
El biaix cap a la publicació de resultats
positius és un dels hàndicaps principals que
tenim a l’hora de conèixer l’ús sostenible de
la IA, especialment a llarg termini i en
diferents contextos.
En aquest sentit, considereu que la IA
ajudarà o limitarà el compliment dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible i
els 169 “targets” reconeguts a l'Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible?

Una majoria (48%) considereu que la IA ajudarà al compliments dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS), mentre una part molt menor (22%) de vosaltres

heu contestat que “ni ajudarà ni limitarà” o simplement que “no ho sap”.

Donar resposta a aquesta pregunta no gens senzill ja que, a més de situar-se en el

terreny de la previsió o incertesa futura, cal tenir en compte l’especificitat dels 169

“targets” establerts en l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Però justament la ciència està per aquestes coses tal i com ho demostrà recentment

un equip encapçalat per Vinuesa et al. (2020), que es preguntà sobre l’existència

d’evidències al voltant de la IA com a facilitadora o inhibidora d’aquests “targets”.

Els resultats del seu estudi, basats en una l’anàlisi documental i de consens de

persones expertes, mostrarien que la IA pot ajudar o facilitar en un total de 134

objectius, però també pot limitar o inhibir en un total de 59 objectius o “targets”.

Dins del grup de Societat (ODS 1-7, 11 i 16), l’estudi assenyala que hi ha 67

“targets” (82%) que podrien beneficiar-se de les tecnologies basades en la IA,

mentre que en 31 “targets” (38%) del mateix grup l’efecte seria el contrari.
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Malgrat que l’impacte positiu es preveu major en aquest grup, la consideració dels

efectes negatius és cabdal, entre altres perquè aquests tenen a veure en com es pot

utilitzar la IA en països amb valors culturals i nivells de riquesa ben diferents. Dins el

grup d’Economia (ODS 8-10, 12 i 17), l’estudi assenyala que hi ha 67 “targets” (82%)

que podrien beneficiar-se de les tecnologies basades en la IA, mentre que hi ha 31

“targets” (38%) del mateix grup on l’efecte seria el contrari.

De nou, malgrat que hi ha una preponderància d’impactes positius de la IA, en

aquest cas en l’àmbit econòmic, els possibles impactes negatius relacionats amb

l’augment de les desigualtats macro (entre i dins de països) apareix com un aspecte

cabdal a tenir en compte. Finalment, en el grup de Medi Ambient (ODS 13-15),

l’estudi identifica 25 “targets” (93%) on la IA actuaria com a facilitadora de la seva

consecució, principalment a través de l’anàlisi de dades interconnectades a gran

escala per fer front al canvi climàtic.

Cal tenir present que, com en qualsevol recerca hi ha limitacions. Una d’elles és el

biaix cap a la publicació de resultats positius, que com s’apunta a l’estudi, es

considera un dels hàndicaps a l’hora de conèixer l’ús sostenible de la IA en el futur.

Un altre aspecte que s’esmenta és que, fins i tot si les solucions d’IA són òptimes des

del punt de vista matemàtic, caldrà (cada vegada més) una investigació per avaluar

l’impacte a llarg termini, especialment en termes d’equitat.

També es subratlla que, a mida que s’avança, és probable que es financin els

projectes d’IA amb el màxim potencial de maximitzar els beneficis, amb la qual cosa

la investigació sobre IA es dirigeixi cap a aplicacions d’IA on hi hagi finançament i

interessos comercials. Juntament amb la desigualtat que això pot provocar, hi ha el

risc que no es prioritzin les tecnologies basades en la IA amb potencial per assolir

determinats ODS, especialment si el seu impacte econòmic esperat no és elevat. 

És per aquesta raó que la recerca conclou que és essencial promoure el

desenvolupament d’iniciatives per avaluar les implicacions socials, ètiques, legals i

ambientals de les noves tecnologies d’IA en els ODS. I, és clar, no podem estar

menys d’acord.

I fins aquí per avui. Si voleu llegir l’article en qüestió: Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite,

I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., ... & Nerini, F. F. (2020). The role of artificial

intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nature

Communications, 11(1), 1-10.
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