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Twee perspectieven op de economische impact van AI

AI = potentieel voor meer technologische vooruitgang, economisch groei, welvaart

AI = job-killer en oorzaak van werkloosheid, armoede
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Zal het deze keer anders zijn?  (1) 

Economisch denken over de link tussen technologie en tewerkstelling:

• Substitutie:  technologie = arbeidsbeparend
• Complementariteit:  technologie verhoogt arbeidsproductiviteit en lonen  
• Dat creëert meer jobs in andere sectoren (inkomens- en competitiviteits -effecten) 
• Economische geschiedenis = bewijs voor complementariteit
• Maar: dalend loonaandeel in BNP

"This time is different" syndroom blijft terugkomen:

• Frey en Osborne (2017): automatiseerbare taken ≈ helft van alle jobs
• Hoe betrouwbaar zijn deze voorspellingen?  Taak ≠ job,  job re-labelling, positieve spill-overs  
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Zal het deze keer anders zijn?  (2)

Taken-model:  
• Sterk substitutie-effect: nieuwe technologie is altijd arbeidsbesparend, machine vervangt 

mens
• Zwak complementariteits-effect, weegt niet op tegen verlies aan jobs
• Opkomst van nieuwe taken compenseert verlies aan tewerkstelling in bestaande jobs 

Wat is een nieuwe taak? 

• "Kosten-ziekte": leidende sectoren verhogen lonen in achterlopende sectoren
• Leidende technologie sectoren: snelle productiviteitsgroei, dalende tewerkstelling
• Maar nationale tewerkstelling stijgt met gemiddelde productiviteitsgroei



6

Empirisch bewijsmateriaal?  Beperkt en onduidelijk

• EU data (1999-2010): productiviteits-effect + spillovers > substitutie effect
• Herverdeling van kapitaal inkomsten

Probleem: "oude" data, gebruik meer recente robots data:

• US: negatief effect van robots op lonen en jobs
• 17 landen: positief effect van robots op jobs, niet op lonen
• Duitsland: robots hebben positief effect op jobs, niet op lonen

• Robots zijn "rivale" producten, geen goede maatstaf voor AI/ML 

• Besluit: we weten het (nog) niet
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Is AI anders dan andere technologieën?

Drie redenen waarom AI anders zou kunnen zijn:

1.  AI = "General Purpose Technology": pervasive, widely applicable and can be improved
Maar: niet de eerste GPT: ontploffingsmoter, electricteit, etc.

2. Niet-rivale algoritmen, scalable:  1 algoritme kan alle identieke taken vervangen
Vb.:  gezichtsherkenning, zelf-rijdende autos
Mensen zijn niet scalable, algoritmen wel

3.  Automatisatie van innovatie zelf (Cockburn et al, 2018):
Vb.: proteïne analyse in onderzoek naar nieuwe farmaceutische producten 
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Van tewerkstelling naar groei …

Groei pessimisten versus optimisten:
• trage groei veroorzaakt door te weinig technologische vooruitgang
• trage groei veroorzaakt door te snelle technologische vooruitgang

Zal AI economische groei versnellen of vertragen? 
• “Solow Paradox”
• 3 "andere" kenmerken van AI kunnen leiden tot explosie
• Maar: "kosten-ziekte" vertraagd de groei
• Algemene AI kan dit veranderen, maar is niet in zicht

Kan AI een economische groei “singularity" veroorzaken? = onwaarschijnlijk
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Van tewerkstelling naar groei … en inkomensverdeling

Een torenhoog loon voor "de laatste" niet-geautomatiseerde menselijke taak?  

Impact op inkomensongelijkheid:
•Theoretisch modellen zijn niet eenduidig, gebrek aan empirisch bewijsmateriaal
•Empirische gegeven over arbeids- en inkomensverdeling dateren van voor AI

•Herverdeling via belasting op lonen en/of kapitaalinkomsten?
•Gegarandeerd minimum inkomen?


