
Forþa de muncã
mondialã va depinde
de conectivitatea 5G

C
reºterea producti-
v i tãþ i i s e af lã î n
strânsã legãturã cu
i m p l e m e n t a r e a
noilor tehnologii.

Piaþa muncii poate fii influen-
þatã puternic de noile descope-
riri ale oamenilor de ºtiinþã. O
creºtere de 10% în ceea ce
priveºte implementarea servicii-
lor de acces la internet în bandã
largã, la nivelul unui stat, se re-
flectã într-o creºtere a PIB-ului
de 1,5%, spune Börje Ekholm,
preºedinte ºi CEO al companiei
Ericsson, care apreciazã cã, pânã
în anul 2030, douã treimi din
forþa de muncã mondialã va de-
pinde de conectivitatea 5G: "În
ceea ce priveºte investiþiile, si-
tuaþia este clarã: ITU (Uniunea
Internaþionalã a Telecomunica-
þiilor) estimeazã cã, în urmãtorii

10 ani (pânã în 2030) vor fi nece-
sare investiþii suplimentare de
428 de miliarde de dolari, cu
scopul de a furniza servicii de
broadband de înaltã calitate
cetãþenilor de la nivel global,
care nu au în prezent acces la in-
ternet. Vedem ºi cã fiecare
creºtere de 10% în ceea ce
priveºte implementarea servicii-
lor de acces la internet în bandã
largã, la nivelul unei þãri, se re-
flectã într-o creºtere a PIB-ului
de 1,5%, în medie. De aseme-
nea, dacã discutãm despre
schimbãrile climatice, ºtim cã
prin implementarea soluþiilor
tehnologice, emisiile de dioxid
de carbon, de la nivel mondial,
ar putea fi reduse cu 15%, pânã
în 2030". Ekholm precizeazã cã
transformarea digitalã este un
motor global de creºtere econo-

micã durabilã, o pârghie funda-
mentalã în combaterea schimb-
ãrilor climatice ºi un puternic
factor de incluziune socialã.
Börje Ekholm a luat parte, alãtu-
ri de alþi reprezentanþi ai comu-
nitãþii globale de afaceri, la reali-
zarea Documentului privind po-
liticile de transformare digitalã
(Digital Transformation Policy
Paper). Acest document include
patru recomandãri adresate li-
derilor statelor din G20. Aceste
recomandãri vizeazã accelera-
rea proceselor de digitalizare, la
nivel global, ºi conturarea unui
viitor durabil ºi prosper, bazat
pe scopuri comune. "Un nivel de
conectivitate performant ºi efi-
cient din punct de vedere ener-
getic reprezintã o condiþie prea-
labilã pentru transformarea di-
gitalã", a mai precizat preºedin-

tele ºi CEO-ul Ericsson, conform
cãruia aceasta faciliteazã apari-
þia unor tehnologii revoluþio-
nare, înlesneºte îndeplinirea
obiectivelor în materie de eco-
logie de pe agendele digitale,
fiind totodatã necesarã astfel în-
cât cele 3,7 miliarde de oameni
care nu au, în prezent, acces la
internet sã poatã avea acces la
oportunitãþi de dezvoltare.
Astfel, din acest punct de ve-
dere, stimularea investiþiilor pri-
vate ºi accelerarea implement-
ãrii unei infrastructuri reziliente
de mare capacitate, precum in-
frastructura 5G, sunt aspecte
fundamentale.

Pentru ca acest lucru sã se
întâmple, însã, preºedintele
Ericsson subliniazã necesitatea
unei colaborãri între guverne ºi
industrii, adãugând cã acestea
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din urmã sunt pregãtite pentru
acest demers ºi subliniazã cã
documentul amintit anterior
(Digital Transformation Policy
Paper) îndeamnã factorii de de-
cizie politicã sã punã accesul la
serviciile de broadband în frun-
tea eforturilor de dezvoltare
economicã ºi sã sprijine dezvol-
tarea sectorului privat. Prin
acest document se solicitã, de
asemenea, eliminarea barierelor
de i m p lem en tar e ( p r ec um
întârzierile, sau procesul de alo-
care a spectrului ºi stabilirea
preþurilor licenþelor de spectru).
Mai mult, acest document subli-
niazã ºi necesitatea unui mediu
favorabil investiþiilor, în care
prevaleazã neutralitatea furni-
zorilor ºi a soluþiilor tehnologice
disponibile ºi în care pieþele,
mai degrabã decât guvernele,
decid implementarea unor anu-

mite tehnologii, ca urmare a
unei concurenþe loiale. În con-
textul în care nivelul de încrede-
re în soluþiile digitale variazã în
întreaga lume, grupul de lucru
constituit la nivelul G20 reco-
mandã armonizarea principiilor
globale de reglementare în
acest domeniu. Scopul este ace-
la de a asigura un mediu com-
petitiv corect ºi pieþe eficiente,
dar ºi de a spori gradul de secu-
ritate ciberneticã ºi protecþie a
informaþiilor confienþiale. Toto-
datã, membrii grupului de lucru
recomandã ºi implementarea
unor standarde comune ºi a
unor cadre de reglementare in-
teroperabile, în vederea facilitã-
rii schimburilor transfrontaliere
de date.

În lipsa competenþelor digita-
le, potenþialul deplin al conecti-
vitãþii ºi al noilor tehnologii sau

avantajele aduse de creºterea
gradului de încredere în soluþiile
digitale nu pot fi valorificate.
Prin urmare, experþii recomandã
statelor membre G20 sã sprijine
dezvoltarea unei societãþi digi-
tale ºi incluzive. "În contextul în
care anticipãm cã, pânã în anul
2030, douã treimi din forþa de
muncã mondialã va depinde de
conectivitatea 5G, este esenþial
sã facem eforturi pentru a închi-
de decalajul existent în materie
de competenþe digitale ºi sã
depãºim, de asemenea, proble-
ma excluziunii digitale", afirmã
CEO-ul Ericsson. De la soluþiile
de inteligenþã artificialã sau ro-
boticã, la dezvoltarea de aplica-
þii, ritmul rapid al dezvoltãrii
tehnologiei presupune ºi faptul
cã instituþiile academice vor ne-
cesita invariabil sprijinul indu-
striei IT pentru a putea susþine

procesul digital de învãþare din-
colo de un nivel de bazã, pre-
cum ºi pentru a le oferi studenþi-
lor lor mai mult decât o bazã de
cunoºtinþe teoretice, iar parte-
neriatele public-private vor fi
esenþiale din acest punct de ve-
dere. Statele membre ale Foru-
mului Internaþional G20 fac de-
mersuri pentru a reduce decala-
jul digital, existent la nivel glo-
bal, precum ºi pentru a facilita
accesul tuturor oamenilor la
oportunitãþile aduse de digitali-
zare ºi a spori productivitatea.
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