Δελτίο Tύπου
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενισχύουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αλλαγές,
σε όλους τους κλάδους και να επιτύχει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
Τα δύο τρίτα των 169 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι δυνατό να επιτευχθούν από
τεχνολογικές καινοτομίες, σύμφωνα με νέα μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και της PwC.
Η νέα μελέτη, υπό τον τίτλο «Unlocking Technology for the Global Goals», αναλύει περισσότερα από
300 παραδείγματα αξιοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών που συνδέονται με την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση (4IR) συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), του Blockchain, του
Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), του 5G και των drones με στόχο την ανάδειξη των
προηγμένων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των
Παγκόσμιων Στόχων. Η μελέτη εξετάζει το βαθμό στον οποίο αξιοποιούνται σήμερα αυτές οι ευκαιρίες,
τα εμπόδια και τους κινδύνους για την ευρεία εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις δράσεις
που απαιτούνται ώστε να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.
Οι τεράστιες δυνατότητες των αναδυόμενων τεχνολογιών
Οι νέες τεχνολογίες είναιδυνατόν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε περισσότερους από τους μισούς
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες δεδομένων
και η ΤΝ υποστηρίζουν ήδη την πρόοδο όλων των Παγκόσμιων Στόχων. Το 70% αυτών θα μπορούσε
να ενεργοποιηθεί από νέες εφαρμογές της τεχνολογίας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ σήμερα οι
εφαρμογές τεχνολογίας 4IR διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε 10 από τους Παγκόσμιους Στόχους.
Παράγοντες που επηρεάζουν τον αντίκτυπο
Η ανάλυση καταδεικνύει ότι οι σημερινές εφαρμογές των τεχνολογιών 4IR που σχετίζονται με τους
Παγκόσμιους Στόχους είναι αποσπασματικές και τείνουν να επικεντρώνονται σε περιοχές με ώριμα
εμπορικά οφέλη στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της βιομηχανίας και της
υγειονομικής περίθαλψης.
Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε πολλές πτυχές της βιομηχανίας
και του εμπορίου, η μελέτη εντοπίζει την ύπαρξη φραγμών από την έλλειψη βασικών υποδομών,
εμπειρογνωμοσύνης, δεδομένων, επαρκών κινήτρων και επιχειρηματικών μοντέλων, μέχρι την
εμπιστοσύνη, τις επιδόσεις και τις ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια. Σε επίπεδο χωρών, η μελέτη
καταδεικνύει τη στενή σχέση μεταξύ της ικανότητας των χωρών να καινοτομούν και της προόδου που
έχουν σημειώσει στους Παγκόσμιους Στόχους. Η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής μπορεί επίσης να
επηρεάσει τα ποσοστά υιοθέτησης των νέων τεχνολογικών λύσεων. Η εμπιστοσύνη και η αποδοχή
τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και των παροχών υπηρεσιών τεχνολογίας δημιουργούν δυνητικούς
φραγμούς και μια συγκεκριμένη πρόκληση για την συμμετοχή των επιχειρηματιών και των επενδυτών
στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων.
Απαιτείται άμεση δράση
Η έκθεση προειδοποιεί ότι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διάδοση των
τεχνολογιών που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων ελλοχεύει κινδύνους.
Δεδομένων των κινδύνων και των εμποδίων που αφορούν στην ανάπτυξη και στη διάδοση των
τεχνολογιών 4IR, η επιτυχής αξιοποίησή τους για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων προϋποθέτει
τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών, του κλάδου της τεχνολογίας, των
επενδυτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.
Η μελέτη καλεί τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας και τους
κυβερνητικούς ηγέτες να ενεργήσουν με βάση το σχέδιο της μελέτης για τον συντονισμό, την
κινητοποίηση και την παρακολούθηση των δεσμεύσεων και των ενεργειών, γύρω από μια συλλογική
αποστολή για την επιτάχυνση και την υλοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, ώστε να
επιτευχθούν οι Παγκόσμιοι στόχοι.

Notes:

###End###

1. Frontier 2030 – a new Fourth Industrial Revolution for Global Goals Platform - will be
launched at the World Economic Forum Annual Meeting in January 2020. This platform will
provide the international leadership and an action focused community to mobilise concerted
and cooperative effort to apply advanced technologies to Global Goals implementation
challenges.
2. PwC is the knowledge partner for the development and launch of the Frontier 2030 platform,
and has led this new report to coincide with the platform launch.
3. Methodology: Through research, analysis and interviews with a range of stakeholders at the
forefront of applying 4IR technologies across industry, technology firms and research, the
study mapped 345 applications across the goals (omitting Goal 17 on Partnerships). For each
application meta data was captured on geography, technologies harnessed, specific goal
impacted, priority challenge areas addressed for each goal (e.g. for Climate Action, this could
include Clean transport, or Sustainable Land Use), maturity of deployment, key partnerships
and enablers, and barriers to scale.
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