أحدث نسخة من اجلرو اآليل
"آيبو" لشركة سوين ،الصادرة
يف أوائل  ،2018تتمتع بقدرات
الذكاء االصطناعي.

أرض مشرق

الروبوت

إن مزج اليابان بين الذكاء االصطناعي وصناعة
الروبوتات ربما يحمل اإلجابة عن االنكماش السريع
لقوة العمل لديها ،لكن هل تكون هذه أنباء طيبة أم
سيئة للعمالة البشرية؟
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عمل زائل

لقد تراجعت تقديرات عدد سكان اليابان برقم قياسي بلغ
 264ألف نسمة يف عام  .2017وحاليا يفوق عدد الوفيات
عدد املواليد بمعدل يبلغ ألف شخص يوميا .فمنطقة توهوكو
يف شمال اليابان ،على سبيل املثال ،بها اآلن سكان أقل مما
كان عليه احلال يف عام  .1950وقد ظل معدل املواليد يف
اليابان لوقت طويل أقل على نحو كبير من معدل  2.1مولود
لكل امرأة الالزم الستدامة النمو — يقف اآلن عند معدل

الصورةGETTY IMAGES / KYODO NEWS :

تود شنايدر ،وجي هي هونغ ،وآن فان يل

يف

الوقت الذي ستقضي فيه األتمتة على عدد
قليل جدا من الوظائف نهائيا يف العقود
القادمة ،فمن املرجح أن يكون لها تأثير
على نسب من كل الوظائف تقريباً بدرجة
ما — اعتمادا على نوع العمل واملهام املتعلقة به .وإذ أ ُعدت
للتحرك فيما يتجاوز األنشطة الروتينية وأنشطة التصنيع
املتكرر ،فإن األتمتة لديها اإلمكانية لتظهر يف مدى أرحب
كثيرا من األنشطة مما هو مرئي حتى اآلن ،ولتعيد تعريف
العمل البشري وأسلوب العمل يف جمال اخلدمات والقطاعات
األخرى .ويف اليابان ،خلق التراجع السريع يف قوة العمل
والتدفق احملدود للمهاجرين حافزا قويا لألتمتة ،وهو
ما يجعل البلد خمتبرا مفيدا على نحو خاص لدراسة اآلفاق
املستقبلية للعمل.

النقود حتولت

عالقة جناح االقتران األويل بين قوة العمل اليابانية والروبوتات تبشر
باخلير فيما يخص املوجة التالية من التكنولوجيا.
 1.4مولود لكل امرأة — وخالفا للعديد من االقتصادات
املتقدمة األخرى ،فإن الهجرة ال تكفي لسد الفجوة .وقرابة
ثلث املواطنين اليابانيين كانوا أكبر من  65عاما يف
 — 2015ويشير بحث من املعهد الوطني لبحوث للسكان
واألمن االجتماعي إىل أن هذا الرقم سيرتفع إىل قرابة %40
بحلول عام  .2050وأصدرت شعبة السكان بإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة تقديرا
لليابان أظهر أن سكان البلد سيهبطون إىل دون  100مليون
بعد حلول منتصف القرن الواحد والعشرين بقليل .وبنهاية
القرن ،ستكون اليابان جاهزة لفقد  %34من سكانها احلاليين.
ومن املتوقع أن تتراجع قوة العمل احمللية اليابانية
(هؤالء الذين بين عمري  15و )64على نحو أسرع حتى من
إجمايل السكان ،لتفقد نحو  24مليونا بين اآلن وعام .2050
ويف ظل عدم احتمال زيادة الهجرة بما يكفي لتعويض هذا
التراجع احلاد يف أي وقت قريب ،فإن اليابان تواجه آفاقا
ضبابية فيما يخص اإلنتاجية ،والناجت احملتمل ،ونمو الدخل
(انظر الرسم البياين .)1

صنع يف اليابان

إن اليابان ليست غريبة على التعامل مع املوارد احملدودة —
بما يف ذلك العمالة — وكانت تاريخيا قائدة يف التطوير
التكنولوجي .فاألتمتة والروبوتات ،سواء لتحل حمل
العمالة البشرية أو لتعززها ،هما من املفاهيم الشائعة يف
اجملتمع الياباين .فالشركات اليابانية كانت تقليديا يف
الطليعة يف جمال تكنولوجيا الروبوتات .وقادت مؤسسات
مثل  ،FANUCو ،Kawasaki Heavy Industriesو ،Sony
و  ،Yaskawa Electric Corporationالطريق يف جمال تطوير
الروبوتات خالل النهضة االقتصادية لليابان .وكانت األتمتة
ودمج تكنولوجيا الروبوتات داخل اإلنتاج الصناعي جزءاً
ال يتجزأ من النجاح االقتصادي لليابان يف أعقاب احلرب.
وقد بدأت  Kawasaki Roboticsاإلنتاج التجاري للروبوتات
اخلاصة بالصناعة قبل ما يزيد على أربعين عاما مضت .وقد
استخدم قرابة  700ألف روبوت صناعي على مستوى العامل
ُ
يف عام  ،1995كان  500ألف منها يف اليابان.
وال تزال اليابان قائدة يف إنتاج الروبوتات واستخداماتها
الصناعية .وقد صدر البلد ما قيمته قرابة  1.6مليار دوالر من
الروبوتات الصناعية يف عام  — 2016وهو ما يفوق أكبر
خمسة بلدان مصدرة تالية لها (أملانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
والواليات املتحدة ،وكوريا اجلنوبية) جمتمعة .واليابان
أيضا واحدة من أكثر االقتصادات إدماجا للروبوتات يف
العامل من حيث «كثافة الروبوتات» — مقيسة باعتبار عدد
الروبوتات بالنسبة لعدد البشر يف الصناعات التحويلية

والصناعة .وقادت اليابان العامل يف هذا املقياس حتى عام
 ،2009حين ارتفع استخدام كوريا للروبوتات الصناعية
وانتقل إنتاج اليابان الصناعي على نحو متزايد إىل اخلارج
(انظر الرسم البياين .)2

ثراء أم لألشد فقر ًا؟
أهي لألكثر ً

كانت عالقة جناح االقتران األويل بين قوة العمل اليابانية
والروبوتات — وهو أتمتة قطاعات رئيسية مثل صناعات
السيارات واإللكترونيات يف السبعينات والثمانينات
والتسعينات — تبشر باخلير فيما يخص املوجة التالية
من التكنولوجيا والذكاء االصطناعي وبتأثير على التوظيف
واألجور فيما هو أبعد من التصنيع.
أوال ،إن الفجوة يف نمو اإلنتاجية بين قطاعي
ً
الصناعات التحويلية واخلدمات يف اليابان متسعة للغاية.
ويف حين أن هناك أسباباً عديدة ،كانت املكاسب األكبر
يف اإلنتاجية الصناعية متعلقة بقوة باالستخدام الزائد
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال واألتمتة .وربما ال يكون
من قبيل املصادفة أن قطاعات الصناعات التحويلية األكثر
Schneider 1, revised 5/4/18
إنتاجا يف اليابان — وهي السيارات واإللكترونيات — هي
تلك التي تعتمد عمليات اإلنتاج فيها بشدة على األتمتة.
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وتوصلت حسابات خبراء صندوق النقد الدويل — بناء على
منهج ) Acemoglu and Restrepo (2017باستخدام بيانات
على مستوى املناطق من اليابان — إىل أن زيادة كثافة
الربوتات يف التصنيع ال يرتبط بإنتاجية أكبر وحسب ،وإنما
يرتبط أيضا باملكاسب احمللية يف التوظيف واألجور .ومن
الالفت أن هذه النتائج — التي تستثني فترات األزمات —
مناقضة لنتائج تطبيق مماثل قائم على بيانات أمريكية.
ويبدو أن جتربة اليابان ربما حتمل اختالفا كبيرا عن جتارب
أي من االقتصادات املتقدمة األخرى.
ٍّ

أهي لألفضل أم لألسوأ؟

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / IYIKON :

من املرجح أن يمضي تقدم اليابان يف األتمتة ،واستخدام
الروبوتات ،وإدماج الذكاء االصطناعي يف احلياة اليومية
بوتيرة أسرع من الكثير من االقتصادات املتقدمة األخرى
للعديد من األسباب:

وعلى النقيض ،فإن قطاع اخلدمات ،املسؤول عن %75
من إجمايل الناجت احمللي ،شهد نموا طفيفا يف اإلنتاجية
السنوية — حوايل نصف معدله يف الواليات املتحدة تقريبا.
وقد تضاعفت إنتاجية العمالة ثالث مرات تقريبا منذ
عام  1970يف الصناعات التحويلية ،لكنها حتسنت بنسبة
 %25فقط يف قطاع الصناعات غير التحويلية.
إن املوجة القادمة من تكنولوجيا األتمتة والذكاء
االصطناعي تبشر بإمكانات جديدة إلحالل أو زيادة العمالة
يف قطاع الصناعات غير التحويلية (على سبيل املثال ،يف
النقل ،واالتصاالت ،وخدمات التجزئة ،والتخزين ،وقطاعات
أخرى) .ووفقا للعديد من التقارير احلكومية (من بينها
التقرير االقتصادي اإلقليمي لبنك اليابان واملسح السنوي
لإلنفاق الرأسمايل اخملطط الصادر عن بنك التنمية الياباين)،
فإنه حتى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم تدمج
التكنولوجيا اجلديدة لتعويض ندرة العمالة وتظل قادرة على
املنافسة .وعلى سبيل املثال ،يقوم فاميلي مارت (Family
 ،)Martوهو سلسلة متاجر جتزئة يابانية بتسريع وتيرة
تنفيذ عدادات الدفع الذاتي ،فيما قامت جمموعة مطاعم
كولووايد ( )Colowideوالكثير من مشغلي املطاعم اآلخرين
بتركيب نقاط تلقي طلبات تعمل باللمس لتبسيط العمليات
وتقليل احلاجة إىل عاملين .وتكثر نماذج أخرى يف جمال
الرعاية الصحية ،واخلدمات املالية ،والنقل ،واخلدمات
األخرى — بما يف ذلك الطهاة وموظفو الفنادق اآلليون.
ثانياً ،تشير الشواهد العملية — على عكس اخملاوف من
األسوأ — إىل أن األتمتة واالستخدام املتزايد للروبوتات كان
لهما تأثير إيجابي شامل على التوظيف احمللي ونمو الدخل.
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• انكماش السكان ،وانكماش قوة العمل األكثر سرعة:
مثلما لوحظ أعاله ،فالقيود على اإلنتاجية التي تنطوي
على تراجع عام يف قوة العمل ستدفع الكثير من الصناعات
بفعالية لالستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة — كما يبدو
واضحا يف اليابان اآلن ،بما يف ذلك بين املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،التي تواجه أوقاتا عصيبة جلذب
العمالة واحلفاظ عليها .واليابان ليست الوحيدة يف هذا
االجتاه الديموغرايف ،لكنها حتتل بجدارة الصدارة من
االقتصادات املتقدمة األخرى.
• الشيخوخة السكانية :إن شيخوخة سكان اليابان —
سيصل ما يطلق عليه جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية
إىل سن  75يف غضون بضع سنوات — تخلق احتياجات
كبيرة للعمالة يف جمال الصحة ورعاية املسنين ال يمكن
الوفاء بها من خالل الداخلين «الطبيعيين» إىل قوة العمل
(وهم السكان األصليين) .ونتيجة لذلك ،سيمتد انتشار
الروبوتات بقوة إىل ما يتجاوز املصانع اليابانية ليشمل
املدارس واملستشفيات ودور رعاية املسنين واملطارات
وحمطات القطارات وحتى املعابد.
• تراجع جودة اخلدمات :تدعم اإلحصائيات وجهة النظر
القائلة بأن حجم اخلدمات وجودتها يف اليابان كليهما
يف حالة تراجع .ويبين عمل حديث أجراه قسم البحوث
يف املعهد الياباين لبحوث االقتصاد والتجارة والصناعة
(دراسة  )Morikawa 2018أن جودة اخلدمات تتدهور
نتيجة لنقص العمالة .وأكثر اجملاالت املتضررة بقوة
هي خدمات توصيل الطرود ،واملستشفيات ،واملطاعم،
واملدارس االبتدائية واإلعدادية ،واملتاجر الصغيرة،
واخلدمات احلكومية.
وهذه العوامل نفسها قد تفسر — يف أشكال احملاكاة
القائمة على النماذج — السبب يف أن اليابان ستجني يف

النقود حتولت

االقتصاد مكاسب أعلى وأسرع من وراء التقدم املستمر
يف صناعة الروبوتات والذكاء االصطناعي .وبالنظر يف
البيانات عبر جمموعة البلدان الصناعية العشرين ،تشير
حماكاة أعدها خبراء صندوق النقد الدويل إىل خماطر تراجع
نسب العمالة ،واستقطاب الدخل ،وزيادة عدم اإلنصاف.
وهذا يفترض تكاليف حتول كبيرة (بطالة ،وأجور أقل)
حيث تعمل األتمتة املتزايدة بديال للعمالة البشرية القائمة
وحتل حملها.
ومع ذلك ،يؤدي تطبيق هذا النهج نفسه على اليابان
وحدها إىل بعض النتائج اخملتلفة للغاية .فعلى وجه
اخلصوص ،ويف ظل قوة العمل اآلخذة يف االنكماش ،فإنه
حتى اإلحالل الكامل لألتمتة بإمكانه النهوض باألجور
وبالنمو االقتصادي .وبعبارة أخرى ،مع عمالة آخذة يف
االختفاء حرفيا وتوقعات ضبابية باالنتعاش من خالل
نسب أعلى للهجرة ،فإن األتمتة والروبوتات بإمكانهما
ملء فجوة العمالة والوصول ملعدالت نواجت أعلى ودخل
أكبر وليس جمرد العمل بديال لقوة العمل البشرية.
وعلى الرغم من هذه النتائج اإليجابية ،فإن اليابان
ليست حمصنة من اخملاطر اخلاصة باجملتمع والرفاهة
ذات الصلة بزيادة األتمتة .فاستقطاب قوة العمل ،الذي
حتصل فيه نسبة قليلة نسبيا من العمال على التدريب
والتعليم الالزمين لالرتفاع ملستوى إنتاجية الروبوتات،
يبقى دائما من اخملاطر االجتماعية .ويشير البحث إىل أن
قوة العمل من اإلناث ،التي تضخمت يف السنوات اخلمس
املاضية ،عرضة بوجه خاص لالستبدال ،نظرا للتركز احلاد
للنساء يف الوظائف غير الدائمة (وهي الوظائف املؤقتة،
أو بدوام جزئي ،أو خارج السياق العام لنظام التوظيف
الياباين ملدى احلياة) ،والتي تكون مهامها أكثر عرضة
لألتمتة (دراسة .)Hamaguchi and Kondo 2017

جزيال ،سيد روبوت؟
شكر ًا
ً

ال يمكن ألي كرة بلورية أن تتنبأ بدقة عن السرعة أو املدى
اللذين ستتقدم بهما الروبوتات والذكاء االصطناعي يف
العقود القليلة القادمة .وليس هناك كذلك رؤية مستقبلية
متقنة تخص الطريقة التي ستتكيف بها هذه التكنولوجيات
لتحل حمل العمالة البشرية — وخصوصا يف القطاعات
خارج قطاع الصناعات التحويلية .وبعيدا عن التحديات
التكنولوجية التي ال يستهان بها ،هناك جمموعة من
العقبات التي تتعلق بالبنية التحتية الداعمة — بما يف ذلك
اإلطار القانوين الستخدام هذه التكنولوجيات إىل جانب
عموم السكان — والتي ستحتاج إىل حلول بشأنها .ويمكن
أن تتضمن القضايا الرئيسية حماية املستهلك ،وحماية
البيانات ،وامللكية الفكرية ،والتعاقدات التجارية.
غير أن موجة التغيير قادمة بوضوح وستؤثر يف كل
املهن تقريبا بطريقة أو بأخرى .واليابان تعد حالة فريدة
نسبيا .فبالنظر إىل ديناميكيات السكان وقوة العمل ،فإن
الفوائد الصافية من زيادة األتمتة كانت عالية وبإمكانها

حتى أن تصبح أعلى ،وهذه التكنولوجيا قد توفر حلوال
جزئية لتحدي مساندة اإلنتاجية والنمو االقتصادي على
األجل الطويل .إن جتربة اليابان يمكن أن تقدم دروسا
قيمة لبلدان مثل الصين وكوريا ،اللتين ستواجهان
اجتاهات ديموغرافية مشابهة يف املستقبل ،والقتصادات
أوروبا املتقدمة.
وبالنسبة لصناع السياسات ،فإن العقبة األوىل هي
قبول أن التغيير قادم .فاحملرك البخاري كان على األرجح
يحمل بواعث القلق نفسها ،ولكنه جاء رغم ذلك — ليضع
نهاية لبعض الوظائف ولكن ليولد كذلك وظائف عديدة
جديدة .إن الذكاء االصطناعي والروبوتات واألتمتة لديها

سيمتد انتشار الروبوتات بقوة إىل ما يتجاوز
املصانع اليابانية ليشمل املدارس واملستشفيات
ودور رعاية املسنين واملطارات وحمطات القطارات
وحتى املعابد.
اإلمكانية إلحداث تغيير ال مثيل له ،وربما تكون العقبة
الثانية هي إيجاد سبل ملساعدة اجلمهور العام على
االستعداد لهذا التحول واالرتقاء به جلعل احلياة أفضل
واألجور أعلى .وستكون شبكات احلماية االجتماعية
القوية والفعالة أمرا حاسما ،إذ إن اضطراب بعض العقود
االجتماعية وعقود العمالة التقليدية يبدو حتميا .غير أن
تطوير التعليم واملهارات سيكون ضروريا أيضا لتمكين
عدد أكبر من الناس من االستفادة من الوظائف يف عامل ذي
تكنولوجيا عالية .ويف حالة اليابان ،فإن هذا يعني أيضا
جهودا أقوى لتحقيق عدالة أكبر داخل سوق العمل — بين
الرجال والنساء ،وبين املوظفين الدائمين وغير الدائمين،
وحتى عبر املناطق — حتى يمكن تقاسم فوائد األتمتة
وخماطرها على نحو أكثر عد ًال.

تود شنايدر نائب رئيس القسم ،وجي هي هونغ
اقتصادي ،وآن فان يل مساعد بحوث ،وجميعهم يعملون

يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ بصندوق النقد الدويل.
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