
Què considereu més plausible, una IA que fa
bones prediccions de quan serà la propera
recessió (opció A) o una IA que fa bones
prediccions de les decisions que prendran
els governs davant d’una recessió (opció B)?

Malgrat no hi ha una diferència estadísticament significativa entre les opcions A i B,

un major nombre de persones creuen més plausible la segona opció (44%), mentre

que la resta heu assenyalat ni l’una ni l’altra (12%) o no ho sabeu (6%).

Des de fa dècades que estudis d’economia utilitzen dades dels mercats de bons o

de la corba de rendiments per detectar una possible recessió futura. Així, si el

pendent d’una corba de rendiments es fa plana o s’inclina cap avall, s’agafa com a

indicador de recessió econòmica.

També des de fa temps (més de 20 anys!) que s’utilitza la IA, juntament amb models

d’econometria, per detectar si la corba de rendiments és plana o negativa. Un

exemple és l’estudi de Shaaf (2000) on s’utilitza una predicció amb xarxes

neuronals vs regressió.

No obstant, la dificultat en la predicció de recessions econòmiques és un tema

persistent en els estudis de previsions econòmiques. Només cal recordar que fins i

tot a principis del 2008, no es preveia la recessió econòmica del 2008/09!

Això no implica que no es pugui millorar la predicció d’una recessió econòmica

utilitzant diversos indicadors, incloent-hi la corba de rendiments, o sigui, la

diferència entre el tipus d’interès a llarg termini i el tipus d'interès a curt termini.

Una altra cosa és que puguem millorar les prediccions de les decisions que

prendran els governs davant d’una recessió ja que, si bé els individus recullen la

informació necessària per arribar a una decisió informada ...

SOBRE LA PREDICCIÓ DE LES PREVISIONS ECONÒMIQUES DE LA IA

https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1568099673591660544?s=20&t=zdwNJjvUQdT9SSbKSLPJLg
https://www.jstor.org/stable/40325986#metadata_info_tab_contents
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/13140/ijimai7_3_1.pdf?sequence=1


 L'enfocament de l'elecció racional mostra una i una altra vegada que s'enfronta a

una paradoxa i és que, a la pràctica, la presa de decisions polítiques pràcticament

mai segueix aquests principis i s’allunya molt sovint dels supòsits bàsics de la teoria

de l'elecció racional.

Dit d’altra manera, sovint existeixen individus en els governs que utilitzen la

informació de manera incorrecta, tenen excés de confiança en les seves decisions,

no s’adapten a la llum de nova informació o treuen conclusions injustificades a

partir de dades insuficients.

És per aquesta raó que s’han desenvolupat models de racionalitat “limitada” que es

basen en supòsits similars a les teories de l'elecció racional, però que reconeixen la

variació individual i contextual en els processos i els resultats de presa de decisions

(Kahneman, 2011).

Evidentment, això pot ajudar a una bona IA a fer aquest tipus de prediccions, si bé

serà difícil que ho faci com un cos coherent, ja que només existeix en la forma

dispersa, incompleta i inconsistent en què apareix en les moltes ments individuals.

I fins aquí per avui. Això si, amb una altra lectura ben recomanable:

Bickley, S.J., Chan, H.F. & Torgler, B. Artificial intelligence in the field of economics.

Scientometrics 127, 2055–2084 (2022). https://doi.org/10.1007/s11192-022-

04294-w
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