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Niedawno Ryan McMaken skomentował wypowiedź chińskiego miliardera
Jacka Ma, który twierdzi, że nasze wnuki będą pracować po cztery godziny
dziennie. Zgadzam się z tym, co Ryan napisał o przewidywaniach pana Ma,
opierając się na badaniach pokazujących, o ile godzin średnio skrócił się czas
pracy w porównaniu do przeszłości. Jednak skupianie się na średnich może być
mylące. Dzień roboczy nie skrócił się dla wszystkich i nie skróci się dla wielu
ludzi.
Dla osób wykonujących pracę fizyczną albo tych, których praca polega
tylko na stosowaniu się do poleceń przełożonych, krótszy dzień pracy jest
osiągalny i prawdopodobnie pożądany. W przypadku pracowników umysłowych
czas pracy powiększa ich kapitał ludzki przez co pracownicy umysłowi, którzy
chcą się rozwijać, muszą pracować dłużej.
Kasjerzy i pracownicy na linii produkcyjnej mogą pracować krócej bez
zmniejszenia swojej godzinnej produktywności, a jeśli krótszy czas pracy
zmniejszy zmęczenie, to ich godzinna produktywność może nawet wzrosnąć.
Natomiast wykonywanie takich prac jak prezes zarządu (CEO) nie może zostać
podzielone

bez

zmniejszenia

produktywności.

Prezesi

zarządu

podejmują

decyzje, które mają ogromny wpływ na kierunek firmy i im więcej czasu
poświęcają na zbieranie informacji i ocenianie możliwości, tym bardziej są
produktywni.
Produktywność pracownika często zależy od ukrytej wiedzy, która nie
może być efektywnie przekazywana innym. Wtedy taki pracownik jest jedyną
osobą, która tę wiedzę może wykorzystać. Osoby na tych stanowiskach nie mogą
pracować krócej z taką samą produktywnością jak te pracujące dłużej.
Nawet sekretarki są bardziej produktywne, jeśli rozumieją, jak działa biuro
i wiedzą, co się działo w ciągu dnia. Sekretarka, która spędza w biurze cały

dzień,

będzie

lepiej

rozumieć

obowiązki,

które

wykonuje

niż

sekretarka

przychodząca po południu, nie mająca pojęcia, co się działo w biurze rano.
Pracownicy umysłowi będą bardziej produktywni, jeśli będą pracować w
pełnym wymiarze czasu pracy, czyli pracownik pracujący osiem godzin nie może
być zastąpiony przez dwóch pracowników pracujących po cztery godziny. Dzień
roboczy nie skróci się dla ambitnych pracowników, którzy chcą zrobić karierę.
Dlaczego korporacje płacą tak wysokie pensje doświadczonym prezesom
zarządów, którzy ukończyli szkoły dekady temu, zamiast nająć za mniejsze
pieniądze osobę, która dopiero co ukończyła studia MBA na Harvardzie i ma
bardziej aktualną edukację — jak to tylko możliwe? Ponieważ lata praktyki
dostarczają ukrytej wiedzy, której nie da się zdobyć poprzez edukację. Osoba
pracująca cztery godziny dziennie zdobędzie jedynie połowę doświadczenia
kogoś, kto pracuje osiem godzin dziennie, a wiemy, że w niektórych zawodach
normą jest praca po 60-70 godzin tygodniowo.
W przypadku niektórych zawodów 4-godzinny dzień roboczy jest bardzo
możliwy, ale w przypadku zawodów wykorzystujących pracę umysłową wiele z
nich wciąż będzie wymagać dłuższego czasu pracy.

