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Οποιαδήποτε αναπτυξιακή σκέψη για έναν τόπο πρέπει εκτός των άλλων να 
λαμβάνει υπ όψη το τι συμβαίνει γενικά και το «τι είναι αυτό που έρχεται» 
και που μπορεί να επηρεάσει την μελλοντική πορεία του τόπου.

Καταγράφουμε λοιπόν το -πολύ κοντινό- μέλλον και κάποιες εξελίξεις της 
τεχνολογίας που έρχονται, που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη 

οποιαδήποτε αναπτυξιακή κατεύθυνση πάρει η Σύρος





Καλώς ήρθατε
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Καλώς ήρθατε στην «Εκθετική Εποχή»

Το λογισμικό
και οι λεγόμενες «εκθετικές» τεχνολογίες, 

θα διαταράξουν
τις πιο παραδοσιακές βιομηχανίες

στα επόμενα 5-10 χρόνια



Οι τομείς που θα αλλάξουν ολοκληρωτικά έχουν σχέση με:

-την τεχνητή νοημοσύνη

-την υγεία

-τα αυτόνομα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

-την εκπαίδευση

-την 3D εκτύπωση

-τη γεωργία

-την απασχόληση

…και προφανώς πολλά άλλα



Η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο, η Uber,
είναι απλώς ένα εργαλείο λογισμικού,

και δεν έχει ούτε ένα ιδιόκτητο αυτοκίνητο.



Η εταιρεία Airbnb είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία «ξενοδοχείων» στον κόσμο,
αν και δεν έχει στην ιδιοκτησία της καμία υποδομή ή κτήριο.

Listings Worldwide
7,000,000+

1,000,000,000 guests
100,000 cities

220 countries

The #1 intelligence platform for short-term rental hosts and investors.



Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι υπολογιστές αυξάνουν εκθετικά την ικανότητά τους να κατανοούν τον
κόσμο. Ήταν το 2017, όταν ένας υπολογιστής νίκησε τον καλύτερο παίκτη του
παιχνιδιού Go στον κόσμο - 10 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο.



Στις ΗΠΑ, οι νέοι δικηγόροι ήδη προβληματίζονται:

Μέσω της εταιρείας IBM Watson, και του λογισμικού που έχει αναπτύξει,
μπορείτε σήμερα να πάρετε νομικές συμβουλές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
(μέχρι στιγμής για τα πιο βασικά θέματα), με πιστότητα και επιτυχία κατά
90% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 70% όταν γίνεται από ανθρώπους.

Η εκτίμηση είναι ότι οι γενικοί δικηγόροι
θα μειωθούν παγκοσμίως κατά 70% στα επόμενα 50 χρόνια.

Θα παραμείνουν μόνο οι εξειδικευμένοι





Η IBM Watson Health βοηθά ήδη την διάγνωση του καρκίνου με λογισμικό
με 4 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από όταν γίνεται από τον άνθρωπο.



Το Facebook έχει εδώ και 8 χρόνια ένα ολοκληρωμένο λογισμικό
αναγνώρισης προτύπων που μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα
καλύτερα από τους ανθρώπους.

DeepFace is a deep learning facial recognition system created by a research group at Facebook. It

identifies human faces in digital images. It employs a nine-layer neural net with over 120 million

connection weights, and was trained on four million images uploaded by Facebook users.The system

is said to be 97% accurate, compared to 85% for the FBI's Next Generation Identification system.

One of the creators of the software, Yaniv Taigman, came to Facebook via their 2007 acquisition of

Face.com.



Το 2030, οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους.

Δεν έχει κανένα νόημα ο άνθρωπος να ανταγωνίζεται τους υπολογιστές.

Τα soft skills θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία και θα πληρώνονται όλο και ακριβότερα.



Πολλές εταιρείες αυτοκινήτων
κατά πάσα πιθανότητα θα κηρύξουν πτώχευση.

Ενώ οι παραδοσιακές εταιρείες αυτοκινήτων προσπαθούν
να εξελίξουν τα υπάρχοντα αυτοκίνητα και να φτιάξουν ένα καλύτερο,

οι εταιρείες τεχνολογίας (Tesla, Apple, Google) κάνουν την επαναστατική προσέγγιση
και φτιάχνουν απλά «έναν υπολογιστή με ρόδες».



Το 2020 τα πρώτα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν για το κοινό.
Γύρω στο 2028, το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας

θα αρχίσει να διαταράσσεται σοβαρά.

Το 2040 δεν θα θέλετε να έχετε δικό σας αυτοκίνητο, δεν
θα το έχετε ανάγκη.

Θα καλείτε ένα αυτο-οδηγούμενο αυτοκίνητο με το
τηλέφωνό σας, θα εμφανίζεται εκεί που είστε και θα σας
οδηγεί στον προορισμό σας.

Δεν θα χρειάζεται parking, θα πληρώνετε μόνο για τη
διανυόμενη απόσταση.

Τα εγγόνια των σημερινών νέων γονέων δεν πρόκειται
ποτέ να πάρουν άδεια οδήγησης – δεν θα υφίσταται αυτή
η έννοια και δεν πρόκειται ποτέ να αγοράσουν
αυτοκίνητο.



Θα αλλάξουν οι πόλεις, γιατί θα απαιτούνται περίπου 80% λιγότερα αυτοκίνητα
για τις ανάγκες μετακίνησης.

1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα γίνεται ένα ατύχημα κάθε 100.000 χιλ.

Με την αυτόνομη οδήγηση η συχνότητα θα πέσει
σε ένα ατύχημα στα 10 εκ. χιλ. 

Αυτό θα σώζει ένα εκατομμύριο ζωές κάθε χρόνο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πρόβλημα,
διότι χωρίς ατυχήματα, η ασφάλιση θα γίνει 100 φορές φθηνότερη.

Η έννοια της ασφάλισης του αυτοκινήτου
και το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιρειών θα εξαφανιστούν.

(ασφαλώς θα δημιουργηθούν άλλα μοντέλα τα οποία θα απαιτούν όμως άλλες γνώσεις, άλλες ειδικότητες)



Η ηλεκτρική ενέργεια  θα γίνει απίστευτα φθηνή και καθαρή: Η παραγωγή 
ενέργειας από τον ήλιο ήταν σε μια αυξητική εκθετική καμπύλη για 30 χρόνια, αλλά 
τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο από την «έκρηξη» που έρχεται. 

Όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν
mainstream το 2027. Οι πόλεις θα είναι λιγότερο θορυβώδεις,
διότι όλα τα νέα αυτοκίνητα θα κινούνται με ηλεκτρική
ενέργεια.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η ηλιακή ενέργεια που «εγκαθίσταται» κάθε χρόνο σε όλο 
τον κόσμο είναι περισσότερη από την ενέργεια από την αντίστοιχη από ορυκτά καύσιμα.

Το Α’ τετράμηνο του 2022 έχουν πωληθεί 734 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 29,3%
συγκριτικά με τα 569 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν ταξινομηθεί το περσινό τετράμηνο.

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtfemnp3TAhWIORQKHcv8A9IQjRwIBw&url=https://www.cyclicx.com/a-new-way-to-charge-your-electric-cars.html&psig=AFQjCNGOKA55w1q2irbXwnyIgI7fw1xQ2A&ust=1492028727774085


Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν ο καθένας μπορεί να έχει
όσο καθαρό νερό θέλει, σε ελάχιστο κόστος.

Με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια έρχεται φθηνό και άφθονο νερό.

Η αφαλάτωση του αλμυρού νερού τώρα χρειάζεται μόνο 2ΚWh ανά κυβικό μέτρο 
(περίπου 0,25 cents).

Δεν έχουμε έλλειψη νερού, έχουμε έλλειψη πόσιμου νερού.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5nvjWop3TAhWFtRQKHXDNDJcQjRwIBw&url=http://www.mybaycity.com/scripts/P3_V2/P3V2-0200.cfm?P3_ArticleID%3D8071&psig=AFQjCNFZMvwByBVmX_EQ6EKtgADlddOqDQ&ust=1492029868623282
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjava7boJ3TAhVHuBQKHd0MAkkQjRwIBw&url=http://watergrades.com/&psig=AFQjCNE_lwLxD7q7OgoZ2I67vNr55yXymg&ust=1492029327330530


Υγεία

Το Τricorder Χ Prize ανακοίνωσε ήδη το 2017 το πρώτο βραβείο του πενταετούς διαγωνισμού
για την ιατρική συσκευή που λειτουργεί με το κινητό σας τηλέφωνο,

η οποία κάνει σάρωση του αμφιβληστροειδή, παίρνει δείγμα αίματος
και μετρήσεις αναπνοής.

Στη συνέχεια αναλύει 54 βιο-δείκτες που εντοπίζουν σχεδόν οποιαδήποτε ασθένεια.

Θα είναι φθηνό, ώστε σε λίγα χρόνια ο καθένας σε αυτόν τον πλανήτη να έχει πρόσβαση σε παγκόσμιας 
κλάσης ιατρική ανάλυση, σχεδόν δωρεάν.

Η διάγνωση μεταφέρεται από το νοσοκομείο στο σπίτι.

Αντίο, ιατρικό κατεστημένο όπως το ξέρουμε σήμερα.







Ορισμένα ανταλλακτικά αεροπλάνων έχουν ήδη αρχίσει να 
κατασκευάζονται – να «τυπώνονται» σε 3D σε αεροδρόμια.

3D εκτύπωση

Μέσα σε 10 χρόνια η τιμή του φθηνότερου 3D εκτυπωτή κατέβηκε
από $ 18.000 στα $ 400.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έγιναν 100 φορές πιο γρήγοροι. 

Όλες οι μεγάλες εταιρείες υποδημάτων έχουν ήδη αρχίσει να 
κατασκευάζουν παπούτσια 3D εκτύπωσης. 

Ο κάθε διαστημικός σταθμός έχει τώρα 
έναν 3D εκτυπωτή που εξαλείφει την 
ανάγκη για τη μεγάλη ποσότητα των 
ανταλλακτικών που είχαν αποθηκευμένα 
και χρησιμοποιούσαν κατά το παρελθόν.
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Η κινέζικη εταιρεία WinSun Decoration Design
Engineering Co αφού κατασκεύασε το 2014,  10 σπίτια 3D 
printing σε λιγότερο από 24 ώρες, το 2015 κατασκεύασε 
το ψηλότερο 3D printing κτήριο, μία πενταόροφη 
πολυκατοικία. 

https://3dprint.com/82322/chinese-3d-modular-homes/
http://www.archdaily.com/591331/chinese-company-creates-the-world-s-tallest-3d-printed-building


Μέχρι το 2027
το 10% όλων των αγαθών θα παράγονται με 3D εκτύπωση.
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Εμπόριο

Η πανδημία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά 
εφαρμογών και προϊόντων μέσα από αυτές.

Το 2020, οι δαπάνες εφαρμογών για πράγματα 
όπως η premium πρόσβαση, οι αγορές εντός 

εφαρμογής και οι συνδρομές
αυξήθηκαν κατά 30% από έτος σε έτος,

φτάνοντας τα 111 δισ. δολάρια.

Και ενώ οι περιορισμοί του COVID-19 χαλαρώνουν 
στα περισσότερα μέρη σε όλο τον κόσμο,

οι δαπάνες για εφαρμογές
δεν είναι πιθανό να μειωθούν σύντομα.

Μέχρι το 2025, οι δαπάνες αναμένεται να 
αυξηθούν στα 270 δισ. δολάρια.

Ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη 
€690 δισ. το 2019
€757 δισ. το 2020

Ελλάδα
Ο τζίρος ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν €14 δισ. το 2021.

5,5 εκατομμύρια Έλληνες αγοράζουν διαδικτυακά
18.000 ελλ. επιχειρήσεις έχουν ψηφιακό κανάλι πώλησης

και θα γίνουν 30.000 μέσα στο 2022.
2022, Δουκίδης Γ., Καθ. Ηλεκτρ. Επιχειρείν, Ο.Π.Α.



70% των θέσεων εργασίας όπως τις ξέρουμε σήμερα
θα εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Θα υπάρξουν ασφαλώς πολλές νέες θέσεις εργασίας,
που θα απαιτούν άλλες γνώσεις, άλλες ειδικεύσεις

Και
δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν αρκετές νέες θέσεις εργασίας σε ένα τόσο μικρό 

χρονικό διάστημα.

Εργασία



Γεωργία

Μέχρι το 2030
θα υπάρχει ένα ρομπότ γεωργός των  $ 100.

Οι αγρότες μπορεί στη συνέχεια να γίνουν 
διαχειριστές του χωραφιού τους αντί να εργάζονται 
όλη μέρα στο χωράφι τους.

Επίσης, η ανάπτυξη της αεροπονίας θα απαιτεί πολύ 
λιγότερο νερό.

Όλο το μοντέλο της γεωργίας θα αλλάξει.

Η αγορά των Ρομπότ Γεωργών θα φθάσει τα $11,58 δισ. το 2025 (Verified Market Research, Jan.2022) 



Πώς τα drones διαφοροποιούν την αμπελουργία ακριβείας



Το συνθετικό μοσχάρι (Petri dish produced veal) είναι σήμερα διαθέσιμο και 
στο τέλος του 2026 θα είναι φθηνότερο από την παραγωγή του από αγελάδα.

Αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμια κλίμακα το 30% του συνόλου 
των γεωργικών επιφανειών χρησιμοποιείται για τις αγελάδες.
Φανταστείτε ότι δεν θα χρειαζόμαστε πια αυτό το χώρο για 
αυτό τον λόγο.



Υπάρχουν πάνω από 450 εταιρείες start up που προσπαθούν και θα φέρουν σύντομα την 
πρωτεΐνη εντόμων στην αγορά, η οποία περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη από το κρέας.

Θα επισημαίνεται ως «εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης»
(επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ιδέα του να τρώνε έντομα).



Μακροζωία

Αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται κατά 3 μήνες ανά έτος.
Πριν από έξι χρόνια, ο μ.ο. διάρκειας ζωής ήταν 79 χρόνια, τώρα είναι 80 χρόνια και συνεχώς αυξάνεται.

Σήμερα η συχνότητα της ίδιας της αύξησης αυξάνεται
και από το 2036 θα υπάρχει περισσότερη από ενός έτους αύξηση του μ.ο. ζωής κάθε χρόνο.

Το 2023 ο πληθυσμός των ανθρώπων θα είναι 8 δισ. 
Το 2037 θα είναι 9 δισ.
Το 2055 θα είναι 10 δισ.



Άνδρες και Γυναίκες
82.4 χρόνια

Άνδρες
82.8 χρόνια

Γυναίκες
85.1 χρόνια

Προσδόκιμο ζωής, Ελλάδα

από το 1995 μέχρι σήμερα
Άνδρες, Γυναίκες και συνδυασμός

Life Expectancy 2020-2100



Khan Academy

Η Khan Academy είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
με στόχο την αλλαγή της εκπαίδευσης προς το καλύτερο,

με την δωρεάν παροχή παγκοσμίου επιπέδου εκπαίδευσης
για οποιονδήποτε και οπουδήποτε, μέσω λογισμικού.

Εκπαίδευση



Κάθε παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει την Khan Academy για οτιδήποτε μαθαίνει και στο σχολείο στις 
προηγμένες χώρες.

Έχει ήδη κυκλοφορήσει το λογισμικό τους στην Ινδονησία και το καλοκαίρι του 2017 κυκλοφόρησε στα Αραβικά, 
στα Suaheli και στα Κινέζικα , επειδή βλέπουν ένα τεράστιο δυναμικό.

Πρόσφατα, αποφάσισαν να προσφέρουν την αγγλική εφαρμογή  δωρεάν, έτσι ώστε τα παιδιά στην Αφρική 
μπορεί να μάθουν άπταιστα αγγλικά μέσα σε ένα εξάμηνο.



Τα φθηνότερα έξυπνα τηλέφωνα κοστίζουν πια $ 10 στην Αφρική και την Ασία. 

Μέχρι το 2023, το 70% όλων των ανθρώπων θα αγοράσουν ένα έξυπνο τηλέφωνο.

Δηλαδή το 2023 θα λειτουργούν 5,6 δισ.  έξυπνα τηλέφωνα στον πλανήτη. 

Αυτό σημαίνει ότι, ο καθένας θα έχει την ίδια πρόσβαση
στην πληροφορία, στην αγορά, στην εκπαίδευση.
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Παγκόσμιος πληθυσμός

7,959,139,337 Σημερινός παγκόσμιος πληθυσμός

72,299,900 Γεννήσεις φέτος

161,973 Γεννήσεις σήμερα

30,353,230 Θάνατοι φέτος

68,000 Θάνατοι σήμερα

41,946,670 Μεταβολή του πληθυσμού αυτή τη χρονιά

93,973 Μεταβολή του πληθυσμού σήμερα



Όσοι από εσάς είστε κάτω από 75 ετών σήμερα θα δείτε τα περισσότερα από αυτά.

Όλα τα παραπάνω θα επηρεάσουν όλες τις κοινωνίες όλες τις οικονομίες.
Και ασφαλώς της Σύρου.

Οποιαδήποτε λοιπόν αναπτυξιακή σκέψη, πρέπει να τα λάβει υπ όψη της.
Θα υπάρχουν προβλήματα προσαρμογής 

αλλά και
τεράστιες ευκαιρίες

Δεν θα μπορούσε δηλαδή η Σύρος να προετοιμαστεί
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έρχονται; (σταθμοί φόρτωσης κλπ.)

Δεν θα μπορούσε η Σύρος να ενσωματώσει τις Ανανεώσιμες Πηγές
διαμορφώνοντας το ενεργειακό της μείγμα με χαμηλότερες χρεώσεις για τους καταναλωτές; 

Η Σύρος μπορεί να γίνει ένας σύγχρονος προορισμός
είτε μόνιμης κατοικίας είτε διακοπών με βιώσιμη προοπτική και να σχεδιάσει

με πρόσημο το αύριο
όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα της το επιτρέψουν.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Βρασίδας Ζάβρας
Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης

vrasidas@zavras.gr
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