
Un nombre creixent d’empreses fan ús
d'algoritmes d'aprenentatge automàtic per
ajustar preus en temps real sobre l’oferta i
la demanda. Creieu que l'ús d'aquests
algoritmes augmenta o disminueix la
competència de preus entre empreses?

 
Una majoria de vosaltres (43%) considereu que l’ús d’algoritmes d’aprenentatge

automàtic disminueixen la competència de preus entre empreses, mentre la resta

penseu el contrari (36%) o no ho sabeu (21%).

Sens dubte, la combinació de dades massives amb algoritmes d’aprenentatge

automàtic està canviant el panorama competitiu en què operen moltes empreses i la

forma en què prenen decisions comercials i estratègiques.

Mentre l’ús d’aquests algoritmes s’associa en el món empresarial a una millora

significativa de l’eficiència i a un productes i serveis nous, millors i més adaptats als

clients, també hi ha una creixent preocupació sobre el que es coneix com a

connivència algorítmica. 

De fet, fins i tot amb l’ús algoritmes de preus senzills, amb accés a dades en temps

real sobre els preus dels competidors, es pot fer més estable la connivència

explícita entre empreses.

En segon lloc, també és possible que hi hagi empreses que utilitzin el mateix

programari (els mateixos algoritmes senzills o d’aprenentatge automàtic) per fixar

els preus, la qual cosa facilita l’intercanvi d’informació.

Finalment, hi ha la possibilitat del que es coneix com a "connivència tàcita

autònoma", mitjançant la qual els algoritmes de preus aprenen a col·laborar sense

necessitat d’intercanvi d’informació ni de coordinació existent.
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En aquest sentit, malgrat que un acord entre competidors per fixar preus és il·legal

per se, l’ús dels anomenats algoritmes de preus podria estar desdibuixant el

significat d’"acord" entre competidors, fins al punt que hi ha nova dificultat per a les

autoritats antimonopoli.

Aquesta preocupació és evident i creixent, i ho demostra l'informe OECD

“Algorithms and Collusion: Competition policy in the digital age”, on queda palès

que és una àrea coneguda però amb una manca d'informació sobre els seus

impactes per a consumidors i mercats.

Al marge de l’informe de la OECD, una lectura ben interessant sobre aquest tema

que us recomanem és l’article “Virtual Competition” de Ezrachi et al (2016).
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https://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policy-in-the-digital-age.pdf
https://academic.oup.com/jeclap/article/7/9/585/2547746

