
Creieu que la Xina com a país signatari de les
recomanacions UNESCO sobre ètica en la IA
prohibirà el seu “Social Credit System” que
avalua amb la IA activitat social, relacions
interpersonals, consum i obligacions
tributàries dels ciutadans?

La gran majoria (83%) heu contestat de forma negativa, o sigui, no creieu que la Xina

acabi prohibint el seu Sistema de Crèdit Social malgrat que és un país signatari de

les recomanacions UNESCO sobre ètica en la IA.

Malgrat que no sabem que farà la Xina, si que sabem que dins del primer principi de

la UNESCO sobre proporcionalitat i innocuïtat, s’especifica que els sistemes d'IA no

s'han d'utilitzar per a la puntuació social o finalitats de vigilància massiva.

Però, què és el “Sistema de Crèdit Social” de la Xina? Doncs un sistema de

puntuació social que comporta una vigilància massiva contínua dels ciutadans

xinesos i que està basat en mecanismes de sanció i adjudicació.

El terme “Crèdit Social” data de l'any 2002, quan el govern central buscava establir

un sistema per mesurar la solvència dels seus ciutadans, però també volia que el

sistema fos compatible amb el sistema de serveis socials.

Així doncs, els ciutadans poden guanyar punts per bones accions com ser voluntari,

donar sang o atraure inversions a la ciutat; PERÒ poden perdre'ls per delictes com

infringir les normes de trànsit, evadir impostos o no tenir cura dels seus

pares/mares.

Els que puntuen més reben avantatges com ara revisions mèdiques gratuïtes i

descomptes a les factures de calefacció; les persones amb baixes puntuacions

perden les subvencions del govern o se'ls impedeixen els llocs de treball del

govern.
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Després d’anys de proves pilot i formalment introduït l’any 2011 per Wen Jiabao,

està previst que el programa estigui operatiu a tot el país l'any 2020. No obstant, el

sistema està gestionat pels governs locals, el que suposa que no hi hagi un sistema

únic.

De fet, cada municipi té el seu propi sistema de registres socials que funcionen de

manera diferent, mentre que les versions privades no oficials també s'utilitzen en

empreses com Zhima Credit de Ant Financial, més coneguda com a Sesame Credit. 

Les fonts d’informació són molt variades, incloent-hi les xarxes socials, aplicacions

per a dispositius mòbils i càmeres de vídeo instal·lades pel govern central. Aquestes

últimes formen part de "Skynet", el sistema de videovigilància del govern xinès.

En aquest context, el país ha desenvolupat una potent xarxa de càmeres CCTV i

tecnologia de reconeixement facial que poden seguir persones a través de ciutats

senceres, tal i com van mostrar en la detenció del periodista de la BBC John

Sudworth.

El sistema està clarament basat en el valor confucià de “societat harmònica” on

s'espera que les persones tinguin un alt sentit de responsabilitat social i

autodisciplina per participar harmònicament en la comunitat.

Però juntament al valor confucià de la "societat harmònica" existeix un

convenciment en que la ciència i el desenvolupament tecnològic constitueixen els

principals motors del creixement econòmic, el que suposa una millora de la

“societat harmònica”.

Com dèiem al principi, no sabem si la China com a país signatari de les

recomanacions UNESCO acabarà prohibint el seu propi “Sistema de Crèdit Social”

després d’anys de proves i moltíssimes inversions per completar-lo.

El que si que sabem és que els Estats Units d’Amèrica, seu de les empreses d'IA més

grans del món, no forma part de la UNESCO i no són signants de les recomanacions.

I, és clar, també tenen els seus propis sistemes de puntuació social.

Us recomanem la lectura de:

Dai, X. (2018). Toward a Reputation State: The Social Credit System Project of China.
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