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Ειςαγωγό 

 

Η ειςβολό των ρομπϐτ και τησ τεχνολογικόσ ευφυϏασ προβλϋπεται να αλλϊξει 

ριζικϊ την καθημερινό μασ  ζωό. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ, που ςε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ  εφαρμϐζονται όδη  ςε αρκετϊ  μεγϊλη κλύμακα, φϋρνουν 

επαναςτατικϋσ *ανατροπϋσ*, ςε ϐλα τα επύπεδα. Η βαςικό δυςκολύα ςτο 

θεωρητικϐ επύπεδο εύναι η αδυναμύα τησ  κυρύαρχησ οικονομικόσ θεωρύασ να 

ερμηνεϑςει τον τρϐπο λειτουργύασ τουσ. Θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ  ϐτι το 

αρχικϐ μεταβιομηχανικϐ ςτϊδιο ϋφθαςε ςτο τϋλοσ του, και ϋνα νϋο ςτϊδιο 

καπιταλιςτικόσ ανϊπτυξησ ανατϋλλει, μϋςα απϐ το παλιϐ, ςτο διεθνϋσ 

οικονομικϐ προςκόνιο, που εύναι *αυτϐ του αυτοματιςμοϑ*. *Σο αγωνιώδεσ 

ερώτημα που εϑλογα τύθεται, εδώ, εύναι το αν αυτϋσ οι εγκϊρςιεσ μεταβολϋσ 

 θα εύναι προσ το καλϑτερο ό προσ το χειρϐτερο*. Η εϑκολη και γρόγορη 

απϊντηςη θα όταν, ϐτι θα φϋρουν  το καλϑτερο, δεδομϋνου ϐτι οι νϋεσ αυτϋσ 

τεχνολογύεσ προβλϋπεται ϐτι θα απαλλϊξουν τον ϊνθρωπο, ςε ςημαντικϐ βαθμϐ, 

απϐ  ρουτύνα και βαριϊ εργαςύα. Θα μπορεύ, ϋτςι, το ανθρώπινο γϋνοσ, να 

απελευθερώςει χρϐνο για την εναςχϐληςό του με ϐτι περιςςϐτερο προτιμϊ, και 

δεν μποροϑςε μϋχρι τώρα να απολαϑςει. 

 

          *Εύναι, ϐμωσ, ξεκϊθαρο ϐτι η απϊντηςη αυτό βλϋπει τα ρομπϐτ ωσ 

ςυνεργϊτεσ του ανθρώπου και ϐχι ωσ υποκατϊςτατϊ του*. Εύναι, ωςτϐςο ορατϐσ 

και ύςωσ όδη παρών ο κύνδυνοσ, ϐτι ϋνα μεγϊλο τμόμα των δραςτηριοτότων των 

νϋων τεχνολογιών, το οπούο επιπλϋον θα ανϋρχεται με την πϊροδο του χρϐνου, 

δεν θα ςυνεργϊζεται απλώσ με τον ϊνθρωπο, αλλϊ θα τον υποκαθιςτϊ και φευ θα 

τον απειλεύ. Γι' αυτϐ φαύνεται, δυςτυχώσ, ϐτι  οι αιςιϐδοξεσ ςχετικϋσ 

προβλϋψεισ δεν ανταποκρύνονται ςτα πρϊγματα.  Και, αντιθϋτωσ, τα ϐςα όδη 

ςυμβαύνουν, αλλϊ και τα ϐςα με ςιγουριϊ προβλϋπονται ςτο χώρο αυτϐ,  δύνουν 

 δύκαιο ςτουσ απαιςιϐδοξουσ. *Η μεγϊλη απειλό του αυτοματιςμοϑ, για τισ 

ανθρώπινεσ  κοινωνύεσ εύναι η δημιουργύα  ανεξϋλεγκτησ τεχνολογικόσ 

ανεργύασ, που θα ςυνοδεϑεται και απϐ επιδεύνωςη τησ όδη δυςθεώρητησ 

ανιςϐτητασ κατανομόσ ειςοδόματοσ και πλοϑτου*. 

 

          τισ δϑο παραγρϊφουσ, που ακολουθοϑν, θα αναφερθώ πρώτον ςτισ 

απειλϋσ  του αυτοματιςμοϑ, αλλϊ και τησ τεχνητόσ νοημοςϑνησ, που φαύνεται 

να εύναι νομοτελειακϋσ, ενώ ςτη δεϑτερη παρϊγραφο, θα προτεύνω τη λϑςη, που 

απϐ καιρϐ υποςτηρύζω, για το πρϐβλημα τησ ανεργύασ, αλλϊ και για το 

πρϐβλημα των κορυφοϑμενων ανιςοτότων, που δυςτυχώσ ϋχουν εγκαταςταθεύ ωσ 

μϐνιμη πια κατϊςταςη, ςτην παγκϐςμια οικονομύα, ακϐμη  και πριν  ο 

αυτοματιςμϐσ να αποκτόςει τισ τωρινϋσ  απειλητικϋσ του διαςτϊςεισ. το 

τϋλοσ θα εξαχθοϑν τα γενικϊ ςυμπερϊςματα. 

 

 

 

 

*Ι. Σο περιεχϐμενο και οι επιπτώςεισ των νϋων τεχνολογιών  * 

 

 

*Α.  **Οι βαςικϋσ θεωρητικϋσ δυςκολύεσ των νϋων τεχνολογιών* 

 

*Απϐ τουσ κϐλπουσ του μεταβιομηχανικοϑ ςταδύου ξεπηδϊ  ϋνα νεϐτερο ςτϊδιο 

ανϊπτυξησ, το ρομποτικϐ, που απϐ ϐςο μπορεύ να προβλεφθεύ θα επιτεύνει 

ακϐμη περιςςϐτερο  το  οικονομικϐ χϊοσ, ςτισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ*. 



 

*α) Η μϋτρηςη τησ παραγωγικϐτητασ εργαςύασ και κεφαλαύου* 

 

 Ένα ςημαντικϐ και ϊλυτο προσ το παρϐν πρϐβλημα εύναι η αδυναμύα μϋτρηςησ 

τησ παραγωγικϐτητασ των δϑο βαςικών ςυντελεςτών παραγωγόσ, τησ εργαςύασ και 

του κεφαλαύου. Και τοϑτο, επειδό ςτο νϋο αυτϐ ςτϊδιο  καπιταλιςτικόσ 

εξϋλιξησ, υποχωρεύ η ςημαςύα και των δϑο βαςικών ςυντελεςτών παραγωγόσ, τησ 

εργαςύασ και του κεφαλαύου, και κϊνει την εμφϊνιςό του ϋνασ τρύτοσ αν 

μπορεύ ϋτςι να υποςτηριχθεύ, ςυντελεςτόσ παραγωγόσ, ό και τϋταρτοσ, αν 

ληφθεύ υπϐψη και το ϋδαφοσ. Ο νϋοσ αυτϐσ ςυντελεςτόσ παραγωγόσ εύναι ο 

αυτοματιςμϐσ, που ενςαρκώνει  την εντελώσ τελευταύα μορφό νεωτεριςμοϑ,  και 

που υπϐςχεται  ςημαντικϊ κϋρδη, ςτο μϋλλον. Σα κϋρδη αυτϊ δεν προβλϋπεται 

πια  ϐτι θα ευνοόςουν  το κεφϊλαιο, με την κλαςικό του μορφό,  αλλϊ   οϑτε 

και  την εργαςύα, δηλαδό τουσ δϑο παραδοςιακοϑσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ. 

*Αντιθϋτωσ, 

 μια ολιγομελόσ ομϊδα, με νϋεσ ιδϋεσ, η οπούα  προβαύνει ςε νεωτεριςμοϑσ 

και δημιουργεύ νϋα προώϐντα, νϋεσ υπηρεςύεσ και νϋα επιχειρηςιακϊ πρϐτυπα 

προβϊλλει και επιβϊλλεται ωσ δικαιοϑχοσ αυτών των ςημαντικών κερδών*. Ο 

τρϐποσ κατανομόσ,  που ϋτςι διαγρϊφεται για το μϋλλον εύναι αυτϐ τησ 

γνωςτόσ καμπϑλησ του Pareto, ςτην οπούα μικρϐσ αριθμϐσ παικτών καρποϑται 

ϋνα δυςαναλϐγωσ μεγϊλο τμόμα των κερδών ([1]). Ο νϋοσ αυτϐσ ςυντελεςτόσ, 

 εύναι οι καινοτϐμεσ ιδϋεσ, οι οπούεσ εύναι ςπανιϐτερεσ  και απϐ την 

εργαςύα, αλλϊ  και  απϐ το παραδοςιακϐ κεφϊλαιο, απϐ τουσ δϑο δηλαδό 

παραδοςιακοϑσ ςυντελεςτϋσ, τουσ οπούουσ ςταδιακϊ υποκαθιςτϊ,  και ϋτςι 

δικαιολογεύται το υψηλϐ μερύδιϐ του ςτη ςυνολικό παραγωγικϐτητα. Ωςτϐςο, 

τελικϊ, και οι καινοτϐμεσ ιδϋεσ μποροϑν να εκληφθοϑν  ωσ μορφό ιδιαύτερου 

 κεφαλαύου,  του οπούου η αυξημϋνη αμοιβό θα περιορύζει ςυνεχώσ το μερύδιο 

τησ εργαςύασ ςτο ΑΕΠ. 

 

*β) Η μϋτρηςη τησ ςυνολικόσ παραγωγικϐτητασ* 

 

        Δυςκολύεσ ϐμωσ ανακϑπτουν, ϐχι απλώσ και μϐνο ωσ προσ τον 

υπολογιςμϐ τησ παραγωγικϐτητασ των δϑο, επύ μϋρουσ, βαςικών παραδοςιακών 

ςυντελεςτών παραγωγόσ, αλλϊ και ωσ προσ την εκτύμηςη τησ ςυνολικόσ 

παραγωγικϐτητασ, ςτο νϋο αυτϐ εξελικτικϐ ςτϊδιο, καθώσ δεύχνει να μην 

υπϊρχει και ϋτςι να ενθαρρϑνει επιχειρόματα, ςχετικϊ με την εύςοδο των 

προηγμϋνων οικονομιών ςτη φϊςη τησ μϐνιμησ υπανϊπτυξησ ([2]). 

 

     Αποδεικνϑονται ορθϋσ οι προβλϋψεισ του   M. Kalecki ([3],) ςϑμφωνα με 

τισ οπούεσ, ςε αντύθεςη με τη  δεϑτερη  βιομηχανικό επανϊςταςη, που 

ςυνδυϊςτηκε με δικαιϐτερη κατανομό του ειςοδόματοσ, απαραύτητη αςφαλώσ για 

την απορρϐφηςη τησ μαζικόσ τησ παραγωγόσ, το τρύτο ςτϊδιο τησ 

καπιταλιςτικόσ διαδικαςύασ ϋφερε  ανεργύα και φτώχεια ςτην ανθρωπϐτητα. Πριν 

λύγα χρϐνια γινϐταν λϐγοσ για κοινωνύα των 2/3, και η  υγιόσ αντύδραςη όταν 

ϐτι   θα ϋπρεπε να αποφευχθεύ με κϊθε τρϐπο. *Η κοινωνύα, ϐμωσ, που τώρα 

αναμϋνεται,  κινδυνεϑει να εύναι  του 1/10. Μια κϐλαςη,  δηλαδό, για τουσ 

πολλοϑσ.* 

 

Η δυςκολύα μϋτρηςησ τησ  ςυνολικόσ παραγωγικϐτητασ, που προκϑπτει απϐ τη 

νϋα αυτό μορφό τεχνικόσ προϐδου οφεύλεται ςτο ϐτι αφορϊ ποιοτικϊ και ϐχι 

πια ποςοτικϊ δεδομϋνα. Κατϊ τον Robert Gordon ([4]), οι καινοτομύεσ του 

παρϐντοσ αναπτυξιακοϑ ςταδύου δεν μποροϑν να ςυγκριθοϑν με τα 

φανταςμαγορικϊ αποτελϋςματα τησ περιϐδου 1870-1970, που ϋφεραν πραγματικό 

επανϊςταςη ςτον τρϐπο λειτουργύασ τησ παγκϐςμιασ οικονομύασ, και που κατ' 

αυτϐν δεν εύναι δυνατϐν να επαναληφθοϑν. Αντιθϋτωσ, η παροϑςα τεχνικό 

πρϐοδοσ  ϋχει  ωσ αποτϋλεςμα την πτώςη τησ μϋςησ ωριαύασ παραγωγικϐτητασ 

τησ εργαςύασ, ςτισ ΗΠΑ, κατϊ 1.33% μετϊ το 1970.  Σα μϋτρια αυτϊ 



αποτελϋςματα αποδύδονται απϐ τον Robert Gordon  ςτη γόρανςη του πληθυςμοϑ, 

ςτην ϊνοδο των ανιςοτότων, ςτη ςταςιμϐτητα τησ εκπαύδευςησ και ςτο 

ανερχϐμενο χρϋοσ. Κατϊ τον Robert Gordon, η παροϑςα γενιϊ ςτισ ΗΠΑ (και ϐχι 

μϐνον αφοϑ οι τϊςεισ εύναι  περύπου προσ την ύδια κατεϑθυνςη ςτο ςϑνολο των 

προηγμϋνων οικονομιών) θα εύναι η πρώτη που δεν θα ξεπερϊςει το βιοτικϐ 

επύπεδο των γονιών τησ. Σην απαιςιοδοξύα του R. Gordon για το μϋλλον τησ 

οικονομύασ ςυμμερύζεται και ο Robert Solow με τη δόλωςό  του, που 

επικρϊτηςε   ωσ *το παρϊδοξο του Solow*:" “Βλϋπει κανεύσ παντοϑ 

υπολογιςτϋσ, αλλϊ η παραγωγικϐτητα τουσ  δεν φαύνεται ςτα ςτατιςτικϊ 

δεδομϋνα ”([5]). Αςφαλώσ, τα κινητϊ τηλϋφωνα, το ύντερνετ, η πτώςη τησ 

τιμόσ των υπολογιςτών κλπ., εύναι προσ ϐφελοσ των καταναλωτών, αλλϊ δεν 

αυξϊνουν το ΑΕΠ. Αυτϐ το παρϊδοξο του Solow ϋγινε το επύκεντρο  πολυϊριθμων 

προςπαθειών ερμηνεύασ για το τι  μπορεύ να ςυμβαύνει με το ςτϊδιο τησ 

πληροφορικόσ, και  πωσ εξηγεύται το ϐτι  καταλόγει ςε χαμηλό παραγωγικϐτητα. 

 

 

 

 

*Β. Οι ςυνϋπειεσ ςτην απαςχϐληςη* 

 

Τπϊρχουν οι αιςιϐδοξοι και οι απαιςιϐδοξοι, ςχετικϊ με τισ ςυνϋπειεσ των 

νϋων τεχνολογιών, αναφορικϊ με την  απαςχϐληςη και με τον τρϐπο κατανομόσ 

του ειςοδόματοσ και του πλοϑτου. Και οι δϑο αυτϋσ κατηγορύεσ ςυμφωνοϑν: 

 

- πρώτον ϐτι η μορφό τησ πλόρουσ απαςχϐληςησ ανόκει οριςτικϊ ςτο παρελθϐν, 

καθώσ η ςϑγχρονη παραγωγικό διαδικαςύα απαιτεύ μικρϐτερη ποςϐτητα και των 

δϑο ςυντελεςτών για την παραγωγό μιασ μονϊδασ προώϐντοσ, και 

 

-δεϑτερον ϐτι, όδη, η παγκοςμιοπούηςη δημιοϑργηςε κατϊςταςη, κατϊ την 

οπούα, λύγοι εύναι οι νικητϋσ και πολυϊριθμοι οι ηττημϋνοι. 

 

        Θα υποςτηρύξω εδώ ϐτι η διαφορϊ αιςιϐδοξων και απαιςιϐδοξων 

αναφϋρεται κυρύωσ ςτο χρονικϐ διϊςτημα, μϋςα ςτο οπούο οι πρώτοι και οι 

δεϑτεροι τοποθετοϑνται. 

 

 

*α) Η  αιςιϐδοξη εκδοχό* 

 

 Οι επιςτόμονεσ, που ανόκουν ςτην κατηγορύα των αιςιϐδοξων, (θα όταν 

 ορθϐτερο να χαρακτηριςτοϑν ωσ λιγϐτερο απαιςιϐδοξοι), υποςτηρύζουν   ϐτι 

τα μεγϊλα προβλόματα για τουσ εργαζϐμενουσ  δεν θα εύναι ϊμεςα για τα 

επϐμενα δϋκα χρϐνια.  Ευελπιςτοϑν, ακϐμη, ϐτι  θα υπϊρξει δυνατϐτητα 

ϋγκαιρησ αντιμετώπιςόσ τουσ. Η αιςιοδοξύα τουσ μπορεύ να δικαιολογηθεύ με 

βϊςη την υπϐθεςη, ϐτι για αρκετϊ μεγϊλη περύοδο  ο ρϐλοσ των τεχνολογιών θα 

εύναι, κυρύωσ, βοηθητικϐσ των ανθρώπων, τουσ οπούουσ θα εξακολουθοϑν να 

χρειϊζονται ςε κϊθε βόμα τουσ. Η ςχετικό αυτό αιςιοδοξύα  εκφρϊςτηκε ςε 

μελϋτη των αρχών του 2017, απϐ το Ινςτιτοϑτο Mc Kinsey. ε αυτόν, 

αμφιςβητοϑνται  τα πολϑ απαιςιϐδοξα ςυμπερϊςματα προηγοϑμενησ μελϋτησ ([6]), 

με βϊςη τα οπούα το 47%  τησ απαςχϐληςησ κινδυνεϑει να αυτοματοποιηθεύ ([7] 

).  Τποςτηρύζεται, καταρχόν, ςτη μελϋτη McKinsey ϐτι το 49% του χρϐνου 

εργαςύασ εύναι δυνατϐν να υποκαταςταθεύ απϐ αυτοματιςμϐ. Η αιςιοδοξύα, 

ωςτϐςο, ϋγκειται ςτην υπϐθεςη ϐτι  το μϋλλον τησ απαςχϐληςησ δεν θα κριθεύ 

μϐνο απϐ το τι εύναι τεχνολογικϊ δυνατϐ, αλλϊ και απϐ ϊλλουσ παρϊγοντεσ. 

Π.χ. αναφϋρεται ςτη μελϋτη McKinsey ϐτι τα αυτοκύνητα χωρύσ οδηγϐ 

προβλϋπεται ϐτι θα καταργόςουν την απαςχϐληςη απϐ 1.7 εκατομμϑρια οδηγοϑσ 

φορτηγών. Ωςτϐςο, η αντικατϊςταςη των φορτηγών θα χρειαςτεύ επϋνδυςη τησ 

τϊξησ του ενϐσ τριςεκατομμυρύου δολαρύων. Σο ςυμπϋραςμα τησ μελϋτησ 



McKinsey εύναι, 

ϐτι οι πολϑ δυςμενεύσ προβλϋψεισ δεν λαμβϊνουν υπϐψη πολλοϑσ παρϊγοντεσ, 

και ϐτι κατϊ τουσ επιςτόμονεσ που την ςυνϋταξαν, το πιθανϐτερο εύναι ϐτι 

μϐνο το 2055 θα ϋχει μειωθεύ η απαςχϐληςη, κατϊ 50%. Η ακϐμη πιο αιςιϐδοξη, 

ςχετικϊ, μελϋτη εκπονόθηκε το 2016 απϐ τον ΟΟΑ, και προβλϋπει ϐτι για τα 

21 κρϊτη-μϋλη τησ, ο κύνδυνοσ αυτοματοπούηςησ αφορϊ μϐνον το 9% τησ 

απαςχϐληςησ. Η υπερβολικό αυτό αιςιοδοξύα φαύνεται να δικαιολογεύται απϐ 

ανϊλογεσ  εξελύξεισ ςτο παρελθϐν, που δεν επαλόθευςαν τισ απαιςιϐδοξεσ 

προβλϋψεισ, ϐπωσ αυτϋσ του John Maynard Keynes, πριν απϐ 80 χρϐνια. O Keynes 

 αναφϋρθηκε τϐτε ςε  μια "νϋα επιδημύα", που ονϐμαςε "τεχνολογικό 

υποαπαςχϐληςη", και που ευτυχώσ δεν υλοποιόθηκε. 

 

        Οι αιςιϐδοξοι, αναφορικϊ με τισ επιπτώςεισ των ρομπϐτ ςτη ζωό μασ, 

τονύζουν την πλευρϊ τησ βοόθειασ που  αυτϊ θα μασ εξαςφαλύςουν, 

υποςτηρύζοντασ ϐτι το ρομπϐτ θα διαδεχθεύ  τον προςωπικϐ υπολογιςτό μασ. 

 

        Μια απϐ τισ πολϑ ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ των ρομπϐτ εύναι τα 

αυτοκύνητα χωρύσ οδηγϐ, που προβλϋπεται ϐτι θα φθϊςουν ςτουσ καταναλωτϋσ το 

2020. Πολυϊριθμα πανεπιςτόμια, κυρύωσ ςτισ ΗΠΑ, καταςτρώνουν ςχϋδια  και 

κανονιςμοϑσ για το πώσ θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτϊ τα αυτϐματα αυτοκύνητα, ενώ 

ετόςια ϋκθεςη τησ Διεϑθυνςησ Μεταφορών τησ ιγκαποϑρησ προβλϋπει ϐτι αυτϊ 

τα μοιραζϐμενα απϐ πολλοϑσ καταναλωτϋσ αυτοκύνητα θα περιορύςουν την 

κυκλοφορύα των παραδοςιακών αυτοκινότων κατϊ, περύπου, 80%, μειώνοντασ  ςε 

ςημαντικϐ βαθμϐ τη διϊρκεια του ταξιδιοϑ, αλλϊ και τη μϐλυνςη τησ 

ατμϐςφαιρασ ([8]). Προσ το παρϐν τα αυτοματοποιημϋνα αυτϊ αυτοκύνητα δεν 

εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύςουν  δϑςκολεσ και απρϐβλεπτεσ καταςτϊςεισ, 

 αλλϊ πολϑ γρόγορα προβλϋπεται ϐτι θα τελειοποιηθοϑν, εξοικονομώντασ χρϐνο 

για τουσ ταξιδιώτεσ, που θα μποροϑν να διαβϊζουν κατϊ τη διαδρομό,. Σα 

ρομπϐτ προβλϋπεται, ακϐμη, ϐτι θα προςφϋρουν ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ, ςτισ 

νοικοκυρϋσ, για τη μεταφορϊ των αγορών τουσ. Σο ςχετικϐ ρομπϐτ, με το ϐνομα 

GITA ([9]), θα ακολουθεύ  φορτωμϋνο τον ιδιοκτότη του, ςτο δρϐμο, 

επικοινωνώντασ μαζύ του, ϐταν χρειϊζεται. Ετοιμϊζονται, επύςησ 

αυτοματοποιημϋνα αεροπλϊνα για την αμερικανικό πολεμικό αεροπορύα,  με 

ςϑςτημα που προβλϋπεται να μειώςει το ςχετικϐ κϐςτοσ κϊθε χρηςιμοποιοϑμενου 

αεροςκϊφουσ κατϊ $800.000 ([10]).  Οι δραςτηριϐτητεσ, που προβλϋπεται να 

επηρεαςτοϑν το περιςςϐτερο απϐ τα ρομπϐτ εύναι η ναυτιλύα, η ιατρικό, τα 

νοςοκομεύα και η πολεμικό βιομηχανύα([11]) 

 

 

 

 

 

 

*β) Η απαιςιϐδοξη, και πιθανϐτατα πιο κοντϊ ςτην πραγματικϐτητα, εκδοχό* 

 

Πριν εξετϊςουμε τισ αναμενϐμενεσ επιπτώςεισ του αυτοματιςμοϑ ςτην 

απαςχϐληςη, πρϋπει να υπενθυμύςουμε ϐτι, όδη, η μορφό τησ πλόρουσ 

απαςχϐληςησ αφορϊ, ςτισ προηγμϋνεσ οικονομύεσ, ολοϋνα μικρϐτερο ποςοςτϐ τησ 

ςυνολικόσ απαςχϐληςησ, προσ ϐφελοσ τησ ϊτυπησ εργαςύασ. Εξϊλλου, η 

υποαπαςχϐληςη, ςε παγκϐςμια βϊςη, παραμϋνει το 2016, ςτα 197.1 εκατομμϑρια, 

και υπερβαύνει  κατϊ 27εκατομμϑρια, την αντύςτοιχη του 2007 πριν απϐ την 

κρύςη.   Οι προβλϋψεισ, εξϊλλου, εύναι εξαιρετικϊ απαιςιϐδοξεσ, εκτιμώντασ 

ϐτι το 2018 η ανεργύα  θα αυξηθεύ κατϊ  3.4 εκατομμϑρια. Εξϊλλου, ο Διεθνόσ 

Οργανιςμϐσ Εργαςύασ(*[12]*) προβλϋπει ϐτι  το 2017, και για πρώτη φορϊ, η 

παγκϐςμια υποαπαςχϐληςη θα φθϊςει ςτα 200 εκατομμϑρια(*[13]*). 

        Η ανεργύα παραμϋνει υψηλό ςτην Ευρώπη, και ςε αρκετϋσ οικονομύεσ 

του ευρωπαώκοϑ Νϐτου πολϑ υψηλό. Σο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ ςτην ΕΕ των 28, για 



τισ  ηλικύεσ 15-64, όταν το 2007, 65,2 ενώ το 2014, 64,9. τισ οικονομύεσ, 

ωςτϐςο του ευρωπαώκοϑ Νϐτου, με πρώτη  την Ελλϊδα, η μεύωςη  αυτό εύναι 

τραγικό ανϊμεςα ςτο 2007, που ιςοϑται με 60.9 και ςτο 2014 που εύναι μϐνο 

49.4, αντύςτοιχα. ημαντικό εύναι και η μεύωςη του ϐγκου τησ απαςχϐληςησ, 

για την Ιςπανύα, ςτο εξεταζϐμενο αυτϐ διϊςτημα (65.8 και 56.0), και ςε 

μικρϐτερο βαθμϐ τησ Πορτογαλύασ, Ιταλύασ και Ιρλανδύασ[14]. 

 

        Η ανεργύα ςτισ ΗΠΑ, παρϐτι τα μϋτρα τησ νομιςματικόσ τησ πολιτικόσ 

όταν ςαφϋςτατα λιγϐτερο αντιπληθωριςτικϊ και περιςςϐτερο επιθετικϊ, ςε 

ςϑγκριςη με την Ευρώπη, η παρϊλληλη πτωτικό πορεύα  με το ΑΕΠ τησ ενιςχϑει 

την ϊποψη ϐτι πρϐκειται για την ϋλευςη ενϐσ νϋου ςταδύου εξϋλιξησ, απϐ το 

οπούο απουςιϊζει η ανϊπτυξη, και ϐχι για απλό ϑφεςη, που ςυναντιϋται  ςτην 

κατιοϑςα φϊςη του οικονομικοϑ κϑκλου. Όπωσ προκϑπτει απϐ ςχετικό ϋρευνα( 

*[15]*), τα τελευταύα 40 χρϐνια μειώνονται ςυνεχώσ η  ςυμμετοχό ςτην 

απαςχϐληςη ανδρών ηλικύασ 24-54 ετών, καθώσ και η δημιουργύα νϋων θϋςεων 

εργαςύασ. Και αυτϐ που εύναι ανηςυχητικϐ εύναι η παρϊλληλη πορεύα ΑΕΠ και 

απαςχϐληςησ απϐ το 1947 ωσ το 2015. 

 

      Οι δυςμενεύσ επιπτώςεισ του ρομποτιςμοϑ ςτην απαςχϐληςη θεωροϑνται 

νομοτελειακϋσ, ακϐμη και για τουσ αιςιϐδοξουσ, οι οπούοι απλώσ ςτρϋφονται 

προσ εξελύξεισ ό περιπτώςεισ, που θα μποροϑςαν να περιορύςουν την ϋνταςό 

τουσ. 

 

Σα αναμενϐμενα δυςμενό αποτελϋςματα των ρομπϐτ  ςτην απαςχϐληςη, 

επιβϊλλεται να ερευνηθοϑν, πρώτον ωσ  υποκατϊςτατϊ τησ και δεϑτερον ωσ 

φορεύσ τεχνικόσ ευφυϏασ. Και να προςθϋςω, ϐτι ο χρϐνοσ τρϋχει πολϑ γρόγορα, 

φϋρνοντασ μαζύ του αςτραπιαύεσ επαναςτατικϋσ μεταβολϋσ. 

 

 

*αα)Σα ρομπϐτ ωσ υποκατϊςτατα τησ ανθρώπινησ εργαςύασ* 

 

 Σα ρομπϐτ ϋχουν όδη αρχύςει να υποκαθιςτοϑν την ανθρώπινη εργαςύα ςτισ 

προηγμϋνεσ οικονομύεσ, με εντεινϐμενουσ ρυθμοϑσ. Σο 2013 χρηςιμοποιοϑνταν 

ρομπϐτ ςε παγκϐςμια βϊςη γϑρω ςτο 1.2 εκατομμϑριο. Σο 2014 ο αριθμϐσ τουσ 

ϋφθαςε το 1.5 εκατομμϑριο και προβλϋπεται να αγγύξει το 1.9 εκατομμϑριο το 

2017. Οι δυνατϐτητϋσ τουσ βελτιώνονται και πολλαπλαςιϊζονται με μεγϊλη 

ταχϑτητα. Χϊριν παραδεύγματοσ αναφϋρω την περύπτωςη ενϐσ νϋου ξενοδοχεύου 

ςτην Ιαπωνύα, με το ϐνομα Henn-na, ςτο οπούο τουσ πελϊτεσ υποδϋχονται, 

καταχωροϑν και  αποχαιρετοϑν,  ρομπϐτ. Σα ρομπϐτ, ςτο ξενοδοχεύο αυτϐ, 

εύναι ακϐμη ςε θϋςη να οδηγόςουν τουσ πελϊτεσ ςτα δωμϊτιϊ τουσ, μιλώντασ 

τουσ τη γλώςςα που προτιμοϑν, και να ρυθμύςουν τη θερμοκραςύα. τα δωμϊτιϊ 

τουσ οι πελϊτεσ του ξενοδοχεύου μποροϑν να ϋχουν φωνητικϋσ οδηγύεσ για τη 

ρϑθμιςη του φωτιςμοϑ, και πληροφορύεσ για τον καιρϐ και την ώρα ([16]). 

Πϊντοτε, χϊριν παραδεύγματοσ, γιατύ ο κατϊλογοσ των δυνατοτότων 

υποκατϊςταςησ τησ ανθρώπινησ εργαςύασ εύναι, όδη, μακροςκελόσ και 

εμπλουτύζεται καθημερινϊ, αναφϋρω ϋνα πεύραμα τησ Amazon, προκειμϋνου να 

διαπιςτώςει αν τα ρομπϐτ θα όταν ςε θϋςη να επιλϋξουν αυτϐματα κϊποια 

αντικεύμενα απϐ τα ρϊφια αποθόκησ, που απαςχολοϑςε 50.000  ϊτομα,  και να 

τα μετακινόςουν ςε γϑρω θϋςεισ. το διϊςτημα του πειρϊματοσ, ϋνα ρομπϐτ 

κατϐρθωςε να εκτελϋςει 10 απϐ τα  ςυνολικϊ 12 καθόκοντα. Η επιχεύρηςη αυτό, 

που βρύςκεται ςτο Βερολύνο, "προςϋλαβε" 15.000 ρομπϐτ, και προγραμματύζει 

και πρϐςθετα για το μϋλλον. το χώρο των εςτιατορύων, επιχειρόςεισ 

χρηςιμοποιοϑν ρομπϐτ για να υποκαταςτόςουν ανθρώπινη εργαςύα, για παρϊδοςη 

παραγγελμϋνου φαγητοϑ, αλλϊ και για την επιλογό φαγητοϑ, απϐ τουσ πελϊτεσ, 

αλλϊ και για την πληρωμό του λογαριαςμοϑ τουσ. Ένα εύδοσ ρομπϐτ, με την 

ονομαςύα ΝΑΟ βοηθϊ τουσ αςθενεύσ να ξεπερϊςουν το ϊγχοσ τουσ. Πρϐςφατη 

ϋκθεςη ([17]), που αναφϋρεται ςτην απαςχϐληςη ςτισ τρϊπεζεσ προβλϋπει ϐτι 



μϋςα ςτην επϐμενη δεκαετύα, αυτϋσ, θα μειώςουν κατϊ 30% την απαςχϐληςη, 

εξαιτύασ τησ χρόςησ νϋων τεχνολογιών. Ο οικονομολϐγοσ Martin Ford προβλϋπει 

ϐτι το ςϑνολο των θϋςεων εργαςύασ τησ μεςαύασ τϊξησ θα εξαφανιςτεύ, η 

οικονομικό κινητικϐτητα θα διακοπεύ και η πλουτοκρατύα  θα καταφϑγει ςε 

περιφραγμϋνεσ κοινϐτητεσ ό ςε ιδιαύτερεσ πϐλεισ, που θα φυλϊςςονται απϐ 

αυτϐματα ςτρατιωτικϊ ρομπϐτ και μη επανδρωμϋνα αεροπλϊνα ([18]). 

 

 Καταλυτικόσ, επύςησ, ςημαςύασ μεταβολϋσ προβλϋπονται και ςτον ευρϑτερο 

χώρο τησ εκπαύδευςησ([19]), ϐπου η ψηφιακό νϋα τεχνολογύα, υποκαθιςτϊ όδη 

ςε ολοϋνα ανερχϐμενο ποςοςτϐ την παραδοςιακό διδαςκαλύα, απϐ την διδαςκαλύα 

μϋςω Διαδικτϑου. Η ςυμβολό αυτό τησ μορφόσ διδαςκαλύασ επιταχϑνεται 

εξαιτύασ δϑο κυρύωσ λϐγων. Ο πρώτοσ, ϋχει ςχϋςη με την υποχώρηςη του 

κοινωνικοϑ Κρϊτουσ, ακϐμη και ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, υπϐ την πύεςη τησ 

ολοϋνα ςκληρϐτερησ εφαρμογόσ των νεοφιλελεϑθερων ςυνταγών. Σα πανεπιςτόμια 

τησ υφηλύου αναγκϊζονται να εξαρτώνται ςυνεχώσ περιςςϐτερο απϐ τα δύδακτρα 

των ςπουδαςτών,  καθιςτώντασ ϋτςι  τισ ςπουδϋσ εξαιρετικϊ πολυϋξοδεσ, καθώσ 

οι κρατικϋσ επιδοτόςεισ περιορύζονται. Ο δεϑτεροσ λϐγοσ  αναφϋρεται ςτη νϋα 

ψηφιακό/ρομποτικό τεχνικό πρϐοδο, που περιορύζει δραματικϊ το κϐςτοσ 

ςπουδών, εξαςφαλύζει ςχεδϐν απεριϐριςτου βαθμοϑ οικονομύεσ κλύμακασ, και 

καθιςτϊ τη μϐρφωςη προςιτό ςε ϐλουσ. Αυτό η φϊςη των νϋων τεχνολογιών θα 

ϋχει, μακροχρονύωσ, και εκτϐσ απροϐπτου, αναδιανεμητικϋσ ςυνϋπειεσ  ςτισ 

υπερβολικϋσ  ανιςϐτητεσ κατανομόσ. Θα αυξόςει, ϐμωσ, ταυτϐχρονα την 

ανεργύα, τη φορϊ αυτό ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, καθώσ προβλϋπεται ϐτι ςε 

μύα 15ετύα απϐ ςόμερα το 50% των αμερικανικών πανεπιςτημύων θα ϋχει 

χρεοκοπόςει ([20]). Σϋλοσ, δεν θα διαςωθοϑν και οι μεταφραςτϋσ κειμϋνων, 

απϐ την υποκατϊςταςό τουσ απϐ ρομπϐτ. το χώρο αυτϐ ϋχει ςυντελεςτεύ 

εξαιρετικό πρϐοδοσ, ϋτςι που εϑλογα να προβλϋπεται ϐτι πολϑ ςϑντομα η 

ςυμβολό του ανθρώπου δεν θα εύναι πια απαραύτητη ([21]) . 

 

Αυτϋσ οι ελϊχιςτεσ παραπϊνω αναφορϋσ,  εύναι ωςτϐςο  αρκετϋσ για να πεύςουν 

ϐτι όδη τα  ρομπϐτ ϋχουν διώξει απϐ την αγορϊ εργαςύασ πολυϊριθμουσ 

εργαζϐμενουσ, αλλϊ και να αναγγεύλουν ϋνα, πρϊγματι, εφιαλτικϐ μϋλλον για 

την ανθρώπινη απαςχϐληςη, μϋςα ςτο οπούο δυςτυχώσ δεν υπϊρχει θϋςη για 

αιςιοδοξύα. Ένα μϋλλον ϐπου θα επικρατεύ ανεξϋλεγκτη ανεργύα, που δεν θα 

αφόςει ανϋπαφο κανϋνα εύδοσ απαςχϐληςησ, ακϐμη και αυτϊ που απαιτοϑν 

γνώςεισ, εξειδύκευςη και προγραμματιςμϐ. Και αν προσ το παρϐν η προςπϊθεια 

ςυντονιςμοϑ εκπαύδευςησ και απαςχϐληςησ προτεύνεται ωσ μϋςο αντιμετώπιςησ 

τησ ζοφερόσ κατϊςταςησ([22]),  ςτο χώρο τησ απαςχϐληςησ, ςτο ϊμεςο μϋλλον, 

και ςτο μϋτρο  βϋβαια, που αυτϐ  μπορεύ να προβλεφθεύ,  θα παϑςει να εύναι. 

Και τοϑτο διϐτι  αποδεικνϑεται ϐτι τα ρομπϐτ, ϐχι μϐνο μαθαύνουν εξαιρετικϊ 

γρόγορα, απϐ τη διδαςκαλύα των ανθρώπων, αλλϊ πρϐςφατα ϊρχιςαν να 

διδϊςκονται αναμεταξϑ τουσ([23]). Θα ςωθοϑν κϊποιεσ εξειδικευμϋνεσ 

εργαςύεσ; Δϑςκολο να το προβλϋψει κανεύσ, και ϐχι οπωςδόποτε για 

μακροχρϐνιο διϊςτημα. Αναφϋρονται ςτην κατηγορύα αυτό επιςτόμονεσ, 

εξειδικευμϋνοι ςτο χώρο τησ υγεύασ, ςυγγραφεύσ, επιχειρηματύεσ και 

καλλιτϋχνεσ. 

 

 Οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ επϋκταςησ του ρομποτιςμοϑ, ςτην απαςχϐληςη, δεν 

περιορύζονται ςτο εςωτερικϐ των προηγμϋνων οικονομιών.  Αντιθϋτωσ, θα 

υποςτόριζα ϐτι για τισ αναδυϐμενεσ  οικονομύεσ, η κατϊςταςη  εύναι πολϑ 

πιο απειλητικό, γιατύ εξαιτύασ των νϋων τεχνολογιών,  χϊνουν τα μϋχρι τώρα 

προνϐμιϊ τουσ, του    χαμηλοϑ εργατικοϑ κϐςτουσ, και τησ  μετεγκατϊςταςησ 

επιχειρόςεων ςε αυτϋσ.  Εκτιμϊται, ςχετικϊ, ϐτι η Κύνα  ϋχαςε 30 

εκατομμϑρια θϋςεισ εργαςύασ  ςτη βιομηχανύα, απϐ το 1996 μϋχρι ςόμερα ό 25% 

του ςυνϐλου,  παρϊ την αϑξηςη του βιομηχανικοϑ τησ προώϐντοσ, κατϊ 70% ([24] 

). Η πρώτη, λοιπϐν, και η ςημαντικϐτερη απειλό του ρομποτιςμοϑ εναντύον των 

αναδυϐμενων και αναπτυςςϐμενων οικονομιών, προβλϋπεται ϐτι θα εύναι 



εξϊλειψη του αποφαςιςτικϐτερου προνομύου, που αυτϋσ εξαςφϊλιζαν ωσ τώρα, 

αυτϐ τησ φθηνόσ εργαςύασ, το οπούο ενθϊρρυνε  παρϊλληλα και τη 

μετεγκατϊςταςη επιχειρόςεων ςε αυτϋσ. *Αλλϊ, αν η φθηνό εργαςύα δεν εύναι 

πια η οδϐσ προσ την οικονομικό ανϊπτυξη, τϐτε τι εύναι;* το ςημεύο αυτϐ, 

η  γενικό διαπύςτωςη του Thomas Picketty([25]), ϐτι ο ρυθμϐσ απϐδοςησ  του 

κεφαλαύου εύναι ανώτεροσ του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ, μεταφϋρεται ςτα  ρομπϐτ, που 

εκλαμβϊνονται ωσ  εύδοσ κεφαλαύου, και η απϐδοςό τουσ θα πηγαύνει ςτουσ 

ιδιοκτότεσ τουσ. Η διαφορϊ αυτό, υπϋρ των ρομπϐτ, και ςε βϊροσ τησ 

εργαςύασ,  θα διευρϑνεται διαχρονικϊ, δεδομϋνου ϐτι η ποιϐτητα και η 

ποςϐτητα τησ εργαςύασ των ρομπϐτ βελτιώνεται ςυνεχώσ, ςε αντύθεςη με την 

ανθρώπινη εργαςύα, που παραμϋνει ςτϊςιμη ([26]).  Σο κεφϊλαιο, ςυνεπώσ, 

εξακολουθεύ να παραμϋνει ο μεγϊλοσ νικητόσ του νϋου μοντϋλου  των 

τελευταύων εξελύξεων, ϋχοντασ ωςτϐςο χϊςει την παραδοςιακό του μορφό. το 

μϋτρο που  εύναι δυνατϐν να προβλεφθεύ το μϋλλον, ολιγομελόσ/ ολιγαρχικό 

ομϊδα  νεωτεριςτών δεν θα αντιμετωπύζει καν πρϐβλημα διανομόσ των κερδών 

τησ με  ςυνδικαιοϑχουσ την ανειδύκευτη εργαςύα και το παραδοςιακϐ κεφϊλαιο, 

που με δυςκολύα θα  επιβιώνουν,  ϋχοντασ  ειςϐδημα  κατώτερο  του μϋςου 

ϐρου, ενϐςω  θα ανταμεύβονται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ οι φορεύσ  νϋων ιδεών. 

τη φϊςη αυτό τησ καπιταλιςτικόσ εξϋλιξησ εύναι, ουςιαςτικϊ, ϊχρηςτη η 

ανειδύκευτη εργαςύα, ενώ υποβαθμύζεται, επύςησ και  η χρηςιμϐτητα του 

παραδοςιακοϑ κεφαλαύου. 

 

Πριν λύγα χρϐνια γινϐταν λϐγοσ για κοινωνύα των 2/3, και η  υγιόσ αντύδραςη 

όταν ϐτι   θα ϋπρεπε να αποφευχθεύ με κϊθε τρϐπο. Η κοινωνύα, ϐμωσ, που 

τώρα αναμϋνεται,  θα εύναι  του 1/10. Μια κϐλαςη,  δηλαδό, για τουσ πολλοϑσ 

([27]). 

 

  Παρϊλληλα με τισ καταςτροφϋσ που απειλοϑνται απϐ την τεχνητό νοημοςϑνη, 

υπϊρχουν και προβλϋψεισ θετικών ςυνεπειών απϐ τη χρόςη  των ρομπϐτ, ςτην 

οικονομύα. Πρϐςφατη μελϋτη τησ Bank of America Merrill Lynch προβλϋπει για 

το 2025, και για την Αμερικό, ϋνα αποτϋλεςμα ανανϋωςησ και δημιουργύασ, απϐ 

την τεχνητό νοημοςϑνη,  που θα αποφϋρει  14-33 τριςεκατομμϑρια δολϊρια, ςτα 

οπούα  περιλαμβϊνονται   9 τριςεκατομμϑρια  δολϊρια, απϐ  τη μεύωςη τησ 

απαςχϐληςησ εργατικοϑ δυναμικοϑ. Και απϐ την πλευρϊ τησ μελϋτησ 

McKinsey προβλϋπεται 

ανατροπό τησ κοινωνύασ, απϐ τη χρόςη τησ τεχνικόσ νοημοςϑνησ, "10 φορϋσ 

ταχϑτερη και 300 φορϋσ εντονϐτερη, περύπου  δηλαδό 3000 φορϋσ μεγαλϑτερη 

 επύδραςη", απϐ αυτόν που ϋφερε η Βιομηχανικό Επανϊςταςη ([28]). 

 

 

*ββ) Η τεχνητό ευφυϏα και οι τρομακτικϋσ απειλϋσ τησ* 

 

Οι κύνδυνοι γϑρω απϐ την προώοϑςα  ικανϐτητα των ρομπϐτ να υποκαθιςτοϑν το 

ςϑνολο τησ ανθρώπινησ απαςχϐληςησ φαύνονται χλωμού, αν ςυγκριθοϑν με αυτϊ 

που απειλεύ να φϋρει η τεχνητό ευφυϏα. Κύνδυνοι αδιανϐητοι, που δεν εύναι 

δυνατϐν να προβλεφθοϑν, αλλϊ  ύςωσ να εύναι δυνατϐν να προληφθοϑν. 

 

Ωσ πριν απϐ λύγο τα ρομπϐτ όταν ικανϊ να κϊνουν ςχετικϊ απλϋσ 

προγραμματιςμϋνεσ κινόςεισ, που εύχαν διδαχθεύ απϐ τουσ ανθρώπουσ και να 

πιϊνουν και να μετακινοϑν  αντικεύμενα που εύχαν δει προηγουμϋνωσ. Ήδη, 

τώρα, λειτουργοϑν ςε πολϑ ευρϑτερα πεδύα, ϋχουν πολϑ προχωρόςει ςτην 

φωνητικό απομύμηςη, και το ςπουδαιϐτερο που δημιουργεύ απρϐβλεπτουσ 

μελλοντικοϑσ κινδϑνουσ, εύναι η απϐκτηςη ικανϐτητασ να διδϊςκονται μεταξϑ 

τουσ ([29]).  Σο 2016 ο διευθυντόσ τησ Εθνικόσ ΕυφυϏασ James R. Clapper, 

ςτην ετόςια ϋκθεςό του για την αςφϊλεια, κροϑει τον κώδωνα κινδϑνου για την 

τεχνητό νοημοςϑνη. Οι ςχετικού κύνδυνοι εύναι αρκετϊ γνωςτού απϐ την 

επϋκταςη κακϐβουλων προγραμμϊτων, που κυκλοφοροϑν ολοϋνα ςυχνϐτερα ςτο 



Διαδύκτυο, και εύναι γνωςτϊ με το ϐνομα Blackshades. Εξϊλλου, υποςτηρύζεται 

απϐ οριςμϋνουσ εξειδικευμϋνουσ ςτην αςφϊλεια των υπολογιςτών, ϐτι οι 

κακοποιού του Διαδικτϑου χρηςιμοποιοϑν με εγκληματικϐ τρϐπο την τεχνητό 

νοημοςϑνη, εδώ και δϋκα χρϐνια([30]). 

 

            *Οι κύνδυνοι απϐ τα  ρομπϐτ αρχύζουν και τελειώνουν με την 

παραδοχό ϐτι η εκμϊθηςό τουσ ακολουθεύ γεωμετρικό πρϐοδο και τύποτε δεν 

αποκλεύει, να ξεπερϊςουν ςε νοημοςϑνη τον ϊνθρωπο*. Ένα υποθετικϐ ςενϊριο 

εύναι η κατϊληψη του πλανότη απϐ υπϋρ νοόμονα ρομπϐτ, που θα αποφαςύζουν 

για την τϑχη του, κϊνοντασ πϋρα τουσ ανθρώπουσ ό ακϐμη και εξολοθρεϑοντασ 

τουσ ([31]). Επιςτόμονεσ, ϐπωσ οι Stephen Hawking 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking> και Elon Musk 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk>, προτεύνουν ϋρευνεσ για να 

αποφευχθοϑν ανϊλογεσ, ϐχι και τϐςο  απύθανεσ πια εξελύξεισ. 

 

            Όπωσ           και η ανθρώπινη εξυπνϊδα οδηγεύ ςυχνϊ ςε 

ενϋργειεσ που δεν γύνονται κατανοητϋσ, ϋτςι και η τεχνητό νοημοςϑνη μπορεύ 

να προκαλϋςει καταςτϊςεισ, απρϐβλεπτεσ, αδιανϐητεσ και απειλητικϋσ για τον 

ϊνθρωπο.  Ιδιαύτερα και επειδό, ϐπωσ διαπιςτώνεται όδη ςε πολλϋσ 

περιπτώςεισ, οι ενϋργειεσ των ρομπϐτ ξεπερνοϑν τα ϐρια  τησ ανθρώπινησ 

διδαςκαλύασ. Αλλϊ αυτό η διϊςταςη των ρομπϐτ ςημαύνει ϐτι ο ϊνθρωποσ δεν 

εύναι ςε θϋςη, και ςτο μϋλλον ακϐμη λιγϐτερο  θα εύναι  ικανϐσ να ελϋγχει 

τα ρομπϐτ. Η δικό τουσ νοημοςϑνη δύνει, όδη, ενδεύξεισ ϐτι εύναι 

διαφορετικό και ξϋνη προσ την ανθρώπινη και, επομϋνωσ, εύναι ορατϐσ ο 

κύνδυνοσ να καταςτεύ αδϑνατη ςτο μϋλλον οποιαςδόποτε μορφόσ επικοινωνύα 

ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και τα ρομπϐτ. Και με την υπϐθεςη ϐτι το εύδοσ και η 

ϋκταςη των γνώςεων των ρομπϐτ ακολουθοϑν ανεξϋλεγκτεσ οδοϑσ, μετϊ απϐ 

κϊποιο κρύςιμο ςημεύο, θα εύναι απρϐβλεπτεσ και οι ενϋργειϋσ τουσ. 

Επιπλϋον, με την υπϐθεςη ϐτι η τεχνητό νοημοςϑνη δεύχνε να εξελύςςεται με 

ρυθμοϑσ ταχϑτερουσ τησ αντύςτοιχησ των ανθρώπων, το ςενϊριο υποδοϑλωςησ του 

ανθρώπινου γϋνουσ ςτα ρομπϐτ μπορεύ. ςε μερικϊ χρϐνια απϐ ςόμερα, να μην 

ανόκει ςτη ςφαύρα τησ επιςτημονικόσ φανταςύασ. 

 

 

*ΙΙ. Προτϊςεισ για την αντιμετώπιςη των κινδϑνων απϐ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ * 

 

Εύναι θϋμα ζωόσ και θανϊτου η εξεϑρεςη τρϐπων, που θα εξαςφαλύςουν ςτην 

ανθρωπϐτητα θετικϋσ και ϐχι αρνητικϋσ εξελύξεισ απϐ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 

Παρϐτι το πρϐβλημα  εύναι πολυςϑνθετο και δυςχερϋσ, ωςτϐςο θα πρϋπει να 

υπογραμμιςτεύ  ϐτι προσ το παρϐν ζοϑμε ςε κοινωνύα ανθρώπων, εμεύσ 

αποφαςύζουμε για τισ εξελύξεισ, και ςυνεπώσ ϋχουμε, ακϐμη, τη δϑναμη να 

αποτρϋψουμε τη μετατροπό του πλανότη μασ ςε κϐλαςη. 

 

Ειδικϐτερα η λϑςη, ςτο πρϐβλημα τησ ανεργύασ, θα όταν ςχετικϊ εϑκολη,  αν 

δεν εύχε επικρατόςει ςε τϐςο απαρϊδεκτα υψηλϐ βαθμϐ, ο υπϋρμετροσ 

ατομιςμϐσ, η χωρύσ ϐρια ςυςςώρευςη πλοϑτου απϐ μια ολιγϊριθμη ελύτ και  η 

κορυφοϑμενη  διαφθορϊ ςε ϐλα τα επύπεδα. Έχω υποςτηρύξει, εδώ, και χρϐνια 

ϐτι η ανεργύα αποτελεύ, ουςιαςτικϊ, ϋνα ψευδοπρϐβλημα, με πραγματικϐ 

πρϐβλημα την κατανομό του ειςοδόματοσ ([32]).  Και τοϑτο, επειδό η ανεργύα 

εύναι ςυνϋπεια τησ κορυφοϑμενησ ανιςϐτητασ κατανομόσ ειςοδόματοσ και 

πλοϑτου, που ϋχει ςυγκεντρώςει το ειςϐδημα του 45% του παγκϐςμιου ΑΕΠ ςτα 

χϋρια μιασ ελιτ απϐ 62 μεγιςτϊνεσ. 

 

            *Και για να ςυνεχύςω με την ανεργύα, να υπενθυμύςω ϐτι  ϋχει, 

ολοςχερώσ, ληςμονηθεύ το γεγονϐσ, ϐτι υπϊρχει  επιτυχϋσ προηγοϑμενο για την 

αντιμετώπιςό τησ.* *Πρϊγματι, το πρϐβλημα δεν εύναι  νϋο, καθώσ 

 τηρουμϋνων πϊντοτε των αναλογιών, παρϐμοιο  εύχε εμφανιςτεύ και επιτυχώσ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk


αντιμετωπιςτεύ μετϊ το πϋρασ του Β’ Παγκϐςμιου Πολϋμου, με την αθρϐα 

προςϋλευςη γυναικών ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ή αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ 

ανεργύασ τϐτε ϋγινε με  τον μϐνο ορθολογικϐ τρϐπο, που θα ϋπρεπε να 

υιοθετηθεύ και   ςτη ςϑγχρονη εποχό. Δηλαδό με δραςτικϐ περιοριςμϐ του 

επύςημου εβδομαδιαύου ωραρύου  εργαςύασ, κατϊ περύπου 35%,  τϐτε, ςε 

ςϑγκριςη με το αντύςτοιχο προπολεμικϐ.* 

 

Εύναι ξεκϊθαρο ϐτι οι καταλυτικϋσ μεταβολϋσ  ςτο καθεςτώσ τησ εργαςύασ του 

τϋλουσ του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα απαιτοϑν μεγαλϑτερη και ϐχι 

μικρϐτερη κρατικό παρϋμβαςη, ϋτςι  ώςτε η ανεργύα να μην εξακολουθόςει να 

χρηςιμοποιεύται ωσ  το ϐχημα επύτευξησ ολοϋνα μεγαλϑτερησ ανιςοκατανομόσ, 

και για να αναχαιτιςτεύ η μετατροπό τησ αγορϊσ εργαςύασ, ςε ολοϋνα 

αγριϐτερη ζοϑγκλα. 

 

Για να μη μεταβληθεύ ςε  κϐλαςη ο 21οσ αιώνασ, θα πρϋπει να γύνει γρόγορα 

αποδεκτϐ και κατανοητϐ το γεγονϐσ ϐτι οι βελτιωμϋνεσ ανθρώπινεσ γνώςεισ, 

αποτελοϑν κληρονομιϊ του παρελθϐντοσ και  ανόκουν ςε ολϐκληρη την 

ανθρωπϐτητα. Γι’ αυτϐ  και εύναι αδιανϐητο να μονοπωλοϑνται απϐ το 

κεφϊλαιο/ ό  και απϐ ολιγομελό ομϊδα νεωτεριςτών, με μοναδικό  δικαιολογύα 

την ϋλλειψη νϐμων και κανϐνων κατανομόσ του ειςοδόματοσ, ςτο νϋο 

αναπτυξιακϐ ςτϊδιο, που τώρα διανϑει η ανθρωπϐτητα. Επιβϊλλεται, λοιπϐν, να 

επιχειρηθεύ επύτευξη πλόρουσ απαςχϐληςησ μϋςω  δραςτικόσ μεύωςησ του 

 ωραρύου εργαςύασ, ϐπωσ ϋγινε και ςτη μεταπολεμικό οικονομύα.  Πρϊγματι, 

ενώ το 1840 η μϋςη εβδομαδιαύα εργαςύα όταν τησ τϊξησ των 70-80 ωρών, μετϊ 

τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο και μϋχρι ςόμερα αυτό περιορύςτηκε γϑρω ςτισ 40 ό 

και ακϐμη λιγϐτερεσ ώρεσ. Τπόρχε πλόρησ απαςχϐληςη και με τισ περιςςϐτερεσ 

και με τισ μειωμϋνεσ ώρεσ εργαςύασ, ενώ η ςημαντικό  μεταπολεμικό μεύωςη 

του ωραρύου εργαςύασ  ουδϐλωσ εμπϐδιςε την επύτευξη ταχϑτατων ρυθμών 

προϐδου, ςτισ τϐτε προηγμϋνεσ οικονομύεσ και  χϊρη ςε αυτοϑσ την 

πραγματοπούηςη των 30 ϋνδοξων ετών. 

 

Μια ανϊλογη θαρραλϋα απϐφαςη θα όταν, και τώρα απολϑτωσ επιβεβλημϋνη, για 

να αποφευχθοϑν τα χειρϐτερα που όδη κυοφοροϑνται. Η πρωτοβουλύα αυτό θα 

ϐφειλε να ληφθεύ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, για να μη διακινδυνεϑςουν οι  τυχϐν 

οικονομύεσ  που θα την υιοθετοϑςαν, με επιδεύνωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητϊσ 

τουσ. Και το μειωμϋνο ωρϊριο  εργαςύασ  θα ϐφειλε να φθϊςει μϋχρι του 

ςημεύου,  που να  επαναφϋρει ςε ιςχϑ τα μερύδια εργαςύασ και κεφαλαύου ςτο 

ΑΕΠ, ϐπωσ αυτϊ επικρϊτηςαν ςτην  Cobb-Douglaσ ςυνϊρτηςη παραγωγόσ. Οι 

ςυνθόκεσ αυτϋσ ςτο χώρο τησ αγορϊσ εργαςύασ  αποτελοϑν εγγϑηςη για τη 

διατόρηςη ςχετικόσ μακροοικονομικόσ ιςορροπύασ και  για την εξαςφϊλιςη 

επαρκοϑσ ενεργοϑ ζότηςησ για τα νϋα προώϐντα/ υπηρεςύεσ, ώςτε να 

ενθαρρϑνεται η διενϋργεια  και η υιοθϋτηςη νεωτεριςμών. 

 

 

 

 

*υμπϋραςμα* 

 

            Αςφαλώσ, δεν αποτελεύ λϑςη, ςτα προβλόματα των οικονομιών του 

21ου αιώνα η προςπϊθεια αναχαύτιςησ των νϋων τεχνολογιών, δεδομϋνου ϐτι η 

 εφαρμογό τουσ ςυνδϋεται με πλόθοσ θετικών αποτελεςμϊτων, που ςηματοδοτοϑν 

πρϐοδο. Επειδό, ωςτϐςο, υπϊρχουν κακϋσ εμπειρύεσ μαζικόσ ανεργύασ, ωσ 

ςυνϋπεια  νεωτεριςμών ςτο παρελθϐν,  επιβϊλλεται να ληφθοϑν δραςτικϊ και 

αποτελεςματικϊ μϋτρα,  ώςτε να ελαχιςτοποιηθοϑν οι δυςμενεύσ επιπτώςεισ των 

νϋων τεχνολογιών. Εκτϐσ τησ αυταπϐδεικτησ  ανϊγκησ προςαρμογόσ των νϋων 

τεχνολογιών ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ των επύ μϋρουσ οικονομιών,  με ϋμφαςη 

ςτισ αναδυϐμενεσ, θα πρϋπει ακϐμη να υπογραμμιςτεύ  η  δυςκολύα ό και 



αδυναμύα  αξιοπούηςησ των νϋων τεχνολογιών ςε περιβϊλλον λιτϐτητασ ό, και 

ακϐμη χειρϐτερα, ςε περιβϊλλον αντιπληθωριςμοϑ. Και τοϑτο, γιατύ οι νϋεσ 

τεχνολογύεσ αποτελοϑν ϐχημα προσ ταχϑτερη ανϊπτυξη, η οπούα απαιτεύ 

ικανοποιητικό ρευςτϐτητα και καλϑτερη/δικαιϐτερη κατανομό του ειςοδόματοσ, 

για να εξαςφαλιςτεύ  επαρκόσ ζότηςη  για τα προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ  τησ 

νϋασ τεχνικόσ προϐδου. Η, χωρύσ ημερομηνύα λόξησ, λιτϐτητα τησ ΕΕ δεν 

προςφϋρεται για την υιοθϋτηςη νϋων τεχνολογιών. 

 

            Η υιοθϋτηςη    νϋων τεχνολογιών, εξϊλλου, θα πρϋπει να γύνει με 

μϋτρο και ϐχι ανεξϋλεγκτα. Η λόψη κϊποιασ μορφόσ προςτατευτικών μϋτρων, 

ϋτςι ώςτε η οικονομύα να εύναι ςε θϋςη να αξιοποιόςει ςταδιακϊ τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ, και να μη ςυντριβεύ απϐ αυτϋσ, κρύνεται ωσ sine-qua-non  επιλογό 

τησ  ακολουθητϋασ οικονομικόσ  πολιτικόσ. 

 

            Καταλυτικό, εξϊλλου, ςπουδαιϐτητα, ςτο δϑςκολο αυτϐ ςτϊδιο 

ανϊπτυξησ θα ϋχει η κρατικό παρϋμβαςη ςτην οικονομύα, με ςτϐχο τον 

περιοριςμϐ των ανιςοτότων, που προκαλοϑνται απϐ την τεχνικό πρϐοδο. Εκτϐσ 

απϐ τον δραςτικϐ περιοριςμϐ των ωρών εργαςύασ, που κρύνεται ωσ το 

ςπουδαιϐτερο μϋτρο για την αποφυγό των δυςμενών επιπτώςεων των νϋων 

τεχνολογιών,   το κρϊτοσ θα πρϋπει να επιδοθεύ ςε μεγϊλησ ϋκταςησ 

επενδϑςεισ, προκειμϋνου να εξαςφαλύςει  εκπαύδευςη υψηλών προδιαγραφών 

  για  ϐλουσ, που να ςυνδϋεται με τισ απαιτόςεισ των νϋων τεχνολογιών. 

Επύςησ, αντύ τησ υποχώρηςησ του κρϊτουσ Πρϐνοιασ, που εδώ και καιρϐ 

βρύςκεται ςε εξϋλιξη  ςτην Ευρώπη, το κρϊτοσ θα πρϋπει να εξαςφαλύςει 

 επϊρκεια νοςοκομεύων για δωρεϊν περύθαλψη, να θϋςει ϐρια ςτισ 

ιδιωτικοποιόςεισ, ιδύωσ επιχειρόςεων κοινόσ ωφϋλειασ, και να προβεύ ςε 

εντατικοπούηςη διαρθρωτικών μεταβολών, κυρύωσ, ςτο χώρο τησ απαςχϐληςησ, 

ώςτε να γύνει καλϑτερη και αποδοτικϐτερη χρηςιμοπούηςη του ςυνϐλου των 

εργαζομϋνων. 

 

            Η ανοχό τησ κορυφοϑμενησ ανεργύασ, ςτισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ, 

ςε ςυνδυαςμϐ με την  ϋμπρακτη ϊρνηςη υιοθϋτηςησ του μοναδικοϑ ενδεδειγμϋνου 

μϋτρου για την αντιμετώπιςό τησ  (δηλαδό του  δραςτικοϑ περιοριςμοϑ των 

ωρών εργαςύασ), αποτελεύ  αδιϊψευςτη μαρτυρύα του ϐτι η ανθρωπϐτητα, ςε 

πεύςμα των επαναςτατικών τησ πρϐοδων ςτον τομϋα των τεχνολογιών, δεν 

βελτύωςε,  δυςτυχώσ, παρϊλληλα και την  πλευρϊ τησ ηθικόσ τησ υπϐςταςησ.  Η 

ϊλλη ϐψη τησ  ανεργύασ  εύναι η  ϊρνηςη απϐδοςησ τησ αυξημϋνησ 

παραγωγικϐτητασ  των νϋων τεχνολογιών, ςε ολϐκληρη την ανθρωπϐτητα, ϐπου 

δικαιωματικϊ και ανόκει. 
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Ειςαγωγό 

 

Η ειςβολό των ρομπϐτ και τησ τεχνολογικόσ ευφυϏασ προβλϋπεται να αλλϊξει 

ριζικϊ την καθημερινό μασ  ζωό. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ, που ςε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ  εφαρμϐζονται όδη  ςε αρκετϊ  μεγϊλη κλύμακα, φϋρνουν 

επαναςτατικϋσ *ανατροπϋσ*, ςε ϐλα τα επύπεδα. Η βαςικό δυςκολύα ςτο 

θεωρητικϐ επύπεδο εύναι η αδυναμύα τησ  κυρύαρχησ οικονομικόσ θεωρύασ να 

ερμηνεϑςει τον τρϐπο λειτουργύασ τουσ. Θα μποροϑςε να υποςτηριχθεύ  ϐτι το 

αρχικϐ μεταβιομηχανικϐ ςτϊδιο ϋφθαςε ςτο τϋλοσ του, και ϋνα νϋο ςτϊδιο 

καπιταλιςτικόσ ανϊπτυξησ ανατϋλλει, μϋςα απϐ το παλιϐ, ςτο διεθνϋσ 

οικονομικϐ προςκόνιο, που εύναι *αυτϐ του αυτοματιςμοϑ*. *Σο αγωνιώδεσ 

ερώτημα που εϑλογα τύθεται, εδώ, εύναι το αν αυτϋσ οι εγκϊρςιεσ μεταβολϋσ 

 θα εύναι προσ το καλϑτερο ό προσ το χειρϐτερο*. Η εϑκολη και γρόγορη 

απϊντηςη θα όταν, ϐτι θα φϋρουν  το καλϑτερο, δεδομϋνου ϐτι οι νϋεσ αυτϋσ 

τεχνολογύεσ προβλϋπεται ϐτι θα απαλλϊξουν τον ϊνθρωπο, ςε ςημαντικϐ βαθμϐ, 

απϐ  ρουτύνα και βαριϊ εργαςύα. Θα μπορεύ, ϋτςι, το ανθρώπινο γϋνοσ, να 

απελευθερώςει χρϐνο για την εναςχϐληςό του με ϐτι περιςςϐτερο προτιμϊ, και 

δεν μποροϑςε μϋχρι τώρα να απολαϑςει. 

 

          *Εύναι, ϐμωσ, ξεκϊθαρο ϐτι η απϊντηςη αυτό βλϋπει τα ρομπϐτ ωσ 

ςυνεργϊτεσ του ανθρώπου και ϐχι ωσ υποκατϊςτατϊ του*. Εύναι, ωςτϐςο ορατϐσ 

και ύςωσ όδη παρών ο κύνδυνοσ, ϐτι ϋνα μεγϊλο τμόμα των δραςτηριοτότων των 

νϋων τεχνολογιών, το οπούο επιπλϋον θα ανϋρχεται με την πϊροδο του χρϐνου, 

δεν θα ςυνεργϊζεται απλώσ με τον ϊνθρωπο, αλλϊ θα τον υποκαθιςτϊ και φευ θα 

https://en.wikipedia.org/wiki/R.U.R


τον απειλεύ. Γι' αυτϐ φαύνεται, δυςτυχώσ, ϐτι  οι αιςιϐδοξεσ ςχετικϋσ 

προβλϋψεισ δεν ανταποκρύνονται ςτα πρϊγματα.  Και, αντιθϋτωσ, τα ϐςα όδη 

ςυμβαύνουν, αλλϊ και τα ϐςα με ςιγουριϊ προβλϋπονται ςτο χώρο αυτϐ,  δύνουν 

 δύκαιο ςτουσ απαιςιϐδοξουσ. *Η μεγϊλη απειλό του αυτοματιςμοϑ, για τισ 

ανθρώπινεσ  κοινωνύεσ εύναι η δημιουργύα  ανεξϋλεγκτησ τεχνολογικόσ 

ανεργύασ, που θα ςυνοδεϑεται και απϐ επιδεύνωςη τησ όδη δυςθεώρητησ 

ανιςϐτητασ κατανομόσ ειςοδόματοσ και πλοϑτου*. 

 

          τισ δϑο παραγρϊφουσ, που ακολουθοϑν, θα αναφερθώ πρώτον ςτισ 

απειλϋσ  του αυτοματιςμοϑ, αλλϊ και τησ τεχνητόσ νοημοςϑνησ, που φαύνεται 

να εύναι νομοτελειακϋσ, ενώ ςτη δεϑτερη παρϊγραφο, θα προτεύνω τη λϑςη, που 

απϐ καιρϐ υποςτηρύζω, για το πρϐβλημα τησ ανεργύασ, αλλϊ και για το 

πρϐβλημα των κορυφοϑμενων ανιςοτότων, που δυςτυχώσ ϋχουν εγκαταςταθεύ ωσ 

μϐνιμη πια κατϊςταςη, ςτην παγκϐςμια οικονομύα, ακϐμη  και πριν  ο 

αυτοματιςμϐσ να αποκτόςει τισ τωρινϋσ  απειλητικϋσ του διαςτϊςεισ. το 

τϋλοσ θα εξαχθοϑν τα γενικϊ ςυμπερϊςματα. 

 

 

 

 

*Ι. Σο περιεχϐμενο και οι επιπτώςεισ των νϋων τεχνολογιών  * 

 

 

*Α.  **Οι βαςικϋσ θεωρητικϋσ δυςκολύεσ των νϋων τεχνολογιών* 

 

*Απϐ τουσ κϐλπουσ του μεταβιομηχανικοϑ ςταδύου ξεπηδϊ  ϋνα νεϐτερο ςτϊδιο 

ανϊπτυξησ, το ρομποτικϐ, που απϐ ϐςο μπορεύ να προβλεφθεύ θα επιτεύνει 

ακϐμη περιςςϐτερο  το  οικονομικϐ χϊοσ, ςτισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ*. 

 

*α) Η μϋτρηςη τησ παραγωγικϐτητασ εργαςύασ και κεφαλαύου* 

 

 Ένα ςημαντικϐ και ϊλυτο προσ το παρϐν πρϐβλημα εύναι η αδυναμύα μϋτρηςησ 

τησ παραγωγικϐτητασ των δϑο βαςικών ςυντελεςτών παραγωγόσ, τησ εργαςύασ και 

του κεφαλαύου. Και τοϑτο, επειδό ςτο νϋο αυτϐ ςτϊδιο  καπιταλιςτικόσ 

εξϋλιξησ, υποχωρεύ η ςημαςύα και των δϑο βαςικών ςυντελεςτών παραγωγόσ, τησ 

εργαςύασ και του κεφαλαύου, και κϊνει την εμφϊνιςό του ϋνασ τρύτοσ αν 

μπορεύ ϋτςι να υποςτηριχθεύ, ςυντελεςτόσ παραγωγόσ, ό και τϋταρτοσ, αν 

ληφθεύ υπϐψη και το ϋδαφοσ. Ο νϋοσ αυτϐσ ςυντελεςτόσ παραγωγόσ εύναι ο 

αυτοματιςμϐσ, που ενςαρκώνει  την εντελώσ τελευταύα μορφό νεωτεριςμοϑ,  και 

που υπϐςχεται  ςημαντικϊ κϋρδη, ςτο μϋλλον. Σα κϋρδη αυτϊ δεν προβλϋπεται 

πια  ϐτι θα ευνοόςουν  το κεφϊλαιο, με την κλαςικό του μορφό,  αλλϊ   οϑτε 

και  την εργαςύα, δηλαδό τουσ δϑο παραδοςιακοϑσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ. 

*Αντιθϋτωσ, 

 μια ολιγομελόσ ομϊδα, με νϋεσ ιδϋεσ, η οπούα  προβαύνει ςε νεωτεριςμοϑσ 

και δημιουργεύ νϋα προώϐντα, νϋεσ υπηρεςύεσ και νϋα επιχειρηςιακϊ πρϐτυπα 

προβϊλλει και επιβϊλλεται ωσ δικαιοϑχοσ αυτών των ςημαντικών κερδών*. Ο 

τρϐποσ κατανομόσ,  που ϋτςι διαγρϊφεται για το μϋλλον εύναι αυτϐ τησ 

γνωςτόσ καμπϑλησ του Pareto, ςτην οπούα μικρϐσ αριθμϐσ παικτών καρποϑται 

ϋνα δυςαναλϐγωσ μεγϊλο τμόμα των κερδών ([1]). Ο νϋοσ αυτϐσ ςυντελεςτόσ, 

 εύναι οι καινοτϐμεσ ιδϋεσ, οι οπούεσ εύναι ςπανιϐτερεσ  και απϐ την 

εργαςύα, αλλϊ  και  απϐ το παραδοςιακϐ κεφϊλαιο, απϐ τουσ δϑο δηλαδό 

παραδοςιακοϑσ ςυντελεςτϋσ, τουσ οπούουσ ςταδιακϊ υποκαθιςτϊ,  και ϋτςι 

δικαιολογεύται το υψηλϐ μερύδιϐ του ςτη ςυνολικό παραγωγικϐτητα. Ωςτϐςο, 

τελικϊ, και οι καινοτϐμεσ ιδϋεσ μποροϑν να εκληφθοϑν  ωσ μορφό ιδιαύτερου 

 κεφαλαύου,  του οπούου η αυξημϋνη αμοιβό θα περιορύζει ςυνεχώσ το μερύδιο 

τησ εργαςύασ ςτο ΑΕΠ. 

 



*β) Η μϋτρηςη τησ ςυνολικόσ παραγωγικϐτητασ* 

 

        Δυςκολύεσ ϐμωσ ανακϑπτουν, ϐχι απλώσ και μϐνο ωσ προσ τον 

υπολογιςμϐ τησ παραγωγικϐτητασ των δϑο, επύ μϋρουσ, βαςικών παραδοςιακών 

ςυντελεςτών παραγωγόσ, αλλϊ και ωσ προσ την εκτύμηςη τησ ςυνολικόσ 

παραγωγικϐτητασ, ςτο νϋο αυτϐ εξελικτικϐ ςτϊδιο, καθώσ δεύχνει να μην 

υπϊρχει και ϋτςι να ενθαρρϑνει επιχειρόματα, ςχετικϊ με την εύςοδο των 

προηγμϋνων οικονομιών ςτη φϊςη τησ μϐνιμησ υπανϊπτυξησ ([2]). 

 

     Αποδεικνϑονται ορθϋσ οι προβλϋψεισ του   M. Kalecki ([3],) ςϑμφωνα με 

τισ οπούεσ, ςε αντύθεςη με τη  δεϑτερη  βιομηχανικό επανϊςταςη, που 

ςυνδυϊςτηκε με δικαιϐτερη κατανομό του ειςοδόματοσ, απαραύτητη αςφαλώσ για 

την απορρϐφηςη τησ μαζικόσ τησ παραγωγόσ, το τρύτο ςτϊδιο τησ 

καπιταλιςτικόσ διαδικαςύασ ϋφερε  ανεργύα και φτώχεια ςτην ανθρωπϐτητα. Πριν 

λύγα χρϐνια γινϐταν λϐγοσ για κοινωνύα των 2/3, και η  υγιόσ αντύδραςη όταν 

ϐτι   θα ϋπρεπε να αποφευχθεύ με κϊθε τρϐπο. *Η κοινωνύα, ϐμωσ, που τώρα 

αναμϋνεται,  κινδυνεϑει να εύναι  του 1/10. Μια κϐλαςη,  δηλαδό, για τουσ 

πολλοϑσ.* 

 

Η δυςκολύα μϋτρηςησ τησ  ςυνολικόσ παραγωγικϐτητασ, που προκϑπτει απϐ τη 

νϋα αυτό μορφό τεχνικόσ προϐδου οφεύλεται ςτο ϐτι αφορϊ ποιοτικϊ και ϐχι 

πια ποςοτικϊ δεδομϋνα. Κατϊ τον Robert Gordon ([4]), οι καινοτομύεσ του 

παρϐντοσ αναπτυξιακοϑ ςταδύου δεν μποροϑν να ςυγκριθοϑν με τα 

φανταςμαγορικϊ αποτελϋςματα τησ περιϐδου 1870-1970, που ϋφεραν πραγματικό 

επανϊςταςη ςτον τρϐπο λειτουργύασ τησ παγκϐςμιασ οικονομύασ, και που κατ' 

αυτϐν δεν εύναι δυνατϐν να επαναληφθοϑν. Αντιθϋτωσ, η παροϑςα τεχνικό 

πρϐοδοσ  ϋχει  ωσ αποτϋλεςμα την πτώςη τησ μϋςησ ωριαύασ παραγωγικϐτητασ 

τησ εργαςύασ, ςτισ ΗΠΑ, κατϊ 1.33% μετϊ το 1970.  Σα μϋτρια αυτϊ 

αποτελϋςματα αποδύδονται απϐ τον Robert Gordon  ςτη γόρανςη του πληθυςμοϑ, 

ςτην ϊνοδο των ανιςοτότων, ςτη ςταςιμϐτητα τησ εκπαύδευςησ και ςτο 

ανερχϐμενο χρϋοσ. Κατϊ τον Robert Gordon, η παροϑςα γενιϊ ςτισ ΗΠΑ (και ϐχι 

μϐνον αφοϑ οι τϊςεισ εύναι  περύπου προσ την ύδια κατεϑθυνςη ςτο ςϑνολο των 

προηγμϋνων οικονομιών) θα εύναι η πρώτη που δεν θα ξεπερϊςει το βιοτικϐ 

επύπεδο των γονιών τησ. Σην απαιςιοδοξύα του R. Gordon για το μϋλλον τησ 

οικονομύασ ςυμμερύζεται και ο Robert Solow με τη δόλωςό  του, που 

επικρϊτηςε   ωσ *το παρϊδοξο του Solow*:" “Βλϋπει κανεύσ παντοϑ 

υπολογιςτϋσ, αλλϊ η παραγωγικϐτητα τουσ  δεν φαύνεται ςτα ςτατιςτικϊ 

δεδομϋνα ”([5]). Αςφαλώσ, τα κινητϊ τηλϋφωνα, το ύντερνετ, η πτώςη τησ 

τιμόσ των υπολογιςτών κλπ., εύναι προσ ϐφελοσ των καταναλωτών, αλλϊ δεν 

αυξϊνουν το ΑΕΠ. Αυτϐ το παρϊδοξο του Solow ϋγινε το επύκεντρο  πολυϊριθμων 

προςπαθειών ερμηνεύασ για το τι  μπορεύ να ςυμβαύνει με το ςτϊδιο τησ 

πληροφορικόσ, και  πωσ εξηγεύται το ϐτι  καταλόγει ςε χαμηλό παραγωγικϐτητα. 

 

 

 

 

*Β. Οι ςυνϋπειεσ ςτην απαςχϐληςη* 

 

Τπϊρχουν οι αιςιϐδοξοι και οι απαιςιϐδοξοι, ςχετικϊ με τισ ςυνϋπειεσ των 

νϋων τεχνολογιών, αναφορικϊ με την  απαςχϐληςη και με τον τρϐπο κατανομόσ 

του ειςοδόματοσ και του πλοϑτου. Και οι δϑο αυτϋσ κατηγορύεσ ςυμφωνοϑν: 

 

- πρώτον ϐτι η μορφό τησ πλόρουσ απαςχϐληςησ ανόκει οριςτικϊ ςτο παρελθϐν, 

καθώσ η ςϑγχρονη παραγωγικό διαδικαςύα απαιτεύ μικρϐτερη ποςϐτητα και των 

δϑο ςυντελεςτών για την παραγωγό μιασ μονϊδασ προώϐντοσ, και 

 

-δεϑτερον ϐτι, όδη, η παγκοςμιοπούηςη δημιοϑργηςε κατϊςταςη, κατϊ την 



οπούα, λύγοι εύναι οι νικητϋσ και πολυϊριθμοι οι ηττημϋνοι. 

 

        Θα υποςτηρύξω εδώ ϐτι η διαφορϊ αιςιϐδοξων και απαιςιϐδοξων 

αναφϋρεται κυρύωσ ςτο χρονικϐ διϊςτημα, μϋςα ςτο οπούο οι πρώτοι και οι 

δεϑτεροι τοποθετοϑνται. 

 

 

*α) Η  αιςιϐδοξη εκδοχό* 

 

 Οι επιςτόμονεσ, που ανόκουν ςτην κατηγορύα των αιςιϐδοξων, (θα όταν 

 ορθϐτερο να χαρακτηριςτοϑν ωσ λιγϐτερο απαιςιϐδοξοι), υποςτηρύζουν   ϐτι 

τα μεγϊλα προβλόματα για τουσ εργαζϐμενουσ  δεν θα εύναι ϊμεςα για τα 

επϐμενα δϋκα χρϐνια.  Ευελπιςτοϑν, ακϐμη, ϐτι  θα υπϊρξει δυνατϐτητα 

ϋγκαιρησ αντιμετώπιςόσ τουσ. Η αιςιοδοξύα τουσ μπορεύ να δικαιολογηθεύ με 

βϊςη την υπϐθεςη, ϐτι για αρκετϊ μεγϊλη περύοδο  ο ρϐλοσ των τεχνολογιών θα 

εύναι, κυρύωσ, βοηθητικϐσ των ανθρώπων, τουσ οπούουσ θα εξακολουθοϑν να 

χρειϊζονται ςε κϊθε βόμα τουσ. Η ςχετικό αυτό αιςιοδοξύα  εκφρϊςτηκε ςε 

μελϋτη των αρχών του 2017, απϐ το Ινςτιτοϑτο Mc Kinsey. ε αυτόν, 

αμφιςβητοϑνται  τα πολϑ απαιςιϐδοξα ςυμπερϊςματα προηγοϑμενησ μελϋτησ ([6]), 

με βϊςη τα οπούα το 47%  τησ απαςχϐληςησ κινδυνεϑει να αυτοματοποιηθεύ ([7] 

).  Τποςτηρύζεται, καταρχόν, ςτη μελϋτη McKinsey ϐτι το 49% του χρϐνου 

εργαςύασ εύναι δυνατϐν να υποκαταςταθεύ απϐ αυτοματιςμϐ. Η αιςιοδοξύα, 

ωςτϐςο, ϋγκειται ςτην υπϐθεςη ϐτι  το μϋλλον τησ απαςχϐληςησ δεν θα κριθεύ 

μϐνο απϐ το τι εύναι τεχνολογικϊ δυνατϐ, αλλϊ και απϐ ϊλλουσ παρϊγοντεσ. 

Π.χ. αναφϋρεται ςτη μελϋτη McKinsey ϐτι τα αυτοκύνητα χωρύσ οδηγϐ 

προβλϋπεται ϐτι θα καταργόςουν την απαςχϐληςη απϐ 1.7 εκατομμϑρια οδηγοϑσ 

φορτηγών. Ωςτϐςο, η αντικατϊςταςη των φορτηγών θα χρειαςτεύ επϋνδυςη τησ 

τϊξησ του ενϐσ τριςεκατομμυρύου δολαρύων. Σο ςυμπϋραςμα τησ μελϋτησ 

McKinsey εύναι, 

ϐτι οι πολϑ δυςμενεύσ προβλϋψεισ δεν λαμβϊνουν υπϐψη πολλοϑσ παρϊγοντεσ, 

και ϐτι κατϊ τουσ επιςτόμονεσ που την ςυνϋταξαν, το πιθανϐτερο εύναι ϐτι 

μϐνο το 2055 θα ϋχει μειωθεύ η απαςχϐληςη, κατϊ 50%. Η ακϐμη πιο αιςιϐδοξη, 

ςχετικϊ, μελϋτη εκπονόθηκε το 2016 απϐ τον ΟΟΑ, και προβλϋπει ϐτι για τα 

21 κρϊτη-μϋλη τησ, ο κύνδυνοσ αυτοματοπούηςησ αφορϊ μϐνον το 9% τησ 

απαςχϐληςησ. Η υπερβολικό αυτό αιςιοδοξύα φαύνεται να δικαιολογεύται απϐ 

ανϊλογεσ  εξελύξεισ ςτο παρελθϐν, που δεν επαλόθευςαν τισ απαιςιϐδοξεσ 

προβλϋψεισ, ϐπωσ αυτϋσ του John Maynard Keynes, πριν απϐ 80 χρϐνια. O Keynes 

 αναφϋρθηκε τϐτε ςε  μια "νϋα επιδημύα", που ονϐμαςε "τεχνολογικό 

υποαπαςχϐληςη", και που ευτυχώσ δεν υλοποιόθηκε. 

 

        Οι αιςιϐδοξοι, αναφορικϊ με τισ επιπτώςεισ των ρομπϐτ ςτη ζωό μασ, 

τονύζουν την πλευρϊ τησ βοόθειασ που  αυτϊ θα μασ εξαςφαλύςουν, 

υποςτηρύζοντασ ϐτι το ρομπϐτ θα διαδεχθεύ  τον προςωπικϐ υπολογιςτό μασ. 

 

        Μια απϐ τισ πολϑ ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ των ρομπϐτ εύναι τα 

αυτοκύνητα χωρύσ οδηγϐ, που προβλϋπεται ϐτι θα φθϊςουν ςτουσ καταναλωτϋσ το 

2020. Πολυϊριθμα πανεπιςτόμια, κυρύωσ ςτισ ΗΠΑ, καταςτρώνουν ςχϋδια  και 

κανονιςμοϑσ για το πώσ θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτϊ τα αυτϐματα αυτοκύνητα, ενώ 

ετόςια ϋκθεςη τησ Διεϑθυνςησ Μεταφορών τησ ιγκαποϑρησ προβλϋπει ϐτι αυτϊ 

τα μοιραζϐμενα απϐ πολλοϑσ καταναλωτϋσ αυτοκύνητα θα περιορύςουν την 

κυκλοφορύα των παραδοςιακών αυτοκινότων κατϊ, περύπου, 80%, μειώνοντασ  ςε 

ςημαντικϐ βαθμϐ τη διϊρκεια του ταξιδιοϑ, αλλϊ και τη μϐλυνςη τησ 

ατμϐςφαιρασ ([8]). Προσ το παρϐν τα αυτοματοποιημϋνα αυτϊ αυτοκύνητα δεν 

εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύςουν  δϑςκολεσ και απρϐβλεπτεσ καταςτϊςεισ, 

 αλλϊ πολϑ γρόγορα προβλϋπεται ϐτι θα τελειοποιηθοϑν, εξοικονομώντασ χρϐνο 

για τουσ ταξιδιώτεσ, που θα μποροϑν να διαβϊζουν κατϊ τη διαδρομό,. Σα 

ρομπϐτ προβλϋπεται, ακϐμη, ϐτι θα προςφϋρουν ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ, ςτισ 



νοικοκυρϋσ, για τη μεταφορϊ των αγορών τουσ. Σο ςχετικϐ ρομπϐτ, με το ϐνομα 

GITA ([9]), θα ακολουθεύ  φορτωμϋνο τον ιδιοκτότη του, ςτο δρϐμο, 

επικοινωνώντασ μαζύ του, ϐταν χρειϊζεται. Ετοιμϊζονται, επύςησ 

αυτοματοποιημϋνα αεροπλϊνα για την αμερικανικό πολεμικό αεροπορύα,  με 

ςϑςτημα που προβλϋπεται να μειώςει το ςχετικϐ κϐςτοσ κϊθε χρηςιμοποιοϑμενου 

αεροςκϊφουσ κατϊ $800.000 ([10]).  Οι δραςτηριϐτητεσ, που προβλϋπεται να 

επηρεαςτοϑν το περιςςϐτερο απϐ τα ρομπϐτ εύναι η ναυτιλύα, η ιατρικό, τα 

νοςοκομεύα και η πολεμικό βιομηχανύα([11]) 

 

 

 

 

 

 

*β) Η απαιςιϐδοξη, και πιθανϐτατα πιο κοντϊ ςτην πραγματικϐτητα, εκδοχό* 

 

Πριν εξετϊςουμε τισ αναμενϐμενεσ επιπτώςεισ του αυτοματιςμοϑ ςτην 

απαςχϐληςη, πρϋπει να υπενθυμύςουμε ϐτι, όδη, η μορφό τησ πλόρουσ 

απαςχϐληςησ αφορϊ, ςτισ προηγμϋνεσ οικονομύεσ, ολοϋνα μικρϐτερο ποςοςτϐ τησ 

ςυνολικόσ απαςχϐληςησ, προσ ϐφελοσ τησ ϊτυπησ εργαςύασ. Εξϊλλου, η 

υποαπαςχϐληςη, ςε παγκϐςμια βϊςη, παραμϋνει το 2016, ςτα 197.1 εκατομμϑρια, 

και υπερβαύνει  κατϊ 27εκατομμϑρια, την αντύςτοιχη του 2007 πριν απϐ την 

κρύςη.   Οι προβλϋψεισ, εξϊλλου, εύναι εξαιρετικϊ απαιςιϐδοξεσ, εκτιμώντασ 

ϐτι το 2018 η ανεργύα  θα αυξηθεύ κατϊ  3.4 εκατομμϑρια. Εξϊλλου, ο Διεθνόσ 

Οργανιςμϐσ Εργαςύασ(*[12]*) προβλϋπει ϐτι  το 2017, και για πρώτη φορϊ, η 

παγκϐςμια υποαπαςχϐληςη θα φθϊςει ςτα 200 εκατομμϑρια(*[13]*). 

        Η ανεργύα παραμϋνει υψηλό ςτην Ευρώπη, και ςε αρκετϋσ οικονομύεσ 

του ευρωπαώκοϑ Νϐτου πολϑ υψηλό. Σο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ ςτην ΕΕ των 28, για 

τισ  ηλικύεσ 15-64, όταν το 2007, 65,2 ενώ το 2014, 64,9. τισ οικονομύεσ, 

ωςτϐςο του ευρωπαώκοϑ Νϐτου, με πρώτη  την Ελλϊδα, η μεύωςη  αυτό εύναι 

τραγικό ανϊμεςα ςτο 2007, που ιςοϑται με 60.9 και ςτο 2014 που εύναι μϐνο 

49.4, αντύςτοιχα. ημαντικό εύναι και η μεύωςη του ϐγκου τησ απαςχϐληςησ, 

για την Ιςπανύα, ςτο εξεταζϐμενο αυτϐ διϊςτημα (65.8 και 56.0), και ςε 

μικρϐτερο βαθμϐ τησ Πορτογαλύασ, Ιταλύασ και Ιρλανδύασ[14]. 

 

        Η ανεργύα ςτισ ΗΠΑ, παρϐτι τα μϋτρα τησ νομιςματικόσ τησ πολιτικόσ 

όταν ςαφϋςτατα λιγϐτερο αντιπληθωριςτικϊ και περιςςϐτερο επιθετικϊ, ςε 

ςϑγκριςη με την Ευρώπη, η παρϊλληλη πτωτικό πορεύα  με το ΑΕΠ τησ ενιςχϑει 

την ϊποψη ϐτι πρϐκειται για την ϋλευςη ενϐσ νϋου ςταδύου εξϋλιξησ, απϐ το 

οπούο απουςιϊζει η ανϊπτυξη, και ϐχι για απλό ϑφεςη, που ςυναντιϋται  ςτην 

κατιοϑςα φϊςη του οικονομικοϑ κϑκλου. Όπωσ προκϑπτει απϐ ςχετικό ϋρευνα( 

*[15]*), τα τελευταύα 40 χρϐνια μειώνονται ςυνεχώσ η  ςυμμετοχό ςτην 

απαςχϐληςη ανδρών ηλικύασ 24-54 ετών, καθώσ και η δημιουργύα νϋων θϋςεων 

εργαςύασ. Και αυτϐ που εύναι ανηςυχητικϐ εύναι η παρϊλληλη πορεύα ΑΕΠ και 

απαςχϐληςησ απϐ το 1947 ωσ το 2015. 

 

      Οι δυςμενεύσ επιπτώςεισ του ρομποτιςμοϑ ςτην απαςχϐληςη θεωροϑνται 

νομοτελειακϋσ, ακϐμη και για τουσ αιςιϐδοξουσ, οι οπούοι απλώσ ςτρϋφονται 

προσ εξελύξεισ ό περιπτώςεισ, που θα μποροϑςαν να περιορύςουν την ϋνταςό 

τουσ. 

 

Σα αναμενϐμενα δυςμενό αποτελϋςματα των ρομπϐτ  ςτην απαςχϐληςη, 

επιβϊλλεται να ερευνηθοϑν, πρώτον ωσ  υποκατϊςτατϊ τησ και δεϑτερον ωσ 

φορεύσ τεχνικόσ ευφυϏασ. Και να προςθϋςω, ϐτι ο χρϐνοσ τρϋχει πολϑ γρόγορα, 

φϋρνοντασ μαζύ του αςτραπιαύεσ επαναςτατικϋσ μεταβολϋσ. 

 

 



*αα)Σα ρομπϐτ ωσ υποκατϊςτατα τησ ανθρώπινησ εργαςύασ* 

 

 Σα ρομπϐτ ϋχουν όδη αρχύςει να υποκαθιςτοϑν την ανθρώπινη εργαςύα ςτισ 

προηγμϋνεσ οικονομύεσ, με εντεινϐμενουσ ρυθμοϑσ. Σο 2013 χρηςιμοποιοϑνταν 

ρομπϐτ ςε παγκϐςμια βϊςη γϑρω ςτο 1.2 εκατομμϑριο. Σο 2014 ο αριθμϐσ τουσ 

ϋφθαςε το 1.5 εκατομμϑριο και προβλϋπεται να αγγύξει το 1.9 εκατομμϑριο το 

2017. Οι δυνατϐτητϋσ τουσ βελτιώνονται και πολλαπλαςιϊζονται με μεγϊλη 

ταχϑτητα. Χϊριν παραδεύγματοσ αναφϋρω την περύπτωςη ενϐσ νϋου ξενοδοχεύου 

ςτην Ιαπωνύα, με το ϐνομα Henn-na, ςτο οπούο τουσ πελϊτεσ υποδϋχονται, 

καταχωροϑν και  αποχαιρετοϑν,  ρομπϐτ. Σα ρομπϐτ, ςτο ξενοδοχεύο αυτϐ, 

εύναι ακϐμη ςε θϋςη να οδηγόςουν τουσ πελϊτεσ ςτα δωμϊτιϊ τουσ, μιλώντασ 

τουσ τη γλώςςα που προτιμοϑν, και να ρυθμύςουν τη θερμοκραςύα. τα δωμϊτιϊ 

τουσ οι πελϊτεσ του ξενοδοχεύου μποροϑν να ϋχουν φωνητικϋσ οδηγύεσ για τη 

ρϑθμιςη του φωτιςμοϑ, και πληροφορύεσ για τον καιρϐ και την ώρα ([16]). 

Πϊντοτε, χϊριν παραδεύγματοσ, γιατύ ο κατϊλογοσ των δυνατοτότων 

υποκατϊςταςησ τησ ανθρώπινησ εργαςύασ εύναι, όδη, μακροςκελόσ και 

εμπλουτύζεται καθημερινϊ, αναφϋρω ϋνα πεύραμα τησ Amazon, προκειμϋνου να 

διαπιςτώςει αν τα ρομπϐτ θα όταν ςε θϋςη να επιλϋξουν αυτϐματα κϊποια 

αντικεύμενα απϐ τα ρϊφια αποθόκησ, που απαςχολοϑςε 50.000  ϊτομα,  και να 

τα μετακινόςουν ςε γϑρω θϋςεισ. το διϊςτημα του πειρϊματοσ, ϋνα ρομπϐτ 

κατϐρθωςε να εκτελϋςει 10 απϐ τα  ςυνολικϊ 12 καθόκοντα. Η επιχεύρηςη αυτό, 

που βρύςκεται ςτο Βερολύνο, "προςϋλαβε" 15.000 ρομπϐτ, και προγραμματύζει 

και πρϐςθετα για το μϋλλον. το χώρο των εςτιατορύων, επιχειρόςεισ 

χρηςιμοποιοϑν ρομπϐτ για να υποκαταςτόςουν ανθρώπινη εργαςύα, για παρϊδοςη 

παραγγελμϋνου φαγητοϑ, αλλϊ και για την επιλογό φαγητοϑ, απϐ τουσ πελϊτεσ, 

αλλϊ και για την πληρωμό του λογαριαςμοϑ τουσ. Ένα εύδοσ ρομπϐτ, με την 

ονομαςύα ΝΑΟ βοηθϊ τουσ αςθενεύσ να ξεπερϊςουν το ϊγχοσ τουσ. Πρϐςφατη 

ϋκθεςη ([17]), που αναφϋρεται ςτην απαςχϐληςη ςτισ τρϊπεζεσ προβλϋπει ϐτι 

μϋςα ςτην επϐμενη δεκαετύα, αυτϋσ, θα μειώςουν κατϊ 30% την απαςχϐληςη, 

εξαιτύασ τησ χρόςησ νϋων τεχνολογιών. Ο οικονομολϐγοσ Martin Ford προβλϋπει 

ϐτι το ςϑνολο των θϋςεων εργαςύασ τησ μεςαύασ τϊξησ θα εξαφανιςτεύ, η 

οικονομικό κινητικϐτητα θα διακοπεύ και η πλουτοκρατύα  θα καταφϑγει ςε 

περιφραγμϋνεσ κοινϐτητεσ ό ςε ιδιαύτερεσ πϐλεισ, που θα φυλϊςςονται απϐ 

αυτϐματα ςτρατιωτικϊ ρομπϐτ και μη επανδρωμϋνα αεροπλϊνα ([18]). 

 

 Καταλυτικόσ, επύςησ, ςημαςύασ μεταβολϋσ προβλϋπονται και ςτον ευρϑτερο 

χώρο τησ εκπαύδευςησ([19]), ϐπου η ψηφιακό νϋα τεχνολογύα, υποκαθιςτϊ όδη 

ςε ολοϋνα ανερχϐμενο ποςοςτϐ την παραδοςιακό διδαςκαλύα, απϐ την διδαςκαλύα 

μϋςω Διαδικτϑου. Η ςυμβολό αυτό τησ μορφόσ διδαςκαλύασ επιταχϑνεται 

εξαιτύασ δϑο κυρύωσ λϐγων. Ο πρώτοσ, ϋχει ςχϋςη με την υποχώρηςη του 

κοινωνικοϑ Κρϊτουσ, ακϐμη και ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, υπϐ την πύεςη τησ 

ολοϋνα ςκληρϐτερησ εφαρμογόσ των νεοφιλελεϑθερων ςυνταγών. Σα πανεπιςτόμια 

τησ υφηλύου αναγκϊζονται να εξαρτώνται ςυνεχώσ περιςςϐτερο απϐ τα δύδακτρα 

των ςπουδαςτών,  καθιςτώντασ ϋτςι  τισ ςπουδϋσ εξαιρετικϊ πολυϋξοδεσ, καθώσ 

οι κρατικϋσ επιδοτόςεισ περιορύζονται. Ο δεϑτεροσ λϐγοσ  αναφϋρεται ςτη νϋα 

ψηφιακό/ρομποτικό τεχνικό πρϐοδο, που περιορύζει δραματικϊ το κϐςτοσ 

ςπουδών, εξαςφαλύζει ςχεδϐν απεριϐριςτου βαθμοϑ οικονομύεσ κλύμακασ, και 

καθιςτϊ τη μϐρφωςη προςιτό ςε ϐλουσ. Αυτό η φϊςη των νϋων τεχνολογιών θα 

ϋχει, μακροχρονύωσ, και εκτϐσ απροϐπτου, αναδιανεμητικϋσ ςυνϋπειεσ  ςτισ 

υπερβολικϋσ  ανιςϐτητεσ κατανομόσ. Θα αυξόςει, ϐμωσ, ταυτϐχρονα την 

ανεργύα, τη φορϊ αυτό ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, καθώσ προβλϋπεται ϐτι ςε 

μύα 15ετύα απϐ ςόμερα το 50% των αμερικανικών πανεπιςτημύων θα ϋχει 

χρεοκοπόςει ([20]). Σϋλοσ, δεν θα διαςωθοϑν και οι μεταφραςτϋσ κειμϋνων, 

απϐ την υποκατϊςταςό τουσ απϐ ρομπϐτ. το χώρο αυτϐ ϋχει ςυντελεςτεύ 

εξαιρετικό πρϐοδοσ, ϋτςι που εϑλογα να προβλϋπεται ϐτι πολϑ ςϑντομα η 

ςυμβολό του ανθρώπου δεν θα εύναι πια απαραύτητη ([21]) . 

 



Αυτϋσ οι ελϊχιςτεσ παραπϊνω αναφορϋσ,  εύναι ωςτϐςο  αρκετϋσ για να πεύςουν 

ϐτι όδη τα  ρομπϐτ ϋχουν διώξει απϐ την αγορϊ εργαςύασ πολυϊριθμουσ 

εργαζϐμενουσ, αλλϊ και να αναγγεύλουν ϋνα, πρϊγματι, εφιαλτικϐ μϋλλον για 

την ανθρώπινη απαςχϐληςη, μϋςα ςτο οπούο δυςτυχώσ δεν υπϊρχει θϋςη για 

αιςιοδοξύα. Ένα μϋλλον ϐπου θα επικρατεύ ανεξϋλεγκτη ανεργύα, που δεν θα 

αφόςει ανϋπαφο κανϋνα εύδοσ απαςχϐληςησ, ακϐμη και αυτϊ που απαιτοϑν 

γνώςεισ, εξειδύκευςη και προγραμματιςμϐ. Και αν προσ το παρϐν η προςπϊθεια 

ςυντονιςμοϑ εκπαύδευςησ και απαςχϐληςησ προτεύνεται ωσ μϋςο αντιμετώπιςησ 

τησ ζοφερόσ κατϊςταςησ([22]),  ςτο χώρο τησ απαςχϐληςησ, ςτο ϊμεςο μϋλλον, 

και ςτο μϋτρο  βϋβαια, που αυτϐ  μπορεύ να προβλεφθεύ,  θα παϑςει να εύναι. 

Και τοϑτο διϐτι  αποδεικνϑεται ϐτι τα ρομπϐτ, ϐχι μϐνο μαθαύνουν εξαιρετικϊ 

γρόγορα, απϐ τη διδαςκαλύα των ανθρώπων, αλλϊ πρϐςφατα ϊρχιςαν να 

διδϊςκονται αναμεταξϑ τουσ([23]). Θα ςωθοϑν κϊποιεσ εξειδικευμϋνεσ 

εργαςύεσ; Δϑςκολο να το προβλϋψει κανεύσ, και ϐχι οπωςδόποτε για 

μακροχρϐνιο διϊςτημα. Αναφϋρονται ςτην κατηγορύα αυτό επιςτόμονεσ, 

εξειδικευμϋνοι ςτο χώρο τησ υγεύασ, ςυγγραφεύσ, επιχειρηματύεσ και 

καλλιτϋχνεσ. 

 

 Οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ τησ επϋκταςησ του ρομποτιςμοϑ, ςτην απαςχϐληςη, δεν 

περιορύζονται ςτο εςωτερικϐ των προηγμϋνων οικονομιών.  Αντιθϋτωσ, θα 

υποςτόριζα ϐτι για τισ αναδυϐμενεσ  οικονομύεσ, η κατϊςταςη  εύναι πολϑ 

πιο απειλητικό, γιατύ εξαιτύασ των νϋων τεχνολογιών,  χϊνουν τα μϋχρι τώρα 

προνϐμιϊ τουσ, του    χαμηλοϑ εργατικοϑ κϐςτουσ, και τησ  μετεγκατϊςταςησ 

επιχειρόςεων ςε αυτϋσ.  Εκτιμϊται, ςχετικϊ, ϐτι η Κύνα  ϋχαςε 30 

εκατομμϑρια θϋςεισ εργαςύασ  ςτη βιομηχανύα, απϐ το 1996 μϋχρι ςόμερα ό 25% 

του ςυνϐλου,  παρϊ την αϑξηςη του βιομηχανικοϑ τησ προώϐντοσ, κατϊ 70% ([24] 

). Η πρώτη, λοιπϐν, και η ςημαντικϐτερη απειλό του ρομποτιςμοϑ εναντύον των 

αναδυϐμενων και αναπτυςςϐμενων οικονομιών, προβλϋπεται ϐτι θα εύναι 

εξϊλειψη του αποφαςιςτικϐτερου προνομύου, που αυτϋσ εξαςφϊλιζαν ωσ τώρα, 

αυτϐ τησ φθηνόσ εργαςύασ, το οπούο ενθϊρρυνε  παρϊλληλα και τη 

μετεγκατϊςταςη επιχειρόςεων ςε αυτϋσ. *Αλλϊ, αν η φθηνό εργαςύα δεν εύναι 

πια η οδϐσ προσ την οικονομικό ανϊπτυξη, τϐτε τι εύναι;* το ςημεύο αυτϐ, 

η  γενικό διαπύςτωςη του Thomas Picketty([25]), ϐτι ο ρυθμϐσ απϐδοςησ  του 

κεφαλαύου εύναι ανώτεροσ του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ, μεταφϋρεται ςτα  ρομπϐτ, που 

εκλαμβϊνονται ωσ  εύδοσ κεφαλαύου, και η απϐδοςό τουσ θα πηγαύνει ςτουσ 

ιδιοκτότεσ τουσ. Η διαφορϊ αυτό, υπϋρ των ρομπϐτ, και ςε βϊροσ τησ 

εργαςύασ,  θα διευρϑνεται διαχρονικϊ, δεδομϋνου ϐτι η ποιϐτητα και η 

ποςϐτητα τησ εργαςύασ των ρομπϐτ βελτιώνεται ςυνεχώσ, ςε αντύθεςη με την 

ανθρώπινη εργαςύα, που παραμϋνει ςτϊςιμη ([26]).  Σο κεφϊλαιο, ςυνεπώσ, 

εξακολουθεύ να παραμϋνει ο μεγϊλοσ νικητόσ του νϋου μοντϋλου  των 

τελευταύων εξελύξεων, ϋχοντασ ωςτϐςο χϊςει την παραδοςιακό του μορφό. το 

μϋτρο που  εύναι δυνατϐν να προβλεφθεύ το μϋλλον, ολιγομελόσ/ ολιγαρχικό 

ομϊδα  νεωτεριςτών δεν θα αντιμετωπύζει καν πρϐβλημα διανομόσ των κερδών 

τησ με  ςυνδικαιοϑχουσ την ανειδύκευτη εργαςύα και το παραδοςιακϐ κεφϊλαιο, 

που με δυςκολύα θα  επιβιώνουν,  ϋχοντασ  ειςϐδημα  κατώτερο  του μϋςου 

ϐρου, ενϐςω  θα ανταμεύβονται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ οι φορεύσ  νϋων ιδεών. 

τη φϊςη αυτό τησ καπιταλιςτικόσ εξϋλιξησ εύναι, ουςιαςτικϊ, ϊχρηςτη η 

ανειδύκευτη εργαςύα, ενώ υποβαθμύζεται, επύςησ και  η χρηςιμϐτητα του 

παραδοςιακοϑ κεφαλαύου. 

 

Πριν λύγα χρϐνια γινϐταν λϐγοσ για κοινωνύα των 2/3, και η  υγιόσ αντύδραςη 

όταν ϐτι   θα ϋπρεπε να αποφευχθεύ με κϊθε τρϐπο. Η κοινωνύα, ϐμωσ, που 

τώρα αναμϋνεται,  θα εύναι  του 1/10. Μια κϐλαςη,  δηλαδό, για τουσ πολλοϑσ 

([27]). 

 

  Παρϊλληλα με τισ καταςτροφϋσ που απειλοϑνται απϐ την τεχνητό νοημοςϑνη, 

υπϊρχουν και προβλϋψεισ θετικών ςυνεπειών απϐ τη χρόςη  των ρομπϐτ, ςτην 



οικονομύα. Πρϐςφατη μελϋτη τησ Bank of America Merrill Lynch προβλϋπει για 

το 2025, και για την Αμερικό, ϋνα αποτϋλεςμα ανανϋωςησ και δημιουργύασ, απϐ 

την τεχνητό νοημοςϑνη,  που θα αποφϋρει  14-33 τριςεκατομμϑρια δολϊρια, ςτα 

οπούα  περιλαμβϊνονται   9 τριςεκατομμϑρια  δολϊρια, απϐ  τη μεύωςη τησ 

απαςχϐληςησ εργατικοϑ δυναμικοϑ. Και απϐ την πλευρϊ τησ μελϋτησ 

McKinsey προβλϋπεται 

ανατροπό τησ κοινωνύασ, απϐ τη χρόςη τησ τεχνικόσ νοημοςϑνησ, "10 φορϋσ 

ταχϑτερη και 300 φορϋσ εντονϐτερη, περύπου  δηλαδό 3000 φορϋσ μεγαλϑτερη 

 επύδραςη", απϐ αυτόν που ϋφερε η Βιομηχανικό Επανϊςταςη ([28]). 

 

 

*ββ) Η τεχνητό ευφυϏα και οι τρομακτικϋσ απειλϋσ τησ* 

 

Οι κύνδυνοι γϑρω απϐ την προώοϑςα  ικανϐτητα των ρομπϐτ να υποκαθιςτοϑν το 

ςϑνολο τησ ανθρώπινησ απαςχϐληςησ φαύνονται χλωμού, αν ςυγκριθοϑν με αυτϊ 

που απειλεύ να φϋρει η τεχνητό ευφυϏα. Κύνδυνοι αδιανϐητοι, που δεν εύναι 

δυνατϐν να προβλεφθοϑν, αλλϊ  ύςωσ να εύναι δυνατϐν να προληφθοϑν. 

 

Ωσ πριν απϐ λύγο τα ρομπϐτ όταν ικανϊ να κϊνουν ςχετικϊ απλϋσ 

προγραμματιςμϋνεσ κινόςεισ, που εύχαν διδαχθεύ απϐ τουσ ανθρώπουσ και να 

πιϊνουν και να μετακινοϑν  αντικεύμενα που εύχαν δει προηγουμϋνωσ. Ήδη, 

τώρα, λειτουργοϑν ςε πολϑ ευρϑτερα πεδύα, ϋχουν πολϑ προχωρόςει ςτην 

φωνητικό απομύμηςη, και το ςπουδαιϐτερο που δημιουργεύ απρϐβλεπτουσ 

μελλοντικοϑσ κινδϑνουσ, εύναι η απϐκτηςη ικανϐτητασ να διδϊςκονται μεταξϑ 

τουσ ([29]).  Σο 2016 ο διευθυντόσ τησ Εθνικόσ ΕυφυϏασ James R. Clapper, 

ςτην ετόςια ϋκθεςό του για την αςφϊλεια, κροϑει τον κώδωνα κινδϑνου για την 

τεχνητό νοημοςϑνη. Οι ςχετικού κύνδυνοι εύναι αρκετϊ γνωςτού απϐ την 

επϋκταςη κακϐβουλων προγραμμϊτων, που κυκλοφοροϑν ολοϋνα ςυχνϐτερα ςτο 

Διαδύκτυο, και εύναι γνωςτϊ με το ϐνομα Blackshades. Εξϊλλου, υποςτηρύζεται 

απϐ οριςμϋνουσ εξειδικευμϋνουσ ςτην αςφϊλεια των υπολογιςτών, ϐτι οι 

κακοποιού του Διαδικτϑου χρηςιμοποιοϑν με εγκληματικϐ τρϐπο την τεχνητό 

νοημοςϑνη, εδώ και δϋκα χρϐνια([30]). 

 

            *Οι κύνδυνοι απϐ τα  ρομπϐτ αρχύζουν και τελειώνουν με την 

παραδοχό ϐτι η εκμϊθηςό τουσ ακολουθεύ γεωμετρικό πρϐοδο και τύποτε δεν 

αποκλεύει, να ξεπερϊςουν ςε νοημοςϑνη τον ϊνθρωπο*. Ένα υποθετικϐ ςενϊριο 

εύναι η κατϊληψη του πλανότη απϐ υπϋρ νοόμονα ρομπϐτ, που θα αποφαςύζουν 

για την τϑχη του, κϊνοντασ πϋρα τουσ ανθρώπουσ ό ακϐμη και εξολοθρεϑοντασ 

τουσ ([31]). Επιςτόμονεσ, ϐπωσ οι Stephen Hawking 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking> και Elon Musk 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk>, προτεύνουν ϋρευνεσ για να 

αποφευχθοϑν ανϊλογεσ, ϐχι και τϐςο  απύθανεσ πια εξελύξεισ. 

 

            Όπωσ           και η ανθρώπινη εξυπνϊδα οδηγεύ ςυχνϊ ςε 

ενϋργειεσ που δεν γύνονται κατανοητϋσ, ϋτςι και η τεχνητό νοημοςϑνη μπορεύ 

να προκαλϋςει καταςτϊςεισ, απρϐβλεπτεσ, αδιανϐητεσ και απειλητικϋσ για τον 

ϊνθρωπο.  Ιδιαύτερα και επειδό, ϐπωσ διαπιςτώνεται όδη ςε πολλϋσ 

περιπτώςεισ, οι ενϋργειεσ των ρομπϐτ ξεπερνοϑν τα ϐρια  τησ ανθρώπινησ 

διδαςκαλύασ. Αλλϊ αυτό η διϊςταςη των ρομπϐτ ςημαύνει ϐτι ο ϊνθρωποσ δεν 

εύναι ςε θϋςη, και ςτο μϋλλον ακϐμη λιγϐτερο  θα εύναι  ικανϐσ να ελϋγχει 

τα ρομπϐτ. Η δικό τουσ νοημοςϑνη δύνει, όδη, ενδεύξεισ ϐτι εύναι 

διαφορετικό και ξϋνη προσ την ανθρώπινη και, επομϋνωσ, εύναι ορατϐσ ο 

κύνδυνοσ να καταςτεύ αδϑνατη ςτο μϋλλον οποιαςδόποτε μορφόσ επικοινωνύα 

ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και τα ρομπϐτ. Και με την υπϐθεςη ϐτι το εύδοσ και η 

ϋκταςη των γνώςεων των ρομπϐτ ακολουθοϑν ανεξϋλεγκτεσ οδοϑσ, μετϊ απϐ 

κϊποιο κρύςιμο ςημεύο, θα εύναι απρϐβλεπτεσ και οι ενϋργειϋσ τουσ. 

Επιπλϋον, με την υπϐθεςη ϐτι η τεχνητό νοημοςϑνη δεύχνε να εξελύςςεται με 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk


ρυθμοϑσ ταχϑτερουσ τησ αντύςτοιχησ των ανθρώπων, το ςενϊριο υποδοϑλωςησ του 

ανθρώπινου γϋνουσ ςτα ρομπϐτ μπορεύ. ςε μερικϊ χρϐνια απϐ ςόμερα, να μην 

ανόκει ςτη ςφαύρα τησ επιςτημονικόσ φανταςύασ. 

 

 

*ΙΙ. Προτϊςεισ για την αντιμετώπιςη των κινδϑνων απϐ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ * 

 

Εύναι θϋμα ζωόσ και θανϊτου η εξεϑρεςη τρϐπων, που θα εξαςφαλύςουν ςτην 

ανθρωπϐτητα θετικϋσ και ϐχι αρνητικϋσ εξελύξεισ απϐ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ. 

Παρϐτι το πρϐβλημα  εύναι πολυςϑνθετο και δυςχερϋσ, ωςτϐςο θα πρϋπει να 

υπογραμμιςτεύ  ϐτι προσ το παρϐν ζοϑμε ςε κοινωνύα ανθρώπων, εμεύσ 

αποφαςύζουμε για τισ εξελύξεισ, και ςυνεπώσ ϋχουμε, ακϐμη, τη δϑναμη να 

αποτρϋψουμε τη μετατροπό του πλανότη μασ ςε κϐλαςη. 

 

Ειδικϐτερα η λϑςη, ςτο πρϐβλημα τησ ανεργύασ, θα όταν ςχετικϊ εϑκολη,  αν 

δεν εύχε επικρατόςει ςε τϐςο απαρϊδεκτα υψηλϐ βαθμϐ, ο υπϋρμετροσ 

ατομιςμϐσ, η χωρύσ ϐρια ςυςςώρευςη πλοϑτου απϐ μια ολιγϊριθμη ελύτ και  η 

κορυφοϑμενη  διαφθορϊ ςε ϐλα τα επύπεδα. Έχω υποςτηρύξει, εδώ, και χρϐνια 

ϐτι η ανεργύα αποτελεύ, ουςιαςτικϊ, ϋνα ψευδοπρϐβλημα, με πραγματικϐ 

πρϐβλημα την κατανομό του ειςοδόματοσ ([32]).  Και τοϑτο, επειδό η ανεργύα 

εύναι ςυνϋπεια τησ κορυφοϑμενησ ανιςϐτητασ κατανομόσ ειςοδόματοσ και 

πλοϑτου, που ϋχει ςυγκεντρώςει το ειςϐδημα του 45% του παγκϐςμιου ΑΕΠ ςτα 

χϋρια μιασ ελιτ απϐ 62 μεγιςτϊνεσ. 

 

            *Και για να ςυνεχύςω με την ανεργύα, να υπενθυμύςω ϐτι  ϋχει, 

ολοςχερώσ, ληςμονηθεύ το γεγονϐσ, ϐτι υπϊρχει  επιτυχϋσ προηγοϑμενο για την 

αντιμετώπιςό τησ.* *Πρϊγματι, το πρϐβλημα δεν εύναι  νϋο, καθώσ 

 τηρουμϋνων πϊντοτε των αναλογιών, παρϐμοιο  εύχε εμφανιςτεύ και επιτυχώσ 

αντιμετωπιςτεύ μετϊ το πϋρασ του Β’ Παγκϐςμιου Πολϋμου, με την αθρϐα 

προςϋλευςη γυναικών ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ή αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ 

ανεργύασ τϐτε ϋγινε με  τον μϐνο ορθολογικϐ τρϐπο, που θα ϋπρεπε να 

υιοθετηθεύ και   ςτη ςϑγχρονη εποχό. Δηλαδό με δραςτικϐ περιοριςμϐ του 

επύςημου εβδομαδιαύου ωραρύου  εργαςύασ, κατϊ περύπου 35%,  τϐτε, ςε 

ςϑγκριςη με το αντύςτοιχο προπολεμικϐ.* 

 

Εύναι ξεκϊθαρο ϐτι οι καταλυτικϋσ μεταβολϋσ  ςτο καθεςτώσ τησ εργαςύασ του 

τϋλουσ του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα απαιτοϑν μεγαλϑτερη και ϐχι 

μικρϐτερη κρατικό παρϋμβαςη, ϋτςι  ώςτε η ανεργύα να μην εξακολουθόςει να 

χρηςιμοποιεύται ωσ  το ϐχημα επύτευξησ ολοϋνα μεγαλϑτερησ ανιςοκατανομόσ, 

και για να αναχαιτιςτεύ η μετατροπό τησ αγορϊσ εργαςύασ, ςε ολοϋνα 

αγριϐτερη ζοϑγκλα. 

 

Για να μη μεταβληθεύ ςε  κϐλαςη ο 21οσ αιώνασ, θα πρϋπει να γύνει γρόγορα 

αποδεκτϐ και κατανοητϐ το γεγονϐσ ϐτι οι βελτιωμϋνεσ ανθρώπινεσ γνώςεισ, 

αποτελοϑν κληρονομιϊ του παρελθϐντοσ και  ανόκουν ςε ολϐκληρη την 

ανθρωπϐτητα. Γι’ αυτϐ  και εύναι αδιανϐητο να μονοπωλοϑνται απϐ το 

κεφϊλαιο/ ό  και απϐ ολιγομελό ομϊδα νεωτεριςτών, με μοναδικό  δικαιολογύα 

την ϋλλειψη νϐμων και κανϐνων κατανομόσ του ειςοδόματοσ, ςτο νϋο 

αναπτυξιακϐ ςτϊδιο, που τώρα διανϑει η ανθρωπϐτητα. Επιβϊλλεται, λοιπϐν, να 

επιχειρηθεύ επύτευξη πλόρουσ απαςχϐληςησ μϋςω  δραςτικόσ μεύωςησ του 

 ωραρύου εργαςύασ, ϐπωσ ϋγινε και ςτη μεταπολεμικό οικονομύα.  Πρϊγματι, 

ενώ το 1840 η μϋςη εβδομαδιαύα εργαςύα όταν τησ τϊξησ των 70-80 ωρών, μετϊ 

τον Β΄ Παγκϐςμιο Πϐλεμο και μϋχρι ςόμερα αυτό περιορύςτηκε γϑρω ςτισ 40 ό 

και ακϐμη λιγϐτερεσ ώρεσ. Τπόρχε πλόρησ απαςχϐληςη και με τισ περιςςϐτερεσ 

και με τισ μειωμϋνεσ ώρεσ εργαςύασ, ενώ η ςημαντικό  μεταπολεμικό μεύωςη 

του ωραρύου εργαςύασ  ουδϐλωσ εμπϐδιςε την επύτευξη ταχϑτατων ρυθμών 

προϐδου, ςτισ τϐτε προηγμϋνεσ οικονομύεσ και  χϊρη ςε αυτοϑσ την 



πραγματοπούηςη των 30 ϋνδοξων ετών. 

 

Μια ανϊλογη θαρραλϋα απϐφαςη θα όταν, και τώρα απολϑτωσ επιβεβλημϋνη, για 

να αποφευχθοϑν τα χειρϐτερα που όδη κυοφοροϑνται. Η πρωτοβουλύα αυτό θα 

ϐφειλε να ληφθεύ ςε παγκϐςμιο επύπεδο, για να μη διακινδυνεϑςουν οι  τυχϐν 

οικονομύεσ  που θα την υιοθετοϑςαν, με επιδεύνωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητϊσ 

τουσ. Και το μειωμϋνο ωρϊριο  εργαςύασ  θα ϐφειλε να φθϊςει μϋχρι του 

ςημεύου,  που να  επαναφϋρει ςε ιςχϑ τα μερύδια εργαςύασ και κεφαλαύου ςτο 

ΑΕΠ, ϐπωσ αυτϊ επικρϊτηςαν ςτην  Cobb-Douglaσ ςυνϊρτηςη παραγωγόσ. Οι 

ςυνθόκεσ αυτϋσ ςτο χώρο τησ αγορϊσ εργαςύασ  αποτελοϑν εγγϑηςη για τη 

διατόρηςη ςχετικόσ μακροοικονομικόσ ιςορροπύασ και  για την εξαςφϊλιςη 

επαρκοϑσ ενεργοϑ ζότηςησ για τα νϋα προώϐντα/ υπηρεςύεσ, ώςτε να 

ενθαρρϑνεται η διενϋργεια  και η υιοθϋτηςη νεωτεριςμών. 

 

 

 

 

*υμπϋραςμα* 

 

            Αςφαλώσ, δεν αποτελεύ λϑςη, ςτα προβλόματα των οικονομιών του 

21ου αιώνα η προςπϊθεια αναχαύτιςησ των νϋων τεχνολογιών, δεδομϋνου ϐτι η 

 εφαρμογό τουσ ςυνδϋεται με πλόθοσ θετικών αποτελεςμϊτων, που ςηματοδοτοϑν 

πρϐοδο. Επειδό, ωςτϐςο, υπϊρχουν κακϋσ εμπειρύεσ μαζικόσ ανεργύασ, ωσ 

ςυνϋπεια  νεωτεριςμών ςτο παρελθϐν,  επιβϊλλεται να ληφθοϑν δραςτικϊ και 

αποτελεςματικϊ μϋτρα,  ώςτε να ελαχιςτοποιηθοϑν οι δυςμενεύσ επιπτώςεισ των 

νϋων τεχνολογιών. Εκτϐσ τησ αυταπϐδεικτησ  ανϊγκησ προςαρμογόσ των νϋων 

τεχνολογιών ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ των επύ μϋρουσ οικονομιών,  με ϋμφαςη 

ςτισ αναδυϐμενεσ, θα πρϋπει ακϐμη να υπογραμμιςτεύ  η  δυςκολύα ό και 

αδυναμύα  αξιοπούηςησ των νϋων τεχνολογιών ςε περιβϊλλον λιτϐτητασ ό, και 

ακϐμη χειρϐτερα, ςε περιβϊλλον αντιπληθωριςμοϑ. Και τοϑτο, γιατύ οι νϋεσ 

τεχνολογύεσ αποτελοϑν ϐχημα προσ ταχϑτερη ανϊπτυξη, η οπούα απαιτεύ 

ικανοποιητικό ρευςτϐτητα και καλϑτερη/δικαιϐτερη κατανομό του ειςοδόματοσ, 

για να εξαςφαλιςτεύ  επαρκόσ ζότηςη  για τα προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ  τησ 

νϋασ τεχνικόσ προϐδου. Η, χωρύσ ημερομηνύα λόξησ, λιτϐτητα τησ ΕΕ δεν 

προςφϋρεται για την υιοθϋτηςη νϋων τεχνολογιών. 

 

            Η υιοθϋτηςη    νϋων τεχνολογιών, εξϊλλου, θα πρϋπει να γύνει με 

μϋτρο και ϐχι ανεξϋλεγκτα. Η λόψη κϊποιασ μορφόσ προςτατευτικών μϋτρων, 

ϋτςι ώςτε η οικονομύα να εύναι ςε θϋςη να αξιοποιόςει ςταδιακϊ τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ, και να μη ςυντριβεύ απϐ αυτϋσ, κρύνεται ωσ sine-qua-non  επιλογό 

τησ  ακολουθητϋασ οικονομικόσ  πολιτικόσ. 

 

            Καταλυτικό, εξϊλλου, ςπουδαιϐτητα, ςτο δϑςκολο αυτϐ ςτϊδιο 

ανϊπτυξησ θα ϋχει η κρατικό παρϋμβαςη ςτην οικονομύα, με ςτϐχο τον 

περιοριςμϐ των ανιςοτότων, που προκαλοϑνται απϐ την τεχνικό πρϐοδο. Εκτϐσ 

απϐ τον δραςτικϐ περιοριςμϐ των ωρών εργαςύασ, που κρύνεται ωσ το 

ςπουδαιϐτερο μϋτρο για την αποφυγό των δυςμενών επιπτώςεων των νϋων 

τεχνολογιών,   το κρϊτοσ θα πρϋπει να επιδοθεύ ςε μεγϊλησ ϋκταςησ 

επενδϑςεισ, προκειμϋνου να εξαςφαλύςει  εκπαύδευςη υψηλών προδιαγραφών 

  για  ϐλουσ, που να ςυνδϋεται με τισ απαιτόςεισ των νϋων τεχνολογιών. 

Επύςησ, αντύ τησ υποχώρηςησ του κρϊτουσ Πρϐνοιασ, που εδώ και καιρϐ 

βρύςκεται ςε εξϋλιξη  ςτην Ευρώπη, το κρϊτοσ θα πρϋπει να εξαςφαλύςει 

 επϊρκεια νοςοκομεύων για δωρεϊν περύθαλψη, να θϋςει ϐρια ςτισ 

ιδιωτικοποιόςεισ, ιδύωσ επιχειρόςεων κοινόσ ωφϋλειασ, και να προβεύ ςε 

εντατικοπούηςη διαρθρωτικών μεταβολών, κυρύωσ, ςτο χώρο τησ απαςχϐληςησ, 

ώςτε να γύνει καλϑτερη και αποδοτικϐτερη χρηςιμοπούηςη του ςυνϐλου των 

εργαζομϋνων. 



 

            Η ανοχό τησ κορυφοϑμενησ ανεργύασ, ςτισ ςϑγχρονεσ οικονομύεσ, 

ςε ςυνδυαςμϐ με την  ϋμπρακτη ϊρνηςη υιοθϋτηςησ του μοναδικοϑ ενδεδειγμϋνου 

μϋτρου για την αντιμετώπιςό τησ  (δηλαδό του  δραςτικοϑ περιοριςμοϑ των 

ωρών εργαςύασ), αποτελεύ  αδιϊψευςτη μαρτυρύα του ϐτι η ανθρωπϐτητα, ςε 

πεύςμα των επαναςτατικών τησ πρϐοδων ςτον τομϋα των τεχνολογιών, δεν 

βελτύωςε,  δυςτυχώσ, παρϊλληλα και την  πλευρϊ τησ ηθικόσ τησ υπϐςταςησ.  Η 

ϊλλη ϐψη τησ  ανεργύασ  εύναι η  ϊρνηςη απϐδοςησ τησ αυξημϋνησ 

παραγωγικϐτητασ  των νϋων τεχνολογιών, ςε ολϐκληρη την ανθρωπϐτητα, ϐπου 

δικαιωματικϊ και ανόκει. 
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