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Τεχνητή  
Νοημοσύνη
Απειλή ή ελπίδα;
Η αλματώδης ανάπτυξη της Τεχνητής 
Νοημοσύνης και η επίδρασή της στην 
απασχόληση, στη διοίκηση και στη 
στρατηγική των επιχειρήσεων

του Βασίλη Παπαδάκη, Καθηγητή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

νει για τη ζωή των επόμενων γενεών 
στον πλανήτη μας, αλλά και για τη δι-
οίκηση και τη στρατηγική των επιχει-
ρήσεων. Το ερώτημα δεν έχει μόνον 
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αλλά και πρα-
κτικό, καθώς βλέπουμε ότι πολλές θέ-
σεις εργασίας ακόμα και υψηλής επι-
στημονικής εξειδίκευσης, που μέχρι 
σήμερα αποτελούσαν αποκλειστικό 
«προνόμιο» των ανθρώπων –π.χ. ια-
τροί παθολόγοι που πραγματοποιούν 
διαγνώσεις, υπάλληλοι σε δικηγορικά 
γραφεία που αναζητούν αποφάσεις δι-
καστηρίων παρελθόντων ετών–, στα-
διακά υποκαθίστανται από... μηχανές.
Κατά συνέπεια, το ερώτημα είναι πιο 
βασανιστικό από ποτέ: Μπορεί η ΤΝ 
να υποκαταστήσει τα διοικητικά στε-
λέχη και τον ρόλο που μέχρι σήμερα 
διαδραματίζουν στις επιχειρήσεις και 
στην κοινωνία μας; Θα αλλάξει τη δι-
οίκηση και τη στρατηγική των επιχει-
ρήσεών μας;

Πώς αξιολογούν τα στελέχη 
επιχειρήσεων τις προκλή-
σεις της ΤΝ;
H PricewaterhouseCoopers (PwC) ολο-
κλήρωσε πριν από λίγους μήνες μια 
φιλόδοξη έρευνα, η οποία περιλάμ-
βανε συνεντεύξεις με 3.000 στελέχη 
επιχειρήσεων και αναλυτές σε 112 
χώρες και σε 21 τομείς επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας. Ας σταχυολογή-

Την τελευταία δεκαετία υπάρ-
χει μια ζωηρή συζήτηση ανα-
φορικά με τις προοπτικές 
της Τεχνητής Νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence) και τις σαφέστα-
τα διατυπωμένες φιλοδοξίες της να 
αλλάξει (και) τον κόσμο των επιχειρή-
σεων την επόμενη δεκαετία.
Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) 
δεν είναι κάτι νέο στην επιστημονική 
κοινότητα. Εμφανίστηκε αρχικά στον 
κόσμο της πληροφορικής τη δεκαετία 
του 1940, όμως αναπτύσσεται εκθετι-
κά τα τελευταία χρόνια. Το πραγματι-
κά νέο που φέρνει, έναντι ενός συνηθι-
σμένου λογισμικού, είναι η ικανότητά 
της να «παίρνει αποφάσεις». Πρακτι-
κά, η ΤΝ δίνει τη δυνατότητα σε μηχα-
νές που κατανοούν τον κόσμο γύρω 
τους να παίρνουν αποφάσεις, τις οποί-
ες οι δημιουργοί τους –δηλαδή οι 
προγραμματιστές– ούτε μπορούν να 
ελέγξουν ούτε (πολλές φορές) μπο-
ρούν να κατανοήσουν.
Η νοημοσύνη των μηχανών για πρώτη 
φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας 
ξεπερνά αυτήν του ανθρώπου.
Πολλοί θεωρητικοί της ΤΝ προσπα-
θούν να οριοθετήσουν το σημείο εκεί-
νο στην ιστορία όπου οι μηχανές κατά-
φεραν να ξεπεράσουν τον ανθρώπινο 
νου. Αρκετοί τοποθετούν το κρίσιμο 
σημείο μόλις πριν από πέντε χρόνια 
(το 2012), όταν ο Watson –o πανίσχυ-
ρος υπολογιστής της IBM– κατάφε-
ρε να κερδίσει τους δύο καλύτερους 
παίκτες του κόσμου στο παιχνίδι 
Jeopardy!
Όμως, η ουσία της συζήτησης δεν εί-
ναι το πότε οι μηχανές ξεπέρασαν σε 
νοημοσύνη τον ανθρώπινο εγκέφαλο, 
αλλά το τι πραγματικά αυτό σημαί-

σουμε μερικά από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα αποτελέσματά της:

	Τα στελέχη αντιλαμβάνονται τη δυ-
νητική αξία της ΤΝ, αλλά δεν φαίνο-
νται ακόμα διατεθειμένα να τη χρησι-
μοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό σήμερα.

 Περίπου οι μισοί από αυτούς (54%) 
επενδύουν στην ΤΝ, αλλά μόνο το 20% 
εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις τους 
έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
ώστε να επιτύχουν ουσιαστική χρήση 
αυτής της νέας τεχνολογίας.

 Το 72% θεωρούν ότι η ΤΝ θα τους 
βοηθήσει να αναπτυχθούν σε νέες επι-
χειρηματικές δραστηριότητες.

 Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνο-
λογία, τα μέσα ενημέρωσης και οι τη-
λεπικοινωνίες τα στελέχη θεωρούν 
ότι η ΤΝ θα έχει σημαντική επίδραση 
στη δημιουργία νέων προϊόντων τα 
επόμενα 5 χρόνια.

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά 
της ΤΝ;
Παρά την ιδιαίτερη αναφορά που λαμ-
βάνει η ΤΝ, η αγορά φαίνεται να εί-
ναι ακόμα μικρή. Η εταιρεία ερευνών 
Tractica εκτιμά ότι τα έσοδα το 2016 
ανήλθαν σε περίπου 650 εκατομμύ-
ρια. Όμως, εκτιμά ότι η μελλοντική 
ανάπτυξη θα είναι εκθετική, αγγίζο-
ντας τα $15 δισ. το 2022 και εκτοξευ-
όμενη στη συνέχεια. Μόνο στην αγορά 
των ΗΠΑ δραστηριοποιούνται σήμε-
ρα περισσότερες από 1.500 νεοφυείς 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την 
ΤΝ, οι οποίες άντλησαν χρηματοδότη-

Πότε ξεπέρασαν οι μηχανές τον ανθρώπινο νου;
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ση που ξεπερνούσε τα $5 δισ. το 2016. 
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κό-
σμου (Google, Facebook, Monsanto, 
Microsoft κ.ά.) είτε εξαγοράζουν και 
ενσωματώνουν τις πιο πολλά υποσχό-
μενες από αυτές τις νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, με στόχο να αναπτύξουν την 
τεχνολογία εσωτερικά, είτε προσελ-
κύουν εργαζομένους με αυτές τις δε-
ξιότητες ώστε να αναπτύξουν οι ίδιες 
εσωτερικά εφαρμογές ΤΝ.

Είναι η ΤΝ ευκαιρία ή απει-
λή για την απασχόληση;
Υπάρχουν δύο απόψεις αναφορικά με 
την ΤΝ και την επίδρασή της στο εργα-
τικό δυναμικό.
Η πρώτη υποστηρίζει ότι πολύ σύ-
ντομα θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας σε όλο τον κόσμο. Για παρά-
δειγμα, πρόσφατη έρευνα της Σχολής 
Μηχανικής του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης εκτιμά ότι η ΤΝ θα απειλή-
σει με κατάργηση το 47% των θέσεων 
εργασίας στις ΗΠΑ. Στο ίδιο ερώτημα 
έρευνα της Forrester εκτιμά ότι μέχρι 
το 2025 θα απειληθεί το 6% των θέσε-
ων εργασίας.
Φανταστείτε το εξής πρόσφατο παρά-
δειγμα: Η Google κατάφερε πριν από 3 
χρόνια να ολοκληρώσει τη χαρτογρά-
φηση κάθε επιχείρησης, νοικοκυριού 
και αριθμού δρόμου για όλη τη Γαλλία. 
Αν υποθέτετε ότι χρειάστηκαν μήνες 
εργασίας από δεκάδες συνεργεία, κά-
νετε λάθος. Ο πραγματικός χρόνος 
που απαιτήθηκε ήταν μόλις ΜΙΑ ΩΡΑ! 
Πώς έγινε αυτό; Η Google χρησιμοποί-
ησε τη βάση δεδομένων Street View 
και «εκπαίδευσε» έναν αλγόριθμο να 
κάνει αυτήν τη διαδικασία. Εκατοντά-
δες χιλιάδες ανθρωποώρες εργασί-
ας υποκαταστάθηκαν από ένα έξυπνο 
πρόγραμμα ΤΝ. Το εντυπωσιακό είναι 
ότι η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών 
θα γίνεται από εδώ και πέρα εφικτή 
με ρυθμούς αύξησης που ο ανθρώπι-
νος νους αδυνατεί να συλλάβει.
Η δεύτερη άποψη, η οποία εκφράζε-
ται από πολλούς αναλυτές (π.χ. Baidu 
Research), βλέπει την ΤΝ σαν νέα μορ-
φή «ηλεκτρισμού» που θα διαπεράσει 
την ανθρωπότητα. Όπως ο ηλεκτρι-
σμός, η ΤΝ θα υπάρχει σε κάθε έκφαν-
ση της ζωής μας και θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας που αυτήν τη στιγμή 
είναι αδύνατον να αντιληφθούμε. Η 
ανθρωπότητα θα χρειαστεί νέες δεξι-
ότητες εκ μέρους των εργαζομένων, 
ενώ ένας απροσδιόριστος αριθμός 
νέων θέσεων θα δημιουργηθεί για να 
υποστηριχθεί η ΤΝ.
Η πραγματικότητα πιθανότατα θα επι-
βεβαιώσει και τις δύο απόψεις. Η ΤΝ 
θα εκτινάξει την παραγωγικότητα 
μέσω της κατάργησης θέσεων εργα-
σίας, μα ταυτόχρονα θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας, πιο εξειδικευ-

μένες και πιο δημιουργικές (πιθανότα-
τα, όμως, λιγότερες από αυτές που θα 
χαθούν).

Σε τι βαθμό θα επηρεαστεί η 
διοίκηση και η στρατηγική 
των επιχειρήσεων;
Εκτιμούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί στο 
προβλεπτό μέλλον. Η πρώτη βιομη-
χανική επανάσταση έδωσε τη δυνα-

τότητα χειρισμού –μέσω μηχανημά-
των– αντικειμένων με μεγάλο όγκο 
και βάρος. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε 
τα στελέχη επιχειρήσεων να επινοή-
σουν νέες οργανωτικές δομές, νέα συ-
στήματα διοίκησης και νέες τεχνικές 
επιβράβευσης του ανθρώπινου δυνα-
μικού, ώστε αυτές να προσαρμοστούν 
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η επανάσταση της ΤΝ θα επηρεάσει 
σημαντικά τη νοητική μας ικανότητα 

μέσω της χρήσης της. Τα διοικητικά 
στελέχη θα πρέπει και πάλι να ανα-
ζητήσουν εργαζομένους με δημιουρ-
γικές ικανότητες, ηγετικά χαρακτη-
ριστικά και ικανότητα στρατηγικής 
σκέψης, εργαζομένους οι οποίοι θα 
μπορούν να λειτουργήσουν παράλλη-
λα με συστήματα ΤΝ. Θα συνεχίσου-
με να χρειαζόμαστε εργαζομένους 
που θα μπορούν να διαπραγματευτούν 
αποτελεσματικά, οι οποίοι θα έχουν 
την ικανότητα να σκέφτονται στρα-
τηγικά, να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα 
διαίσθηση, αλλά και ορθολογική σκέ-
ψη, να υποκινούν τους υφισταμένους 
τους με νέους, πιο ευφάνταστους τρό-
πους. Οι ανθρώπινες αυτές δεξιότη-
τες δεν θα υποκατασταθούν από την 
ΤΝ στο προβλεπτό μέλλον.

Όμως, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστή-
μιά μας και το σύστημα εκπαίδευσης 
θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα 
πραγματικότητα που είναι ήδη μπρο-
στά μας. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας μας σε όλες του 
τις βαθμίδες και ιδιαίτερα στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση φαίνεται να απα-
σχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα 
του παρελθόντος και όχι του μέλλο-
ντος. Αν αυτό συνεχίσει να αποτελεί 
μια πραγματικότητα, το μέλλον της 
χώρας μας συνολικά είναι αβέβαιο.

Το 47% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ 

απειλούνται να καταργηθούν τα επόμενα 

χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 

Σχολής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της 

Οξφόρδης.

Το 54% των στελεχών επιχειρήσεων επενδύουν 

σήμερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα  

με διεθνή έρευνα της PricewaterhouseCoopers.

Ενδεικτικές αναφορές

Ransbotham S., Kiron D., Gerbert P. & Reeves M., «Reshaping Business with Artificial Intelligence», MIT Sloan Management Review & The Boston Consulting Group (Σεπτέμβριος 2017)
Rao A., «A Strategist’s Guide to Artificial Intelligence», Strategy+Business, τ. 87, σελ. 1-9 (10 Μαΐου 2017)


