
STUDIU JUNIPER RESEARCH:

Shanghai - cel mai
inteligent oraº din lume,
în 2022

S
hanghai - cel mai mare
oraº din China - ocupã
primul loc în clasamen-
tul pe 2022 al celor mai
inteligente oraºe din
lume, potrivit unui stu-

diu realizat de compania britanicã
de consultanþã tehnologicã Juniper
Research, preluat de Global Cons-
truction Review.

Conform sursei, locuitorii din
Shanghai pot accesa peste 1.000
de servicii prin cloud. Datele admi-
nistraþiei oraºului aratã cã aproxi-
mativ 10 milioane de persoane fo-
losesc cloud-ul pentru accesarea de
servicii precum înregistrarea naºte-
rilor ºi cãsãtoriilor, culturã ºi educa-
þie, turism, securitate socialã, tran-
sport, tratament medical ºi sãnãta-
te, servicii juridice ºi îngrijire pentru
persoanele în vârstã.

De asemenea, locuitorii din Shan-
ghai pot folosi cloud-ul pentru sto-
carea de documente precum certi-

ficate de cãsãtorie, cãrþi de identita-
te, licenþe de afaceri, permise de
conducere ºi de ºedere.

Specialiºtii companiei Juniper
observã cã Shanghai este departe
de a fi un exemplu unic în Asia,
unde tot mai multe municipalitãþi
le oferã locuitorilor lor servicii digi-
talizate.

Shanghai este urmat în clasamen-
tul Juniper Research de Seul (Core-
ea de Sud), Barcelona (Spania), Bei-
jing (China) ºi New York (SUA).

Mike Bainbridge, autor al rapor-
tului, declarã: "Multe oraºe au im-
plementat tehnologie ºi date pen-
tru a ajuta autoritãþile locale sã re-
ducã impactul asupra mediului ºi
utilizarea energiei. Oraºele de top
din clasamentul nostru recent gã-
sesc modalitãþi inovatoare prin
care folosesc aceastã tehnologie
ca sã ofere beneficii notabile pen-
tru cetãþenii lor".

Raportul Juniper Research a fost

întocmit în urma unui studiu amplu
al oraºelor de pe tot globul. Com-
pania ia în considerare factori pre-
cum transportul ºi infrastructura,
energia ºi iluminatul, managemen-
tul ºi tehnologia oraºului ºi conecti-
vitatea urbanã.

Sursa citatã menþioneazã cã ele-
mentul de durabilitate este proba-
bil sã devinã din ce în ce mai im-
portant pe mãsurã ce þãrile încear-
cã sã adapteze sistemele urbane
pentru îndeplinirea obiectivelor de
sustenabilitate.

Juniper Research:
Cheltuielile anuale
legate de oraºe
inteligente se vor
dubla pânã în 2026

Potrivit raportului citat, iniþiative-
le legate de oraºe inteligente vor

genera cheltuieli anuale de aproa-
pe 70 de miliarde de dolari pânã în
2026, faþã de 35 de miliarde de do-
lari în 2021.

O mare parte din acestea se vor
concentra pe proiecte de reþea in-
teligentã, care vor economisi peste
1.000 TWh de energie electricã în
2026, echivalentul a mai mult de
cinci ani de utilizare a energiei în
Londra.

În plus, economiile realizate prin
tehnologiile oraºelor inteligente
vor ajunge la 96 de miliarde de
dolari în 2026, ceea ce face ca im-
plementarea lor sã fie rentabilã în
majoritatea cazurilor, conchide
raportul.
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