
Sovint es diu que la IA i els robots no ens
substituiran perquè els mercats de treball
no són fixos en nombre, sinó que són capaços
d’expandir-se. Però això és plausible en
contextos on l’economia està subjecte a
l’envelliment demogràfic?

Una majoria (37,5%) us mostreu ambivalents davant de la nostra pregunta de cap de

setmana mentre que la resta esteu d’acord i en desacord a parts iguals (25%) o no

ho sabeu (12,5%).

L’automatització sempre ha generat una preocupació envers els lloc de treball, des

del moviment luddita a principis del segle XIX fins a economistes com Keynes i

Leontief al segle XX, s’ha dubtat que hi hagués prou feines amb l’avenç tecnològic.

Davant de l’automatització digital, moltes persones comparteixen el mateix

malestar, i no és d’estranyar si prenem les prediccions distòpiques del World

Economic Forum: Over half of the world’s jobs are replaceable by a robot – is yours?

Sembla evident que la qüestió de com es repartiran els llocs de treball existents,

especialment en llocs on hi ha menor mà d’obra degut a l’envelliment demogràfic,

és una qüestió que es farà més recurrent amb l’acceleració de l’automatització

digital.

Però cal recordar que tota la història del creixement econòmic ha estat la història de

l'augment de la productivitat que s'aconsegueix amb una força de treball cada cop

més reduïda, gràcies a la tecnología i també a l’explotació laboral.

Per tant, podríem dir que aquestes pors estan arrelades en una visió errònia de suma

zero de l'economia, que sosté que quan algú guanya en una transacció, algú altre

perd. I, és clar, és una idea temptadora per a alguns/es perquè sembla que sempre

és veritat. 
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Es poden perdre llocs de treball a causa de l'automatització i alguns diuen per la

immigració. Però aquesta no és la història sencera. En realitat, la demanda de mà

d'obra no està fixada. Els canvis en una indústria es poden compensar, o eclipsar,

pel creixement d'una altra. 

I a mesura que la força de treball creix, també augmenta l'ocupació total. No

obstant, l’anomenada fal·làcia laboral diria que l'automatització desplaça les

persones i dóna lloc a menys llocs de treball.

Però l'automatització no tan sols és substitució de la mà d'obra, també opera com a

complement de la mà d’obra. Així doncs, la pèrdua de llocs de treball en una

indústria en declivi pot alliberar recursos laborals per traslladar-los a altres

indústries en creixement.

Però què garanteix que si una indústria decau, altres creixeran? Com deia Thorstein

Veblen, “la invenció és la mare de la necessitat”. De fet, molts dels béns en què

gastem els nostres diners ara no existien fa un segle ni tan sols fa unes dècades. 

Generalment es diu que per arribar al fons de la fal·làcia laboral, hem de començar

per pensar d'on provenen els llocs de treball, i l'economia ens ensenya que la

demanda de treball està generalment determinada per la demanda de béns i serveis

que produeix el treball. 

Per tant, un augment de la demanda de productes i serveis digitals provoca un

augment de la demanda de treballadors/es del sector digital. És clar, si hi ha menys

demanda de determinats béns i serveis, la demanda de treballadors d'aquestes

indústries també disminueix. 

Però això significa que la demanda de treball, que es determina en el mercat de

béns i serveis, es mantindrà constant? Doncs no, ja que els ingressos obtinguts pels

treballadors/es d'un mercat es converteixen en ingressos per a les empreses de

l'altre.

No obstant, l’automatització digital afecta els treballadors/es de diferents maneres.

En alguns casos, la tecnologia actua com a complement del treball de les persones, i

en altres casos com a substitut de les persones. 

Cal esperar que, més a llarg que a curt termini, l'avenç tecnològic pugui crear nous

béns i serveis, augmenti la renda nacional i augmenti la demanda de treball a tota

l'economia. Però és important tenir en compte que aquests canvis també poden

crear guanyadors i perdedors.
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Al marge d’aquests arguments més economics hi ha els arguments que tenen a

veure amb les diferències entre robots i persones. Sabem que la curiositat és

esencialment un tret distintiu de les persones i la presa de decisions improvisades

no es poden programar.

 D’altra banda, les persones són capaces de mostrar actituds i comportaments

flexibles amb altres persones al seu lloc de treball; interaccions que moltes vegades

busquen una modificació i flexibilitat que els robots no poden assolir.

Si els robots han de dominar completament els llocs de treball, els negocis i els

comerços, aquests necessitaran habilitats de comunicació prou preparades per

generar confiança i centrar la interacció afectiva, i això és gairebé impossible sense

vida i sense emocions. 

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema:

Autor, D. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of

workplace automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 3-30.
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