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عانى

العامل الصناعي ،وخاصة الواليات املتحدة،
من مشكالت اقتصادية حادة حتى قبل جائحة
كوفيد .19-وما مل نتعرف عليها اآلن ،فمن
املستبعد أن جند لها حلوال.
ومن أهم هذه املشكالت طبيعة النمو
االقتصادي ،الذي أصبح يُقتسم على نطاق أضيق
بكثير منذ ثمانينات القرن العشرين .فزيادة عدم
املساواة يف كثير من بلدان العامل الصناعي ،واختفاء
الوظائف اجليدة ذات األجور املرتفعة واآلمنة ،وانخفاض
األجور احلقيقية للعمالة األقل تعليما يف الواليات املتحدة
كلها أوجه لهذا النمو غير املشترك ( ،)Acemoglu 2019مما
أدى إىل تعميق السخط وإثارة احتجاجات اليسار واليمين
على السواء يف السنوات التي تلت الركود الكبير.
ويشير بحثي الذي أجريته مع باسكوال ريستريبو إىل
أن األتمتة تفسر جزءا كبيرا من هذا التراجع يف النمو
املشترك ،إىل جانب عوامل مثل العوملة وتراجع قوة العمل
مقارنة برأس املال (.)Acemoglu and Restrepo 2019
ومع التطور السريع الذي تشهده املرحلة التالية من األتمتة،
مدفوعة بتعلم اآللة والذكاء االصطناعي ،تقف اقتصادات
العامل عند مفترق طرق .فالذكاء االصطناعي قد يزيد من
تفاقم عدم املساواة .أما إذا تم تسخيره وتوجيهه على نحو
سليم من خالل السياسات احلكومية ،فقد يساهم يف استعادة
النمو املشترك.
واألتمتة هي إحالل اآلالت واخلوارزميات حمل املهام
التي كانت تؤديها العمالة سابقا ،وهذا ليس بجديد .وغالبا
ما كانت األتمتة حمركا للنمو االقتصادي منذ أن دعمت آالت
النسيج والغزل الثورة الصناعية يف بريطانيا .غير أنها كانت
يف املاضي جزءا من جمموعة واسعة من التكنولوجيات،
وتمت موازنة ما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية على
العمالة بتكنولوجيات أخرى تزيد من إنتاجية البشر وفرص
العمل .لكن األمر مل يعد كذلك اليوم.
فاملرحلة التالية من األتمتة ،التي تعتمد على الذكاء
االصطناعي واآلالت التي تعمل بالذكاء االصطناعي مثل
السيارات ذاتية القيادة ،قد تكون أكثر إرباكا ،خاصة إذا
مل يصاحبها أنواع أخرى من التكنولوجيات األكثر مالءمة
الحتياجات اإلنسان .ويمكن لهذه املنصة التكنولوجية
الواسعة ،مع التطبيقات املتنوعة واإلمكانات الهائلة،
أن تساعد يف زيادة إنتاجية اإلنسان والدخول يف مهام
واختصاصات بشرية جديدة يف التعليم والرعاية الصحية
والهندسة والتصنيع وغيرها .لكنها قد تؤدي أيضا إىل زيادة
حدة فقدان الوظائف واالضطرابات االقتصادية إذا اقتصر
استخدامها على أغراض األتمتة.

6

التمويل والتنمية | مارس ٢٠٢١

ومن املؤكد أن اجلائحة أعطت أصحاب العمل أسبابا
أخرى للبحث عن طرق إحالل اآلالت حمل العمالة ،والدالئل
األخيرة تشير إىل أنهم يقومون بذلك (Chernoff and
.)Warman 2020
ويرى البعض أن انتشار األتمتة هو الثمن الذي ندفعه
مقابل االزدهار :حيث ستؤدي التكنولوجيات اجلديدة إىل
زيادة اإلنتاجية وإىل ثرائنا ،حتى إذا أدت إىل تسريح بعض
العمالة وإرباك الشركات وقطاعات النشاط القائمة .لكن
الدالئل ال تدعم هذا التفسير.
ورغم اجملموعة املذهلة من اآلالت واخلوارزميات اجلديدة
التي حتيط بنا ،يولد االقتصاد األمريكي يف الوقت احلاضر
نموا منخفضا للغاية يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج
– املقياس الرئيسي الذي يعتمد عليه خبراء االقتصاد يف
قياس أداء اإلنتاجية يف أي اقتصاد ،فهو يقيس مدى كفاءة
استخدام موارد رأس املال البشري واملادي .وحتديدا ،كان
نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج أقل بكثير على مدار
العشرين عاما املاضية مقارنة بالعقود التي تلت احلرب
العاملية الثانية ( .)Gordon 2017ورغم أن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت قد شهدت تقدما سريعا ويجري
تطبيقها يف كل قطاعات االقتصاد ،فإن الصناعات التي
تعتمد بشكل أكثر كثافة على هذه التكنولوجيات مل حتقق أداء
أفضل من حيث نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج أو الناجت
أو التوظيف (.)Acemoglu and others 2014
أما هذا التباطؤ األخير يف نمو اإلنتاجية فأسبابه غير
مفهومة جيدا .ولكن يبدو أن أحد العوامل املساهمة يف ذلك
هو أن العديد من تكنولوجيات األتمتة ،مثل أكشاك الدفع
الذاتي أو خدمة العمالء اآللية ،ال حتقق قدرا كبيرا من النمو
يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج .وبعبارة أخرى ،بدال
من حتقيق مكاسب اإلنتاجية ،كانت األتمتة مفرطة ألن
الشركات تطبق تكنولوجيات األتمتة إىل حد يتجاوز ما
يتطلبه تخفيض تكاليف اإلنتاج ،أو ألن هذه التكنولوجيات
لها تكاليف اجتماعية نظرا ألنها تؤدي إىل انخفاض
التوظيف وأجور العمالة .وقد تكون األتمتة املفرطة أيضا
سببا من أسباب تباطؤ نمو اإلنتاجية ،ألن قرارات األتمتة
ال تقلل التكاليف ،واألهم من ذلك ألن التركيز الكبير على
تكنولوجيات األتمتة قد يتسبب يف فقدان الشركات ملكاسب
اإلنتاجية من املهام اجلديدة ،واألشكال التنظيمية اجلديدة،
واالكتشافات التكنولوجية املكملة بدرجة أكبر للبشر.
لكن هل األتمتة مفرطة حقا؟ أعتقد ذلك .فبادئ ذي بدء،
عندما يتخذ أصحاب العمل قرارات بشأن إحالل اآلالت حمل
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الذكاء االصطناعي قد يزيد من تفاقم عدم املساواة .أما إذا
تم تسخيره وتوجيهه على نحو سليم من خالل السياسات
احلكومية ،فقد يساهم يف استعادة النمو املشترك.
العمالة ،فهم ال يأخذون يف االعتبار االضطرابات االجتماعية
الناجمة عن فقدان الوظائف – وخاصة الوظائف اجليدة؛ مما
يخلق حتيزا نحو األتمتة املفرطة.
واألهم من ذلك أن هناك عدة عوامل يبدو أنها دعمت
األتمتة بما يتجاوز املستويات املرغوبة اجتماعيا .فقد
كان التحول يف استراتيجيات الشركات األمريكية الكبرى
أمرا غاية يف األهمية .كذلك فإن التكنولوجيا األمريكية
والعاملية تتأثر بقرارات حفنة من شركات التكنولوجيا
الكبيرة جدا والناجحة جدا التي لديها قوى عاملة قليلة
العدد ونموذج عمل قائم على األتمت ة �(Acemoglu and Re
) .strepo 2020فشركات التكنولوجيا الكبرى ،ومنها أمازون
وعلي بابا وألفابت وفيسبوك ونتفليكس ،مسؤولة عن أكثر
من دوالرين من كل ثالثة دوالرات يتم إنفاقها عامليا على
الذكاء االصطناعي ).(McKinsey Global Institute 2017
وال تؤثر رؤيتها ،التي تتمحور حول إحالل اخلوارزميات حمل
البشر ،على إنفاقها فحسب ،بل أيضا على أولويات الشركات
األخرى وتطلعات وتركيز مئات اآلالف من الطالب والباحثين
الشباب املتخصصين يف علوم الكمبيوتر والبيانات.
بالطبع ،ال توجد مشكلة يف سعي الشركات الناجحة
للترويج لرؤيتها اخلاصة ،ولكن علينا أن نحترز عندما ال
يكون لدينا سوى هذه الرؤية .فالنجاحات التكنولوجية
السابقة غالبا ما كانت مدفوعة بتنوع الرؤى واملناهج.
وإذا فقدنا هذا التنوع ،فإننا نخاطر أيضا بفقدان ميزتنا
التكنولوجية.
وقد تفاقمت مشكلة هيمنة حفنة من الشركات على مسار
تكنولوجيا املستقبل أيضا من خالل تضاؤل الدعم املقدم
من حكومة الواليات املتحدة لألبحاث األساسية (Gruber
) .and Johnson 2019فالسياسة احلكومية ،يف واقع األمر،
تشجع األتمتة على نحو مفرط ،خاصة من خالل قانون
الضرائب .ولطاملا تلقى رأس املال معاملة ضريبية أفضل
مقارنة بالعمالة بموجب نظام الضرائب األمريكي ،مما شجع
الشركات على إحالل اآلالت حمل العمالة ،ربما حتى عندما
تكون العمالة أكثر إنتاجية.

ويشير بحثي الذي أجريته مع أندريا مانيرا وباسكوال
ريستريبو إىل أن العمال دفعوا ضرائب على مدار األربعين
عاما املاضية بمعدل ضريبة فعلي يتجاوز  %25من خالل
ضريبة الرواتب وضريبة الدخل الفيدرالية (Acemoglu,
) .Manera, and Restrepo 2020حتى قبل  20عاما،
كان يُفرض على رأس املال ضريبة تتجاوز قليال الضريبة
املفروضة على العمالة ،حيث بلغت معدالت الضريبة
على االستثمار يف املعدات والبرجميات حوايل  .%15وقد
اتسع هذا الفارق بسبب التخفيضات الضريبة على الدخول
املرتفعة ،وحتوُّل العديد من الشركات إىل شركات مغلقة من
الفئة ) «S» (S Corporationsاملعفاة من الضرائب على
دخل الشركات ،وخمصصات اإلهالك الكبيرة .ونتيجة لهذه
التغيرات ،يتم فرض ضرائب على االستثمار يف البرجميات
واملعدات بمعدالت أقل من  %5يف الوقت احلاضر ،ويف
ف
بعض احلاالت ،يمكن للشركات احلصول على دعم صا ٍ
عندما تستثمر يف رأس املال .ويخلق ذلك دافعا قويا لألتمتة
املفرطة.
إن مسار تكنولوجيا املستقبل الذي يتمحور حول األتمتة
ليس قَدَرا حمتوما .فهو نتيجة اختيارات الباحثين الذين
يركزون على تطبيقات األتمتة على حساب االستخدامات
األخرى للتكنولوجيا ،واختيارات الشركات التي تبني نماذج
عملها على األتمتة وتخفيض تكاليف العمالة بدال من زيادة
اإلنتاجية على نطاق واسع .ويمكننا اتخاذ خيارات خمتلفة،
لكن هذا التصحيح يف املسار يتطلب جهودا متضافرة إلعادة
توجيه التغير التكنولوجي ،وهو ما ال يمكن أن يحدث إال إذا
قامت احلكومة بدور حموري يف تنظيم التكنولوجيا.
اسمحوا يل أن أوضح أنني ال أقصد قيام احلكومة بعرقلة
التكنولوجيا أو إبطاء التقدم التكنولوجي .بل ينبغي للحكومة
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أن تقدم حوافز من شأنها حتويل تكوين االبتكارات بعيدا
عن التركيز املفرط على األتمتة وتوجيهه نحو تكنولوجيات
مالئمة الحتياجات اإلنسان توفر فرص العمل ،وخاصة
الوظائف اجليدة ،وتتيح اقتسام االزدهار االقتصادي
على نطاق أوسع .وال نعلم حتديدا ما هي التكنولوجيات
التحويلية األكثر مالءمة الحتياجات اإلنسان ،ولكن العديد
من القطاعات توفر الكثير من الفرص .ومن هذه القطاعات
التعليم ،حيث يمكن استخدام الذكاء االصطناعي يف
التدريس األكثر قابلية للتكيف واملرتكز على الطالب والذي
يجمع بين تكنولوجيات جديدة ومعلمين أفضل تدريبا؛
والرعاية الصحية ،حيث يمكن استخدام الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيات الرقمية يف تمكين املمرضات والفنيين من

ولكنه لن يكون كافيا بمفرده .ويمكن عمل ما هو أكثر من
ذلك بكثير – على سبيل املثال ،من خالل دعم أنشطة البحث
والتطوير املوجهة لتكنولوجيات حمددة تساعد على زيادة
اإلنتاجية البشرية والطلب على العمالة.
يقودين هذا إىل االعتراض الثاين :هل تستطيع احلكومة
حقا إعادة توجيه التكنولوجيا بشكل فعال؟ جوابي هو
أن احلكومات قامت بذلك يف املاضي ،وبفعالية مدهشة
يف كثير من احلاالت .لكن التكنولوجيات التحويلية يف
القرن العشرين ،مثل املضادات احليوية وأجهزة االستشعار
واحملركات احلديثة واإلنترنت ،ما كانت ممكنة دون دعم
احلكومة والقيادة .ومل تكن لتزدهر بهذا القدر دون مشتريات
حكومية كبيرة .وربما تكون الطاقة املتجددة هي املثال

فلطاملا أثرت احلكومات على اجتاه التكنولوجيا ،ونحن
نعرف بالفعل كيف نبني املؤسسات التي تقوم بذلك
بطريقة أكثر فائدة
تقديم خدمات أكثر وأفضل؛ والتصنيع احلديث ،حيث يمكن
للواقع املعزز والرؤية احلاسوبية زيادة اإلنتاجية البشرية
يف عملية اإلنتاج .وقد شهدنا أيضا أثناء اجلائحة كيف أدت
التكنولوجيات الرقمية اجلديدة ،مثل زووم ،إىل زيادة تواصل
البشر وقدراتهم بشكل أساسي.
وربما ال تزال هذه التوصية غير عادية يف نظر الكثيرين.
أال يعد تأثير احلكومات على اجتاه التكنولوجيا أمرا مشوِّها
للغاية؟ هل يمكنها حقا التأثير على اجتاه التكنولوجيا؟ ألن
نفتح الباب أمام نوع جديد من الشمولية مع تدخل الدولة
حتى يف القرارات التكنولوجية؟
أؤكد أنه ال يوجد يف الواقع شيء غير عادي أو جديد يف
هذه الفكرة .فلطاملا أثرت احلكومات على اجتاه التكنولوجيا،
ونحن نعرف بالفعل كيف نبني املؤسسات التي تقوم بذلك
بطريقة أكثر فائدة للمجتمع.
ومن املعتاد أن تؤثر حكومات العامل على اجتاه
التكنولوجيا من خالل السياسات الضريبية والدعم املقدم
للجامعات وأبحاث الشركات .وكما أوضحت ،شجعت
حكومة الواليات املتحدة األتمتة من خالل فرض ضرائب
غير متكافئة على رأس املال والعمالة .واخلطوة األوىل هي
تصحيح هذا االختالل .ومن شأن ذلك أن يقطع شوطا طويال،
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األوثق صلة باجلهود املبذولة إلعادة توجيه التكنولوجيا يف
مسار مالئم الحتياجات اإلنسان.
فمنذ أربعة عقود ،كانت الطاقة املتجددة باهظة
التكاليف ،وكان هناك افتقار إىل الدراية الفنية األساسية
للتكنولوجيات اخلضراء .غير أن الطاقة املتجددة تشكل يف
الوقت احلاضر  %19من استهالك الطاقة يف أوروبا و%11
يف الواليات املتحدة ،وانخفضت تكاليفها مثلها مثل طاقة
الوقود األحفوري ( .)IRENA 2020وقد تَقق ذلك بفضل
إعادة توجيه التغير التكنولوجي نحو بذل جهود أكبر إلحراز
تقدم يف جمال الطاقة املتجددة بعيدا عن التركيز الكبير على
الوقود األحفوري .وكان الدافع األساسي إلعادة التوجيه يف
الواليات املتحدة هو الدعم احلكومي املتواضع للتكنولوجيات
اخلضراء ،إىل جانب معايير املستهلكين املتغيرة.
ويمكن لنفس املنهج حتقيق توازن بين األتمتة
والتكنولوجيات املالئمة الحتياجات اإلنسان .فكما يف
حالة الطاقة املتجددة ،يجب أن يبدأ التغيير باعتراف أوسع
من جانب اجملتمع بأن خياراتنا التكنولوجية أصبحت غير
متوازنة إىل حد كبير ،وأن عواقبها االجتماعية السلبية ال تعد
وال حتصى .ويجب أن يكون هناك التزام واضح من جانب
احلكومة الفيدرالية بتصحيح بعض هذه االختالالت .وينبغي

املستقبل الرقمي

للحكومة أيضا معاجلة مشكلة هيمنة حفنة من شركات
التكنولوجيا الكبرى على أسواقها وعلى اجتاه تكنولوجيا
املستقبل .وسوف يكون لذلك بالطبع منافع أخرى ،مثل
ضمان زيادة املنافسة وحماية اخلصوصية.
والتحدي األكبر هو املعارضة السياسية لهذه األفكار –
وهو نفس التحدي الذي طرحه فريدريك هايك لتطور دولة
الرفاهية يف بريطانيا يف كتابه الذي أصبح ذائع الصيت
بعنوان  .The Road to Serfdomفقد حذر هايك من صعود
الدولة اإلدارية ،بحجة أنها ستقمع اجملتمع وحرياته .وكما
خلص ذلك الحقا ،كان ما يقلقه هو أن:
 ...السيطرة املفرطة من جانب احلكومة تؤدي إىل  ...تغيير
نفسي ،أي تغيير يف شخصية الناس  ...حتى أن اعتياد وجود
حرية سياسية ال يضمن أي حماية إذا كان اخلطر يتمثل
حتديدا يف أن املؤسسات والسياسات اجلديدة ستقوضان
وتدمران هذه الروح تدريجيا.
ورغم أن خماوف هايك كان لها ما يبررها ،فقد تبين
أنه كان على خطأ .فاحلرية والديمقراطية مل يتم قمعهما
يف اململكة املتحدة أو يف البلدان االسكندنافية التي اعتمدت
برامج مماثلة لدولة الرفاهية .وعلى العكس من ذلك ،أتاحت
هذه النظم فرصا أكبر الزدهار حرية الفرد عن طريق ضمان
وجود شبكة أمان اجتماعي.
وهناك سبب أكثر أهمية لعدم تهديد دولة الرفاهية
للحرية والديمقراطية .وقد وَضَعْت مع جيمس روبنسون
اإلطار املفاهيمي يف كتابنا اجلديد بعنوان The Narrow
) .Corridor (Acemoglu and Robinson 2019وأوضحنا
يف هذا الكتاب ملاذا ال تتمثل أفضل ضمانات الديمقراطية
واحلرية يف الدساتير أو التصميمات اجليدة لفصل السلطات،
وإنما يف التعبئة اجملتمعية .ويتطلب ذلك حتقيق توازن بين
الدولة واجملتمع يضع النظام السياسي يف املمر الضيق حيث
تزدهر احلرية وحيث يمكن للدولة واجملتمع اكتساب القوة
والقدرة معا .لذلك عندما نكون بحاجة إىل حتمل الدولة مزيد
من املسؤوليات ،يمكننا أيضا أن نشهد تعميقا للديمقراطية
وتعبئة جمتمعية أكبر .ويعني ذلك مشاركة املواطنين
بفعالية يف االنتخابات ومعرفتهم بالسياسيين وبراجمهم
(وأعمالهم غير املشروعة) ،واتساع نشاط منظمات اجملتمع
املدين ،ومساعدة وسائل اإلعالم على حماسبة السياسيين
والبيروقراطيين .وهذا ما حدث يف جزء كبير من العامل

الصناعي .فمع حتمل الدولة مزيد من املسؤوليات ،تعمقت
الديمقراطية وزادت مشاركة اجملتمع وقدرته على إبقاء
السياسيين والبيروقراطيين قيد السيطرة.
هناك سؤال مطروح حول ما إذا كان يمكن للمجتمع أن
يقوم بدوره يف صياغة فصل جديد يف تاريخنا .ومن أهم
العوامل التي تزيد من صعوبة ذلك أن التكنولوجيات الرقمية
اجلديدة أضعفت الديمقراطية أيضا .فمع تزايد املعلومات
املضللة ،وإنشاء وسائل التواصل االجتماعي الذي يشغلها
الذكاء االصطناعي فقاعات ترشيح وغرف صدى معادية
للخطاب الديمقراطي ،وتضاؤل املشاركة السياسية ،ربما ال
نمتلك األدوات املناسبة إلبقاء الدولة قيد السيطرة .غير أننا
ال نملك رفاهية عدم احملاولة.
دارون أسيموغلو هو استاذ يف معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
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