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1. Intel·ligència artificial: components, mites i realitats
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Intel·ligència Artificial (IA): Procés de
creació o desenvolupament d’agents
(aparells,
instruments,
aplicacions,
algoritmes...) tecnològics intel·ligents no
humans.

De la substitució a la complementarietat amb la intel·ligència
humana: comunicació, interacció i creativitat

De la IA que deprecia les capacitats humanes (human-replacing
innovations) a la IA que millora les capacitats humanes (humanenhancing innovations)

2. La segona onada digital: cap a una nova base
tecnològica convergent de propòsit general a través IA

Hotel Henn-na al Japó
(allotjament robotitzat)

Watson (IBM), aplicació de
tecnologies d’IA

Computació al núvol, grans
dades i ciència de dades
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Peeper i la robòtica social
(aprenentatge de les
màquines i aprenentatge
profund)

Xarxes socials i
professionals Web 2.0
(interactiva)
Domòtica, sensors i IoT llars
Tecnologies mòbils 5G

Robots, co-robots i IA al magatzem,
logística, producció i distribució

Hadrian (robot paleta + 3D)

Algoritmes alta freqüència (HFT)
als mercats financers

Ciutats intel·ligents
(smart)

Automòbil auto-conduït

Plataformes d’economia compartida
(sharing), consum col·laboratiu i
treball contingent (gig)

3. La segona onada digital “encara” no és la quarta
revolució industrial

1RI: Substitució d’instruments per màquines,
aparició del treball fabril i dels treballadors
industrials urbans (ciutats industrials).

2RI: Incorporació del coneixement científic a la indústria.
Organització científica, atomització i alineació del treball,
Sistemes de producció i consum en massa.
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3RI: TIC, Internet i comerç electrònic.
Era de la informació i el coneixement.

1. Tecnologies d’utilitat (propòsit) general (TUG): Tecnologies d’ús generalitzat, amb potencial per a
millores tècniques i complementarietats innovadores, que es constitueixen com a motor/palanca del
creixement econòmic.

2. Paradigma tecnoeconòmic o cicle econòmic de llarga durada: innovacions tècniques, organitzatives i
de gestió que sobrepassen l’àmbit d’un sector i determinen un nou conjunt d’inputs bàsics (capital
instal·lat) per a l’economia (disponibilitat universal i costos relatius).
3. Revolució industrial: canvis tecnològics fonamentals a l’economia i el treball interconnectats amb
canvis socials i culturals de primer ordre. La tecnologia no és mai l’input bàsic. ¿Quin serà el conjunt
d’input bàsics de la 4RI? Dades? Tasques? ¿Dades o tasques col·laboratives o involuntàries?

4. IA i productivitat: velles paradoxes i noves
divisòries
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4(I)

La desacceleració de la productivitat agregada reobre el debat sobre
els efectes de la digitalització i la IA
(paradoxa de la productivitat).
George Graetz Guy Michaels
Uppsala U.
LSE

Graetz, G., Michaels, G. (2018). Robots at work. Review of
Economics and Statistics, 100(5), 753-768.

Torrent-Sellens, J. (2019). Transformació digital i productivitat de l’empresa industrial a Catalunya: cap a la industrial 4.0?.
Nota d’Economia, 105, 105-123 (based on OECD data).

4. IA i productivitat: velles paradoxes i noves
divisòries

Complementarietats amb els actius intangibles i mala
mètrica de la productivitat

Brynjolfsson, E, Rock, D., Syverson, Ch. (2018). The productivity J-curve: How intangibles complement General
Purpose Technologies. NBER WP No 25148.
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Divisòria empresarial: emergència elit global d’empreses;
creixent dispersió de la productivitat: líders vs seguidores

Andrews, D., Criscuolo, C., Gal, P. (2017). The best versus the rest. The global productivity slowdown,
technology divergence and public policy: A firm-level perspective. Paris: OCDE.

5. IA, automatització i productivitat a la empresa
espanyola: “plou sobre mullat”
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Tecnologies de la automatització i resultats empresarials: efectes positius però baix nivell d’implantació

Camiña, E, Díaz-Chao, A., Sainz, J. Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828 .

5. IA, automatització i productivitat a l’empresa
espanyola: “pedrega sobre mullat”
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5 (II)

Tecnologies de l’automatització, complementarietats i productivitat: efectes molt modestos. La
importància de la gestió de dades

Camiña, E, Díaz-Chao, A., Sainz, J. Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828 .

5. IA, automatització i productivitat a la PIME
espanyola: “la GLORIA ja està aquí”
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5(III)

PIMES robotitzades: complementarietat entre
Cap a la multi-dimensionalitat de la productivitat a
coneixement, capital i exportació; PIMES no robotitzades:
la PIME
complementarietat coneixement i capital humà
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Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J. Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave. Journal of Business Research, 108, 119-131.

6. IA i treball: substitució d’habilitats mitjanes; menys
augment i més desplaçament
Substitució de treball
rutinari amb habilitats
intermèdies:
Elevada
probabilitat
de
substitució del treball
Carl B. Frey Michel Osborne
(1/3<E<1/2).
INET, Oxford U.
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Daron Acemoglu Pascual Restrepo
MIT
Boston U.

Nova evidència global:
Entre 1970 i 2007
l’automatització
ha
augmentat el treball
però ha desplaçat el seu
David Autor Anna Salomons % sobre el VAB.

1) Automatització reemplaça treball rutinari en el curt
termini; 2) Estalvi i acumulació de capital augmenten
productivitat i demanda de treball no automatitzat; 3)
Mecanismes compensatoris insuficients i reducció
(desplaçament) % treball a la renda nacional.

A partir dels 2000s, els mecanismes
compensatoris no han funcionat be, i la segona
onada digital seria menys important per a crear
treball i més important per a desplaçar treball.

Nous models basats en
l’anàlisi de tasques: Relació
dinàmica entre tecnologia i
treball.

MIT

Utrecht U.

Frey, C.B., Osborne, M. (2017). The future of employment: How
susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting &
Social Change, 114, 254-280.

Acemoglou, D., Restrepo, P. (2017). Robots and jobs: Evidence from US
labor markets. NBER Working Paper No. 23285.

Autor, D., Salomons, A. (2018). Is automation labor share-displacing?
Productivity growth, employment, and the labor share. Brookings
Papers on Economic Activity, spring, 1-63.

7. IA i treball a l’empresa espanyola: “de la depressió aïllada a la
tempesta perfecta?”
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Tecnologies de l’automatització i treball: retroalimentació de la tendència negativa

Camiña, E, Díaz-Chao, A., Sainz, J. Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828 .

8. Com evitem la tempesta perfecta? Incentivant els
usos de la tecnologia i la innovació en IA…
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Cap un nou pla estratègic (I 4.0):

 Catalunya necessita amb urgència un pla estratègic de transformació digital/IA -amb orientació de quàdruple hèlix i connexions (xarxes) entre agents Reforçar les habilitats directives, las complementarietats tecnològiques –plataformes- i els desbordaments (spillovers) de coneixement -organització i capital
humà- (ex. electrificació als EUA)
 Atenció específica a la problemàtica de las PIMES -falta evident de recursos especialitzats i necessitats de connexió (del clúster a la plataforma) El sector públic és un sector d’activitat econòmica: efecte motor –Estònia- i polítiques d’oferta –ressorgiment industrial; Alemanya, França, EUA, Brasil-

Torrent-Sellens, J. (2019). Industria 4.0 y resultados empresariales en España: un primer escaneado. Oikonomics, 12, 1-11.

9. Com evitem la tempesta perfecta? Fomentant els sistemes
d’aprenentatge intel·ligent (nova IA)
Cap una nova IA:

 La robòtica esbiaixa la balança laboral cap un procés de substitució
 Els sistemes d’aprenentatge intel·ligent obren noves oportunitats:
anàlisis dades i professionalització dels serveis d’atenció a persones i
empreses (servitització)
 Aquests sistemes d’aprenentatge complementen tasques, i incentiven
les capacitats d’anàlisi, creativitat i comunicació del treball humà
 Necessitat d’un canvi formatiu competencial i polítiques actives
d’ocupació

Torrent-Sellens, J. (2020). L’economia de la intel·ligència artificial. Idees: Revista de Temes Contemporanis, 48, 1-13.
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10. Como evitem la tempesta perfecta? Transformant el
sistema educatiu i de formació professional
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Cap un nou sistema educatiu (de la nota al like?):

De la ciència (possessió del coneixement) al coneixement obert (ús coneixement)
Del producte (life-long learning) al servei (life-long training)
De l’aprenentatge individual a l’aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu
De la disciplina (Facultat) a la transdisciplina (instituts/nodes de coneixement que investiguen, eduquen y transfereixen per a resoldre problemes
econòmics i socials complexos)
 Del professor a l’orientador i gestor de comunitats d’aprenentatge i d’investigació
 De la intermediació (Universitat entre el coneixement i l’estudiant) a la plataforma (Universitat com a garantia de confiança i reputació entre el
coneixement intercanviat entre parells –peer-to-peer-)





Moso, M., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2019). La formación profesional en la empresa industrial española. Madrid: Fundación Bankia para la formación dual.
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