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Предмет расправе на овом округлом столу су тенденције структуралних 
промена у друштву које генеришу иновације Четврте индустријске револуције или, 
како се још у литератури назива Индустрија 4.0. Основни циљ овог округлог стола 
јесте сагледавање могућих праваца истраживачких активности у друштвеним 
наукама у блиској будућности.  
  1. Долазак Четврте индустријске револуције објављен је на Сајму 
индустријских технологија у Хановеру 2011. године, а убрзо је то постала кључна 
тема у којој се трагало за одговорима како да привреде држава-чланица Европске 
уније (ЕУ) изађу из рецесије и буду конкурентније на глобалним тржиштима. Зато је 
на Светском економском форуму (WEF) у Давосу, у Швајцарској (2016), овој теми 
била посвећена изузетна пажња. Четврта индустријска револуција је уједно и 
комплементарна са глобалним друштвено-политичким процесима у свету 
засновиних на неолибералној идеолошкој платформи и корпоративној економији. 
Суштину ове индустријске револуције чини умрежена економија, утемељена на 
примени информационо-комуникационих технологија и оснажена повезаношћу 
дигиталних уређаја са производним ресурсима, технологијама, процесима, роботима 
и људима. 

2. Четврта индустријска револуција, како је указао Шваб (Klaus Schwab), 
оснивач и председник Светског економског форума, надовезује се на трећу, 
дигиталну револуцију, али се у односу на њу разликује по брзини, обиму и утицају. 
Она је заснована на фузији низа савремених технолошких иновација у различитим 
пољима, „која замагљује границе између физичке, дигиталне и биолошке сфере” 
(Schwab) и чију окосницу чине: вештачка интелигенција, нано технологија, мобилни 
уређаји, машинско учење, роботика, интернет,  3D штампа, складиштење енергије и 
информација, квантно рачунарство, генетика и биотехнологија. Платформе ових 
иновација великом брзином умножавају нове облике техничке и друштвене 
комуникације. Најпрепознатљивији продукти Четврте индустријске револуције већ 
су данас у употреби или на видику у блиској будућности, а то су: "паметни" мобилни 
телефони и таблет рачунари; "паметне" куће и читави инфраструктурни системи; 
нови роботи који су већ присутни на многим местима (у фабрикама, болницама, 
продавницама, на ратиштима); хуманоидни роботи, који улазе у завршну фазу 
лабараторијског тестирања; беспилотне летелице, које обављају различите послове 



за војне, цивилне и комерцијалне потребе; друмска возила без возача, која 
комуницирају са саобраћајним знацима и другим возилима у саобраћају; различити 
софтвери, од оних који преводе па све до оних који инвестирају; иновације у 
медицини које имају утицај на побољшање квалитета живота људи са различитим 
облицима обољења и инвалидитета.  

3. У савременом друштву све су видљивије различите појаве и промене које је 
генерисала Четврта индустријска револуција или су јој комплементарне па је 
убрзавају. Најпре, све је израженије радикално реструктуирање тржишта рада, а тиме 
и појава технолошких вишкова и ширења тржишта јефтине радне снаге, што узрокује 
ескалацију сиромаштва, веће социјално раслојавање и кризу. Убрзано долази до 
настанка нових послова и занимања, појаве сувишних послова, као и још убрзанијег 
застаревања многих знања и занимања. Социјални односи међу људима се све 
убрзаније селе у виртуелни свет и у њему се обавља нови вид комуникације и 
мноштво различитих послова. Човек највећи део свог времена проводи у виртуелном 
простору одвојен од непосредне комуникације са другим људима. Зато су умесна 
упозорења да живимо у индивидуалистичком добу где се друштвене мреже намећу 
као замена за заједницу. Ове појаве нарочито су изражене код младих људи, чији се 
живот одвија у свету хипрепродукције, умрежености и виртуелности. Долази до 
промена и у политици. Настаје све већа криза парламентарне демократије и 
поверења, а јавни живот и контролу над државом постепено преузимају моћни 
лобији невладиног сектора, углавном глобалних корпорација и капитала, чиме 
отежавају остварење основних функција државе, нарочито социјалних. Истовремено, 
јачају наднационалне структуре, особито Европска унија, која све више преузима 
надлежности држава и тиме се учвршћује нелегитимна власт на свим нивоима.  

Савремене технолошке иновације пружају неограничене могућности креирању 
знања, његовом приступу и трансферу. Оне намећу образовању потребе за новим 
занимањима која се све више назиру, али уједно подстичу и значајне промене унутар 
образовног процеса, од увођења нових образовних садржаја и технологија у наставу 
до промена образовних курикулума, студијских програма и стварања нових 
професија. Уједно, убрзане технолошке иновације све више намећу потребу за 
доживотним образовањем, као развојном корекцијом одређених занимања или 
преквалификацијом у друго занимање. С друге стране, изражене су тенденције 
запостављања и маргинализовања хуманистичког образовања, што може имати 
дугорочно веома лоше, цивилизацијске, последице у развоју човечанства.  

Ови трендови, које генерише Четврта индустријска револуција, доприносе 
стварању све већих напетости у друштву и развоју конфликата по различитим 
основама. Интернет и друштвене мреже доприносе брзом ширењу различитих идеја, 
па и оних које могу утицати на радикализовање кризе и ефикаснијем деловању 
различитих организација, нарочито терористичких, што изазива све већи страх код 
људи. Међутим, највећи страх по безбедност човечанства, како упозоравају експерти 
WEF, долази од могућих робота за масовно уништење, који би могли довести до 
пропасти човечанства. 
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