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Πρόλογος

Πρόλογος

της Άννας Διαμαντοπούλου
Προέδρου του Δικτύου
για τη Μεταρρύθμιση
στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Το Δίκτυο ξεκίνησε εδώ και έναν χρόνο, πρώτο από όλα τα ιδρύματα και
τους φορείς στην Ελλάδα, τη συζήτηση και την ενημέρωση για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει στον πυρήνα της τη λειτουργία των
ρομπότ στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες αλλά και στα νοικοκυριά και συνδυάζει –με μεγάλη ταχύτητα και επιτυγχάνοντας συγκλονιστικά αποτελέσματα
– την επιστήμη των δεδομένων (Data Science) και την τεχνητή νοημοσύνη
(Αrtificial Intelligence).
Η ταχύτητα των αλλαγών στον αιώνα που ζούμε είναι ασύλληπτη σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι κάθε χώρα και κάθε κοινωνία έχει χρέος να προετοιμαστεί για τη δημιουργική υποδοχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και
όχι απλώς να αποδεχθεί παθητικά την κυριαρχία της.
Η παρούσα μελέτη έχει ως πρώτο και κύριο στόχο να μπορεί να διαβαστεί εύκολα και να γίνει κατανοητή από όλους. Για να αποδοθεί όμως με
απλό τρόπο ένα τόσο σύνθετο τεχνικά, οικονομικά, θεσμικά και πολιτικά ζήτημα, απαιτείται πολλή δουλειά και βαθιά γνώση.
Ο Διευθυντής του ΔΙΚΤΥΟΥ Γιάννης Μαστρογεωργίου δούλεψε επί μακρόν και με πολλούς για να παρουσιάσει κάτι σύνθετο με απλό τρόπο και σε
λίγες σελίδες.
Το περιεχόμενο αυτού του πονήματος μας αφορά όλους. Γυναίκες,
άντρες, φοιτητές εργαζόμενοι, άνεργοι, επιχειρηματίες και κυρίως εκπαιδευτικοί και πολιτικοί πρέπει να κατανοήσουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές
και κυρίως να χρησιμοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλά5
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δας όχι για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται, αλλά για να μπούμε στην
πρωτοπορία.
Το 2006 είχα παρουσιάσει το βιβλίο με τίτλο Η Έξυπνη Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με την ξύπνια ή εφησυχασμένη Ελλάδα. Τότε είχα ορίσει ως ενδιάμεσο εθνικό στόχο την επιτυχή συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοπορία της
κοινωνίας της γνώσης μέχρι το 2020. Είχα περιγράψει σε δεκάδες σελίδες το
πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί.
Είμαστε στο 2017! Έπειτα από 11 χρόνια όλα άλλαξαν. Ο κόσμος, η Ευρώπη, η Ελλάδα συγκλονίστηκαν από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.
Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, με τις ιδεολογίες του και τις προτάσεις
του, κατέρρευσε, ενώ αυτό του 21ου αιώνα κυοφορείται με πόνους. Η νέα
πολιτική και η νέα τεχνολογία πρέπει να γίνουν ένα νέο αρμονικό ζευγάρι
προς όφελος των κοινωνιών.
Στον επίλογο της Έξυπνης Ελλάδας τελείωνα με μία παράγραφο την οποία
θέλω να επαναλάβω: «Καλούμαστε να ερμηνεύσουμε ξανά τον χρησμό της
Πυθίας για την προστασία των Αθηναίων από την επίθεση των Περσών: “Τα
ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη”. Ποια είναι η ερμηνεία; Ξύλινα τείχη γύρω
από την Ακρόπολη για να αντιμετωπίσουν την πολιορκία, όπως το ερμήνευσαν οι συντηρητικοί της εποχής, ή γρήγορα καράβια που ανοίγονται στη θάλασσα για άμυνα και επίθεση, όπως το ερμήνευσε ο Θεμιστοκλής; Πιστεύω
πως πρέπει να μην φοβηθούμε το πέλαγος, αλλά να προετοιμάσουμε νέα,
γερά σκαριά, σπουδαίους καπετάνιους και ετοιμοπόλεμους ναύτες…» Και
αυτό προϋποθέτει ανοιχτά μυαλά, κινητοποίηση αυτών που ξέρουν και μπορούν και υπέρβαση των μίζερων φιλοδοξιών για το ποιος θα είναι αρχιμάστορας στα ξύλινα τείχη.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι μια άμεση πρόκληση για να φέρουμε πίσω τα λαμπρά μυαλά και τους τολμηρούς ανθρώπους που άφησαν τη
χώρα και για τους γενναίους ανθρώπους που παλεύουν εδώ με θεούς και
δαίμονες να γκρεμίσουν τείχη αντί να χτίσουν Παρθενώνες.
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Βασικά συμπεράσματα
Το ΔΙΚΤΥΟ, όπως έχει ανακοινώσει εδώ και λίγο καιρό, ανοίγει πρώτο από
όλα τα ιδρύματα και τους φορείς στην Ελλάδα τη συζήτηση για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνία.
Η λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει ως πυρήνα της τον συνδυασμό της δύναμης της αυτο-εκπαίδευσης των ίδιων των μηχανών (Machine
Learning), της επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και της Τεχνητής
Νοημοσύνης (Αrtificial Intelligence), που αθροιστικά δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Για την ιστορία, η 1η Βιομηχανική Επανάσταση, που άρχισε στο τέλος του
18ου αιώνα (1770), αφορούσε την εκμηχάνιση της παραγωγής, η 2η Βιομηχανική Επανάσταση, στα τέλη του 19ου αιώνα (1870), αφορούσε τη μαζική
παραγωγή με τη χρήση του ηλεκτρισμού, η 3η Βιομηχανική Επανάσταση, στα
τέλη του 20ου αιώνα (1970), αφορούσε την αυτοματοποιημένη παραγωγή
με τη χρήση των υπολογιστών.
Η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον στο κατώφλι μιας εποχής κατά την
οποία όλο και πιο εξελιγμένα ρομπότ, bots, ανδροειδή και άλλες εκφάνσεις
τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να πυροδοτήσουν μια νέα Βιομηχανική
Επανάσταση, η οποία είναι πιθανόν να μην αφήσει ανέγγιχτο κανένα κοινωνικό στρώμα, και συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ο νομοθέτης να εξετάσει τις
συνέπειες αυτής της εξέλιξης.
Κατά την περίοδο 2010-2014, η μέση αύξηση των πωλήσεων ρομπότ
ανήλθε στο 17% ετησίως, το δε 2014 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29%∙
επρόκειτο δηλαδή για τη μεγαλύτερη κατ’ έτος αύξηση που έχει καταγραφεί
ποτέ, με τους προμηθευτές εξαρτημάτων για αυτοκίνητα και τη βιομηχανία
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς αύξησης των πωλήσεων αυτών.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχονται οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση δαπανών, όχι μόνο στους τομείς της παραγωγής και του εμπορίου,
αλλά και σε τομείς όπως οι μεταφορές, το σύστημα υγείας, η εκπαίδευση και
η γεωργία, ενώ καθιστούν παράλληλα δυνατόν να αποφεύγεται η έκθεση
των ανθρώπων σε επικίνδυνες συνθήκες, όπως κατά τον καθαρισμό χώρων
που είναι μολυσμένοι με τοξικά απόβλητα
Η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο θα μεταλλάξει τη βιομηχανία, αλλά θα δοκιμάσει τις κοινωνικές, πολιτικές, στρατιωτικές και γεωπολιτικές σχέσεις και θα
7
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επαναχαράξει τη σχέση ανθρώπου-μηχανής· μια σχέση που θα είναι περίπλοκη, καθώς δεν θα φέρει μόνο την αντικατάσταση του ανθρώπου από
τα ρομπότ αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους. Και αυτή η εξέλιξη ανοίγει
έναν τεράστιο ορίζοντα φιλοσοφικών και κοινωνικών σχέσεων, που θα εξεταστούν υπό ένα νέο πρίσμα. Με το καλημέρα όμως αρχίζουν να υπάρχουν
μεθοδολογικά και τεχνικά προβλήματα.
Τα οικονομικά, ως επιστήμη, τα στοιχειώνουν πολλές φορές πλάνες ισχυρότερες από ό,τι άλλες επιστήμες. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας δύο παραγόντων:
yy των ομάδων συμφερόντων
yy και της επίμονης τάσης των ανθρώπων να βλέπουν μόνο τα άμεσα αποτελέσματα μιας πολιτικής ή τα αποτελέσματα σε μία μόνο ομάδα.
Πρόκειται για τη λεγόμενη «πλάνη της παράβλεψης των δευτερογενών επιπτώσεων». Αυτό συμβαίνει πλέον και με τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις επιπτώσεις που έχει στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα,
στο ανθρώπινο κεφάλαιο κτλ. Κάποιοι βλέπουν τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην αγορά εργασίας, τον τρόπο σύνδεσης και επαφής ανθρώπου και
μηχανής, αλλά παραβλέπουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση όμως πρέπει να συζητηθεί και ως προς τις
άμεσες και ως προς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της.
Ο αυτοματισμός δεν είναι ένα νέο φαινόμενο και οι εξελίξεις στον τομέα
αυτό πάντα συνοδεύονταν από ερωτήματα σχετικά με όσα υποσχόταν και
τον αντίκτυπο που είχαν. Ο αντίκτυπος αυτός αφορά:
yy Αφενός στις σχέσεις ανθρώπου-μηχανής, όπου η ουσία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι ότι τα ρομπότ και οι υπολογιστές δεν θα εκτελούν μόνο μια σειρά πρακτικών εργασιών ρουτίνας καλύτερα και σε
μικρότερο κόστος απ’ ό,τι ο άνθρωπος, αλλά θα είναι σε θέση να υλοποιούν ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται γνωστικές ικανότητες, όπως να
λαμβάνουν σιωπηρά αποφάσεις, να ανιχνεύουν συναισθήματα ή ακόμη
και να οδηγούν δραστηριότητες των οποίων ο αυτοματισμός θεωρείτο
στο παρελθόν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.
yy Αφετέρου τις σχέσεις παραγωγής. Οι συνέπειες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε μικροοικονομικό επίπεδο θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις
σε κάθε τομέα να εκμεταλλευτούν τα οφέλη τους και να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο λόγω της μείωσης του κόστους εργασίας,
αλλά και επειδή θα υπάρξει όφελος σε επίπεδο απόδοσης, όπως αύξηση
της παραγωγής και υψηλότερη ποιότητα.
8
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Σε μακροοικονομικό επίπεδο, βάσει πρόσφατων μελετών, η εκτίμηση είναι ότι ο αυτοματισμός μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της παραγωγικότητας παγκοσμίως έως και 1,4 % ετησίως.1
Οι συνέπειες όμως που θα μας απασχολήσουν κυρίως αφορούν την αγορά
εργασίας. Εκεί υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποια δεδομένα. Και πάλι όμως
το νόμισμα έχει δύο όψεις και επίσης πολλές γκρίζες ζώνες.
Καταρχάς, ελάχιστα επαγγέλματα –λιγότερο από 5% – είναι σήμερα υποψήφια για πλήρη αυτοματοποίηση: δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα να αυτοματοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που συνιστούν αυτά τα επαγγέλματα. Όμως σχεδόν όλα τα επαγγέλματα ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν εν
μέρει, δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων τους θα
μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Υπολογίζεται ότι η προσαρμογή και μόνο
των τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση περίπου του 50% των εργασιών τις οποίες εκτελούν οι άνθρωποι παγκοσμίως.
Μια από τις πιο παλιές οικονομικές αυταπάτες είναι η πεποίθηση, που διαρκώς επανέρχεται και –έως σήμερα τουλάχιστον διαψεύδεται –, ότι οι μηχανές εν
συνόλω αυξάνουν την ανεργία. Όποτε υπήρξε ιστορικά μια περίοδος υψηλής
ανεργίας, ένας βολικός αποδιοπομπαίος ήταν η τεχνολογία. Η αλήθεια είναι
ότι άλλες θέσεις εργασίας χάνονται κι άλλες δημιουργούνται. Κάποιοι βραχυπρόθεσμα περνούν σε μια τράνζιτ περιοχή απασχόλησης, μέχρι να βρεθεί η οικονομία σε νέα φάση ανόδου και να βρουν δουλειά αλλού. Κάποιοι
άλλοι ευνοούνται μέσα από τα νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται. Τα
μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα και στους μεν και στους δε. Ωστόσο
είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε από την αρχή της παρούσας μελέτης ότι αυτό
που έκαναν παλιά οι μηχανές, προ ετών τα κομπιούτερ και στο μέλλον τα ρομπότ
είναι να αυξάνουν την παραγωγή! Και αυτό το κατορθώνουν είτε καθιστώντας
τα προϊόντα φθηνότερα είτε αυξάνοντας τους μισθούς, επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, 54 εκατομμύρια θέσεις πλήρους
απασχόλησης και πάνω από 1.7 τρις. δολάρια αμοιβές σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης: της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της
Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.2
1 http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/technology-jobsand-the-future-of-work
2 http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation
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Η αλήθεια όμως είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί κάθε ικμάδα ανθρώπινης εργασίας, εκτός από τα ρομπότ, για να ξεπεράσει τη γήρανση του πληθυσμού –και στις αναπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Με άλλα λόγια, είναι πιο πιθανό όχι μόνο να μη χάσουμε δουλειές,
αλλά να χρειαστούμε και τη βοήθεια των μηχανών για να αντιμετωπίσουμε
τη μείωση του πληθυσμού.
Η αναμενόμενη μείωση όσον αφορά το ποσοστό του εργασιακά ενεργού πληθυσμού θα δημιουργήσει κενό στην οικονομική ανάπτυξη.
Και εδώ σταδιακά ανοίγονται ευκαιρίες. Ο αυτοματισμός μπορεί να εξισορροπήσει τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις δημογραφικές τάσεις.
Όμως η άλλη όψη του νομίσματος που αναφέραμε θα είναι η φύση της
εργασίας, η οποία θα αλλάξει. Καθώς οι διαδικασίες θα διαφοροποιούνται
λόγω του αυτοματισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τα άτομα θα
εκτελούν δραστηριότητες συμπληρωματικές της εργασίας των μηχανών
(και αντιστρόφως). Και αυτό θα χρειαστεί μια προσαρμογή και του ανθρώπινου κεφαλαίου στις νέες συνθήκες. Και αυτό γιατί τα αποτελέσματα της αυτοματοποίησης θα ασκήσουν κάποια μορφή επίδρασης στις δεξιότητες της
αγοράς εργασίας και στην προσφορά και αυτό θα επηρεάσει και την εξέλιξη
του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη ροή της οικονομίας. Για παράδειγμα, αν
εργαζόμενοι με μέσο εισόδημα, όπως οι υπάλληλοι γραφείου και οι εργάτες
εργοστασίου, μετακινηθούν λόγω της αυτοματοποίησης, θα μπορούσαν να
βρεθούν σε επαγγέλματα που αμείβονται χαμηλότερα, αυξάνοντας έτσι την
προσφορά και εν δυνάμει συμπιέζοντας τις αμοιβές. Αντιστρόφως, μπορεί
να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να επανακαταρτιστούν, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις υψηλότερων δεξιοτήτων, καθυστερώντας έτσι την επανένταξή
τους στο εργατικό δυναμικό και μειώνοντας προσωρινά κατ’ αυτόν τον τρόπο την προσφορά εργασίας.
Ορισμένα επαγγέλματα ίσως αυτοματοποιηθούν εν μέρει και κάποια πλήρως, και αυτό θα μπορούσε να έχει διαφορετικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους υψηλών ή χαμηλών δεξιοτήτων. Ειδικά για τους εργαζόμενους
χαμηλών δεξιοτήτων, η διαδικασία αυτή ίσως συμπιέσει τις αμοιβές, εκτός
αν αυξηθεί η ζήτηση. Εντούτοις, αν εξετάσουμε τη μακροχρόνια προοπτική,
σύμφωνα με όσα περιγράψαμε προηγουμένως, οι μεγάλης κλίμακας ιστορικές δομικές αλλαγές στον χώρο εργασίας, εκεί όπου η τεχνολογία προκάλεσε απώλεια θέσεων εργασίας, με την πάροδο του χρόνου συνοδεύτηκαν
από τη δημιουργία πολλών άλλων νέων θέσεων, δραστηριοτήτων και διαφορετικής μορφής εργασία.
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Βασικά συμπεράσματα

Η δεύτερη σημαντική παράμετρος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, που
καλπάζει, είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα σε αυτές τις νέες
συνθήκες.
Και αυτή η εξέλιξη αφορά επί της ουσίας δύο φορείς και έχει δύο όψεις:
yy Αφορά αφενός τις ίδιες τις επιχειρήσεις, που με τη διά βίου κατάρτιση
και τα προγράμματα διαμόρφωσης δεξιοτήτων μπορούν να στηρίξουν
τους εργαζόμενους σε αυτή τη διαδικασία μετακίνησής τους σε άλλους
ρόλους, όπου θα κληθούν να αναλάβουν νέες δραστηριότητες και…
yy Αφορά αφετέρου τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικών, για τους οποίους
οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις για το σύστημα
εκπαίδευσης, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας ή «το δίχτυ προστασίας» για όσους δεν τα καταφέρουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,
τα προγράμματα επανένταξης ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων, οι
οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες δραστηριότητες, έχοντας
κατά νου πάντα ότι θα υπάρξουν νέες μορφές απασχόλησης που θα επηρεάσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, κτλ.
Τα συστήματα εκπαίδευσης θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να είναι έτοιμα
να ανταποκριθούν στις αλλαγές στον χώρο εργασίας. Οι φορείς διαμόρφωσης πολιτικών μαζί με τους πάροχους εκπαίδευσης θα πρέπει να δουλέψουν
για να βελτιωθεί το βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στα επιστημονικά πεδία
STEM, δηλαδή στην τεχνολογία, στη μηχανική και στα μαθηματικά. Θα πρέπει επίσης να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργικότητα, καθώς και
στην κριτική και στα συστήματα σκέψης. Δεδομένου ότι οι εργασίες όλων
θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό, είναι σημαντικό να αναπτύξουν όλοι ευστροφία, ανθεκτικότητα και ευελιξία. Μη βλέπουμε μόνο τις θετικές επιστήμες, οι
κλασικές σπουδές και οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν ίσως σημαντικότερο
τελικά λόγο σε αυτή την αλλαγή παραδείγματος που θα βιώσουμε σταδιακά.
Τέλος, στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε περισσότερο στη στοχαστική κυρίως διάσταση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της σχέσης που
θα αποκτήσει με τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας κάποια ζητήματα νομικής και
ηθικής φύσεως, που δεν καλύπτονται σήμερα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο,
γιατί υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται. Πόσο πιθανόν είναι να γίνουμε
σκλάβοι των μηχανών; Ο Στίβεν Χόκινγκ έδωσε τη δική του απάντηση ζητώντας να ρυθμιστεί νομικά η τεχνητή νοημοσύνη, προτού οι μηχανές αποκτήσουν τον έλεγχο των χωρών και σκλαβώσουν την ανθρωπότητα. Κάτι σαν
την ταινία Εξολοθρευτής. Ακούγεται τρελό, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι
ανησυχητικό.
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Πρώτα όμως πρέπει να θέτει κανείς τους στόχους και μετά τη μέθοδο. Εάν
δημιουργήσουμε μηχανές και τους δώσουμε την εντολή να μειώσουν π.χ.
την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δεν
τους εξηγήσουμε τον τρόπο, μπορεί να αρχίζουν να σκοτώνουν κόσμο…
Η ΕΕ αρχίζει ήδη να εξετάζει το νομικό της οπλοστάσιο για να το προσαρμόσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Το αναπτυξιακό δυναμικό μέσω της χρήσης της ρομποτικής χαρακτηρίζεται από εντάσεις και κινδύνους που σχετίζονται με την ανθρώπινη ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αυτονομία και την ιδιοκτησία
δεδομένων των ανθρώπων.
Βεβαίως, μέχρι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και έως ότου τα
ρομπότ αποκτήσουν αυτεπίγνωση ή κατασκευαστούν ώστε να έχουν, αν
αυτό συμβεί ποτέ, οι νόμοι του Ασίμοφ,3 υπάρχουν όμως θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν από ρομπότ. Θέματα αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλέσει το ρομπότ.
Αυτά τα ζητήματα θα απασχολήσουν έντονα την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε 11 κεφάλαια, μέσα από τα οποία δίνονται απαντήσεις, σκιαγραφούνται τάσεις και ανιχνεύονται προεκτάσεις ενός
μέλλοντος που είναι ήδη παρόν.

3 Ένα ρομπότ δεν επιτρέπεται να τραυματίσει ανθρώπινο ον ή μέσω αδράνειας να επιτρέψει
να υποστεί βλάβη ένα ανθρώπινο oν. (2) Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει στις εντολές των
ανθρώπων, εκτός αν οι εντολές αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. (3) Ένα
ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον η προστασία αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο (βλ. Ι. Ασίμοφ, Runabout, 1943).
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1. Ο αυτοματισμός και η επίδρασή του διαχρονικά
Ο αυτοματισμός δεν είναι ένα νέο φαινόμενο και οι εξελίξεις στον τομέα αυτό
πάντα συνοδεύονταν από ερωτήματα σχετικά με όσα υποσχόταν, καθώς και τον
αντίκτυπο των μηχανών στη ζωή μας.
Στο παρελθόν όμως τι γινόταν με τις μηχανές και την απασχόληση; Τουλάχιστον τους δύο τελευταίους αιώνες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυτοματοποιούνται σταδιακά και αδιάκοπα.
Παρόλο που οι τεχνολογίες έχουν αυτοματοποιήσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τις οποίες έκαναν προηγουμένως άνθρωποι, έχουν δημιουργηθεί
νέες δραστηριότητες, επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Αυτό έχει αντισταθμίσει την πιθανότητα μαζικής ανεργίας, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για
ανθρώπινη εργασία.
Αλλά, μήπως είναι αυτή τη φορά η κατάσταση διαφορετική;
Πλησιάζουμε στο σημείο όπου ο ρυθμός και οι τύποι αυτοματοποιημένων δραστηριοτήτων θα ξεπεράσουν την ικανότητα της παγκόσμιας οικονομίας να δημιουργεί νέες δραστηριότητες και θέσεις εργασίας για τους
ανθρώπους;
Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι ένα «πάγιο» ζήτημα, καθώς αυτά τα ερωτήματα και οι ανησυχίες συνοδεύουν κάθε αυτοματοποίηση στην ιστορία.
Εκτός από την εποχή των Λουδιτών στη Μεγάλη Βρετανία τον 19ο αιώνα,
ο John Maynard Keynes το 1930 έγραψε για τη «νέα ασθένεια» της τεχνολογικής ανεργίας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.4 Στην ύφεση του
1932 οι μηχανές κατηγορήθηκαν για την ανεργία. Τελικά φάνηκε ότι είχαν
άδικο…
Η στατιστική και η ιστορία γράφει ήδη από το 1946 ο Henry Hazlitt στο βιβλίο του «Οικονομικά σε ένα μάθημα», είναι άχρηστες στα οικονομικά, αν δεν
συνδυάζονται με μία βασική επαγωγική κατανόηση των δεδομένων, που σε
αυτή την περίπτωση (των μηχανών) σημαίνει να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι
επιπτώσεις της χρήσης των μηχανών και άλλων μεθόδων εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων ήταν αναπόφευκτες.
Με τα χρόνια, πολλοί έχουν σκεφτεί ότι λόγω της αυτοματοποίησης
μειώνεται η ζήτηση ανθρώπινης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της
Επιτροπής των ΗΠΑ για την τεχνολογία, τον αυτοματισμό και την οικονομι4 John Maynard Keynes, “Economic possibilities for our grandchildren,” στο Essays in
Persuasion, Macmillan, 1933, διαθέσιμο online στη διεύθυνση www.econ.yale.edu/smith/
econl 16a/keynes1pdf.
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κή πρόοδο το 1966. Όμως, ενώ η εβδομάδα εργασίας μειώθηκε από 10-18
ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση, σε περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, στα μέσα
του 20ού αιώνα, δεν έχει μειωθεί σημαντικά έκτοτε σε πολλές ανεπτυγμένες
χώρες.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παράγοντες που υποδηλώνουν
ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Eric Brynjolfsson και
ο Andrew McAfee περιγράφουν ένα σημείο καμπής μεταξύ της πρώτης
εποχής της μηχανής, που βασίζεται στην αυτοματοποίηση φυσικών καθηκόντων, και μιας δεύτερης εποχής των μηχανών, με αυτοματοποίηση των
γνωστικών καθηκόντων μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.5 Οι βασικές δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής ισχύος, της χωρητικότητας αποθήκευσης και της υποστήριξης των
επικοινωνιών, φαίνεται ότι αναπτύσσονται εκθετικά. Για παράδειγμα, βάσει
του νόμου του Moore η υπολογιστική ισχύς που μπορεί να αγοραστεί για 1
δολάριο διπλασιάζεται περίπου κάθε δύο χρόνια.
Οι υποστηρικτές των «εκθετικών τεχνολογιών»,6 όπως ο Ray Kurzweil, μιλούν για μια εποχή που ένας υπολογιστής θα έχει την υπολογιστική δύναμη
ενός ανθρώπινου εγκεφάλου και εκτός αυτού, ενδεχομένως μελλοντικά, σε
συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια
τεχνητή νοημοσύνη που θα ήταν αντίστοιχη με εκείνη των ανθρώπων.
Ενώ ιστορικά η αυτοματοποίηση γινόταν συνήθως σε έργα ρουτίνας, πολλά
παραδείγματα νεότερων τεχνολογιών αυτοματισμού που θεωρούμε, αξιοσημείωτα αυτοματοποιούν αυτό που το οποίο θα περιγράφαμε ως εργασία που δεν
είναι ρουτίνας, όπως η οδήγηση αυτοκινήτων σε πολυσύχναστους δρόμους ή η
διάγνωση ασθενειών.
Η έκθεση του Λευκού Οίκου τον Δεκέμβριο του 2016 σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό υπογραμμίζει:
5 Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee, The second machine age: Work, progress, and prosperity
in a time of brilliant technologies, W. W. Norton & Company, 2014.
6 Εκθετικές είναι οι τεχνολογίες οι οποίες βασίζονται στη δύναμη του υπολογιστή, που αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εκθετικές τεχνολογίες
βασίζονται στον Νόμο του Μουρ, σύμφωνα με τον οποίο η υπολογιστική δύναμη των μηχανών διπλασιάζεται κάθε χρόνο, ενώ το κόστος τους μειώνεται στο μισό. Χάρη στη ραγδαία
αύξηση της υπολογιστικής δύναμης, αναπτύσσονται νέες καινοτόμες τεχνολογίες, που αποδομούν παγιωμένα οικονομικά μοντέλα. Η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η συνθετική
βιολογία, η γενετική, τα αυτόνομα ιπτάμενα αντικείμενα (drones), τα αυτόνομα αυτοκίνητα
χωρίς οδηγό είναι μόνο μερικές από τις τεχνολογίες που θα θέσουν σε δοκιμασία το οικονομικό μοντέλο πολλών εταιρειών.
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Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσουν να
ακολουθούν την τάση που ανέδειξαν οι μηχανικές καινοτομίες και
οι επικοινωνιακές καινοτομίες τις τελευταίες δεκαετίες... Η οικονομία
έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ικανή να χειριστεί αυτή την κλίμακα
αλλαγών, αν και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα συμβαίνουν οι αλλαγές και πόσο συγκεντρωμένες είναι οι απώλειες σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα, τα οποία είναι δύσκολο να μεταφερθούν.7
Αυτή τη φορά είναι διαφορετική η κατάσταση; Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα.
Πριν από μισό αιώνα και πλέον, κατ’ εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ
Lyndon B. Johnson, συστάθηκε μια εθνική επιτροπή με σκοπό να εξετάσει
τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην οικονομία και την απασχόληση, με το
σκεπτικό ότι ο αυτοματισμός δεν θα έπρεπε να εξαφανίσει θέσεις εργασίας,
αλλά «αν κοιτάξουμε μπροστά, θα μπορούσε να είναι σύμμαχος της δικής μας
ευημερίας».8
Πολλά παρόμοια ζητήματα επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο ως αποτέλεσμα των πρόσφατων σημαντικών εξελίξεων σε τεχνολογικούς τομείς
όπως της ρομποτικής, της τεχνικής νοημοσύνης (Al) και της μηχανικής μάθησης. Σήμερα ο αυτοματισμός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις καθημερινές δραστηριότητες όλων των ανθρώπων, από αυτές των ανθρακωρύχων
και των κηπουρών, των τραπεζιτών και των σχεδιαστών μόδας, αλλά και των
ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων. Πόσο γρήγορα όμως αυτές οι τεχνολογίες θα γίνουν πραγματικότητα στον χώρο εργασίας; Και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην απασχόληση και την παραγωγικότητα σε επίπεδο παγκόσμιας
οικονομίας;

7 Artificial intelligence, automation, and the economy, Εκτελεστικό Γραφείο Προέδρου,
Δεκέμβριος 2016.
8 Ο Πρόεδρος Johnson υπέγραψε τον νόμο και δημιούργησε την Εθνική Επιτροπή Τεχνολογίας, Αυτοματισμού και Οικονομικής Προόδου στις 19 Αυγούστου 1964. Η έκθεση δημοσιεύτηκε το 1966. Technology and the American economy: Report of the National Commission
on Technology, Automation and Economic Progress, US Department ot Health, Education and
Welfare, February 1966.
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2. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον
Ζούμε σε μια νέα εποχή αυτοματισμού στην οποία τα ρομπότ και οι υπολογιστές
δεν εκτελούν μόνο μια σειρά πρακτικών εργασιών ρουτίνας καλύτερα και σε μικρότερο κόστος απ’ ό,τι ο άνθρωπος, αλλά είναι σε θέση να υλοποιούν ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται γνωστικές ικανότητες. Μεταξύ άλλων, οι μηχανές
μπορούν να λαμβάνουν σιωπηρά αποφάσεις, να ανιχνεύουν συναισθήματα ή
ακόμη και να οδηγούν – δραστηριότητες των οποίων ο αυτοματισμός θεωρείτο
στο παρελθόν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.9
Ο αυτοματισμός όλο και περισσότερων δραστηριοτήτων μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας και
άλλα οφέλη σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο
μιας ολόκληρης οικονομίας. Εκεί δηλαδή που η επιτάχυνση της παραγωγικότητας είναι απολύτως αναγκαία, ειδικά λόγω της μείωσης του ποσοστού
του ενεργού πληθυσμού σε πολλές χώρες.
Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι τεχνολογίες αυτοματισμού θα επιτρέψουν
στις επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς, να εκμεταλλευτούν τα οφέλη τους και να
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο λόγω της μείωσης του κόστους
εργασίας, αλλά και επειδή θα υπάρξει όφελος σε επίπεδο απόδοσης, όπως αύξηση της παραγωγής, υψηλότερη ποιότητα και μείωση του χρόνου παύσης λειτουργίας.
Σε μακροοικονομικό ο αυτοματισμός μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη της
παραγωγικότητα παγκοσμίως από 0,8 σε 1,4 τοις εκατό ετησίως, σύμφωνα με
μελέτη της McKinsey.
Η προσέγγισή μας σχετικά με την ανάλυση του εν δυνάμει αντίκτυπου
του αυτοματισμού αφορά και εστιάζει περισσότερο σε ατομικές δραστηριότητες και δεν καλύπτει το συνολικό εύρος κάθε επαγγέλματος. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την τρέχουσα παρουσία των τεχνολογιών, ελάχιστα επαγγέλματα –
λιγότερο από 5% – είναι σήμερα υποψήφια για πλήρη αυτοματοποίηση.
Όμως σχεδόν όλα τα επαγγέλματα ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν εν μέρει,
δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων τους θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, η προσαρμογή
και μόνο των τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση περίπου 50% των εργασιών τις οποίες εκτελούν
άνθρωποι επ’ αμοιβή παγκοσμίως.
9 Σε αυτή τη μελέτη εστιάζουμε στις συνέπειες των τεχνολογιών αυτοματοποίησης και όχι
στις ίδιες τις τεχνολογίες.
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Ο ρυθμός και το εύρος της αυτοματοποίησης, και συνεπώς του αντίκτυπου
επί των εργαζομένων, θα διαφέρει ανάλογα με την δραστηριότητα, το επάγγελμα, αλλά και το επίπεδο αμοιβής και απαιτούμενων δεξιοτήτων.
Πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται μαζί με τις μηχανές, δεδομένου ότι διάφορες δραστηριότητες είναι αυτοματοποιημένες.
Οι δραστηριότητες που πιθανότατα θα αυτοματοποιηθούν πρώτες θα είναι
αυτές που έχουν σχέση με προβλέψιμες φυσικές δραστηριότητες, με πρώτες τις
δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης και το λιανεμπόριο, καθώς και εργασίες που αφορούν τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων.
Κ ά ποιες μορφές αυτοματισμού θα απαιτούν δεξιότητες και θα αυξήσουν την
παραγωγικότητα των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ θα μειώσουν τις
ανάγκες απασχόλησης για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης ή εργασίες ρουτίνας,
όπως υπάλληλοι αρχειοθέτησης ή εργαζόμενοι σε γραμμή παραγωγής.
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4. Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η αυτοματοποίηση δεν θα συμβεί μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχουν πέντε σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν τον ρυθμό και την έκταση της
υιοθέτησής της.
Πρώτον, η τεχνική της βιωσιμότητα, δεδομένου ότι η τεχνολογία πρέπει
να εφευρεθεί, να ενσωματωθεί και να προσαρμοστεί σε λύσεις οι οποίες θα
αυτοματοποιούν συγκεκριμένες εργασίες.
Η τεχνολογία πρέπει να εφευρεθεί, να ολοκληρωθεί και να προσαρμοστεί σε μορφή λύσεων οι οποίες θα αυτοματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η εφαρμογή στον χώρο εργασίας μπορεί να συντελεστεί μόνο
όταν τα μηχανήματα φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης, ανάλογα με τις ικανότητες που χρειάζονται για να εκτελεστούν αυτές οι ειδικές
δραστηριότητες.
Αν και οι μηχανές είναι ήδη σε θέση να εκτελέσουν εργασίες με τον ίδιο
τρόπο όπως οι άνθρωποι, ή και καλύτερα, εργασίες όπως η ανάκτηση πληροφοριών, οι αδρές κινητικές δεξιότητες, καθώς και ο προγραμματισμός,
σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρξουν περισσότερες τεχνολογικές
εξελίξεις.
Δεύτερον, το κόστος για να αναπτυχθεί, να εγκατασταθεί και να αρχίσει
να χρησιμοποιείται, το οποίο επηρεάζει κατά περίπτωση την υιοθέτησή της
σε επιχειρηματικό επίπεδο. Το κόστος της αυτοματοποίησης επηρεάζει την
υιοθέτησή της σε επιχειρηματικό επίπεδο. Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνολογιών αυτοματισμού απαιτούνται κεφάλαια.
Τρίτον, η δυναμική της αγοράς εργασίας, όπου συνεκτιμάται η προσφορά,
η ζήτηση και το κόστος της ανθρώπινης εργασίας ως εναλλακτική επιλογή
της αυτοματοποίησης. Η ποιότητα (οι δεξιότητες), η ποσότητα, καθώς και η
παροχή, η ζήτηση και το κόστος της ανθρώπινης εργασίας ως εναλλακτική
πρόταση καθορίζουν τελικά ποιες δραστηριότητες θα αυτοματοποιηθούν.
Για παράδειγμα, αν πάρουμε ως βάση την υπάρχουσα τεχνολογία, η κουζίνα
των εστιατορίων προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτοματοποίηση σε ποσοστό
άνω του 75%. Η απόφαση όμως σχετικά με την υλοποίηση της τεχνολογίας
σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της τις αμοιβές των μαγείρων, οι οποίοι στις ΗΠΑ κερδίζουν κατά μέσο όρο 11 δολάρια την ώρα, αλλά
και την πληθώρα ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν ως μάγειροι με αυτή
την αμοιβή. Η δυναμική της αγοράς εργασίας επίσης διαφέρει ανάλογα με
τη χώρα και ακολουθεί όχι μόνο την εξέλιξη των δημογραφικών δεδομένων
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και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν την προσφορά εργασίας αλλά και τις
διαφορετικές αμοιβές. Η αυτοματοποίηση του τομέα της μεταποίησης πιθανότατα να συμβεί συντομότερα σε χώρες όπου οι αμοιβές είναι υψηλές,
όπως στη βόρεια Αμερική και τη δυτική Ευρώπη, απ’ ό,τι στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Επίσης, τα αποτελέσματα της
αυτοματοποίησης θα ασκήσουν κάποια μορφή επίδρασης στις δεξιότητες
που απαιτούνται και στην προσφορά. Για παράδειγμα, αν εργαζόμενοι με
μέσο εισόδημα, όπως οι υπάλληλοι γραφείου και οι εργάτες εργοστασίου,
μετακινηθούν εξαιτίας της αυτοματοποίησης της δραστηριότητάς τους, θα
μπορούσαν πιθανόν να βρεθούν σε επαγγέλματα χαμηλότερης αμοιβής,
αυξάνοντας έτσι την προσφορά και εν δυνάμει συμπιέζοντας τις αμοιβές. Είναι επίσης πιθανόν να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να επανακαταρτιστούν,
ώστε να διεκδικήσουν θέσεις υψηλότερων δεξιοτήτων, καθυστερώντας έτσι
την επανένταξή τους στο εργατικό δυναμικό, μειώνοντας προσωρινά κατ’
αυτόν τον τρόπο την προσφορά εργασίας.
Τέταρτον, τα οικονομικά οφέλη στα οποία μπορούμε να συμπεριλάβουμε
την αύξηση της παραγωγής και την καλύτερη ποιότητα, καθώς και την εξοικονόμηση του κόστους εργασίας. Πέραν της εξοικονόμησης του κόστους
εργασίας, μια επιχείρηση η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοματοποίησης
ορισμένων δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα οφέλη απόδοσης, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και την
υψηλότερη ποιότητα, συνιστώσες που ορισμένες φορές είναι υπεράνω του
οφέλους.
Πέμπτον, ακόμη και αν η υλοποίησή της έχει λόγους ύπαρξης για επιχειρηματικούς σκοπούς, ο βαθμός υιοθέτησής της θα επηρεαστεί από το κατά
πόσον γίνεται αποδεκτή σε ρυθμιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Ακόμη και όταν
η υλοποίηση της αυτοματοποίησης έχει λόγο ύπαρξης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, ο ρυθμός υιοθέτησής της επηρεάζεται από συγκυριακούς
και σημαντικούς παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, οι αντιδράσεις των
χρηστών. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας απαιτεί χρόνο για πολλούς λόγους.
Η στροφή των κεφαλαίων σε αυτές τις νέες τεχνολογίες απαιτεί χρόνο και το
ίδιο ισχύει για τις αλλαγές στις διαδικασίες οργάνωσης και στις πρακτικές για
να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες.
Η αναδιαμόρφωση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των οικοσυστημάτων μπορεί να είναι επίπονη και ενδέχεται να απαιτεί και αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου. Οι κυβερνητικές πολιτικές ενδέχεται να επιβραδύνουν την
υιοθέτησή τους και οι διάφοροι κλάδοι μπορεί να προχωρήσουν με διαφορετικό ρυθμό ο καθένας.
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Οι αλλαγές όσον αφορά τις εργασίες που εκτελούν τα άτομα απαιτούν
κι αυτές χρόνο ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργός αντίσταση. Ειδικά στην περίπτωση της αυτοματοποίησης, τα άτομα ενδέχεται
να μην αισθανθούν άνετα, καθώς θα έρθουν απέναντι σε έναν νέο κόσμο,
όπου οι μηχανές θα αντικαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή και σχέση,
ιδιαίτερα όταν αυτό συμβεί σε ένα περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με την
ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, όπως, για παράδειγμα, σε ένα νοσοκομείο ή σε
κάποιο χώρο όπου οι μηχανές θα λαμβάνουν κρίσιμες ζωτικές αποφάσεις
όπως στην οδήγηση. Ύστερα από δεκαετίες οι μετακινήσεις του εργατικού
δυναμικού, τις οποίες ενδεχομένως θα προκαλέσουν οι τεχνολογίες αυτοματισμού, ίσως να είναι παρόμοιου μεγέθους με αυτές που έλαβαν χώρα στις
ανεπτυγμένες χώρες λόγω των αλλαγών που έλαβαν χώρα εξαιτίας της τεχνολογίας και οι οποίες απομάκρυναν το εργατικό δυναμικό από τη γεωργία
κατά τον 20ό αιώνα.
Οι αλλαγές αυτές δεν επέφεραν μακροχρόνια, μαζική ανεργία, διότι συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία νέων μορφών εργασίας, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα κατά πόσο θα επαναληφθεί αυτό το ιστορικό προηγούμενο. Η ανάλυσή μας όμως δείχνει ότι η πρωταρχική ανάγκη των ανθρώπων ως εργατικό δυναμικό δεν πρόκειται να πάψει να
υφίσταται. Πιστεύουμε ότι μόνο εφόσον οι άνθρωποι συνεχίσουν να δουλεύουν
μαζί με τα μηχανήματα, θα υπάρξει συνολικό όφελος σε επίπεδο παραγωγικότητας, τέτοιο που έχει ανάγκη η οικονομία και που θα δώσει νέες δυνατότητες στον
άνθρωπο.
Θα χρειαστούν δεκαετίες έως ότου ο αυτοματισμός υιοθετηθεί σε ευρύτατη
κλίμακα, αλλάζοντας καθοριστικά τα μέχρι τώρα δεδομένα στην απασχόληση.
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αυτοματισμό και στα ρομπότ
Στο σημείο αυτό έχει σημασία να εξετάσουμε τη στάση των Ευρωπαίων
πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης, του αυτοματισμού, της νέας ψηφιακής πραγματικότητας και των συνεπειών τους. Όπως
είδαμε παραπάνω, ένας από τους τέσσερις παράγοντες που θα κρίνουν την
εξέλιξη του αυτοματισμού είναι η κοινωνική αποδοχή.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ειδικό ευρωβαρόμετρο, που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2017.10

Μεταξύ άλλων σημαντικών στοιχείων της έρευνας, οι Ευρωπαίοι πολίτες
θεωρούν την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση κυρίως ως ευκαιρία, αλλά
απαιτούν επενδύσεις για καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες Διαδικτύου, καθώς
και αποτελεσματική δημόσια πολιτική, που θα συνοδεύει τις αλλαγές, ιδίως σε
τομείς όπως η απασχόληση, η ιδιωτική ζωή και η προσωπική υγεία. Τα αποτε10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attitudes-towards-impactdigitisation-and-automation-daily-life
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λέσματα δείχνουν επίσης ότι όσο περισσότεροι οι πολίτες ενημερώνονται ή
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να έχουν
θετική γνώμη γι’ αυτές και να τις εμπιστεύονται.
Το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πιο πρόσφατες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, 67% στην ποιότητα ζωής
τους και 64% στην κοινωνία.
Οι στάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στα ρομπότ και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι γενικά θετικές (61%). Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι τα ρομπότ είναι απαραίτητα, δεδομένου ότι μπορούν να
κάνουν πολύ σκληρές ή υπερβολικά επικίνδυνες εργασίες (84%), ενώ το 68%
συμφωνούν ότι τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι θετική εξέλιξη για την
κοινωνία, επειδή βοηθούν τους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους ή και να
εκτελούν καθημερινές εργασίες στο σπίτι.
Γενικά, οι θετικές απόψεις είναι υψηλότερες μεταξύ των ερωτηθέντων
που έχουν ακούσει, διαβάσει ή δει κάτι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη
τους τελευταίους 12 μήνες απ’ ό,τι δεν έχουν (75% έναντι 49%).
Οι ερωτηθέντες όμως ανησυχούν για τον αντίκτυπο των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση: Το 74% των ερωτηθέντων αναμένει ότι
λόγω της χρήσης ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης θα εξαφανιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας από εκείνες που θα δημιουργηθούν. Το 72% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα ρομπότ κλέβουν θέσεις απασχόλησης. Το 44% των
ερωτηθέντων που εργάζονται προς το παρόν πιστεύει ότι η τρέχουσα εργασία τους θα μπορούσε τουλάχιστον να γίνει εν μέρει με ρομπότ ή με τεχνητή
νοημοσύνη.
Παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ρομπότ στο σπίτι ή στην εργασία (85%), περισσότερο από το ένα
τρίτο των ερωτηθέντων λένε ότι θα ένιωθαν άνετα να τους βοηθήσουν στη
δουλειά (35%) και να παραλάβουν αγαθά ή ένα ρομπότ (35%).
Πάνω από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων αισθάνεται άνετα με το να
έχουν ρομπότ για να τους παρέχουν υπηρεσίες και συντροφικότητα όταν θα
νιώθουν αδύναμοι ή θα είναι ηλικιωμένοι (26%) ή με την άσκηση ιατρικής
λειτουργίας από ρομπότ (26%), ενώ το 22% θα ένιωθε άνετα να είναι σε αυτοκίνητο χωρίς οδηγό.
Συνολικά, το 88% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνολογίες που απαιτούν προσεκτική διαχείριση εκ
μέρους των κατασκευαστών, των αρμόδιων φορέων, της πολιτείας ως προς
τη χρήση τους. Μια ελαφρά φοβική στάση, αλλά παράλληλα ρεαλιστική και
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ισορροπημένη, αν συνυπολογίσουμε τον βαθμό γνώσης/άγνοιας των πολιτών επί του θέματος.
Άρα συνεκτιμώντας όλους αυτούς τους παράγοντες, εκτιμούμε ότι θα χρειαστούν δεκαετίες μέχρις ότου εξελιχθεί πλήρως ο αυτοματισμός και επηρεάσει
την εργασία στη σημερινή της μορφή.
Αν και σε μακροοικονομικό επίπεδο τα αποτελέσματα της αυτοματοποίησης ενδέχεται να μη γίνουν γρήγορα εμφανή σε ολόκληρους κλάδους της
οικονομίας, μπορεί να ισχύσει το αντίθετο σε επίπεδο μικροοικονομίας για
συγκεκριμένους εργαζόμενους, οι δραστηριότητες των οποίων θα αυτοματοποιηθούν ή για μια εταιρεία η οποία βρίσκεται σε έναν κλάδο που έχει αλλάξει δραματικά επειδή οι ανταγωνιστές κάνουν χρήση του αυτοματισμού.
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6. Υπάρχει κίνδυνος τα ρομπότ
να «κλέψουν» δουλειές;
Στο έργο του Μέτρηση των δυνατοτήτων αυτοματοποίησης του χώρου εργασίας σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, ο Τσέχος συγγραφέας Karel Capek επινόησε την λέξη «ρομπότ» σχεδόν πριν από έναν αιώνα, σε ένα έργο του 1920
για τα εργοστασιακά ανδροειδή (μηχανικοί εργάτες με μορφή ανθρώπων),
όπου καθένα εκτελούσε την εργασία 2½ ανθρώπων με απειροελάχιστο κόστος. Έκτοτε η επιστημονική φαντασία έχει γίνει επιχειρηματική και απτή
πραγματικότητα.
Όμως, αν ήταν όντως ιστορικά αλλά και βιωματικά αλήθεια για την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια ότι ο αυτοματισμός αποτελεί αιτία συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας, το λογικό συμπέρασμα θα ήταν επαναστατικό για τη
συνολική αντίληψή μας για τον πολιτισμό!
Αν και σήμερα λοιπόν η συζήτηση σχετικά με την αυτοματοποίηση έχει
εστιάσει στην ενδεχόμενη μαζική απώλεια θέσεων απασχόλησης, βασιζόμενη στην υπόθεση του πλεονάσματος ανθρώπινης εργασίας, η παγκόσμια
οικονομία στην πραγματικότητα θα χρειαστεί κάθε ικμάδα ανθρώπινης εργασίας πέραν των ρομπότ για να ξεπεράσει τη γήρανση του πληθυσμού τόσο στις
αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με άλλα λόγια, είναι πιο
πιθανόν να υπάρξει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και όχι έλλειψη εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση ευρύτατης εφαρμογής του αυτοματισμού.
Όμως αυτό που σίγουρα θα αλλάξει είναι η φύση της εργασίας. Καθώς οι διαδικασίες θα διαφοροποιούνται, λόγω του αυτοματισμού των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, τα άτομα θα εκτελούν δραστηριότητες συμπληρωματικές
της εργασίας των μηχανών (και αντιστρόφως). Η μετακίνηση αυτή θα αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, τη δομή και τις βάσεις του
ανταγωνισμού εντός των κλάδων της βιομηχανίας, αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα.
Τα οφέλη από την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να είναι προφανή και
για κάποιους να είναι σαφή, αλλά εκφράζονται και ανησυχίες για το μέλλον
της ανθρώπινης εργασίας και απασχόλησης. Εάν πράγματι οι μηχανές συνεχίζουν να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους πέρα από τα ανθρώπινα επίπεδα,
μια αυτονόητη ερώτηση που τίθεται είναι αν τα μηχανήματα θα θέσουν σε
κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων και θα μειώσουν την απασχόληση. Μια τέτοια ανησυχία δεν είναι νέα, αλλά στην πραγματικότητα χρονολο24
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γείται από τη δεκαετία του 1930, όταν ο John Maynard Keynes θεώρησε τη
θεωρία της «τεχνολογικής ανεργίας».
Σε γενικές γραμμές, η αυτοματοποίηση επηρεάζει την απασχόληση με δύο
αντίθετους τρόπους:
• Αρνητικά, με άμεση εκτόπιση των εργαζομένων από εργασίες που είχαν
(αποτέλεσμα μετατόπισης).
• Θετικά, αυξάνοντας τη ζήτηση εργασίας σε άλλες βιομηχανίες ή θέσεις
εργασίας που προκύπτουν λόγω αυτοματοποίησης (αποτέλεσμα παραγωγικότητας).
Ας έχουμε υπόψη μας ότι η συζήτηση αυτή είναι ένα νόμισμα με δύο
όψεις. Από τη μία, έχει την απώλεια θέσεων απασχόλησης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα για μια επαγγελματική ομάδα, π.χ. οδηγοί, από την άλλη, έχει
την αύξηση της παραγωγικότητας που λόγω της τεχνολογίας θα παρουσιάσει άνοδο δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Μόνο που αυτό δεν
θα απαλύνει τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες, καθώς θα χρειαστεί χρόνος και
μεθοδική δουλειά εκ μέρους των κυβερνήσεων.
Έτσι, το πραγματικό ερώτημα είναι ποια από τις δύο επιδράσεις θα κυριαρχήσει την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης. Πριν ασχοληθούμε με αυτή την ερώτηση, ας επιστρέψουμε
εγκαίρως στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Μερικές ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων αναφέρονται από το The Economist:11
yy Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το ποσό του υφάσματος που ένας
υφαντής/τρια στην Αμερική θα μπορούσε να παραγάγει σε μία ώρα αυξήθηκε κατά 50%, ενώ το ποσοστό εργασίας που απαιτείτο ανά υφάδι
υφάσματος μειώθηκε κατά 98%. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ότι το
ύφασμα έγινε φθηνότερο και η ζήτηση αυξήθηκε. Αυτό δημιούργησε
τέσσερις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα.
yy Η εισαγωγή αυτοκινήτων στην καθημερινή ζωή οδήγησε σε μείωση των
θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τα άλογα. Ωστόσο, προέκυψαν νέοι
βιομηχανικοί κλάδοι με θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση. Δεν ήταν
μόνο ότι η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία μεγάλωσε γρήγορα, αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν επίσης σε διάφορους τομείς λόγω του αυξανόμενου
αριθμού οχημάτων στους δρόμους. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν
νέες θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες των μοτέλ και των fast food, που
11 https://www.economist.com/news/special-report/21700758-will-smarter-machines-cause-mass-unemployment-automation-and-anxiety.
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προέκυψαν ως ανάγκη για να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς φορτηγών,
που, ειρήσθω εν παρόδω, θα είναι οι πρώτοι που τώρα θα πληγούν από
την αυτόματη οδήγηση χωρίς οδηγό.
Έτσι, οι προηγούμενες περιπτώσεις υποδηλώνουν ότι βραχυπρόθεσμα
μπορεί να κυριαρχεί το φαινόμενο της ανεργίας και της μετατόπισης της
απασχόλησης, όμως μακροπρόθεσμα, όταν οι αγορές και η κοινωνία προσαρμοστούν, το αποτέλεσμα της παραγωγικότητας κυριαρχεί και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.
Ας δούμε κάποιες πιο σύγχρονες ως προς εμάς περιπτώσεις επηρεασμού
της απασχόλησης από την τεχνολογία, πάλι μέσα από τον The Economist:
yy Η εισαγωγή λογισμικού ικανού να αναλύσει μεγάλους όγκους νομικών
εγγράφων μείωσε το κόστος της αναζήτησης, αλλά αύξησε τη ζήτηση γι’
αυτό. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των νομικών υπαλλήλων (οι οποίοι πριν
από την εισαγωγή του λογισμικού χρειάζονταν για να αναζητήσουν τα
νομικά έγγραφα με πιο χρονοβόρο τρόπο) αυξήθηκε κατά 1,1% κατά
μέσο όρο ετησίως μεταξύ του 2000 και του 2013, αντί να μειωθεί λόγω
μετατόπισης.
yy Οι αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) αναμένονταν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των τραπεζικών υπαλλήλων αναλαμβάνοντας μερικές
από τις συνήθεις εργασίες τους. Πράγματι, στις ΗΠΑ ο μέσος αριθμός
τους μειώθηκε από 20 ανά κατάστημα το 1988 σε 13 το 2004. Όμως, αυτό
μείωσε επίσης το κόστος λειτουργίας ενός τραπεζικού καταστήματος,
επιτρέποντας στις τράπεζες να ανοίξουν περισσότερα υποκαταστήματα
ως απάντηση στη ζήτηση των πελατών. Ο αριθμός των καταστημάτων
των τραπεζών αυξήθηκε κατά 43% την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα ο
συνολικός αριθμός των εργαζομένων να αυξηθεί.
Επομένως, ακόμη και σε πιο πρόσφατα παραδείγματα, βλέπουμε ότι η
τεχνολογία οδηγεί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, με τρόπο που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από λίγες δεκαετίες.
Πρέπει να αναμένουμε ότι ο αντίκτυπος της ΑΠ στην απασχόληση θα
ακολουθήσει παρόμοια πρότυπα; Μάλλον όχι. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο της
McKinsey εκτιμά ότι, σε σύγκριση με τη Βιομηχανική Επανάσταση του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, η εισδοχή της τεχνολογίας
στην κοινωνία συμβαίνει δέκα φορές πιο γρήγορα και είναι 300 φορές μεγαλύτερη ως προς τον αντίκτυπό της.12
12 http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trends.
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Αυτή η πολύ ταχεία τεχνολογική πρόοδος στην εποχή του AI εγείρει το
ερώτημα: «Θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά;»
Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα με σαφή και πειστικό
τρόπο. Εξετάζοντας τις πρόσφατες έρευνες και τις οικονομικές αναλύσεις,
διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς τον αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στην απασχόληση.
Οι Acemoglu και Restrepo ασχολούνται με τα βιομηχανικά ρομπότ («μηχανή αυτόματα ελεγχόμενη, επαναπρογραμματιζόμενη και πολλαπλών χρήσεων») που εκτελούν εργασίες όπως η συγκόλληση, η βαφή, η συναρμολόγηση, η διακίνηση υλικών ή η συσκευασία. Έτσι, οι μηχανές που «έχουν έναν
μοναδικό σκοπό δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν για να εκτελούν
άλλα καθήκοντα ή/και να απαιτούν έναν ανθρώπινο χειριστή» δεν εμπίπτουν στον ορισμό αυτό των βιομηχανικών ρομπότ.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής
σχετικά με τα βιομηχανικά ρομπότ την εποχή μετά το 1990, οι συγγραφείς
αναφέρουν ότι η Ευρώπη εισήγαγε περισσότερα ρομπότ στην αγορά εργασίας της από τις ΗΠΑ. Στις ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση ρομπότ άρχισε κοντά στα 0,6 ρομπότ ανά χίλιους εργαζόμενους στις αρχές της δεκαετίας του
1990 και αυξήθηκε ραγδαία σε 2,6 ρομπότ ανά χίλιους εργαζόμενους στα
τέλη της δεκαετίας του 2000. Στις ΗΠΑ η χρήση του ρομπότ είναι χαμηλότερη,
αλλά ακολουθεί παρόμοια τάση. Ξεκίνησε κοντά στα 0,4 ρομπότ ανά χίλιους
εργαζόμενους στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αυξήθηκε ταχύτατα
σε 1,4 ρομπότ ανά χίλιους εργαζόμενους στα τέλη της δεκαετίας του 2000.13
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα επιπλέον ρομπότ
ανά χίλιους εργαζόμενους μειώνει τον δείκτη απασχόλησης των ΗΠΑ κατά
0,18-0,34% και τους μισθούς κατά 0,25-0,5%, ενώ η βιομηχανία που επηρεάζεται περισσότερο από τον αυτοματισμό είναι η κατασκευαστική.
Οι Frey και Osborne (2013) προβλέπουν ότι περίπου το 47% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ είναι ευάλωτο στην αυτοματοποίηση τα επόμενα 20 χρόνια. Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι οι νέες τεχνολογικές
εξελίξεις θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις κυρίως σε εργαζόμενους χαμηλής
ειδίκευσης και χαμηλού μισθού, δεδομένου ότι οι εργασίες που προηγουμένως ήταν δύσκολο να πέσουν στον ιστό του αυτοματισμού, όπως οι υπηρεσίες, καθίστανται ευάλωτες στην τεχνολογική πρόοδο.14
13 http://www.nber.org/papers/w23285.
14 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.
pdf.
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Ο Bowles (2014) επανέλαβε την εμπειρική άσκηση Frey και Osborne για
την Ευρώπη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το 54% των ευρωπαϊκών
θέσεων εργασίας διατρέχουν κίνδυνο εξαιτίας της αυτοματοποίησης.15
Οι Chui, Manyika και Miremadi (2015) εκτιμούν ότι το 45% των εργασιακών δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν χρησιμοποιώντας την ήδη υπαρκτή τεχνολογία. Εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
θα φτάσουν στο μέσο επίπεδο ανθρώπινων επιδόσεων, ένα επιπλέον 13%
των εργασιακών δραστηριοτήτων στην οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε να
αυτοματοποιηθεί. Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι ακόμη και τα υψηλότερα
αμειβόμενα επαγγέλματα στην οικονομία, όπως οι οικονομικοί διευθυντές,
οι γιατροί και τα ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των CEOs, διαθέτουν σημαντικό όγκο δραστηριοτήτων που μπορεί να αυτοματοποιηθεί.16
Υπάρχουν άλλες μελέτες που βρίσκουν πολύ μικρότερο τον αντίκτυπο
του αυτοματισμού και της AI (artificial intelligence) στην απασχόληση. Οι
Arntz, Gregory και Zierahn (2016) προβλέπουν ότι κατά μέσο όρο στις 21
χώρες του ΟΟΣΑ μόνο το 9% των θέσεων εργασίας είναι αυτοματοποιημένες.17
Η διαφορά ανάμεσα στις διάφορες μελέτες έχει να κάνει με το εξής: Κάποιοι μελετητές επικεντρώνονται σε ολόκληρα επαγγέλματα και όχι σε μεμονωμένες εργασίες όταν εκτιμούν τον κίνδυνο αυτοματισμού. Ακόμη και
αν ορισμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν σημαντικό μέρος εργασιών
που είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν. Αντίθετα, άλλοι, όπως οι Arntz,
Gregory και Zierahn, υιοθετούν μια προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται
στον κίνδυνο συγκεκριμένων εργασιών που μπορεί να αυτοματοποιηθούν.
Αυτό μειώνει δραστικά τον εκτιμώμενο αντίκτυπο της αυτοματοποίησης.
Όλες αυτές οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην επίδραση του αυτοματισμού στην απασχόληση. Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο δύσκολο να ερευνηθεί είναι να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Κάτι
τέτοιο θα απαιτούσε την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων στην αγορά με
βάση ακριβείς υποθέσεις σχετικά με τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, βιομηχανιών κτλ., και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει! Ποιος θα είχε
σκεφτεί πριν από 20 χρόνια ότι με τα smartphones θα μπορούσαμε να εκτε15 http://bruegel.org/2014/07/chart-of-the-week-54-of-eu-jobs-at-risk-of-computerisation/.
16 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation.
17 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-forjobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en?crawler=true.
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λέσουμε πολλές διαφορετικές εργασίες με μία συσκευή και ότι θα υπήρχαν
τεράστιες νέες αγορές συναφείς με τη λειτουργία τους;
Ακόμη και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας φαίνονται διαιρεμένοι σε
σχέση με τον αντίκτυπο του αυτοματισμού στην απασχόληση. Ο Smith και
ο Anderson (2014) ζήτησαν από 1.900 εμπειρογνώμονες την άποψη τους
για τον αντίκτυπο της AI στην απασχόληση μέχρι το 2025. Το ήμισυ (48%)
προβλέπει ένα μέλλον στο οποίο τα ρομπότ θα έχουν εκτοπίσει σημαντικό
αριθμό τόσο των «μπλε κολάρων», δηλαδή των χειρωνακτών εργατών, όσο
και των «λευκών κολάρων», δηλαδή επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών κτλ., με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία ότι αυτό θα οδηγήσει σε
τεράστιες αυξήσεις στην ανισότητα των εισοδημάτων. Το άλλο μισό (52%)
αναμένει ότι η τεχνολογία δεν θα μετατοπίσει περισσότερες θέσεις εργασίας
από εκείνες που θα δημιουργήσει μέχρι το 2025.
Η συμβίωση ανθρώπου-μηχανής
Από την ποιότητα και το βάθος της συνεργατικής σχέσης που θα αναπτύξουν
οι άνθρωποι και οι μηχανές θα εξαρτηθεί το βάθος, η ταχύτητα και το εύρος
των αλλαγών στην παραγωγή και την απασχόληση. Η ποιότητα της σχέσης
θα εξαρτηθεί από δύο προσεγγίσεις, που όμως δεν έχουν πλήρως αποκαλύψει ακόμα το εύρος των πιθανών δυνατοτήτων τους και φαινομενικά, αν και
αντίθετες μεταξύ τους, είναι «προγραμματισμένες» να συνδυαστούν:
1. Η αντίληψη του διαφορετικού περιβάλλοντος εργασίας: Τα περισσότερα συστήματα αυτοματισμού της παραγωγής στερούνται ευελιξίας. Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων διαθέτουν βιομηχανικά ρομπότ
για την τοποθέτηση τζαμιών στα αυτοκίνητα. Η τοποθέτηση όμως τζαμιού
κατόπιν μιας ζημιάς από το συνεργείο γίνεται από ειδικό τεχνικό και όχι από
ρομπότ. Γιατί; Επειδή η αλλαγή του παλιού τζαμιού, η τοποθέτηση του νέου
και η διαδικασία που απαιτείται για την αντικατάσταση χρειάζεται μεγαλύτερη συνδυαστική προσαρμοστικότητα (real time adaptability), την οποία
διαθέτει η τέχνη του ειδικού από την τυποποιημένη δουλειά ρουτίνας του
ρομπότ. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στη γραμμή παραγωγής και την επιτόπου διόρθωση υπογραμμίζει εμφατικά τον ρόλο της ευελιξίας και της
προσαρμοστικότητας στις διαφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις. Τη στιγμή
λοιπόν που οι μηχανές «βραχυκυκλώνουν» μπροστά στην αυτενέργεια που
χρειάζεται η αλλαγή των συνθηκών, οι μηχανικοί του συνεργείου απλοποιούν τις απαιτήσεις και κάνουν τις μηχανές υποβοηθητικές της δικής τους
απόφασης. Όμως η αδυναμία –ακόμα – των μηχανών να ξεπερνούν τα εμπό29
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δια της αυτενέργειας δεν τις εμποδίζει από το να λειτουργούν επικουρικά
όπου χρειάζεται. Μεγάλες εταιρείες πωλήσεων, όπως η Amazon, η Zappos
και η Staples, διαθέτουν τεράστιους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων
τους, όπου τα προϊόντα συσκευάζονται και τοποθετούνται ξεχωριστά για
να διατεθούν στο εμπόριο. Στις αποθήκες αυτές εργάζονται δεκάδες ικανοί
εργάτες, οι οποίοι γνωρίζουν πού βρίσκεται και η τελευταία καρφίτσα. Εντοπίζουν, συλλέγουν, βάζουν ετικέτες στα προϊόντα που πρέπει να αποσταλούν. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια βιώσιμη και με προσιτό
κόστος αυτοματοποιημένη διαδικασία αντικατάστασης των εργατών. Οι
απαιτήσεις ευελιξίας, αναγνώρισης και συντονισμού είναι ως τώρα αναντικατάστατες. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας των αποθηκών
έχει ήδη αυτοματοποιηθεί. Η εταιρεία Kiva systems, μια ρομποτική start up
με αντικείμενο τη λειτουργία χώρων αποθήκευσης, που εξαγοράστηκε από
την Amazon το 2012, έχει εντάξει τα ρομπότ στις συνθήκες του εργασιακού
περιβάλλοντος των χώρων αποθήκευσης προϊόντων με επιτυχία. Η εταιρεία
έχει ένα πρόγραμμα αποστολής αντικειμένων το οποίο κινητοποιεί έναν μικρό στρατό από ρομπότ που λειτουργούν συνεργαζόμενα με τους ανθρώπους στην αποθήκευση, στην τυποποίηση και στον έλεγχο των εμπορευμάτων. Τα ρομπότ μεταφέρουν τις παλέτες με τα προϊόντα και τα τοποθετούν
στα ράφια διαγράφοντας μια προδιαγεγραμμένη και προγραμματισμένη
πορεία μέσα στον χώρο. Από εκεί ο μεταφορέας-υπάλληλος, καθοδηγούμενος από λέιζερ του λογισμικού της εταιρείας, θα μεταφέρει τα προϊόντα
που έχουν επιλεγεί για τη μεταφορά σε πλοία ή άλλα μέσα. Η ανθρώπινη
παρουσία είναι ακόμα απαραίτητη σε αυτό το ημιαυτοματοποιημένο περιβάλλον. Μόνο εργάτες χειρίζονται εμπορεύματα, τα ρομπότ αρκούνται στη
μεταφορά τους με παλέτες και ειδικά ράφια. Για πόσο ακόμα όμως οι μηχανές θα περιορίζονται σε αυτόν τον ρόλο παραμένει άγνωστο. Τα παραπάνω
παραδείγματα με το τζάμι του αυτοκινήτου και τους χώρους αποθήκευσης
υπογραμμίζουν την προαιώνια μοναδικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος,
φύσει ικανό ον να προσαρμόζεται, να λύνει προβλήματα με κρίση και αξιολόγηση, διαθέτει άπειρη ευελιξία στις επιλογές του. Οι μηχανές δεν διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά αποκτούν άλλες δεξιότητες, όπως δύναμη, ταχύτητα, ακρίβεια, προσαρμογή στις εντολές. Το μέλλον δεν απαιτεί
υποκατάσταση, ούτε ανθρωποειδή ρομπότ. Το μέλλον ζητά συνεργασία.
2. Η δυνατότητα της μηχανής να μαθαίνει (Machine learning): Το παράδοξο με
τη δυνατότητα της μάθησης ή αυτομάθησης από τις μηχανές είναι ότι συνιστά μια αντίφαση με αυτό που παραπάνω παρουσιάσαμε ως αποκλειστι30
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κή ανθρώπινη δυνατότητα. Την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να προσαρμόζεται αποκλειστικά στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας. Όμως
αυτό το παράδοξο είναι που κάνει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση πραγματικά καινοφανή περίοδο στην ιστορία μας. Η δυνατότητα των μηχανών να
μαθαίνουν είναι μια απλή ιδέα, που συνίσταται στη σύνθεση στατιστικών
δεδομένων και επαγωγικής ανάλυσης για την παραγωγή των καλύτερων πιθανών επιλογών στις περιπτώσεις που οι τυπικοί κανόνες μιας διαδικασίας
δεν είναι γνωστοί. Με άλλα λόγια, όπου οι προγραμματιστές π.χ. δεν είναι σε
θέση να προγραμματίσουν μια μηχανή να μιμηθεί μια πράξη ή μια απόφαση
ακολουθώντας σαφείς κανόνες ενός κώδικα (κανόνες διαδικασίας), μπορούν
να προγραμματίσουν τη μηχανή να εκτελέσει την εντολή μόνη της, αφού
πρώτα «μελετήσει» παραδείγματα εκτέλεσης της ίδιας της εντολής προηγουμένως από άλλους. Οι αλγόριθμοι που θα προκύπτουν από τη συνεχή
εξάσκηση της μηχανής μπορούν θεωρητικώς να διευκολύνουν τις μηχανές
να ολοκληρώσουν εργασίες που αποτελούσαν απαγορευτικές προκλήσεις
για εκείνες όσο οι διαδικασίες ήταν προδιαγεγραμμένες και οι εντολές ανεπαρκείς. Ας εξετάσουμε τι σημαίνει στην πράξη machine learning μέσα από
το παράδειγμα της οπτικής ταυτοποίησης μιας καρέκλας.18 Εφαρμόζοντας
τις τυπικές εντολές, ένας προγραμματιστής θα «φόρτωνε» τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καρέκλας στον υπολογιστή της μηχανής, μπράτσα, πλάτη
κτλ. Κατόπιν θα έδινε την εντολή να αναγνωρίσει η μηχανή μια καρέκλα.
Αλλά έχοντας δώσει ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την ταυτοποίηση του
αντικειμένου, δεσμεύει την αναγνώρισή του ως προς όλα τα χαρακτηριστικά, τα οποία έτσι κρίνονται αναγκαία, τη στιγμή που μπορεί κάλλιστα μια
καρέκλα να… είναι καρέκλα χωρίς να έχει μπράτσα ή πλάτη. Αν η εντολή
χαλαρώσει ως προς τα κριτήρια και απαιτήσει π.χ. την αναγνώριση ως καρέκλα για αντικείμενα που δεν έχουν πλάτη, τότε θα περιελάμβανε και αντικείμενα που δεν είναι καρέκλες, όπως π.χ. το τραπέζι. Το παράδειγμα αυτό
θα ήταν παντελώς άχρηστο και χαζό για ένα παιδί του νηπιαγωγείου. Τι είναι
όμως αυτό που κάνει το παιδί να ταυτοποιεί με ευκολία την καρέκλα, όσα
κριτήρια κι αν αλλάξουν ως προς την επιλογή; Αυτό δεν το γνωρίζουμε και
αυτό ακριβώς συνιστά το λεγόμενο «παράδοξο του Πολάνυι», που συνίσταται στη φράση «Γνωρίζουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να εξηγήσουμε». Η δυνατότητα των μηχανών να εκπαιδεύονται έρχεται ακριβώς
σε αυτό το σημείο ως μια νέα παράμετρος που ξεπερνά το συγκεκριμένο
πρόβλημα. Με τα εχέγγυα τεράστιων βάσεων δεδομένων της αληθινής γνώ18 David H. Autor, Polanyi’s Paradox and the Shape of Employment Growth,.
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σης –πιο συγκεκριμένα, ένα συνεχώς εμπλουτισμένο σετ με παραδείγματα
ταυτοποίησης αντικειμένων–, μια μηχανή θα μπορεί να εξελίξει στατιστικά
ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να συμπεράνει ποια χαρακτηριστικά συνιστούν μια καρέκλα κατά το μάλλον ή ήττον. Αυτή είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης. Μόλις η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, η μηχανή θα μπορεί να
αναγνωρίσει ως καρέκλα ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί και να διαφέρει
από το αρχικό που είχε καταχωρηθεί στη μνήμη της (διαφορετικό σχήμα,
υλικό, διαστάσεις κτλ.). Τι είναι αυτό άρα που κάνει συναρπαστική αυτή τη
διαδικασία εκμάθησης των μηχανών; Πολύ απλά, ότι δεν απαιτεί τη φυσική
παρουσία ενός αντικείμενου, που εν προκειμένω είναι η καρέκλα. Πρόκειται
για μια δυναμική τεχνική, η οποία έχει ως πρώτη ύλη μεγάλες βάσεις συνεχώς νέων δεδομένων, σημαντική ικανότητα επεξεργασίας και βέβαια εξελιγμένο software. Σήμερα έχουμε κάποιο απτό παράδειγμα machine learning;
Ναι, όποιος π.χ. χρησιμοποιεί Google Translate ή τη φωνητική εντολή στο
κινητό τηλέφωνο, μπορεί να διαπιστώσει τις δυνατότητες αλλά και τον πολύ
δρόμο που έχει ακόμη να διανύσει η τεχνολογία για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αφού τα λάθη είναι πολλά και συχνά παιδαριώδη. Αν
αναλογιστούμε όμως τις προεκτάσεις της εκπαίδευσης της μηχανής στην
αναγνώριση μιας καρέκλας. Σε τελική ανάλυση, αυτό που ορίζει μια καρέκλα είναι ο σκοπός της, ο οποίος είναι να αποτελεί κάθισμα για τον άνθρωπο.
Αυτή η αντίληψη του σκοπού του αντικειμένου απαγορεύει στον άνθρωπο
να θεωρήσει ως κάθισμα π.χ. ένα κωνοειδές σχήμα και είναι εξαιρετικά αδύνατον για μια μηχανή να προχωρήσει από την αναγνώριση του αντικειμένου
στην κατανόηση του σκοπού.
Υπό αυτή την έννοια, όσο και αν εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες
βαθιά διανοητικές επεξεργασίες θα μείνουν αποκλειστικό προνόμιο του είδους μας.
Ναι, πρέπει να μεριμνήσουμε για τις θέσεις απασχόλησης που θα χαθούν.
Κάποιοι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως βρουν άλλη δουλειά, καλύτερη, ίσως όχι. Θα χάσουν όσα επένδυσαν στον εαυτό τους. Για αυτές τις περιπτώσεις, η πολιτεία
πρέπει να οργανωθεί, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο. Το κύριο όμως
συμπέρασμα αυτού του κεφαλαίου –αλλά και της μελέτης συνολικά – είναι ότι πρέπει να βλέπουμε όλες τις βασικές επιπτώσεις κάθε οικονομικής
πολιτικής και εξέλιξης∙ τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις σε συγκεκριμένες
ομάδες και τις μακροπρόθεσμες σε όλους μας.
32
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7. Η θετική επίπτωση στην παραγωγικότητα
και στο ΑΕΠ
Η αυτοματοποίηση θα προκαλέσει σημαντικές μετακινήσεις στον χώρο της
εργασίας και θα μπορούσε να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων για δεξιότητες και της εργασίας, το οποίο ήδη υπάρχει κατ’ αναλογία στους εργαζόμενους υψηλών και χαμηλών δεξιοτήτων.
Η ανάλυση της McKinsey σχετικά με τις δυνατότητες αυτοματοποίησης θεωρεί ότι ορισμένα επαγγέλματα ίσως αυτοματοποιηθούν εν μέρει πριν να αυτοματοποιηθούν πλήρως, και αυτό θα μπορούσε να έχει διαφορετικές επιπτώσεις
για τους εργαζόμενους υψηλών ή χαμηλών δεξιοτήτων. Ειδικά για τους εργαζόμενους χαμηλών δεξιοτήτων, η διαδικασία αυτή ίσως συμπιέσει τις αμοιβές,
εκτός αν αυξηθεί η ζήτηση.19 Εντούτοις, αν εξετάσουμε τη μακροχρόνια προοπτική, σύμφωνα με όσα περιγράψαμε προηγουμένως οι μεγάλης κλίμακας ιστορικές δομικές αλλαγές στον χώρο εργασίας, εκεί όπου η τεχνολογία προκάλεσε
απώλεια θέσεων εργασίας, με την πάροδο του χρόνου συνοδεύτηκαν από τη
δημιουργία πολλών άλλων νέων θέσεων, δραστηριοτήτων και διαφορετικής
μορφής εργασία.
Η αυτοματοποίηση είναι μια σημαντική ευκαιρία στήριξης της ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα, και μάλιστα σε καιρούς όπου εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών οι προσδοκίες ανάπτυξης τίθενται υπό αμφισβήτηση.
Πράγματι, για να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, αντί να υπάρχει τεράστιο πλεόνασμα εργασίας, θα πρέπει όλοι να εργάζονται μαζί με τα ρομπότ.
Ο αυτοματισμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να κλείσει το χάσμα αύξησης του
ΑΕΠ, το οποίο προέκυψε από την πτώση του ρυθμού ανάπτυξης στους εργασιακά ενεργούς πληθυσμούς.
Τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν ζωηρή, και τούτο οφειλόταν στην αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, οι οποίες
συνέβαλαν με ίσα μερίδια η καθεμιά. Όμως η μείωση των γεννήσεων και η
γήρανση του πληθυσμού σε πολλές αναπτυγμένες και ορισμένες αναδυόμενες
οικονομίες σημαίνει ότι η απασχόληση στις περισσότερες χώρες θα φτάσει στο
ανώτατο επίπεδο μέσα σε 50 χρόνια.20
19 http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-fora-future-that-works?cid=other-eml-nsl-mgi-mck-oth-1702.
20 Global growth; Can productivity save the day in an aging world? McKinsey Global Institute,
January 2015.
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Η αναμενόμενη μείωση όσον αφορά το ποσοστό του εργασιακά ενεργού
πληθυσμού θα δημιουργήσει κενό στην οικονομική ανάπτυξη. Οι μισοί από
τους πόρους της οικονομικής ανάπτυξης των 50 τελευταίων χρόνων του περασμένου αιώνα θα χαθούν με τη γήρανση του πληθυσμού.
Ο αυτοματισμός μπορεί να εξισορροπήσει τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις δημογραφικές τάσεις. Αυτή η ένεση παραγωγικότητας θα μπορούσε να
συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία μεταξύ 0,8 και 1,4 % ετησίως στο ΑΕΠ.
Μέχρι το 2065 η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (G20),
δηλαδή το ισοδύναμο μιας αύξησης από 1,1 δις. έως 2,3 δις. στον αριθμό
των εργατών πλήρους απασχόλησης.
Η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί αφενός ότι τα έθνη που
γερνούν θα συνεχίζουν να ευημερούν και αφετέρου ότι αυτά που μεγαλώνουν
ταχύτατα θα λαμβάνουν επιπλέον στήριξη.
Η αυτοματοποίηση, ως μοναδικός παράγοντας, δεν επαρκεί για να επιτευχθεί μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Για να συμβεί
το τελευταίο, θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης της παραγωγικότητας, όπως ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών ή ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
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8. Πώς προετοιμαζόμαστε γι’ αυτές τις αλλαγές;
Ενώ για τις επιχειρήσεις τα οφέλη στην απόδοσή τους από την αυτοματοποίηση είναι σχετικά ξεκάθαρα, για τους λεγόμενους «λήπτες αποφάσεων»
τα πράγματα δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα, αν και μάλλον είναι προδιαγεγραμμένα.
Για τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικών λοιπόν η υιοθέτηση της αυτοματοποίησης μπορεί να αποτελέσει πεδίο άσκησης υπεύθυνης πολιτικής μακρόπνοου ορίζοντα, αρκεί να δράσουν μεθοδικά και έγκαιρα. Οι φορείς διαμόρφωσης
πολιτικών σε όλο τον κόσμο έχουν σοβαρά κίνητρα για να ενθαρρύνουν και να
διευκολύνουν την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτοματισμού, με στόχο να προωθήσουν και να στηρίξουν την παραγωγικότητα σε κάθε της έκφραση, δεδομένου ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προώθηση των στόχων οικονομικής
ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά με ποιο τρόπο θα στηρίξουν
την επανένταξη ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να
μετακινηθούν σε άλλες δραστηριότητες, έχοντας κατά νου πάντα ότι τα οικονομικά οφέλη της αυτοματοποίησης στο σύνολό τους εξαρτώνται από το κατά
πόσον οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν.
Η πρώιμη υιοθέτηση της αυτοματοποίησης θα πρέπει να έχει τη στήριξη πολιτικών τόσο σε επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο
υλοποίησής της. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν ενδύσεις στην
ανάπτυξη των ίδιων των τεχνολογιών, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και οι ψηφιακές υποδομές για να υποστηρίξουν την αυτοματοποίηση.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η εκβιομηχάνιση της Ευρώπης, όταν
εκατομμύρια αγρότες εγκατέλειψαν τη γεωργία και εντάχθηκαν στο εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας, βασίστηκε εν μέρει στην παράλληλη επέκταση ενός υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο προετοίμασε
τον πληθυσμό για τις απαιτήσεις της βιομηχανικής εποχής. Ομοίως, η βασική μεταβλητή της ψηφιακής οικονομίας είναι οι δεξιότητες που πρέπει να
αναπτύξουμε. Τα άτομα στον χώρο εργασίας θα χρειαστεί να μάθουν πώς να
εμπλέκονται πιο εκτεταμένα με τις μηχανές ως μέρος των δικών τους καθημερινών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, που
θα είναι σε ζήτηση στη νέα εποχή αυτοματισμού, και αυτό θα προκαλέσει
με τη σειρά του νέες καινοτομίες.21 Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την
21 http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-fora-future-that-works?cid=other-eml-nsl-mgi-mck-oth-1702.
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ικανότητα να εργάζονται μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον και την ικανότητα
να υπερβούν τη «λογική» επεξεργασία των υπολογιστών. Με άλλα λόγια, θα
χρειαστούν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές ικανότητες
υψηλού επιπέδου, η συναισθηματική νοημοσύνη, η χρήση κώδικα.
Ωστόσο, σήμερα, το 37% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.22 Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των
εκπαιδευτικών συστημάτων για την παροχή δεξιοτήτων που θα προσαρμόζονται καλύτερα στην ψηφιακή οικονομία.
Μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις αφορά τη νέα μορφή εργασίας, όπως το sharing economy ή gig economy. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας
προσφέρει νέες ευκαιρίες, αυξάνει τις δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και νέων
μορφών και δίνει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις σταδιοδρομίες.23 Ωστόσο,
δημιουργεί επίσης νέες «γκρίζες ζώνες» όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα
και το κράτος πρόνοιας.24 Ως εκ τούτου, το κράτος πρόνοιας πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.25
Συχνά, οι κυβερνήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανές στην πρόβλεψη των
μορφών εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή στις νέες βιομηχανίες που θα αναπτυχθούν. Όμως, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν υποστηρίζοντας τον διάλογο σχετικά με τον νέο ρόλο της εργασίας και τις μεγάλες
κοινωνικές προκλήσεις που πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και
ανάλυσης.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας που βασίζονται στην τεχνολογία και να παρεμβαίνουν με στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, που θα
ταιριάζουν καλύτερα στην εποχή της αυτοματοποίησης. Για παράδειγμα, σε
πολλές οικονομίες υπάρχει ήδη έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα των δεδομένων και στην εξεύρεση επιχειρηματικών λύσεων. Είναι εκ των
ων ουκ άνευ η υιοθέτηση νέων μοντέλων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να
διασφαλιστεί ότι δεν θα απομείνει κανένα κενό στη μελλοντική εξειδίκευση.
Μία από τις προκλήσεις της νέας εποχής αφορά τις αμοιβές. Εάν θεωρήσουμε ότι η αυτοματοποίηση θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση στους
μισθούς των εργαζομένων, θα πρέπει να σκεφτούμε και να δοκιμάσουμε ιδέες
22 Eurostat.
23 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015), Reimagining Work, Green Paper Work
4.0.
24 Commission Staff Working Document, Key economic, employment and social trends behind a
European Pillar of Social Rights, 8 March 2016, SWD(2016)51, page 3.
25 Στο ίδιο.
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όπως φόρο στα εισοδήματα που προέρχονται από τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των ρομπότ, καθολικό βασικό εισόδημα κτλ., καθώς και ένα κοινωνικό
δίχτυ κατάλληλα προσαρμοσμένο.
Η στενότερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας θα απελευθερώσει περισσότερο χρόνο για τους ανθρώπους και θα μπορέσουν να εστιάσουν πιο πολύ
σε δραστηριότητες που απαιτούν τις δεξιότητές τους και τις οποίες οι μηχανές δεν ελέγχουν ακόμα. Αυτό ενδέχεται να κάνει την εργασία πιο σύνθετη,
δυσκολότερη στην οργάνωση και τα στελέχη θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο coaching, στην κατάλληλη καθοδήγηση μέσα στο νέο
πλαίσιο απασχόλησης.
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9. Η αναγκαία μέριμνα: μέτρα για όσους βρεθούν
στο περιθώριο
Καθώς ο ρυθμός αυτοματισμού επιταχύνεται, ο Bill Gates παρενέβη σε αυτή
τη συζήτηση προτείνοντας τη φορολόγηση των ρομπότ.
Το Centre for Economic Policy Research παρουσίασε πρόσφατα ένα
μοντέλο πιθανής φορολόγησης των ρομπότ, βασισμένο σε δύο τύπους εργαζομένων, εκείνους που εκτελούν δουλειές «ρουτίνας» και εκείνους που
εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες.26 Οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες
«ρουτίνας» μπορούν να αυτοματοποιηθούν, και άρα οι φόροι στα ρομπότ
είναι βέλτιστοι εκεί που υπάρχει μερική αυτοματοποίηση. Αυτοί οι φόροι
συμβάλλουν στην αύξηση των μισθών των εργαζομένων σε αυτές τις εργασίες και δίνουν στην κυβέρνηση ένα πρόσθετο μέσο για τη μείωση της
ανισότητας των εισοδημάτων. Μόλις όμως υπάρξει πλήρης αυτοματοποίηση, η μελέτη καταλήγει ότι δεν είναι δόκιμο, ούτε συμβάλει στη μείωση των
ανισοτήτων να φορολογούνται τα ρομπότ.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αφενός πρέπει να αναγνωρίσουν την πιεστική ανάγκη επιτάχυνσης της παραγωγικότητας για να αντισταθμίσουν τις
μεταβολές της δημογραφικής γήρανσης, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι τεχνολογίες αυτοματισμού μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στην επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγικότητας.
Αφετέρου, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες θεμάτων που πρέπει να
λάβουν υπόψη οι κυβερνήσεις αλλά και όλοι μας. Κάποια από αυτά τα νέα
δεδομένα τα εξετάσαμε ενδελεχώς στο Kεφάλαιο 8.
Πρώτον, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και την αυτοματοποίηση για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας;
Δεύτερον, πώς μπορούμε να αναδιατάξουμε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες των εργαζομένων των οποίων οι δραστηριότητες αυτοματοποιούνται;
Πώς μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε τα άτομα που θα βρεθούν σε δύσκολη θέση εξαιτίας του αυτοματισμού.
Η συζήτηση για την προστασία και την ήπια προσαρμογή στα νέα δεδομένα για όσους βρεθούν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας είναι πλέον
παγκόσμια. Διάφορες ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι του διαλόγου.
Μία από τις προτάσεις είναι η υιοθέτηση μιας μορφής ενός παγκόσμιου βασικού εισοδήματος (Universal Basic Income).
26 http://cepr.org/content/free-discussion-paper-download-august-2017.
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Το UBI αποτελεί μια οικονομική πρόταση στην οποία ένα χρηματικό
ποσό καταβάλλεται τακτικά σε μια ομάδα πληθυσμού που θα έχει υποστεί
τις συνέπειες στη δουλειά της από τη χρήση των ρομπότ και θα μπορούσε
να αποτελέσει ένα ζωτικό προπύργιο ενάντια στις απρόβλεπτες συνέπειες
του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες όταν θα αρχίσουν
να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους και τα κέρδη τους, θα μπορέσουν,
σύμφωνα με τους εισηγητές της ιδέας, να επωμιστούν την επιβάρυνση αυτή.
Τα κέρδη που θα προκύψουν από την αυτοματοποίηση θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν έναν βασικό μισθό σε εκείνους που
εκτοπίστηκαν από τα ρομπότ. Μια εταιρεία θα μπορούσε να μειώσει το κόστος της παραγωγής της αντικαθιστώντας τους εργάτες με ρομπότ κατά
τουλάχιστον ένα τρίτο σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσει να
αυξάνει τα κέρδη της, καθώς θα αυξάνεται η αποδοτικότητα και θα μειώνεται η τιμή για τα εξαρτήματα.
Η Boston Consulting Group σε έκθεσή της σημείωσε ότι ένας οξυγονοκολλητής σήμερα πληρώνεται περίπου 25 δολάρια την ώρα (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών) έναντι του αντίστοιχου κόστους λειτουργίας των
περίπου 8 δολαρίων που έχει ένα ρομπότ. «Σε 15 χρόνια αυτό το χάσμα θα
διευρυνθεί ακόμη πιο πολύ», αναφέρει η έκθεση. «Το λειτουργικό κόστος ανά
ώρα για ένα ρομπότ που έχει παρόμοια καθήκοντα με τον οξυγονοκολλητή θα
μπορούσε να κατέβει σε μόλις 2 δολάρια την ώρα!»27
Αυτή η τάση θα συνεχίσει να επιταχύνεται. Η McDonald’s, πρωτοπόρος
του αυτοματισμού, αντικαθιστά ήδη τους εργαζόμενούς της με αυτοματοποιημένα περίπτερα παροχής προϊόντων. Η εταιρεία αναμένει από 5% έως
9% απόδοση της επένδυσης από το πρώτο κιόλας έτος.
Η ιδέα λοιπόν ενός UBI, που θα προέρχεται από τη φορολογία των ρομπότ, είναι δημοφιλής σε πολλούς –ο Mark Zuckerberg, ο Elon Musk και ο
Bill Gates το έχουν υπερασπιστεί σφόδρα –, αλλά ήδη υπάρχουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες, και κυρίως στρεβλώσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε
τεχνοφοβικές υπερβολές. Γιατί, όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει, η υπόθεση
ρομπότ και απασχόληση είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις.
Η Νότια Κορέα εισήγαγε πρώτη αυτό που ονομάζεται φόρος στα ρομπότ,
με τον φόβο ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπινους εργαζόμενους, οδηγώντας σε μαζική ανεργία.28 Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να φορολογήσει στην πραγματικότητα τα ρομπότ, έτσι αυτό που κάνουν είναι να αλλάξει ο
27 https://www.bcgperspectives.com/content/articles/lean-manufacturing-innovation-robots-redefine-competitiveness/.
28 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2017/08/133_234312.html.

39

TetartiBiomixEpanastasi.indd 39

10/17/17 6:49 PM

ΤΈΤΑΡΤΗ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ EΠΑΝΆΣΤΑΣΗ

κώδικας εταιρικών φόρων, για να παρέχει αντικίνητρα για κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην τεχνολογία.
Είναι σαφές ότι με τον τρόπο αυτό δεν λύνεται το πρόβλημα. Αποτρέποντας κανείς τις εταιρείες από το να κάνουν επενδύσεις κεφαλαίου με στόχο
την αύξηση της παραγωγικότητας, μάλλον βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε
το δάσος. Ακόμη και αν φορολογηθούν οι εταιρείες που κάνουν χρήση ρομπότ, το κόστος της φορολόγησης είναι πιθανόν να μετακυλιστεί στους πολίτες που υποτίθεται ότι θα ωφελούσε. Σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος μεταξύ του Βασικού Εισοδήματος και των ρομπότ δεν μπορεί να είναι παιχνίδι
μηδενικού αθροίσματος. Χρειάζεται σοβαρότητα, τεκμηρίωση και σχέδιο.
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10. Πού θα κριθεί το στοίχημα του μέλλοντος
Η εκ νέου κατάρτιση και τα προγράμματα διαμόρφωσης δεξιοτήτων είναι σημαντικότατα σε αυτή τη φάση, διότι μπορούν να στηρίξουν τους εργαζόμενους
στη διαδικασία μετακίνησής τους σε άλλους ρόλους και σε νέες δραστηριότητες.

Αν και ορισμένες εταιρείες μπορεί να μεγαλώσουν, γενικά η αυτοματοποίηση και η ψηφιακή τεχνολογία δίνουν δυνατότητες και σε μικρούς παίκτες, μεμονωμένα άτομα ή μικρές εταιρείες να αναλάβουν έργα τα οποία
σήμερα υλοποιούνται από μεγάλες εταιρείες.
Η αυτοματοποίηση θα κάνει πιο έντονο τον ανταγωνισμό σε όλους τους
τομείς, θα δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες να εισέλθουν σε νέους τομείς,
πέραν των δικών τους προγενέστερων δραστηριοτήτων, και θα δημιουργηθεί σε όλους τους τομείς ένα χάσμα μεταξύ αυτών που θα αριστεύουν στην
τεχνολογία και αυτών που θα έχουν μείνει πίσω.
Τα συστήματα εκπαίδευσης θα πρέπει να εξελιχθούν, ώστε να είναι έτοιμα
να ανταποκριθούν στις αλλαγές στον χώρο εργασίας. Οι φορείς διαμόρφωσης πολιτικών μαζί με τους παρόχους εκπαίδευσης θα πρέπει να δουλέψουν
για να βελτιωθεί το βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στα επιστημονικά πεδία STEM
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(science, technology, engineering, mathematics), δηλαδή στην τεχνολογία,
στη μηχανική και στα μαθηματικά.
Θα πρέπει επίσης να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργικότητα,
καθώς και στην κριτική και στα συστήματα σκέψης. Με δεδομένο ότι όλες οι
εργασίες θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό, είναι σημαντικό να αναπτύξουν όλοι
ευστροφία, ανθεκτικότητα και ευελιξία.
Τέλος, η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσει ευκαιρίες γι’ αυτούς που κατά
την εργασία τους κάνουν χρήση εγγενών ανθρώπινων δεξιοτήτων, η αναπαραγωγή των οποίων θα επιτευχθεί πολύ δύσκολα από τις μηχανές: λογική σκέψη,
και επίλυση προβλημάτων, κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες, παροχή
τεχνογνωσίας, coaching και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων, καθώς και δημιουργικότητα.
Καθώς οι μηχανές θα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την εκτέλεση
προβλέψιμων δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, οι παραπάνω δεξιότητες
θα πρέπει να επιβραβεύονται. Η αυτοματοποίηση μπορεί να μας κάνει όλους
πιο ανθρώπινους.
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11. Στοχαστικά και απτά θέματα νομικής
και ηθικής φύσεως
Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη επεξεργαστεί ένα πλαίσιο αρχών και αστικών
κανόνων πάνω σε νομικά θέματα καινοφανή, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης και η πολιτεία ενόψει της έλευσης της τεχνητής νοημοσύνης.29
Για τη νομοθετική εξουσία και τις κοινωνικές επιστήμες εν γένει, η αυτοματοποίηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ασφάλειας και ευθύνης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση οχημάτων με αυτόματο πιλότο, ποιος θα μπορούσε
να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα – η αυτοκινητοβιομηχανία, ο ιδιοκτήτης ή ο δημιουργός του αλγορίθμου; Στους λόγους που προκαλούν ανησυχία περιλαμβάνεται η σωματική ακεραιότητα, αν, για παράδειγμα, ο κωδικός
ενός ρομπότ αποδειχθεί λανθασμένος, καθώς και οι δυνητικές συνέπειες από τη
βλάβη ενός συστήματος ή την παραβίαση (hacking) συνδεδεμένων ρομπότ και
συστημάτων ρομποτικής, σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αυτόνομες εφαρμογές, είτε πρόκειται
για αυτοκίνητα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε για ρομπότ που χρησιμοποιούνται για την παροχή φροντίδας ή για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης
και την αστυνόμευση.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα που χρήζει διερεύνησης είναι τα ζητήματα που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων στο γενικό πλαίσιο του
Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και κάποιες πτυχές της ιδιοκτησίας των δεδομένων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της
ιδιωτικότητας, δεδομένου ότι οι εφαρμογές και οι συσκευές θα επικοινωνούν
μεταξύ τους, αλλά και με βάσεις δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ή
ακόμη και χωρίς να γίνεται καν αντιληπτό ότι επικοινωνούν.
Η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει πιο έντονα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η
Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν,
ή έχουν ήδη λάβει σε κάποιο βαθμό, ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τα ρομπότ
και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν επίσης
αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο νομοθετικών αλλαγών, έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους τις επικείμενες εφαρμογές τέτοιων τεχνολογιών.
29 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2017-0051+0+DOC+XML+V0//EL.
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Να υπογραμμίσουμε ότι βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου,
δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνα τα ίδια τα ρομπότ για πράξεις και
παραλείψεις που προκαλούν ζημία σε τρίτους· οι ισχύουσες διατάξεις περί
ευθύνης καλύπτουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη ή η παράλειψη
ενός ρομπότ μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο άνθρωπο, όπως είναι ο
κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης, υπό την προϋπόθεση ότι το εν
λόγω υποκείμενο μπορούσε να είχε προβλέψει και να είχε αποτρέψει τη ζημιογόνα συμπεριφορά του ρομπότ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ευρώπη μέσω του ΕΚ και της Επιτροπής είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ένα δεοντολογικό πλαίσιο με
κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση
των ρομπότ, ώστε να συμπληρώσει το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό κεκτημένο. Μια πρώτη ιδέα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως προκρίνει και το ΕΚ
στην έκθεσή του, είναι η σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη ρομποτική και
την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και
εμπειρογνωμοσύνη σε ρυθμιστικά και δεοντολογικά θέματα για τη στήριξη των
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11. Στοχαστικά και απτά θέματα νομικής και ηθικής φύσεως

οικείων δημόσιων φορέων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειές τους να διασφαλίσουν μια έγκαιρη και
κατόπιν δέουσας ενημέρωσης αντίδραση στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις
που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής.
Ο προσεκτικός ρυθμιστικός διάλογος και η χάραξη πολιτικής θα είναι
σημαντικοί παράγοντες για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την αυτοματοποίηση επιτυγχάνονται καλύπτοντας ταυτόχρονα κι άλλες κοινωνικές
ανησυχίες.
Η πολιτεία πρέπει να ωθήσει στην έναρξη ενός ευρύτερου κοινωνικού
διαλόγου για τον αυτοματισμό, τα ερωτήματα που προκύπτουν σε κάθε
έκφανση της καθημερινότητάς μας, την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και τις μετατοπίσεις στις αγορές εργασίας. Τα μεγάλα αυτά θέματα,
που ενέχουν και μεγάλες ανησυχίες ως προς τον αντίκτυπό τους, πρέπει να
εξηγούνται, να αναλύονται και να συζητούνται σε βάθος.
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Επίλογος

Επίλογος
Το γεγονός ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο ακριβής αντίκτυπος της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης στην απασχόληση και την παραγωγικότητα καθιστά πολύπλοκο τον σχεδιασμό μιας συνεκτικής πολιτικής. Σίγουρα όμως,
σε επίπεδο κοινωνίας η ανάδειξη του θέματος είναι απαραίτητη.
Επομένως, είναι αναγκαίο να ξεκινήσει μια ανοιχτή διαβούλευση με όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη και με διεθνείς φορείς, προκειμένου να καθοριστεί η
προσέγγισή μας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η διαδικασία
θα πρέπει να έχει τα εξής βήματα:
1. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να κατανοήσουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ποιες θα είναι οι δυνατότητές της.
2. Στη συνέχεια, πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία
μηχανών και αυτοματοποιημένων συστημάτων AI. Αυτά πρέπει να υπερβαίνουν τους διάσημους τρεις νόμους της ρομποτικής του Ασίμοφ. Οι Κανόνες
Αστικού Δικαίου για τη ρομποτική που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όπως είδαμε παραπάνω, μπορεί επίσης να παρακινήσουν τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ευθύνη, την ασφάλεια, την
ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στην προσεχή εποχή της ΑΙ. Η θέσπιση σαφών κανόνων, βασισμένων στην καλή κατανόηση αυτής της νέας εποχής, θα
μπορούσε να διευκολύνει τη μετάβαση και να μετριάσει πιθανές ανησυχίες..
3. Ως ένα τρίτο βήμα πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε εκείνες τις
πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε και να συμβιώσουμε με
τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Για παράδειγμα, ένας τρόπος να προχωρήσουμε προς τα εμπρός πρέπει να είναι ο προσεκτικός επανασχεδιασμός
των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να παρέχουν τα
κατάλληλα προσόντα που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι για να αλληλεπιδρούν και να εργάζονται αποτελεσματικά παράλληλα με τις μηχανές. Αυτό
θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τις βάσιμες ανησυχίες περί απώλειας θέσεων απασχόλησης. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα απαιτήσουν τη στενή συνέργεια των αρχών και των ιδρυμάτων με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες,
που διαθέτουν τόσο την τεχνογνωσία όσο και την ικανότητα να συμβάλλουν
στην κατάρτιση.
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Προς το παρόν, είμαστε ακόμα μακριά από μια πολιτική συναίνεση σχετικά με τις προκλήσεις της εποχής της AI. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Steve Munchin δεν φαίνεται να ανησυχεί καθόλου για τον αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στην απασχόληση.30 Αυτή η θέση όμως έρχεται σε αντίθεση
με την προηγούμενη αμερικανική διοίκηση, η οποία δημοσίευσε μια περιεκτική έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις της εποχής της AI (θεωρώντας
πρώτη προτεραιότητα τον αντίκτυπο στην απασχόληση).31 Χάσμα γνώσης,
διαφορετικές προτεραιότητες ή αδιαφορία;
Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο βήμα κατανόησης του
δυναμικού της ΑΙ και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει στην οικονομία μας.
Για να εμβαθύνουμε σε αυτή την κατανόηση, θα πρέπει να προωθήσουμε
περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών
(ερευνητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, εκπροσώπους της βιομηχανίας, πολιτικούς κ.ά.). Αυτό είναι ένα ζωτικής σημασίας πρώτο βήμα για
να αντιληφθούμε καλύτερα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας επανάστασης. Και παρόλο που δεν πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, πρέπει να δράσουμε γρήγορα.
Η ταχύτητα με την οποία η πρόοδος της τεχνολογίας πιθανόν να προκαλέσει αναταραχές, αντί για ανακούφιση και όραμα στην κοινωνία, μπορεί να
είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι πιστεύουν ορισμένοι. Καλύτερα όμως είναι… να
μην το διαπιστώσουμε.
30 http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-webb-ai-mnuchin-20170328-story.html.
31 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/20/artificial-intelligenceautomation-and-economy.

48

TetartiBiomixEpanastasi.indd 48

10/17/17 6:49 PM

