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Ρριν από ζνα μινα πιγα ςτο βιβλιοπωλείο για τθν κακιερωμζνθ μου επίςκεψθ ϊςτε να
προμθκευτϊ βιβλία λειτουργϊντασ τόςο ςτοχευμζνα όςο και με βάςθ τθν τυχαιότθτα. Στο
πλαίςιο λοιπόν τθσ τυχαιότθτασ επζλεξα να αγοράςω και ζνα βιβλίο με τίτλο «Ο Κόςμοσ το
2050», μια ζκδοςθ του The Economist. Ομολογϊ ότι ιμουν ελαφρϊσ προκατειλθμμζνθ για
το τι επρόκειτο να διαβάςω, μιασ όπωσ πολφ καλά γνωρίηουμε όλοι το The Economist
αποτελεί ζνα «εργαλείο» του ςυςτιματοσ ςτο οποίο ηοφμε. Ικελα λοιπόν να δω που
κζλουν να μασ οδθγιςουν. Βζβαια, από τθν άλλθ μεριά, όπωσ πάντα δθλϊνω, ιμουν και
«ανοικτι» και κεϊρθςα ότι αυτό το βιβλίο κα μποροφςε να είναι μία «πθγι» πλθροφοριϊν
τισ οποίεσ μποροφμε όλοι να χρθςιμοποιιςουμε για «καλό» ςκοπό. Αυτοί είναι και οι δφο
βαςικοί λόγοι για τουσ οποίουσ επζλεξα να ςασ το παρουςιάςω.
Πντωσ μπορεί κανείσ να βρει πολλά και χριςιμα ςτατιςτικά, ιςτορικά και επιςτθμονικά
δεδομζνα που αναλφουν-δίνουν απαντιςεισ ςε φαινόμενα-καταςτάςεισ του ςιμερα και
που ςε ζνα βακμό επθρεάηουν το μζλλον.
Τϊρα βζβαια θ μεγάλθ ερϊτθςθ είναι αν μπορεί τελικά κάποιοσ να προβλζψει το
μζλλον…και θ απάντθςθ δίδεται από τον Matt Ridley , πρϊθν ςυντάκτθ του The Economist
υπεφκυνου για κζματα επιςτιμθσ και ςυγγραφζα πολλϊν βιβλίων που μεταξφ άλλων
αναφζρει: «Όποιοσ κάνει προβλζψεισ είναι χαμζνοσ από χζρι γιατί: (α) πολλζσ τάςεισ δεν
είναι γραμμικζσ, (β) οι περιςςότερεσ καινοτομίεσ που αλλάηουν τον κόςμο δεν είναι
αποτζλεςμα ευφυοφσ ςχεδιαςμοφ ι προγραμματιςμοφ, αλλά τυφλισ εμπειρικισ
αναηιτθςθσ, (γ) θ μερολθψία υπζρ τθσ παροφςθσ κατάςταςθσ ςυνεπάγεται ότι οι
προγνϊςτεσ μασ λζνε περιςςότερα για τθ δικι τουσ εποχι παρά για το μζλλον».
Το ςυγκεκριμζνο βιβλίο είναι προϊόν 20 άρκρων τα οποία χωρίηονται ςε τζςςερισ (4)
κεματικζσ ενότθτεσ ανάλογα με το περιεχόμενό τουσ και ζχουν ςυνταχκεί από 20
διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ οι οποίοι είναι/ιταν ςυντελεςτζσ του The Economist.
Ριςτεφω ότι είναι πολφ ςθμαντικό να ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ αυτι με μία αναφορά ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα του βιβλίου το οποίο εμάσ ωσ Ζλλθνεσ δεν μασ τιμά κακόλου.
Επίςθσ κεωρϊ ότι όταν ο κακζνασ από εμάσ παρατθρεί ότι κάποιοι, είτε θκελθμζνα είτε όχι,
προςπακοφν να διαςτρεβλϊςουν τθν αλικεια πρζπει να αντιδρά με όποιον τρόπο μπορεί,
με ό,τι μζςο ζχει ςτα χζρια του.
Κάτω από τθ κεματικι ενότθτα «Γνϊςθ και πρόοδοσ» ο κ. Geoffrey Carr, ζνασ ςυντάκτθσ
του The Economist, αναλφοντασ και προβλζποντασ τι ζπεται για τθν επιςτιμθ αναφζρει ςτο
υποκεφάλαιο του με τίτλο «Τα παιδιά του Γαλιλαίου»: ….λζγεται ότι θ επιςτθμονικι
επανάςταςθ τθσ Δφςθσ οφείλει πολλά ςτουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. Κάποιοι υμνοφν ακόμα
και τθν προκολομβιανι επιςτιμθ των Αητζκων, των Ίνκα και των Μάγια. Όμωσ αυτά τα
φαινομενικά ιςτορικά προθγοφμενα είναι παραπλανθτικά. Η εκ νζου ανακάλυψθ τθσ
ελλθνικισ ςκζψθσ πράγματι αποτζλεςε ερζκιςμα για τθν επιςτθμονικι πλευρά τθσ
ευρωπαϊκισ Αναγζννθςθσ. Πρζπει όμωσ οπωςδιποτε να κυμόμαςτε ότι, αν εξαιρζςουμε
τισ μακθματικζσ ιδζεσ τουσ, οι Ζλλθνεσ ζδωςαν λάκοσ ερμθνεία ςχεδόν ςε κακετί που
παρατθροφςαν ςτθ φφςθ. Οι κεωρίεσ τουσ, από τθ γεωκεντρικι αςτρονομία του
Πτολεμαίου μζχρι τθ βαςιςμζνθ ςτουσ χυμοφσ ιατρικι του Γαλθνοφ, μασ ζμειναν αμανάτι
κι ζνα από τα κφρια μελιματα τθσ πρϊιμθσ δυτικισ επιςτιμθσ ιταν να απομακρφνει τα
βαρίδια τθσ ελλθνικισ ςοφίασ από τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ Ευρϊπθσ, ζτςι ϊςτε να
μπορζςει να αναδυκεί θ πραγματικι αλικεια….».
Μάλλον ο κφριοσ δεν είναι καλά ενθμερωμζνοσ ι και να είναι για κάποιο λόγο δεν τον
ςυμφζρει να αναφερκεί ςτον Λπποκράτθ, το Διοςκουρίδθ, το Σωκράτθ… Γιατί άραγε;

Μιπωσ κα πρζπει όλοι εμείσ να αντιδράςουμε; Μιπωσ κα πρζπει να απευκυνκοφμε ςτον
κ. Μπάμπθ Ραπαδθμθτρίου που προλογίηει αυτό το βιβλίο και ουςιαςτικά μασ το
προτείνει; Μιπωσ κα πρζπει να ζρκουμε ςε επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο και να
διαμαρτυρθκοφμε; Κάποιοι κα πουν… ε και τι κα γίνει; Μία απάντθςθ ζχω… Πταν
αρχίςουμε ΟΛΟΛ να αναλαμβάνουμε τισ ευκφνεσ μασ τότε και μόνο τότε κα καταφζρουμε
να αλλάξουμε αυτό το ςφςτθμα και τότε μόνο κα αρχίςει θ αλικεια δειλά δειλά να
ξεπροβάλει. Τι λζτε;
Ασ ςυνεχίςω με τθν παρουςίαςθ του βιβλίου μετά από αυτιν τθν αναφορά-food for
thought-food for action!!!
Ππωσ προανζφερα το βιβλίο χωρίηεται ςε κεματικζσ ενότθτεσ. Κάτω από κακεμία από
αυτζσ κα προςπακιςω να ςασ παρουςιάςω τισ προβλζψεισ των ςυντακτϊν των επί μζρουσ
άρκρων ϊςτε να πάρετε μία γεφςθ για το που πάμε ι που κζλουν να μασ πάνε (διαλζγετε
και παίρνετε).
Τα links που ςασ δίδονται κα παραπζμπουν ςε όλα τα άρκρα κάκε κεματικισ ενότθτασ και
κα βρίςκονται ςτο τζλοσ κακεμιάσ απ' αυτζσ.
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1Θ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΧΕΕΙ: Οι δυναμικζσ τθσ δθμογραφίασ, τθσ υγείασ και τθσ
κουλτοφρασ
Όχι ακριβϊσ μοίρα. John Parker
Ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ είναι βζβαιο ότι κα αυξθκεί. Είναι όμωσ θ γθ ζτοιμθ για τισ
επιπτϊςεισ;
Το 2050 κα ςυνεχίςουν να υπάρχουν πλοφςιεσ και φτωχζσ χϊρεσ, αλλά δεν κα υπάρχουν
πλζον δφο ευδιάκριτεσ ομάδεσ ςε ό,τι αφορά το προςδόκιμο ηωισ και το μζγεκοσ τθσ
οικογζνειασ. Πλεσ οι χϊρεσ κα ζχουν ςυγκλίνει: οικογζνειεσ με δφο παιδιά και προςδόκιμο
ηωισ άνω των 70 ετϊν κα είναι ο κανόνασ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Αυτό κα αλλάξει τα
πάντα, από τον χϊρο τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ και τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ
μζχρι τθν ιςορροπία ιςχφοσ μεταξφ των δφο πιο πυκνοκατοικθμζνων χωρϊν ςτον κόςμο. Το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ αφξθςθσ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ςτα επόμενα 40 χρόνια κα
ςθμειωκεί ςε χϊρεσ που ζχουν τθ μικρότερθ ςυνειςφορά ςτισ εκπομπζσ αερίων του
κερμοκθπίου και δεν κα οδθγιςει αυτομάτωσ ςε μεγάλθ αφξθςθ των εκπομπϊν διοξειδίου
του άνκρακα ι ςε χθμικι μόλυνςθ. Το 2050 κα προζκυπτε ζτςι κι αλλιϊσ πρόβλθμα με τθν
παγκόςμια ςίτιςθ, ακόμα κι αν ο πλθκυςμόσ αυξανόταν με αργοφσ ρυκμοφσ. Τα καλά νζα
είναι ότι υπάρχουν λφςεισ: πιο αποδοτικι χριςθ του νεροφ και των άλλων ειςροϊν,
καλφτερθ επιλογι καλλιεργειϊν μζςω γενετικισ ςιμανςθσ, περιοριςμόσ των αποβλιτων
κ.ά.
Θ υγεία των εκνϊν. Charlotte Howard
Οι αςκζνειεσ και τα νοςιματα είναι μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ. Στισ επόμενεσ
δεκαετίεσ κα δοφμε εκπλθκτικζσ προόδουσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ-και πολλζσ
καινοφργιεσ προκλιςεισ.
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Ραραμζνει ο φόβοσ του αγνϊςτου-πχ. ο φόβοσ τθσ επόμενθσ πανδθμίασ ι ενόσ υπεριοφ. Ο
δε πλοφςιοσ κόςμοσ δίνει μια δφςκολθ μάχθ για να περιορίςει τθν παχυςαρκία των παιδιϊν
του. Στον αντίποδα τθσ ανθςυχίασ βρίςκεται ο ενκουςιαςμόσ. Ο τομζασ τθσ υγείασ
ξεχειλίηει από προςδοκία. Οι εταιρίεσ με τθν ανάπτυξθ νζων τεχνολογικϊν κα κάνουν τθν
υγειονομικι περίκαλψθ καλφτερθ, φκθνότερθ και πιο προςιτι.
Οι εταιρίεσ κα παράγουν εμβόλια που κα χορθγοφνται εφκολα. ΤΟ κόςτοσ του φαρμάκου
κα μειϊνεται όςο κα ςυνεχίηει να μεταςχθματίηεται θ αλυςίδα εφοδιαςμοφ, κακϊσ θ
ζρευνα και θ παραγωγι κα επεκτείνονται και ςτον ςθμερινό αναπτυςςόμενο κόςμο. Θ
παιδικι κνθςιμότθτα ςτισ φτωχζσ χϊρεσ κα ςθμειϊςει περαιτζρω πτϊςθ και το
προςδόκιμο ηωισ κα αυξθκεί. Ανθςυχθτικζσ είναι οι αρρϊςτιεσ που δεν υπάρχουν ακόμθ. Θ
πανδθμικι γρίπθ είναι θ πιο τρομακτικι απειλι. Το ερϊτθμα δεν είναι αν κα εμφανιςτεί
αλλά πότε και πϊσ κα αντιδράςει ο κόςμοσ. Από τθν άλλθ ο κόςμοσ φαίνεται
αποφαςιςμζνο να παχφνει ακόμα περιςςότερο.
Οι επαναςτατικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ υγείασ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε δφο
κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ αφορά μια επανάςταςθ ςτον τρόπο παροχισ τθσ υγειονομικισ
περίκαλψθσ. Οι επαγγελματίεσ τθσ υγείασ κα ζχουν εφκολθ και ςυνεχι πρόςβαςθ ςε
ιατρικζσ οδθγίεσ, οι οποίεσ κα επικαιροποιοφνται ςυνεχϊσ ϊςτε να αντανακλοφν τθν
πρόοδο τθσ γνϊςθσ. Θ δεφτερθ κατθγορία εξελίξεων κα ζχει ακόμα μεγαλφτερο αντίκτυπο
κακϊσ κα μασ βοθκιςει να κατανοιςουμε αυτι κακαυτι τθν αςκζνεια. Θ γονιδιακι
επιςτιμθ κα φζρει τθν επανάςταςθ.
Ο κόςμοσ των γυναικϊν. Barbara Beck
Οι γυναίκεσ ςυγκρατοφν τον μιςό ουρανό, όπωσ είπε ο Μάο Τςε Τουγκ, αλλά κα χρειαςτεί
καιρόσ-ειδικά ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ-για να αμειφκοφν ιςότιμα.
Πςα ζχουν πετφχει οι γυναίκεσ μζχρι τϊρα δεν πρόκειται να ανατραποφν. Μζχρι το 2050 κα
δοφμε τθν εδραίωςθ όςων ζχουν πετφχει οι γυναίκεσ και, κακϊσ θ εργαςία τουσ κα
αμείβεται όλο και καλφτερα ςε μια αγορά όπου οι δεξιότθτεσ κεωροφνται πολφτιμεσ, κα
υπάρξουν κι άλλα μζτρα που κα διευκολφνουν τισ γυναίκεσ να ςυνδυάςουν καριζρα και
οικογζνεια.
Θ ταχεία οικονομικι μεγζκυνςθ ςε χϊρεσ όπωσ θ Κίνα και θ Λνδία, κα εντείνει και τον
ανταγωνιςμό για ειδικευμζνο και ταλαντοφχο προςωπικό, με αποτζλεςμα να
δθμιουργθκοφν πολφ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για τισ γυναίκεσ. Πμωσ ςε χϊρεσ όπου θ
ανιςότθτα των γυναικϊν είναι βακιά ριηωμζνθ ςτθ κρθςκεία ι τθν παράδοςθ θ πρόοδοσ
πικανότατα να κακυςτεριςει.
Και βζβαια φίλοι. Martin Giles
Ράντα ςυνδεδεμζνοι και πάντοτε ςτο διαδίκτυο. Καλωςορίςατε ςτο κοινωνικό υπερνζφοσ!
Θ επιτυχία του Facebook ζχει ιδθ δείξει ότι θ ζννοια τθσ φιλίασ μπορεί να μεταφερκεί με
επιτυχία από τον φυςικό ςτον εικονικό κόςμο. Κι ακόμθ βριςκόμαςτε ςτισ αρχζσ αυτισθ τθσ
κοινωνικισ επανάςταςθσ ςτον κυβερνοχϊρο-μιασ επανάςταςθσ που κα λάβει χϊρα ςε
πολλοφσ διαφορετικοφσ τομείσ από ςιμερα μζχρι το 2050.

Οι τάςεισ που κα επικρατιςουν τα επόμενα χρόνια κα ζχουν να κάνουν με τθν αυξανόμενθ
επιρροι που αςκοφν οι φίλοι ςτθν λιψθ αποφάςεων κακϊσ και με το λεγόμενο
«πλθκοποριςμό» (crowdsourcing)ςτθ ςυλλογι τθσ πλθροφορίασ, ςτθν προαγωγι τθσ
ανκρϊπινθσ γνϊςθσ. Οι άνκρωποι κα οργανϊνονται πιο εφκολα και γριγορα και κα λφνουν
ομαδικά ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. Κα επικρατιςει ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και
επιτάχυνςθ ςτθν κυκλοφορία των νζων ιδεϊν. Σθμαντικι κζςθ κα ζχει θ επαγγλεματικι
δικτφωςθ κακϊσ και θ ανάπτυξθ παιχνιδιϊν.
Θ κοινωνικι ςυνδεςιμότθτα κα γίνει πανταχοφ παροφςα και υπθρεςίεσ κοινωνικισ
ςυνδεςιμότθτασ κα ενςωματωκοφν ςε κάκε λογισ ςυςκευζσ.
Θ τεχνολογία κα ςτζλνει ςτοχευμζνεσ πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ.
Πολιτιςτικζσ επαναςτάςεισ. Robert Lane Greene
Θ παγκοςμιοποίθςθ και θ τεχνολογία κα ζχουν το δικό τουσ πολιτιςτικό αντίκτυπο-αλλά οι
προτιμιςεισ του κόςμου κα διατθριςουν πειςματικά τον τοπικιςτικό χαρακτιρα τουσ.
Ο χϊροσ των εικαςτικϊν τεχνϊν παρζχει τα πιο εντυπωςιακά τεκμιρια για μια διαχρονικι
τάςθ θ οποία μεταμορφϊνει τον κόςμο του πολιτιςμοφ. Το κζντρο βάρουσ μετατοπίηεται
προσ ανατολάσ.
Στο χϊρο του κινθματογράφου ενιςχφεται ςυνεχϊσ θ τάςθ να δθμιουργοφνται
κινθματογράφοι μοφλτιπλεξ αμερικανικοφ τφπου που απευκφνονται ςτθν αςτικι ελίτ και
προβάλλουν ταινίεσ γφρω από τθ ηωι τθσ μεςαίασ τάξθσ. Υπάρχει και μία κεμελιϊδθσ τάςθ
ότι οι άνκρωποι προτιμοφν τισ δικζσ τουσ πολιτιςτικζσ παραγωγζσ ι τισ πολυετείσ
παραγωγζσ. Πλο και περιςςότεροι οι άνκρωποι κα απολαμβάνουν ταινίεσ ςτο κακιςτικό
τουσ παρά ςτον κινθματογράφο.
Ο κόςμοσ κα ςυνεχίςει να προτιμάει να ακοφει τθν τοπικι του γλϊςςα ςε τραγοφδια με
τοπικοφσ ιχουσ. Οι μεγαλφτεροι καλλιτζχνεσ και τα μεγαλφτερα ςυγκροτιματα των ΘΡΑ
ακοφγονται ςε ολόκλθρο τον κόςμο και δεν υπάρχει λόγοσ να ςκεφτεί κανείσ ότι αυτό κα
ςταματιςει. Θ ψθφιακι τεχνολογία κα αναδιαμορφϊςει τθ μουςικι βιομθχανία.
Πςοι ελζγχουν τθν πρόςβαςθ ςτα πολιτιςτικά κα ςυνεχίςουν να υπάρχουν.
Βομβαρδιςμζνοι από προςφορζσ, οι αναγνϊςτεσ, οι μουςικόφιλοι και οι
κινθματογραφόφιλοι κζλουν να ζχουν κάποιον να τουσ βοθκάει να βρουν ό,τι αξίηει και
ςυνικωσ τουσ αρζςει να καταναλϊνουν ό,τι καταναλϊνουν και οι άλλοι. Αυτό αποτελεί
ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ που δεν φαίνεται να αλλάηει δραματικά κατά τισ επόμενεσ
δεκαετίεσ.
Το ςφνολο των ανκρϊπων που μιλάνε τισ παγκόςμιεσ γλϊςςεσ είναι πικανό να
ςυγκεντρωκεί γφρω από τισ ςθμαντικότερεσ, με τα αγγλικά να παραμζνουν ςτθν κορυφι,
ακολουκοφμενα από τα κινζηικα, τα ιςπανικά, τα πορτογαλικά κ.ά.
Αν και θ παγκοςμιοποίθςθ και θ τεχνολογία μποροφν κεωρθτικά να προςφζρουν ςτον
κακζνα το ακροατιριό του, ςτθν πραγματικότθτα αυτό δεν γίνεται. Πςοι κινοφνται αργά και
αδυνατοφν να αλλάξουν κα εξαφανιςτοφν από το προςκινιο. Πμωσ όςοι αςκοφν επιρροι
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και διακζτουν χριμα, είτε πρόκειται για εταιρίεσ μζςων ενθμζρωςθσ είτε για ολόκλθρεσ
χϊρεσ, κα βρουν τρόπουσ να χρθςιμοποιιςουν τα νζα εργαλεία τθσ τεχνολογίασ για να
διατθριςουν τθν επιρροι τουσ. Θ αναρρίχθςι τουσ ςτθν κορυφι δεν ιταν εφκολθ και δεν
πρόκειται να εκτοπιςτοφν γριγορα.

2Θ : ΟΤΡΑΝΟ ΚΑΙ ΓΘ-Σο μζλλον τθσ πίςτθσ, του πλανιτθ και τθσ διακυβζρνθςθσ
Αν κζλετε το πιςτεφετε. Antbony Gottlieb
Το 2050 ςτον κόςμο κα υπεριςχφουν οι πιςτοί, τελικά όμωσ οι κοςμικοί κα κλθρονομιςουν
τθ γθ.
Τα ςθμερινά μοντζλα κρθςκευτικισ πίςτθσ κα παραμείνουν λίγο πολφ ωσ ζχουν. Κι αυτό
επειδι θ κρθςκεία ςε μεγάλο βακμό κλθρονομείται.
Σφμφωνα με τθ λεγόμενθ «κεωρία τθσ εκκοςμίκευςθσ», οι κοινωνίεσ τείνουν-τθρουμζνων
των αναλογιϊν-να χάνουν τθ κρθςκευτικότθτά τουσ όςο αναπτφςςονται οικονομικά. Ζτςι
μποροφμε να περιμζνουμε ότι τελικά οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ του κόςμου κα
ακολουκιςουν τα πρότυπα του παρελκόντοσ και ςε βάκοσ χρόνου, κα χάςουν μζροσ τθσ
κρθςκευτικότθτάσ τουσ κακϊσ κα πλουτίηουν και θ ηωι κα γίνεται αςφαλζςτερθ. Κανείσ
βζβαια δεν ξζρει πόςο γριγορα κα γίνουν πλουςιότερεσ οι φτωχζσ χϊρεσ ι ποιεσ τελικά κα
παράςχουν ςτουσ πολίτεσ τουσ τα επίπεδα αςφάλειασ που φαίνεται πωσ ενκαρρφνουν το
ευρωπαϊκό, κι όχι το αμερικανικό, ςτιλ εκκοςμίκευςθσ. Σίγουρα όμωσ είναι πιο αςφαλζσ να
ςτοιχθματίςουμε ότι τελικά θ κρθςκεία κα χάςει ζδαφοσ ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο παρά
να ποντάρουμε ςτθν ζλευςθ ενόσ μεςςία.
Νιϊςε τθ ηζςτθ. Oliver Morton
Οι κίνδυνοι από τθν αλλαγι του κλίματοσ είναι αναπόφευκτοί. Θ πρόκλθςθ-τεχνολογικι,
θκικι και πολιτικι-κα αφορά τθ διαχείριςι τουσ.
Στα περιςςότερα μζρθ του κόςμου οι περιςςότεροι άνκρωποι που αναλογίηονται τθν
κλιματικι αλλαγι ςυμφωνοφν με τθν ευρζωσ αποδεκτι επιςτθμονικι άποψθ, που
εκφράηεται από τουσ φριχτοφσ αυτοφσ χάρτεσ, ότι θ ανεξζλεγκτθ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα
κα ςυνεχίςει να αυξάνει τθ κερμοκραςία τθσ Γθσ. Ο κόςμοσ κα είναι κατά πάςα πικανότθτα
αρκετά πιο κερμόσ το 2050 ςε ςφγκριςθ με ςιμερα, ό,τι κι αν κάνουν οι άνκρωποι γι’ αυτό.
Ραρόλο που θ κατάςταςθ ςτθν οποία κα βρίςκεται το κλίμα το 2050 δεν είναι γνωςτι, από
τθν άλλθ δεν είναι κι εφκολο να μεταβλθκεί δραςτικά. Εκείνο ςτο οποίο μπορεί ο κόςμοσ να
αςκιςει ουςιαςτικότερο ζλεγχο είναι θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία κα κινείται το κλίμα
εκείνθ τθ ςτιγμι. Αν οι κινθτιριεσ δυνάμεισ τθσ αλλαγισ παραμείνουν γενικά αναλλοίωτεσ,
ο κόςμοσ το 2050 κατά πάςα πικανότθτα κα αντιμετωπίςει ςοβαροφσ κινδφνουσ ςε
πλανθτικό επίπεδο.
Κακϊσ όλο και περιςςότερεσ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ αναπτφςςονται αρκετά γριγορα
ϊςτε να βελτιϊνουν τθ μοίρα των αυξανόμενων πλθκυςμϊν τουσ, θ μείωςθ των
παγκόςμιων εκπομπϊν κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ είναι μάλλον απίκανθ.

Μια μεγάλθ ςτροφι προσ το αζριο είναι πικανό να οδθγιςει το 2050 ςε ζναν κόςμο
κερμότερο από εκείνον που κα διαμορφωνόταν αν οι άνκρωποι είχαν μείνει
προςκολλθμζνοι ςτον γαιάνκρακα, που απελευκερϊνει μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ διοξειδίου.
Θ πικανότθτα το καλοκαίρι του 2050 να είναι κερμότερο από το πιο κερμό που ζχει
καταγραφεί μζχρι ςιμερα κα κυμαίνεται από 10% ζωσ 50% ςτο μεγαλφτερο μζροσ του
κόςμου, ενϊ ςε κάποια μζρθ κα είναι ακόμα μεγαλφτερθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο κόςμοσ κα
βιϊςει ξθραςίεσ, κάποιεσ από τισ οποίεσ μπορεί να είναι καταςτροφικζσ. Αλλά και χωρίσ τισ
ξθραςίεσ, οι λαοί, οι περιφζρειεσ και οι χϊρεσ που εξαρτϊνται από τθ γεωργία φαίνονται
να είναι εκτεκειμζνοι ςε κινδφνουσ.
Πςο ο κόςμοσ κα κερμαίνεται τόςο κα περιορίηεται θ ωφζλιμθ λειτουργία των βιοτόπων
και μποροφμε κάλλιςτα να ςτοιχθματίςουμε ότι, όςο περιςςότερο απογυμνϊνονται τα
εμπλεκόμενα οικοςυςτιματα, τόςο ταχφτεροσ και πιο τραυματικόσ κα είναι αυτόσ ο
περιοριςμόσ.
Θ κλιματικι αλλαγι δεν αποτελεί ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα με ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ.
Κυμίηει περιςςότερο κάτι το οποίο περιζχει το μζλλον παρά κάτι που περιζχεται ςε αυτό.
Αυτό δεν ςθμαίνει ότι είναι δυςκολομεταχείριςτο. Δεν ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν βακμοί
κλιματικισ αλλαγισ μεταξφ των οποίων κα ζπρεπε να γίνονται διακρίςεισ ι ότι δεν
υπάρχουν καλφτεροι και χειρότεροι τρόποι πλεφςεισ, καλφτεροι και χειρότεροι τρόποι
αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων. Σαφϊσ υπάρχουν. Πμωσ θ κλιματικι αλλαγι κα είναι κάτι το
οποίο κα διαμορφϊςει τθν εξζλιξθ του αιϊνα, όχι κάτι το οποίο ο αιϊνασ μπορεί να
αποφφγει.
Σο μζλλον του πολζμου: Οι αδφναμοι ζςονται ιςχυροί. Matthew Symonds
Θ ςτρατιωτικι υπεροχι τθσ Δφςθσ κα περιοριςτεί-ακριβϊσ τθ ςτιγμι που νζεσ απειλζσ
ζρχονται να προςτεκοφν ςτισ παλιζσ.
Το πετρζλαιο ίςωσ να μθν αποτελζςει τθ ςθμαντικότερθ πθγι ςφγκρουςθσ για εξαςφάλιςθ
πλουτοπαραγωγικϊν πόρων ςτο διάςτθμα μζχρι το 2050. Εφόςον υπάρχουν χρόνοσ και
εφευρετικότθτα, υπάρχουν άφκονεσ εναλλακτικζσ λφςεισ ωσ προσ το πετρζλαιο. Δεν ιςχφει
όμωσ το ίδιο για το νερό. Το νερό είναι ζνα από τα μεγαλφτερα εμπόδια ςτο δρόμο για τθν
ειρινευςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι. Ηθτιματα ςχετικά με το νερό μπορεί να εκτροχιάςουν
ακόμα και τουσ εντυπωςιακοφσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ τθσ Κίνασ.
Ενϊ πολλζσ από τισ πικανζσ αιτίεσ ςυγκροφςεων κα διατθριςουν τθ δυναμικι τουσ ςε όλο
το πρϊτο μιςό του 21ου αιϊνα, ο ίδιοσ ο πόλεμοσ και οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθ διεξαγωγι του κα αλλάξουν με ταχφτθτα που ςαςτίηει.
Οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ και ο τρόποσ με τον οποίο διαςπείρονται τείνουν να
υπονομεφςουν τθ μζχρι πρότινοσ αδιαφιλονίκθτθ ςτρατιωτικι κυριαρχία τθσ Δφςθσ. Τϊρα
υπάρχει και ζνασ καινοφριοσ χϊροσ δράςθσ: ο κυβερνοχϊροσ. Ζνα εγγενζσ γνϊριςμα του
κυβερνοπολζμου είναι ότι προςδίδει δυςανάλογα μεγάλθ δφναμθ ςτα ικανά από τεχνικισ
αλλά αδφναμα από ςτρατιωτικισ άποψθσ κράτθ.
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Θ εξάρτθςθ από μθ επανδρωμζνα αεροςκάφθ αποτελεί τμιμα μιασ ευρφτερθσ τάςθσ για
ζναν αυτοματοποιθμζνο πόλεμο που κα διεξάγεται από τεχνικοφσ οι οποίοι κα βρίςκονται
μακριά από το κζατρο των εχκροπραξιϊν.
H αςκμαίνουςα πορεία τθσ ελευκερίασ. Edward Lucas
Αυτό που κα χρειαςτεί θ παγκόςμια πολιτικι ςκθνι, και μάλιςτα εν αφκονία, είναι μια
νοοτροπία προάςπιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ-μόνθ τθσ θ «δθμοκρατία» δεν αρκεί.
Ξεχάςτε τθ Δθμοκρατία. Καλφτερα να ανθςυχείτε για τθν ελευκερία και τθ δικαιοςφνθ. Αν
είςτε τυχεροί, το 2050 κα ηείτε ςε ζναν παράδειςο θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ όπου το
κράτοσ κα φροντίηει για τισ επικυμίεσ ςασ τόςο καλά όςο νοιάηεται θ Amazon για τισ
λογοτεχνικζσ ςασ προτιμιςεισ.
Στο διάςτθμα μζχρι το 2050 θ υπόκεςθ τθσ δθμοκρατίασ κα αποτελζςει ζνα μείγμα
αντιφάςεων. Πςοι δεν τθν ζχουν κα κερδίςουν περιςςότερθ. Πςοι τθν ζχουν κα τθν δουν
να ςυρρικνϊνεται. Κα ςθμειϊςει πρόοδο ςτισ αυταρχικζσ χϊρεσ αλλά κα υποχωριςει τισ
ελεφκερεσ.
Ο αγϊνασ υπζρ τθσ δθμοκρατίασ είναι πιο εφκολοσ από τθν άςκθςι τθσ. Στθν πράξθ θ
δθμοκρατία είναι ευάλωτθ: ςτθ χειραγϊγθςθ από τουσ ανκρϊπουσ του ςυςτιματοσ, ςτθ
διαβρωτικι δφναμθ του χριματοσ, ςτθν απάκεια των ψθφοφόρων, ςτουσ απελπιςτικοφσ
περιοριςμοφσ τθσ πραγματικισ ηωισ και ςτισ εγγενείσ αδυναμίεσ τθσ όλθσ ιδζασ-τισ
αποτελματωμζνεσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και τον κρίαμβο των ειδικϊν
ςυμφερόντων.
Κάκε
χϊρα
που
χρθςιμοποιεί
τουσ
όρουσ
«Δθμοκρατία/Democracy»
ι
«Δθμοκρατικι/Democratic» ςτθν επίςθμθ ονομαςία τθσ διοικείται από μια
αυτοδιαιωνιηόμενθ κλίκα ανκρϊπων του ςυςτιματοσ.
Θ δθμοκρατία ζχει δφο αχίλλειεσ πτζρνεσ. Και οι δφο είναι ορατζσ ςιμερα και κα
παραμείνουν ορατζσ και κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Θ μία είναι το χριμα και θ δεφτερθ
είναι το ότι είναι ευάλωτθ ςτθ χειραγϊγθςθ.
Τα πλεονεκτιματα των ιδθ κυβερνϊντων κα αυξθκοφν ςτο διάςτθμα ζωσ το 2050 με
ταχφτερθ ρυκμό απ’ ότι οι δυνατότθτεσ όςων κζλουν να αμφιςβθτιςουν τθν εξουςία τουσ.
Ζνα πολιτικό ςφςτθμα που κακοδθγείται από τα λόμπι και διοικείται από τουσ ανκρϊπουσ
του ςυςτιματοσ μπορεί και πάλι να αυτοαποκαλείται δθμοκρατία. Εξακολουκεί να
χαρακτθρίηεται από ζναν βακμό ανταγωνιςμοφ.
Το μεγάλο ερϊτθμα ςε ότι αφορά το διάςτθμα μζχρι το 2050 είναι αν οι νζοι
κεματοφφλακεσ τθσ δθμοκρατίασ μποροφν να τθν αξιοποιιςουν καλφτερα από τουσ
προκατόχουσ τουσ. Ζνα κρίςιμο ερϊτθμα που κα απαςχολεί τον κόςμο κα είναι κατά πόςο
διαδίδεται και εμβακφνεται το κράτοσ δικαίου. Αν διαμορφϊςουμε ζνα πολιτικό ςφςτθμα
όπου οι ταπεινοί μποροφν να μθνφουν τουσ ιςχυροφσ και να βγαίνουν κερδιςμζνοι, τότε τα
ελαττϊματα του εκλογικοφ ςυςτιματοσ κα αποτελοφν δευτερεφον ηιτθμα. Θ πάλθ
ανάμεςα ςτθν νοοτροπία προάςπιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ςε αυτό που κα

μποροφςαμε να αποκαλζςουμε «οικονομιςμό» κα κρίνει τι είδουσ πολιτικό ςφςτθμα κα
ζχουμε. Πμωσ θ καλλιζργεια τθσ νοοτροπίασ προάςπιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ είναι
δφςκολθ υπόκεςθ.
Τι γίνεται λοιπόν από εδϊ και πζρα; Τα πολιτικά ςυςτιματα τθσ Δφςθσ δεν ζχουν απλϊσ
αποτφχει να διαδοκοφν με βιϊςιμο τρόπο ςτθν Ανατολι και ςτο Νότο. Απειλοφνται και
ςτθν ίδια τουσ τθν πατρίδα από δφο μεγάλουσ κινδφνουσ: τον πανικό και τον εφθςυχαςμό.
Ο πανικόσ κάνει τον άνκρωπο δειλό. Τον κάνει να λαχταρά ιςχυροφσ θγζτεσ και εφκολεσ
λφςεισ. Τον κάνει να ανθςυχεί για το παρόν αντί για το μζλλον και να νοιάηεται
περιςςότερο για τα ιδιωτικά παρά για τα δθμόςια ςυμφζροντα. Ο εφθςυχαςμόσ είναι
ακόμα πιο επικίνδυνοσ. Το πολιτικό ςφςτθμα γίνεται νωκρό και ευάλωτο όταν δεν
αντιλαμβάνεται τθν φπαρξθ καμίασ απειλισ. Οι ιδεαλιςτζσ ςτρζφουν τθν ενεργθτικότθτά
τουσ ςτον πολιτιςμό, τθν παιδεία και τθ κρθςκεία ι ςε αγϊνεσ ςτο εξωτερικό. Πςοι
απομζνουν ςτθ δθμοκρατικι Δφςθ επιδίδονται ςε ατζλειωτα παηάρια για λεπτά
διαδικαςτικά ηθτιματα ι για τθ διανομι των χρθμάτων των φορολογοφμενων, ευνοϊντασ
τθ μία πελατειακι ομάδα ςε βάροσ κάποιασ άλλθσ. Αυτό δεν είναι υπόδειγμα προσ μίμθςθ
για τα διςεκατομμφρια ανκρϊπων ςτον υπόλοιπο κόςμο που λαχταροφν πραγματικι,
περιςςότερθ ι καλφτερθ δθμοκρατία.
Δαμάηοντασ τον Λεβιάκαν: θ κατάςταςθ του κράτουσ. Paul Wallace
Το κράτοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να εκπλθρϊςει τισ υποςχζςεισ που ζδωςε ςτουσ πολίτεσ
ςχετικά με τισ ςυντάξεισ και τθν περίκαλψθ. Κάτι κα πρζπει να κοπεί.
Μια εφιαλτικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ που κα επικρατεί το 2050 είναι αυτι ενόσ
γιγαντιαίου τζρατοσ, ενόσ Λεβιάκαν, που καταρρζει κάτω από το ίδιο του το βάροσ, κακϊσ
παςχίηει να τα βγάλει πζρα με το αυξανόμενο κοινωνικό φορτίο μιασ γεραςμζνθσ
κοινωνίασ.
Θ εναλλακτικι εικόνα είναι αυτι ενόσ κράτουσ υγιζςτερου χάρθ ςε διορατικζσ
μεταρρυκμίςεισ-ιδίωσ μεταρρυκμίςεισ που κα περιορίςουν τθ φορολογικι επιβάρυνςθ για
τθν κάλυψθ των ςυντάξεων και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, δφο τομζων όπου θ γιρανςθ
αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απειλι για τα δθμόςια οικονομικά. Κακϊσ θ κυβζρνθςθ
ξεφορτϊνεται κάποιεσ από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, κα χρειαςτεί να
αναλάβει νζεσ ςε άλλουσ χϊρουσ, με ςθμαντικότερεσ τθν προϊκθςθ τθσ οικονομίασ τθσ
γνϊςθσ και τθ ςυντιρθςθ ενόσ μακρφτερου εργάςιμου βίου. Το κράτοσ του 2050 κα είναι
εξυπνότερο και υγιζςτερο.
Το κράτοσ του 2050 κα επικεντρϊνεται ςτθ διαςφάλιςθ κάποιων ελάχιςτων παροχϊν, με
ςτόχο τθν αποτροπι τθσ φτϊχειασ ςτα γεράματα. Οι πιο ευκατάςτατοι κα πρζπει να
φροντίηουν περιςςότερο για τουσ εαυτοφσ τουσ μζςω ιδιωτικϊν αποκεματικϊν.
Ρζρα από τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ του το κράτοσ του μζλλοντοσ κα πρζπει να
προωκεί τθν οικονομικι μεγζκυνςθ προκειμζνου να εξαςφαλίηει υψθλότερα ζςοδα. Ζνασ
τρόποσ για να γίνει αυτό κα είναι να απομακρυνκεί από τθ φορολογία τθσ εργαςίασ, που
περιορίηει τα κίνθτρα, και να ςτραφεί προσ τουσ πράςινουσ φόρουσ, τα τζλθ ακίνθτθσ
περιουςίασ και τουσ φόρουσ κατανάλωςθσ ευρείασ βάςθσ (Σασ κυμίηει κάτι????????? Δ.Η.).
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Το κράτοσ του 2050 κα επενδφει ςε πράγματα που ενιςχφουν τθν οικονομικι μεγζκυνςθ,
αλλά δεν παρζχονται ςε επαρκείσ ποςότθτεσ από τον ιδιωτικό τομζα. Απαραίτθτθ κα είναι
θ ςτιριξθ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Θ ανάπτυξθ κα προκφψει πάνω απ’
όλα από τθν φπαρξθ ενόσ πιο ειδικευμζνου πλθκυςμοφ εργαηομζνων.
Θ κατάςταςθ του κράτουσ το 2050 κα κακοριςτεί από τθν πολιτικι κατάςταςθ κατά τισ
δεκαετίεσ που κα προθγθκοφν. Θ απαιςιόδοξθ άποψθ είναι ότι οι μεγαλφτερθσ θλικίασ
ψθφοφόροι κα χρθςιμοποιιςουν τθν αυξανόμενθ επιρροι τουσ για να περάςει το δικό
τουσ. Το κζμα είναι οι πολιτικοί να μπορζςουν να εξθγιςουν γιατί είναι απαραίτθτεσ οι
μεταρρυκμίςεισ.

3Θ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ-Θ πορεία τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, τθσ
καινοτομίασ και των αγορϊν
Θ εποχι των αναδυόμενων αγορϊν από τον Simon Cox
Το 2050 οι μεγάλεσ οικονομίεσ δεν κα είναι πια αναδυόμενεσ, ενϊ οι αναδυόμενεσ
οικονομίεσ δεν κα είναι πια πολφ μεγάλεσ.
Σε γενικζσ γραμμζσ, οι φτωχζσ χϊρεσ είναι ωσ επί το πλείςτον αγροτικζσ, οι χϊρεσ μεςαίου
ειςοδιματοσ είναι ζντονα βιομθχανικζσ, ενϊ ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ κυριαρχοφν οι υπθρεςίεσ.
Το 2050 όμωσ πολφ περιςςότερεσ χϊρεσ κα είναι πλοφςιεσ με βάςθ τα ςθμερινά κριτιρια,
ενϊ λιγότερεσ κα είναι φτωχζσ ι ςε ενδιάμεςθ κατάςταςθ. Μιπωσ αυτό ςυνεπάγεται ότι
ςτισ επόμενεσ τζςςερισ δεκαετίεσ κα δοφμε τθν αποβιομθχάνιςθ του κόςμου; Με μια λζξθ,
ναι.
Κακϊσ οι οικονομίεσ γίνονται πλουςιότερεσ και πολυπλοκότερεσ, αφιερϊνουν μεγαλφτερο
μζροσ τθσ ενεργθτικότθτάσ τουσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν παρά ςτθν καταςκευι
πραγμάτων.
Ενϊ το εμπόριο αγακϊν μπορεί να επιβραδυνκεί, το διμερζσ εμπόριο χρθματοπιςτωτικϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ.
Το 2050 δεν κα είναι όλεσ οι χϊρεσ του κόςμου αναπτυγμζνεσ. Κάποιεσ χϊρεσ δίχωσ άλλο
κα παραμείνουν φτωχζσ και ςτάςιμεσ, είτε εξαιτίασ τθσ κακισ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ,
από τθν οποία είναι λίγο πολφ αδφνατον να διαφφγουν, είτε εξαιτίασ τθσ κακισ πολιτικισ
τουσ κατάςταςθσ, που θ αλλαγι τθσ μπορεί να αποδειχκεί εκπλθκτικά δφςκολθ.
Πμωσ προβλζπεται ότι το εργατικό δυναμικό του αναδυόμενου κόςμου κα είναι
μεγαλφτερο αλλά και πιο μορφωμζνο.
Παγκοςμιοποίθςθ, οικονομικι μεγζκυνςθ και ο αιϊνασ τθσ Αςίασ. Laza Kekic
Καμία αντίδραςθ κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ δεν πρόκειται να προκαλζςει τθν
αναδίπλωςι τθσ κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ μάλιςτα κα ςυμπζςει με
τθν επανεμφάνιςθ τθσ Αςίασ ωσ κυρίαρχθσ δφναμθσ ςτθν παγκόςμια οικονομία.
Ραγκοςμιοποίθςθ είναι θ επζκταςθ των αγορϊν πζρα από τα ςφνορα. Αντανακλά επίςθσ τθ
φκίνουςα ςθμαςία των εκνικϊν ςυνόρων και των γεωγραφικϊν αποςτάςεων.

Το παγκόςμιο επιχειρθματικό τοπίο τα επόμενα χρόνια κα χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ
επιφφλαξθ και αυςτθρότερο ρυκμιςτικό πλαίςιο ςε ςφγκριςθ με τθν τελευταία δεκαετία
του 20ου αιϊνα. Υπάρχει ο κίνδυνοσ του λεγόμενου «κολοφ προςτατευτιςμοφ»:
βιομθχανικζσ επιδοτιςεισ, αιτιματα προσ τισ τράπεηεσ να δανείηουν μόνο ςε ντόπιεσ
εταιρίεσ ι επίκλθςθ περιβαλλοντικϊν ανθςυχιϊν προκειμζνου να γίνονται διακρίςεισ ςε
βάροσ αγακϊσ και υπθρεςιϊν από το εξωτερικό.
Θ περιφζρεια όπου κα ςθμειωκεί θ ταχφτερθ αφξθςθ του πραγματικοφ κατά κεφαλιν ΑΕΡ
κατά τισ επόμενεσ δεκαετίεσ κα είναι θ αναπτυςςόμενθ Αςία, ακολουκοφμενθ από τθν
Υποςαχάρια Αφρικι και τισ Μζςθ Ανατολι και Βόρεια Αφρικι. Θ Λατινικι Αμερικι και θ
Ανατολικι Ευρϊπθ κα υςτεριςουν ζναντι των ταχφτερα αναπτυςςόμενων από τισ
περιφζρειεσ τθσ αναδυόμενθσ αγοράσ.
Θ οικονομικι μεγζκυνςθ ςτισ ςθμερινζσ πλοφςιεσ περιφζρειεσ κα είναι ακόμα πιο βραδεία.
Θ Κίνα και θ Λνδία κα παραμείνουν ανάμεςα ςτισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Πμωσ
κα παραμείνουν φτωχζσ όςο αφορά το κατά κεφαλιν ειςόδθμα.
Θ ποιότθτα του ανκρϊπινου κεφαλαίου-θ υγεία και θ παιδεία του εργατικοφ δυναμικοφ-κα
ςυνεχίςει να βελτιϊνεται ςε μεγάλο μζροσ του αναπτυςςόμενου κόςμου.
Αν θ πρόγνωςθ που παρουςιάηεται εδϊ είναι ζςτω και κατά προςζγγιςθ ςωςτι, ςτθν
αναπτυςςόμενθ Αςία ωσ ςφνολο κα αναλογεί μζχρι τα μζςα του αιϊνα περίπου θ μιςι
παγκόςμια παραγωγι. Ετοιμαςτείτε για τον αιϊνα τθσ Αςίασ.
Θ μεγάλθ εξομοίωςθ. Zanny Minton Beddoes
Το χάςμα ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ και τουσ πλοφςιουσ ανά τον κόςμο κα είναι μικρότερο
το 2050. Δεν κα εξαρτάται τόςο από το ποφ ηει κανείσ όςο από το πόςο μορφωμζνοσ είναι.
Συνολικά θ πλειονότθτα των πολιτϊν του πλανιτθ ηει ςιμερα ςε χϊρεσ όπου το χάςμα
μεταξφ των πλοφςιων και όλων των υπόλοιπων είναι πολφ μεγαλφτερο απ’ ότι ιταν πριν
από μια γενιά. Πμωσ το παρελκόν δεν αποτελεί απαραιτιτωσ προοίμιο για το μζλλον.
Ρεριςςότερεσ χϊρεσ ςτο μζλλον κα αντιμετωπίςουν τθ διεφρυνςθ τθσ ανιςότθτασ, ιδίωσ τα
φτωχότερα τμιματα τθσ Αφρικισ και τθσ Αςίασ που βρίςκονται ακόμθ ςε πρϊιμα ςτάδια
ανάπτυξθσ. Πμωσ ςτισ χϊρεσ όπου το ειςοδθματικό χάςμα είναι ιδθ μεγάλο, όπωσ θ
Αμερικι και θ Κίνα, είναι πικανό να ςτακεροποιθκεί ι ακόμα και να περιοριςτεί κατά τισ
ερχόμενεσ δεκαετίεσ. Το 2050 οι εκνικζσ ειςοδθματικζσ διαφορζσ κα ζχουν ςυγκλίνει, ςτθν
περίπτωςθ δε αρκετϊν χωρϊν ςε επίπεδο υψθλότερα από εκείνο ςτο οποίο βρίςκονταν τον
20ο αιϊνα. Οι επόμενεσ δεκαετίεσ κα χαρακτθριςτοφν από μια μεγάλθ εξομοίωςθ του
βιοτικοφ επιπζδου παγκοςμίωσ.
Οι χϊρεσ που κα κάνουν τισ πιο πετυχθμζνεσ επενδφςεισ ςτθν παιδεία κα παρουςιάςουν
τισ μικρότερεσ αυξιςεισ τθσ ανιςότθτασ.
Schumpeter ΑΕ. Adrian Wooldridge
Οι επιχειριςεισ μποροφν να περιμζνουν ότι οι κφελλεσ τθσ δθμιουργικισ καταςτροφισ κα
μαίνονται ακόμα πιο άγρια ςτο μζλλον-κι αυτό κα είναι ωσ επί το πλείςτον για καλό.
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Είναι κοινόσ τόποσ ότι ηοφμε ςε μια περίοδο αςυνικιςτθσ αναταραχισ. Ο Schumpeter
υπζδειξε ότι θ αναταραχι ζχει μια κρυφι λογικι. Οι επιχειρθματίεσ ςυνεχϊσ παράγουν
καινοτομίεσ που τουσ εξαςφαλίηουν ζνα προςωρινό πλεονζκτθμα ζναντι των ανταγωνιςτϊν
τουσ. Και οι καινοτομίεσ αυτζσ ςτζλνουν κφματα αναςτάτωςθσ ςε όλθ τθν οικονομία, κακϊσ
οι ανταγωνιςτζσ προςπακοφν να προςαρμοςτοφν ςτο νζο επιχειρθματικό τοπίο και οι
κεςμοί παςχίηουν να προςαρμοςτοφν ςτθ νζα πραγματικότθτα. Το τίμθμα τθσ βελτίωςθσ
τθσ παραγωγικότθτασ είναι θ διαρκισ αλλαγι.
Οι επόμενεσ δεκαετίεσ κα χαρακτθριςτοφν από τθ μεγαλφτερθ επανάςταςθ που ζχει
ςθμειωκεί ποτζ ςτθ μεταποίθςθ μετά τθν ζλευςθ τθσ μαηικισ παραγωγισ.
Θ τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ ι «μεταποίθςθ προςκετικϊν ςτρωμάτων» κα φζρει τα μζςα ζξω
και τα πάνω κάτω ςτθ μεταποίθςθ.
Οι μικροπαραγωγοί κα μποροφν να εξυπθρετοφν τθν παγκόςμια αγορά από τθν άκρθ του
πουκενά. Και απλοί άνκρωποι κα μποροφν να ςχεδιάηουν και να εκτυπϊνουν τα δικά τουσ
προϊόντα, αντί να τα αγοράηουν από το ράφι.
Τρεισ ακόμα καινοτομίεσ κα ενιςχφςουν τθν αίςκθςθ τθσ ριηικισ αλλαγισ: (α) διαδίκτυο
πραγμάτων, (β) τα ρομπότ κα αναλαμβάνουν όλο και περιςςότερα κακικοντα που οι
άνκρωποι είναι απρόκυμοι να εκτελζςουν, (γ) τα ρομπότ κα αποκτιςουν ξαδζρφια, με τθ
μορφι θλεκτρονικϊν γραμματζων.
Αυτό το παλιρροϊκό κφμα καινοτομιϊν κα εξαπλωκεί τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο
δθμόςιο τομζα, κακϊσ οι κυβερνιςεισ προςπακοφν να αξιοποιιςουν καλφτερα τα χριματα
των φορολογουμζνων και οι πολίτεσ απαιτοφν από το δθμόςιο τθν ίδια ποιότθτα
εξυπθρζτθςθσ που προςφζρουν οι ιδιωτικοί φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Θ επιχειρθματικι καινοτομία κα αποκτιςει παγκόςμιο χαρακτιρα. Ο αναδυόμενεσ κόςμοσ
κα δϊςει τον ρυκμό και για ζνα νζο είδοσ καινοτομίασ-τθ λεγόμενθ «λιτι καινοτομία»,
κίνθτρο για τθν οποία είναι θ επικυμία μείωςθσ του κόςτουσ όχι απλϊσ προςκετικά, κατά
10% αλλά δραςτικά κατά 90%.
Οι αναδυόμενεσ οικονομίεσ κα αποκτιςουν το παγκόςμιο προβάδιςμα ςτθ δθμιουργικι
ςκζψθ ςχετικά με το πϊσ κα ενιςχυκεί θ ανκρϊπινθ ευθμερία.
Οι καριζρεσ κα γίνουν πολφ πιο περίπλοκεσ. Οι εταιρίεσ κα περιβάλλονται από ζναν μεγάλο
κφκλο επί ςυμβάςει εργαηομζνων, οι οποίοι κα μποροφν κάλλιςτα να πουλάνε το ζργο τουσ
ςε αρκετοφσ διαφορετικοφσ εργοδότεσ.
Το πρόβλθμα τθσ υπερπλθροφόρθςθσ κα επιδεινϊνεται όςο το κόςτοσ των επικοινωνιϊν
ςυνεχίηει να πζφτει κι όςο θ εργαςία διαςκορπίηεται ςτο πλαίςιο παγκόςμιων αλυςίδων
εφοδιαςμοφ.
Αυτοαπαςχολοφμενοι κα ςχθματίηουν κάκε λογισ δίκτυα και ενϊςεισ για να παρζχουν
ςτουσ εαυτοφσ τουσ αςφάλεια, αλλά και για να ξεφεφγουν από τθ μοναξιά. Ελεφκεροι
επαγγελματίεσ κα ςχθματίηουν «εικονικζσ ενϊςεισ» ζτςι ϊςτε να είναι βζβαιοι ότι
διακζτουν τισ πλζον ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ.

Θ ορμι τθσ αγοράσ. Philip Coggan
Οι οικονομίεσ και οι αγορζσ κινοφνται κυκλικά-όπωσ πρόκειται να ανακαλφψουν ςτο
διάςτθμα μζχρι το 2050 οι επενδυτζσ, κάποιεσ φορζσ προσ ηθμία τουσ.
Οι ςτρατθγικζσ επζνδυςθσ με βάςθ τθν αξία και με βάςθ τθν προοπτικι ανάπτυξθσ πότε
γίνονται τθσ μόδασ και πότε ξεχνιοφνται πάλι. Θ ςχολι τθσ προοπτικισ ανάπτυξθσ ςυνικωσ
ςχετίηεται με τισ πιο ορμθτικζσ φάςεισ των ανοδικϊν αγορϊν, όπωσ θ φοφςκα των εταιριϊν
διαδικτφου ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, ενϊ θ ςχολι τθσ αξίασ ςυνικωσ τα πθγαίνει
καλφτερα όταν θ οικονομία βγαίνει από φφεςθ.
Αν ο αναπτυγμζνοσ κόςμοσ κζλει να βγει από τθν παγίδα του χρζουσ, κα χρειαςτεί
μερικοφσ κλάδουσ που κα εμπνεφςουν ζνα νζο κφμα ενκουςιαςμοφ ςτθ ςχολι τθσ
προοπτικισ ανάπτυξθσ. Τα μεγάλα κζρδθ κα τα αποκομίςουν όςοι μπορζςουν να
εντοπίςουν ζγκαιρα τζτοιουσ κλάδουσ (ασ ποφμε τθ βιοτεχνολογία ι τθν εναλλακτικι
ενζργεια).
Μποροφμε να ποφμε με αρκετι βεβαιότθτα ότι μζχρι να φτάςουμε ςτο 2050, κα ζχουμε
πικανότατα δει περιςςότερεσ από μία κυκλικζσ κυμάνςεισ. Αυτζσ οι περίοδοι ςτενότθτασ
δεν είναι δυνατόν να διαρκοφν για πάντα. Είτε θ οικονομία ανακάμπτει και οι τραπεηίτεσ
χαλαρϊνουν τα κριτιριά τουσ, είτε θ ζλλειψθ πιςτϊςεων οδθγεί ςε πτωχεφςεισ και
αναδιάταξθ τθσ οικονομίασ. Ομοίωσ είναι απίκανο να ςυνεχίςουν οι τιμζσ των βαςικϊν
εμπορευμάτων να ανεβαίνουν επί 40 χρόνια. Κάποια ςτιγμι κα βρεκοφν νζεσ πθγζσ
εφοδιαςμοφ ι κα καταρρεφςει θ ηιτθςθ.
Άρα μζχρι το 2050 κα δοφμε μερικοφσ ακόμα κφκλουσ ανόδου και πτϊςεισ. Ζνα είναι
ςίγουρο. Κατά τθ διάρκεια των ανοδικϊν φάςεων οι χρθματιςτζσ κα λζνε ςτουσ πελάτεσ
τουσ ότι τα παλιά κριτιρια αποτίμθςθσ δεν ζχουν πλζον εφαρμογι. Οι ζξυπνοι επενδυτζσ
δεν κα τουσ ακοφςουν. Θ πιο επικίνδυνθ φράςθ κα εξακολουκιςει να είναι το «τοφτθ τθ
φορά είναι αλλιϊσ».

4Θ: ΓΝΩΘ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ-Σα ςφνορα τθσ επιςτιμθσ, του διαςτιματοσ και τθσ
τεχνολογίασ
Σι ζπεται για τθν επιςτιμθ. Geoggrey Carr
Θ αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ από τθν ανκρωπότθτα κα μπει ςε νζα εδάφθ, τα οποία κα
εξερευνιςει και κα κατακτιςει θ φιλελεφκερθ και ανιςυχθ Δφςθ μάλλον παρά θ ιεραρχικι
Ανατολι.
Από επιςτθμονικισ άποψθσ το μζλλον ανικει ςτθ βιολογία. Δεν πρόκειται να υπάρξουν
άλλεσ εκπλιξεισ από πλευράσ χθμεία-αν και κα υπάρξουν, ελπίηουμε, πολλζσ πρακτικζσ
ανακαλφψεισ. Οι ελπίδεσ τθσ φυςικισ δεν είναι παρά μόνο ελαφρϊσ περιςςότερεσ. Αν και
ζχουμε ακόμθ πολλά να μάκουμε για τθ κεμελιϊδθ δομι του ςφμπαντοσ, τα μθχανιματα
που απαιτοφνται για τθν εξερεφνθςι του γίνονται όλο και μεγαλφτερα και ακριβότερα.
Θ βιολογία κα ςυνδζςει μεταξφ τουσ δφο τομείσ που δεν εντάςςονται ακριβϊσ τθν
παραδοςιακι επιςτιμθ, αλλά αμφότεροι κα ςυμβάλλουν ςτθ διαςαφινιςι τθσ και κα τθσ
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επιτρζψουν να μετατραπεί ςε τεχνολογία. Οι τομείσ αυτοί είναι θ νανοεπιςτιμθ και θ
πλθροφορικι. Γιατί θ βιολογία είναι και τα δφο. Από τον τρόπο που κα ςυνδυαςτοφν οι
τρεισ αυτζσ επιςτιμεσ κα εξαρτθκεί μεγάλο μζροσ των καινοτομιϊν από ςιμερα μζχρι το
2050.
Θ άλλθ μεγάλθ αλλαγι που ίςωσ ςυμβεί ςτθν επιςτιμθ δεν είναι πνευματικισ, αλλά
γεωγραφικισ φφςθσ. Κακϊσ οι μθ δυτικζσ χϊρεσ καλφπτουν το χαμζνο ζδαφοσ ςτο χϊρο
τθσ οικονομίασ, πολλζσ από αυτζσ επιδιϊκουν να το καλφψουν και ςτον χϊρο τθσ
επιςτιμθσ. Αν τα καταφζρουν, κα μεταμορφϊςουν τον κλάδο, ενιςχφοντάσ τον με
τεράςτιεσ πνευματικζσ δυνάμεισ.
Ρικανόν να πραγματοποιθκεί κατανόθςθ τθσ ςυνείδθςθσ που κα ιςοδυναμεί με τθν πλιρθ
αυτογνωςία. Ακόμα όμωσ κι αν μζχρι το 2050 δεν ζχει προκφψει αυτι θ επαναςτατικι
ανακάλυψθ όςον αφορά τθν ανκρϊπινθ αυτοεπίγνωςθ, κα προκφψουν πλικοσ άλλεσ.
Κάποιεσ κα προζλκουν από τθ γενετικι. Άλλεσ κα προζλκουν από νζεσ ανακαλφψεισ ςτο
αρχείο των απολικωμάτων. Και μερικζσ κα προζλκουν από τθν όλο και μεγαλφτερθ
κατανόθςθ του εγκεφάλου. Πλεσ αυτζσ οι ανακαλφψεισ από κοινοφ κα αλλάξουν τθν
άποψθ τθσ ανκρωπότθτασ για τον εαυτό τθσ-και μάλιςτα με τρόπουσ που μπορεί να
αποδειχκοφν εκρθκτικοί από πολιτικι άποψθ.
Κα πραγματοποιθκεί μία ςτροφι προσ το ςφμπαν . Θ αςτρονομία κα ςυνειςφζρει ςτον
τομζα τθσ βιολογίασ-επειδι ωσ το 2050 κα πρζπει να ζχει γίνει ςαφζσ αν θ ηωι υπάρχει εν
αφκονία ςτο ςφμπαν ι αν αντικζτωσ είναι τόςο ςπάνια ϊςτε εμείσ οι άνκρωποι μποροφμε
να κεωροφμε πωσ αυτό που ςυνζβθ ςτθ Γθ είναι μοναδικό.
Ad astra. Tim Cross
Θ εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ από τον άνκρωπο κα γίνει με λιγότερο ρομαντιςμό.
Για τθν επόμενθ δεκαετία, τουλάχιςτον, είναι πικανό ότι το μζλλον του διαςτιματοσ κα
κυμίηει τθ ςθμερινι πραγματικότθτα, όπου το ηθτοφμενο είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και
ςτοιχείων, όπωσ ςυνζβαινε εδϊ και πζντε δεκαετίεσ.
Ο ιςτόσ τθσ γνϊςθσ. Kenneth Cukier
Το διαδίκτυο ζχει μεταμορφϊςει τθν κοινωνία ςε ζνα εκπλθκτικά ςφντομο χρονικό
διάςτθμα. Ζπονται ακόμα ταχφτερεσ αλλαγζσ, κακϊσ αυξάνονται με εκκετικό βακμό οι
ποςότθτεσ δεδομζνων που παράγονται και υπόκεινται ςε επεξεργαςία.
Θ τεχνολογία κα ςυνεχίςει να προοδεφει με επιταχυνόμενο ρυκμό, με αποτζλεςμα
πράγματα όπωσ το ςθμερινό iPad να παραπζμπουν περιςςότερο ςτο memex (μθχανι θ
οποία κα περιείχε όλθ τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ και κα είχε τθ δυνατότθτα να τθν ανακαλεί
ανά πάςα ςτιγμι) παρά ςε ςφμβολα τθσ μθχανολογικισ υπεροχισ.
Επειδι θ τεχνολογία κα είναι τόςο ιςχυρι και πανταχοφ παροφςα, θ ζμφαςθ κα
μετατοπιςτεί από αυτι κακαυτι τθν τεχνολογία ςτον τρόπο χριςθσ τθσ.
Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των δεδομζνων κα επιταχυνκεί και θ ςθμαντικότερθ δυςκολία δεν κα
είναι ςτο πϊσ κα αποκτθκοφν οι πλθροφορίεσ όςο ςτο πϊσ κα εντοπιςτοφν εκείνεσ που μασ

είναι χριςιμεσ.
Μζχρι το 2020, θ ποςότθτα πλθροφοριϊν που χριηει ενεργοφ
«διαχείριςθσ» αναμζνεται να πεντθκονταπλαςιαςτεί.
Αναμζνεται εκτοπιςμόσ των φωνθτικϊν κλιςεων από τισ βιντεοκλιςεισ.
Θ εξζλιξθ, όποιο όνομα κι αν τθσ δϊςουν-διαδίκτυο των πραγμάτων, πανταχοφ παροφςα
υπολογιςτικι, ενςωματωμζνο διαδίκτυο, δίκτυα αιςκθτιρων, επικοινωνία μθχανισ με
μθχανι-, κα ςθματοδοτιςει τθ μεγαλφτερθ αλλαγι ςτον τρόπο ηωισ των ανκρϊπων κατά
τισ τζςςερισ δεκαετίεσ μζχρι το 2050.
Ζνασ τομζασ τθσ κοινωνίασ που κα δεχκεί ιςχυρό κλονιςμό κα είναι θ οικονομία. Θ
πανίςχυρθ τεχνολογία και οι νζεσ μορφζσ δεδομζνων που προθγουμζνωσ ιταν αδφνατον
να ςυλλεχκοφν κα επιτρζψουν τθ δθμιουργία νζων αγορϊν. Οι τεχνολογίεσ κα φζρουν
διαφάνεια, λογοδοςία και μετρθςιμότθτα.
Θ ςφγχρονθ επιχείρθςθ κα πρζπει να αλλάξει τον τρόπο εκτίμθςθσ του «ςυναλλακτικοφ
κόςτουσ» ϊςτε να λαμβάνεται υπόψθ το κόςτοσ απόκτθςθσ γνϊςθσ και καταμεριςμοφ τθσ
το εςωτερικό τθσ εταιρίασ. Στο μζλλον θ μάκθςθ και θ καινοτομία που βαςίηεται ςε αυτι
κα είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τισ επιχειριςεισ. Άρα οι εταιρίεσ κα πρζπει να κάνουν
ό,τι μποροφν για να διαςφαλίηουν ότι οι εργαηόμενοί τουσ κα ζχουν άνετθ πρόςβαςθ ςτισ
πλθροφορίεσ και κα μποροφν να τισ ανταλλάςςουν εφκολα.
Θ τεχνολογία κα απαιτεί από τισ εταιρίεσ να εκχωροφν κάποιον βακμό κεντρικοφ ελζγχου
και να ενκαρρφνουν τθν αυτονομία.
Δεν είναι δυνατόν να προβλζψουμε πϊσ κα χρθςιμοποιθκοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ και οι
εκκολαπτόμενεσ τεχνολογίεσ, αλλά είμαςτε ςε κζςθ να αντιλθφτοφμε ότι κα παίξουν ρόλο
πλατφόρμασ και τισ μετζπειτα τεχνολογικζσ επαναςτάςεισ. Τα δίκτυα αιςκθτιρων, θ
τεχνθτι νοθμοςφνθ και οι κατακλυςμόσ των πλθροφοριϊν κα αξιοποιθκοφν για πράγματα
που ξεπερνοφν κατά πολφ τθ δυνατότθτα αντίλθψθσ των δθμιουργϊν τουσ.
Αν οι προαναφερόμενεσ τάςεισ δείχνουν κάτι είναι ότι πρζπει να προςεγγίηουμε το μζλλον
με αρκετι ταπεινοφροςφνθ. Θ τεχνολογία ςπανίωσ εξελίςςεται όπωσ νομίηουν οι άνκρωποι
ότι κα εξελιχκεί. Ράντωσ οι υπολογιςτζσ δεν πρόκειται να αντικαταςτιςουν τον ανκρϊπινο
εγκζφαλο τόςο γριγορα.
Θ απόςταςθ πζκανε. Ηιτω θ τοποκεςία! Ludwig Siegele
Θ τεχνολογία ςκότωςε τθν απόςταςθ. Κακϊσ όμωσ οι άνκρωποι διαςυνδζονται όλο και
περιςςότερο, το ποφ βρίςκονται κα ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία από ποτζ άλλοτε.
Πςο ταχφτερα και φτθνότερα μποροφν να κινοφνται τα bits και τα bytes, τόςο λιγότερο κα
χρειάηεται να κινοφνται τα άτομα. Οι τθλεδιαςκζψεισ μποροφν να οδθγιςουν ςε ςθμαντικι
περικοπι των ταξιδιωτικϊν κονδυλίων. Ο δε αρικμόσ των αυτοκινιτων δεν μπορεί να
αυξάνεται ςυνεχϊσ χωρίσ καταςτροφικά αποτελζςματα για το περιβάλλον.
Το 2050 ίςωσ ο κόςμοσ να μθν κινείται ταχφτερα απ’ ότι το 2012. Ραρ’ όλα αυτά θ ηωι κα
ςυνεχίςει να επιταχφνεται με άλλουσ τρόπουσ. Τα smartphones, κακϊσ και άλλεσ μορφζσ
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κινθτισ τεχνολογίασ, κα επιτρζπουν ςτουσ ανκρϊπουσ να βρίςκονται διαρκϊσ εν κινιςει
παραμζνοντασ διαρκϊσ ςυνδεδεμζνοι. Καλωςορίςατε ςτθν εποχι του ψθφιακοφ νομάδα.
Θ κινθτι τεχνολογία κα αποτελζςει και μζςο βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των αγορϊν,
επιτρζποντασ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ να παρακάμψουν μεγάλο μζροσ τθσ υποδομισ που ζχει
δθμιουργθκεί ςτον αναπτυγμζνο κόςμο.
Οι τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ κα επεκτακοφν προκειμζνου να ικανοποιιςουν μια ολοζνα
αυξανόμενθ ηιτθςθ για ψθφιακζσ υπθρεςίεσ «ςε πραγματικό χρόνο».
Πςο όμωσ κα πεκαίνει θ απόςταςθ κα ςυμβαίνει κάτι παράξενο. Θ πραγματικι τοποκεςία
ανκρϊπων και πραγμάτων κα αρχίςει από κάποιεσ απόψεισ να αποκτά μεγαλφτερθ
ςθμαςία από ποτζ. Οι πιο ευρθματικζσ εταιρίεσ κα παρζχουν ςτουσ ανκρϊπουσ ιδιαιτζρωσ
ςυναφείσ πλθροφορίεσ ανάλογα με το ποφ βρίςκονται. Θ «επαυξθμζνθ πραγματικότθτα»
(augmented reality) παντρεφει τον πραγματικό με τον εικονικό κόςμο, όχι τόςο για να
ςκοτϊςει τθν απόςταςθ όςο για να τθν αξιοποιιςει προκειμζνου να παράςχει κάποια
υπθρεςία.
Πμωσ υπάρχει και μια πικανότθτα να δοφμε να αναδεικνφεται μια ομάδα ανκρϊπων που
κα μποροφςαν να ονομάηονται «Οι αςφνδετοι»: αυτοί που εκοφςια «κόβουν τον ομφάλιο
λϊρο» επειδι ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ψθφιακι επικοινωνία είναι
απάνκρωπθ.
Περί προβλζψεων και προόδου: Όςο λιγότερεσ, τόςο περιςςότερθ! Από Matt Ridley
Θ ανκρϊπινθ ευφυΐα και εφευρετικότθτα κα βγάλει ψεφτεσ όλουσ τουσ μάντεισ, ιδίωσ τουσ
μάντεισ κακϊν.
Πποιοσ κάνει προβλζψεισ είναι χαμζνοσ από χζρι γιατί: (α) πολλζσ τάςεισ δεν είναι
γραμμικζσ, (β) οι περιςςότερεσ καινοτομίεσ που αλλάηουν τον κόςμο δεν είναι αποτζλεςμα
ευφυοφσ ςχεδιαςμοφ ι προγραμματιςμοφ, αλλά τυφλισ εμπειρικισ αναηιτθςθσ, (γ) θ
μερολθψία υπζρ τθσ παροφςθσ κατάςταςθσ ςυνεπάγεται ότι οι προγνϊςτεσ μασ λζνε
περιςςότερα για τθ δικι τουσ εποχι παρά για το μζλλον.
Τι δεν κα ςυμβεί:
Δεν κα δοφμε το τζλοσ κανενόσ πράγματοσ: οφτε τθσ ιςτορίασ, οφτε τθσ επιςτιμθσ, του
πετρελαίου, του πολζμου ι του καπιταλιςμοφ, οφτε των βιβλίων ι του ζρωτα. Είναι ςτθ
φφςθ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ να ςυςςωρεφει ιδζεσ παρά να τισ αντικακιςτά.
Είναι ςχεδόν αδφνατον να προβλζψουμε τθν άνοδο ι τθν πτϊςθ οποιαςδιποτε
ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ.
Θ απαιςιοδοξία για το μζλλον του πλανιτθ είναι ςυνικωσ εςφαλμζνθ. Πμωσ είναι ςχεδόν
βζβαιο ότι το 2050 κα κυριαρχοφν και πάλι ςτα μζςα ενθμζρωςθσ (όποια μορφι και αν
ζχουν) οι απαιςιόδοξοι. Θ καταςτροφι κα επικρζμαται πάνω από τα κεφάλια μασ-ακόμθ.
Αγακά και υπθρεςίεσ που πικανόν να φτθνφνουν:

Θ ενζργεια
Θ βιοτεχνολογία
Το κόςτοσ των επικοινωνιϊν
Θ παραδοχι του Malthus ότι θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου ςυνεπάγεται αναπόφευκτα
χριςθ περιςςότερων πόρων είναι εςφαλμζνθ. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλφτερεσ απειλζσ
για τουσ βιότοπουσ τθσ άγριασ ηωισ παρουςιάηονται ςε φτωχζσ χϊρεσ, κι όχι ςε πλοφςιεσ.
Ζνα ακόμα πράγμα που μπορεί κάλλιςτα να ζχει ςυμβεί μζχρι το 2050 είναι θ αναγζννθςθ
ειδϊν που ζχουν εκλείψει.

αφϊσ και είναι ζνα βιβλίο που για να κατανοθκεί ο τρόποσ εξαγωγισ των
ςυμπεραςμάτων/τάςεων/προβλζψεων κα πρζπει να διαβαςτεί ολόκλθρο. Επίςθσ
ςίγουρα είναι ζνα βιβλίο το οποίο μπορεί να αποτελζςει ζνα trigger για αντίδραςθ, για
δθμιουργία, για αλλαγι. Όπωσ πάντα...όλα εξαρτϊνται από εμάσ τουσ ίδιουσ!!!
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