdy maszyny są wstanie same tworzyć nowe rozwiązania, 

systemy oraz produkty, która są patentowalne10. 

Dlatego nie powinno być zaskoczeniem, iż już dzisiaj istnieją banki, które są bardzo bliskie do 

przytoczonego we wprowadzeniu Dexter Bank11. Ta symulacja już dzisiaj jest w pewnym zakresie 

rzeczywistością.  

Niektóre banki już dzisiaj obsługują swoich klientów za pomocą Chat Botów12, które skutecznie 

identyfikują potrzeby klientów i rozwiązują ich problemy. 

Robotyzacja procesów bankowych prezentuje olbrzymie szanse biznesowe dla sektora bankowego (niższe 

koszty działania, efektywniejsza sprzedaż, efektywniejsza polityka kredytowa) ale również dodatkowe 

zagrożenia (związane z cyber bezpieczeństwem).  

Robotyzacja również prezentuje szanse etyczne jak i zagrożenia dla banków.  

 

Szanse etyczne dla banków wynikające z robotyzacji. 

                                                           
5 W 1997 r. „Deep Blue” IBM pokonało mistrza świata w szachach Garr’ego Kasprov’a. 
6 W 2011 r. “Watson” następca “Deep Blue” IBM pokonał mistrzów gry Jeporday! będący połączenie znanej w 
Polsce gry Milionerzy z Familiadą.  
7 W 2012 r. w Londyńska Orkiestra Symfoniczna zagrała „Transit Into Abyss”. Recenzenci muzyki zaproszeni na 
koncert nie byli poinformowani o tym kto jest autorem utworów. Niektórzy z recenzentów określili utwory jako 
„przełomowe”, „niezwykle uczuciowe”, „grające na strunach duszy”. Całość była skomponowana przez AI o nazwie 
„Iamus”. 
8 AI o nazwie „Painitng Fool” potrafi malować własne obrazy. Nie są to jednak obrazy, które są kopiami istniejący 
obrazu czy edycją istniejących zdjęć czy obrazów, ale oryginalnym tworem. Mechanizm posiada nawet system 
własnej krytyki, który pomaga mu malować lepsze obrazy.  
9 „Quill” to AI który potrafi pisać artykuły podsumowujący wydarzenia sportowe (mecze), wydarzenia giełdowe (np. 
IPO) oraz polityczne (np. wybory).   
10 Prof.  John Koza z Uniwersytetu Stanforda zidentyfikował w 2015 r. 76 przypadków, gdy AI stworzyło nowe 
produkty lub rozwiązania nie istniejące wcześniej, które można było opatentować.  
11 Np. Monzo Bank, Revolt Bank, Atom Bank w Wielkiej Brytanii.   
12 Przykłady chat botów: Amy (HSBC), Haro oraz Dori (Hang Seng Bank), Erica (Bank of America Merill Lynch), 
Eno (Capital One), Nova (Noreade), Nina (Swedbank), Luvo (RBS).  
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1. Precyzyjna oferta „szyta na miarę klienta” 

Nawet najlepszy sprzedawca/ doradca bankowy nie jest wstanie tak dobrze poznać swojego klienta (na 

podstawie big data) jak potrafi to zrobić AI. Robotyzacja umożliwiłaby bardziej etyczny sposób 

oferowania klientom produktów, które byłyby de facto „szyte na miarę”. 

Przykładowo w Wielkiej Brytanii jestem klientem Monzo Bank (nowy fintech, lokalnie takie banki 

nazywane są Challengers). Monzo zidentyfikował, że dość często (i jak się okazuje regularnie o czym sam 

nie zdawałem sobie sprawy) rano podróżuję w ramach swojej pracy za pomocą Virgin Trains na linii 

Londyn – Birmingham. System zidentyfikował, że średnio za taki bilet płacę (w dwie strony) ok 60GBP i 

że w ostatnim miesiącu wydałem na to ok 1 000 GBP. 

Jego algorytm zidentyfikował, że gdybym kupił sezonowy bilet (na kwartał) za 2 000 funtów, 

zaoszczędziłbym ok 1 000 GBP. Bank wie, że nie posiadam na koncie w Monzo tak płynnej gotówki (na 

obecnym etapie jeszcze nie widzi jakie są moje salda na innych kontach). Identyfikuje, że nie posiadam 

wymaganych środków do zakupu takiego biletu sezonowego i oferuje mi kredyt w wysokości 2 000 

funtów na zakup sezonowego biletu. Po odliczeniu kosztów kredytu (oprocentowania) cały kredyt 

kosztowałby mnie 2 150 funtów, czyli nadal oszczędzałbym ok 800 GBP w porównaniu do tego gdybym 

kontynuował każdorazowe kupowanie biletu rano.  

Ta oferta znacznie „wychodzi naprzeciw” klientowi. Zamiast oferować mi usługi, który bym nie 

potrzebował lub nie byłby zainteresowany, bank precyzyjnie zidentyfikował, gdzie mógłby pomóc mi 

zoptymalizować moje koszty i lepiej zarządzić moim working capital.  Dla mnie jako dla klienta ma to dużo 

większą wartość niż standardowe zapytania doradcy bankowego w oddziale „Czy chciałbym kredyt 

hipoteczny?” lub „Nową kartę kredytową”? lub „Produkt inwestycyjny”. Likwiduje to również ryzyko 

misselingu.  

2. Redukcja oszustw bankowych dokonywanych przez bankierów. 

Według CCP Research Foundation, Banki w latach 2012 – 2016 zapłaciły łącznie ok 10 mld USD kary za 

oszustwa ich bankierów. Polegały one na kradzieży majątków, którymi mieli zarządzać Bankierzy 

Prywatni, manipulacji tradingiem i innymi.  

Robotyzacja znacznie ogranicza ten rodzaj oszustwa z prostego powodu – w czasach, gdy trading będzie 

głownie zarządzany za pomocą robotów oraz algorytmów czynnik ludzki, który może oszukiwać, zostanie 

znacznie zredukowany (jeżeli nie nawet wyeliminowany).  

 

 

 

Zagrożenia etyczne dla banków wynikające z robotyzacji. 
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1. Masowe zwolnienia.  

Tematyka związana z robotyzacją zainteresowała mnie kilka miesięcy temu, gdy byłem na lotnisku. 

Zupełnie przypadkiem, kupiłem książkę Martina Forda pt. „Raise of the Robots”, która zupełnie zmieniła 

moje podejście do pracy. 

Ford zadaje czytelnikowi następujące pytanie: 

„Zastanów się szczerze, czy inna osoba mogłaby wykonywać Twoja pracę? Czy gdyby ktoś obserwował to co robisz 

przez jakiś czas mógłby zastąpić się na stanowisku? Lub czy gdyby ktoś powtórzył każde zadanie które zrobiłeś, 

odkąd jesteś na stanowisku tak jak student uczy się czytając testy z lat ubiegłych, byłby wstanie być w twojej pracy 

równie dobry co Ty? Jeżeli tak, to jest duża szansa, że roboty – w niedalekiej przyszłości – będą wykonywać część 

(lub całość) Twojej pracy”.  

Zastanowiłem się wówczas chwile nad moim obecnym stanowiskiem i z przerażeniem odkryłem, że do 

pewnego stopnia moje obecnie miejsce pracy pasuje do opisu Forda (pracowałem wówczas w Banku w 

Polsce).  

Robotyzacja uderzy nie tylko w bankowość. W swoim sławnym artykule naukowym, M. Osborne oraz C. 

Frey wskazują, iż 47% wszystkich miejsc pracy w USA potencjalnie może został zautomatyzowana w ciągu 

najbliższych 20 lat. PWC wykorzystało podobną metodologię i sugeruje, iż w tym samym okresie czasu 

35% wszystkich miejsca pracy w Niemczech, 30% w Wielkiej Brytanii oraz 21% w Japoniii zostanie 

zautomatyzowanych.  

Wykorzystując dostępną literaturę, poszedłem krok dalej i zastanowiłem się, jakie miejsca pracy w 

bankowości mogą potencjalnie przestać istnieć lub być mocno zautomatyzowane w niedalekiej 

przyszłości. 

W swojej analizie wykorzystałem dane z badania M. Osborna oraz C. Freya. Wyniki zamieściłem w postaci 

poniższego rysunku. W skrócie podzieliłem to w jaki sposób robotyzacja wpłynie na miejsca pracy na trzy 

kategorie: i) miejsca pracy które zupełnie przestaną istnieć (czerwone), ii) miejsca pracy które będą istnieć, 

ale ich natura mocno się zmieni i ludzie będą mocno współpracowali z maszynami, iii) miejsca pracy, które 

będą lekko zautomatyzowane.  
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Rysunek 1. Analiza wpływu zrobotyzowanej automatyzacji procesów w bankowości.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji M. Osborna oraz C. Freya.  

Generalnie, z moich wyliczeń wnika, iż w pesymistycznym scenariuszu, ok 60% miejsc pracy w 

bankowości przestanie istnieć w sektorze bankowym. Dla największych 20 banków na świecie oznacza to 

łączne zwolnienia na poziomie 1.5 m ludzi (20 największy banków zatrudnia ok 2.5 mln ludzi).  

Jest to olbrzymie wyznawanie dla globalnego rynku pracy oraz regulatorów. Jest to również kompleksowy 

problem (obecnie pracownicy sektora bakowego są wynagradzani przeciętnie wyżej niż ludzie z 

porównywalnym stażem w większości innych branżach przez co są jedną z grup społecznych wnoszących 

największy proporcjonalny wkład do podatku PIT w krajach OCED). 

2. Naruszanie przestrzeni osobistej z ofertami personalizowanymi. 

Przytoczony wcześniej przykład Monzo (ilustrujący ofertę szytą na miarę) pokazywał, jak bank stosujący 

AI oraz Big Data może oferować produkty i usługi odpowiadające bardziej moim potrzebom w oparciu o 

szczegółową analizę moich prywatnych danych. Jest jednak cienka granica między efektywnym 

oferowaniem spersonalizowanych produktów i usług a naruszaniu prywatności klientów co demonstruje 

poniższy przykład.  

Amerykańska sieć sklepów wielopowierzchniowych, Target, kilka lat temu stanęła w ogniu krytyki. Jeden z 

Data Scientists pracujących dla tej firmy dokonał następującej obserwacji. Zauważył, że istnieje silna 

korelacja między 25 produktami z kategorii zdrowia oraz urody, które razem (kupowane z odpowiednią 

częstotliwością) były bardzo precyzyjnym wyznacznikiem czy kobieta jest w ciąży. 

Sformatowano: Czcionka:
(Domyślny) Garamond, Kolor czcionki:
75% Szary, Deseń: Przezroczysty
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Model był tak dokładny, że nie tylko wykazywał 90% skuteczność przy identyfikowaniu kobiet w ciąży. 

Był również wstanie z 40% skutecznością określić wiek płodu.  

Po zidentyfikowaniu tego, Target rozpoczął serię precyzyjnego marketingu oferując okazyjnie produkty 

związane z ciążą i dziećmi do kobiet. Odbywało się to (z perspektywy ciężarnych kobiet) tak szybko w ich 

cyklu, że zdarzało się, iż ich partnerzy, przez przypadek dowiadywali się za pomocą reklam Target o ciąży 

swojej partnerki zanim ona sama im to przekazała.  

W 2012 roku w USA nagłośniono przypadek, gdy ojciec nastolatki (z tradycyjnej, katolickiej rodziny) 

wystosował skargę do sklepu Target za to, że na adres jego córki wysłany został list, gratulujący jej zajściu 

w ciąże i oferującego produkty specjalnie na tę okazję. Dopiero później dowiedział się, że faktycznie jego 

córka zaszła w ciąże i nie zebrała jeszcze w sobie odwagi, aby mu o tym powiedzieć.  

Robiąc reserach do tego eseju nie znalazłem podobnego przypadku w bankowości. Nie mniej, nie trudno 

sobie wyobrazić, iż banki dysponujące nawet większą liczbą danych per klient niż Target (nie tylko widzą 

co klient kupuje w sklepie Target ale też jaki jest jego/ jej stan finansowy), również poszłyby „jeden krok” 

za daleko.   

3. Stronniczość AI. 

Istnieje pogląd, iż decyzje podejmowane przez AI są w niektórych wypadkach lepsze, ponieważ nie są 

stronnicze. Przykładowo, w idealnym modelu, gdy Ania oraz Darek aplikują o ten sam kredyt w banku, 

bank powinien wykorzystać dane dotyczące ich sytuacji finansowej, kwalifikacji oraz zatrudnienia zanim 

zdecyduje o przyznaniu im środków. Jeżeli te zmienne są u nich identyczne, Ania i Darek powinni dostać 

finansowanie na tych samych zasadach.   

Tymczasem badania przeprowadzone przez London School of Economics sugerują, iż AI jest 

niestronnicze o tyle o ile zostało tak zaprogramowane.  Szczegółowa analiza niektórych z powszechnie 

stosowanych AI przez np. sklepy wielopowierzchniowe wykazała, że są oni stronniczy w zależność od 

rasy, pochodzenia orientacji seksualnej. 

Ponadto w jednym z Banku w USA, który wykorzystuje AI przy przyznawaniu kredytów dla klientów 

banków, udowodniono, że znacznie większe limity były oferowane białym amerykanom niż 

czarnoskórym.  

W przytoczonym przypadku, gdyby Darek był ciemnoskórym obywatelem USA, wg.  wspomnianego 

banku, jego zdolność kredytowa byłaby ok 20% niższa niż ta, którą posiada Ania (przy tych samych 

zarobkach, zatrudnieniu, edukacji i obecnym zadłużeniu).  
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Jest jeszcze czas. 

Podane przykłady służą jedynie demonstracji potencjalnych wyzwań jakie stwarza robotyzacja w sektorze 

finansowym13. Dobre wieści są jednak takie, iż robotyzacja nie stanie się „z dnia na dzień”. Mimo postępu 

technologicznego istnieją trzy główne wyzwania, które ją spowalniają: 

Rysunek 2. Ilustracja spowalniaczy zrobotyzowanej automatyzacji procesów w bankowości. 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

1. Regulatorzy: Zależność między postępującą cyfryzacją oraz robotyzacją w sektorze bankowym a 

lokalnymi instytucjami nadzorczymi jest bardzo złożona. Z jednej strony, regulatorzy dostrzegają 

zalety tych procesów jak zwiększenie przejrzystości, audytywności oraz zmniejszenia ilości 

występowania tzn. ludzkich błędów. Z drugiej strony, wyzwania związane z cyber 

bezpieczeństwem czy stronniczością AI powodują iż niektórzy regulatorzy są bardzo ostrożni w 

tym zakresie.    

                                                           
13 Światowe Forum Ekonomiczne zidentyfikowało 9 zagrożeń etycznych związanych z AI: i) Bezrobocie, ii) 
Nierówności, iii) Człowieczeństwo, iv) Błędy w architekturze AI, v) Stronniczość AI, vi) Cyber bezpieczeństwo, vii) 
Złe Dżiny (np. AI zaprogramowane do rozwiązania problemu ludzi chorych na raka zasugerowało zlikwidowanie 
całej populacji), viii) Singularity (utrata kontroli nad AI), ix) prawa robotów (czy roboty powinny być obłożone 
podatkiem? Czy powinny mieć prawa jak pracownicy?).   
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2. Stare systemy (tzn. legacy systems): Większość banków operuje na systemach które są już 

przestarzałe. Chris Skinner, światowy ekspert do spraw innowacji w sektorze bankowym, 

sugeruje, iż ze względu na złożoność oraz kosztowność procesu przenoszenia danych ze starych 

do nowych systemów, w niektórych bankach proces ten może zająć nawet 10 lat (a w większości 

duże banki jeszcze go nie zaczęły).  

3. Inwestorzy (co jest zaskakujące): Badania wykazują brak zależności między inwestycjami 

poniesionymi przez banki na cyfryzację a wzrostem cen akcji. Chris Skinner przywołuje w swojej 

analizie porównanie dwóch banków: BBVA (Hiszpania) oraz DBC (z Singapuru). Ona banki 

zainwestowały duże środki w cyfryzację, wygrały dużo nagród branżowych związanych z 

innowacyjnymi produktami i wysokim poziomem obsługi klienta jednak ich cena nie zmieniła się 

znacznie w latach 2015-2017 w porównaniu do innych lokalnych banków, które nie przechodziły 

takie transformacji. Chris Skinner sugeruje więc, że inwestorzy są przede wszystkim 

zainteresowani krótkoterminowym zwrotem na inwestycji, dlatego bardziej doceniają inicjatywy 

mające na celu obniżanie kosztów w celu poprawy wskaźnika koszty/przychody.  

Musimy zacząć działać. 

O ile mamy jeszcze czas, działać powinniśmy zacząć już teraz. Aby zaadresować szereg wyzwań etycznych 

związanych z samym sektorem bankowym już teraz powinno dochodzić do konsultacji oraz dialogu w 

Polsce w konfiguracji Banki, Pracownicy Banków, Klienci Banków, Regulator. Wydaje się, że najlepszym 

medium do przeprowadzenia tych konsultacji byłby ZBP.  

O ile w Polsce istnieje dużo wydarzeń poświęconych tej tematyce brakuje działań które skutkowałyby 

czymś więcej niż kolejnym raportem czy prezentacją z konferencji w tym zakresie. Obawiam się, że 

możemy obudzić się za późno i będziemy działać reakcyjnie na zmiany które będą zachodzić w 

przyszłości. 

Jednak wyzwanie związane z robotyzacją wykracza znacznie po za samą bankowość.  

W świecie, w którym wg. Nicolas’a Carr’a IT jest jak dobro publiczne (The Big Switch), wyścig między 

technologią a zdobywaniem edukacji, aby utrzymać się na rynku pracy wydaje się być na niekorzyść ludzi, 

którzy wierzą, iż dyplomy zagwarantują im dobrze płatną pracę.  

Im dłużej zastanawiam się nad skutkami robotyzacji (w skrajnym scenariuszu) tym bardziej obawiam się 

mrocznej wizji Martina Forda, w której maszyny przejmują nasza pracę i nasz główny cel w życiu. 

W jaki sposób rozwiązać wyzwania związane z robotyzacją? Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest 

rozwiązaniem? Lub opodatkowanie robotów? Nie znam na to odpowiedzi. Ale zdaje sobie sprawę, iż 

nasze pokolenie musi zacząć się nad tym zastanawiać już teraz i działać, ponieważ to my będziemy 

czempionami zmian w niedalekiej przyszłości.  
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Powoli moje pokolenie przejmuje świat od naszych rodziców. Świat, który pod niektórymi względami jest 

daleki od ideału, ale pod innymi znacznie lepszy, niż gdy nasi rodzice przejmowali świat od naszych 

dziadków. 

Mój największy strach polega na tym, iż moje pokolenie nie zrobi nic, aby zaadresować wyzwania 

związane z robotyzacją. To zepchnie nas do świata odpowiadającego do tego, który nakreślił Kurt 

Vonnegut w „Player Piano”. Świat, w którym maszyny są zarządzane przez nieliczne elity. Roboty 

wykonują zdecydowana większość pracy a zdecydowana większość populacji ludzi jest bez zajęcia i bez 

celu w życiu.  
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