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Provocările tehnologiei și schimbările
imprimate de digitalizare



Nimic nu a schimbat lumea în care trăim într-o manieră mai dramatică și cu o
viteză mai mare decât a făcut-o tehnologia informației.

Nici războaiele fără număr petrecute din antichitate și până în prezent, nici
epocile marilor descoperiri geografice și nici măcar explozia industrială nu au
imprimat vieții noastre o viteză de schimbare atât de mare cum a făcut-o
internetul și mijloacele moderne de comunicare și informare.

Totodată, invențiile de tot felul pe care oameni de geniu le-au făcut de-a lungul
istoriei, pornind de la arcul cu săgeți, roata, motorul cu aburi și până la motorul cu
reacție, nu au impulsionat schimbarea mai puternic și mai alert decât
computerul și internetul.



Provocările diverse ale tehnologiei
Provocările pe care viitorul digital le lansează omenirii, mediului
economic și societății în general sunt dintre cele mai diverse.

➢ Demografie: vom fi cu aproximativ 1 miliard de oameni (denumit și “miliardul emergent”
format din consumatori, conexiuni, date) mai mult și vom trăi mai mult (în medie cu 10 ani mai
mult decât acum). Umanitatea ar trebui să ajungă la 8,5 miliarde de persoane până în 2030, în
creștere de la 7,3 miliarde în 2015. Cea mai rapidă creștere demografică o va avea segmentul
persoanelor în vârstă, cu o populația de peste 65 de ani care va ajunge la 1 miliard până în
2030.

➢ Urbanizare: două treimi dintre noi vom trăi în orașe (megalopolisuri cu zeci de milioane de
oameni interconectați). Efectele vor fi nevoia de clădiri mai mari, cu tehnologii de gestionare
mai bune (big data și AI care fac clădirile mult mai eficiente), vom avea nevoie de mai multe
alimente care vor trebui mutate / transportate de la locul unde le producem până unde le
consumăm sau să inovăm rapid o agricultură urbană.



➢ Transparență: lumea noastră va
deveni și mai deschisă deci și
mai puțin privată. Cantitatea de 
informații colectate de la fiecare
persoană, produs și organizație
va crește exponențial, iar
presiunea de a împărtăși
informațiile respective cu clienții
și consumatorii se va extinde. 
Instrumentele de analiză a 
informațiilor vor fi bine 
dezvoltate și vor facilita unele
decizii, în funcție de preferințele
personale: de exemplu, va fi mai
ușor să alegeți produse cu cele
mai mici amprente de carbon, 
care generează salarii mai mari
pentru angajați și cele care 
conțin mai puține ingrediente
toxice. 

➢ Criza climatică: clima va continua să se
schimbe rapid dar există încă
incertitudini cu privire la modul în care
totul se va derula exact. Rezultatele
schimbărilor climatice vor fi fără
precedent iar până în 2030, vom avea o
claritate mult mai bună cu privire la cât
de rău vor fi deceniile următoare după
acest punct.

➢ Presiunea resurselor: Pentru a menține
volumul mărfurilor majore (cum ar fi
metalele) în concordanță cu creșterea
economică, va trebui să îmbrățișăm mai
rapid modele circulare, folosirea
conținutului reciclat și a produselor
refăcute și, în general, regândirea
economiei materialelor.



➢ Clean Tech: Datorită scăderii continue a costurilor
tehnologiilor curate, energia regenerabilă este în creștere
accelerată, reprezentând mai mult de jumătate din noua
capacitate energetică globală în fiecare an începând cu
2015. Vehiculele electrice vor reprezenta o mare parte a
ecuației de transport, aspect care va fi impulsionat de
reduceri dramatice ale costului bateriilor și de legislația
strictă care interzice motoarele cu combustibil fosil. Vom
vedea, de asemenea, o explozie de tehnologii bazate pe
date care fac clădirile, rețeaua, drumurile și sistemele de
apă, substanțial mai eficiente.

➢ Transferul tehnologic: fiecare dispozitiv nou va fi
conectat urmare a penetrării IoT (internetul lucrurilor), AI
(inteligența artificială și Machine Learning care ne vor
planifica o mare parte din viața noastră și ne vor face mai
eficienți. AI va crea unele noi tipuri de locuri de muncă,
dar va elimina aproape în întregime unele segmente de
muncă.
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a. Schimbarea valorilor și accesul la valoare
Pentru mulți, experiențele au devenit mai importante decât banii, studiile recente
arătând că cei mai mulți dintre consumatori ar cheltui mai degrabă bani pe
experiențe decât pe lucruri.

În ultimii cinci ani am văzut creșterea unei noi tendințe activată de tehnologie: de
la mașini la case, oameni din toată lumea își dau seama că pot trăi fără a fi
nevoiți să achiziționeze bunuri mobile sau imobile, inchiriindu-le doar atunci
când au nevoie. Această tendință nu ar fi putut fi viabilă fără avansurile din
tehnologie. Suntem în față unei reimaginări a modului în care trăim, cumpărăm și
folosim. Societatea a trecut de la a avea (deține în proprietate) mașini la a partaja
(împărți).

O valoare mai mare va fi livrată consumatorilor și organizațiilor deopotrivă, iar
accesul la această va fi facilitat de tehnologie la un cost redus. Pe măsură ce se
îmbunătățește accesul, piața de partajare se extinde și adâncește. Exemple de
acest lucru includ Blockchain, Internetul obiectelor (IoT) și Inteligența artificială
(AI).



b. Îmbunătățirea încrederii
și transparența

Moneda de schimb în economia de partajare nu este
doar plata, ci și încrederea. Încrederea rămâne factorul
critic pentru economia de colaborare/împărțire și
dorința de participare la această economie crește în
mod natural pe măsura extinderii sectorului și pe
măsură ce oamenii se simt din ce in ce mai confortabili
cu o gamă largă de produse și servicii pe care acest tip
de economie le oferă. Dar încrederea poate fi cu
adevărat realizată doar odată cu îmbunătățiri în ceea
ce privește reglementarea tehnologiei.

Reglementarea rămâne prea adesea în urmă
modelelor si a factorilor tehnologici disruptori iar
pentru ca societatea să se adapteze la noile modele de
afaceri, legislația va trebui să treacă de la reactiv la o
poziție proactivă, pentru o mai bună protejare a
consumatorilor, a furnizorilor și a platformelor de servicii
deopotrivă.

Pe partea de tehnologie,
încrederea consumatorilor
în partajare este în prezent
condusă în principal de
reputația „platformei și a
brandului”. În cele din
urmă, pe măsură ce noi
platforme proliferează și
se realizează o consolidare
mai largă a pieței,
câștigătorii vor fi definiți
de calitatea produsului, a
serviciilor și a tehnologiei.



c. Experienţă îmbunătățită
O experiență îmbunătățită a utilizatorului este vitală
pentru creșterea și extinderea economiei de partajare în
vederea menținerii legitimității. Analiză unui volum uriaș
de date, feedback-ul clienților de exemplu, permite rapid
îmbunătățirea serviciilor.
Economia partajată este un model de afaceri în creștere și
a contribuit la apariția unora dintre cele mai importante
inovațiile pe care lumea le-a trăit în ultimii câțiva ani și, pe
măsură ce continuă să crească, această va rămâne o
componentă influentă a economiei globale.



Există de asemenea numeroase cercetări care au estimat costul ignoranței digitale în termeni de timp și
de bani. Astfel, o analiză realizată în Olanda a ajuns la concluzia că prețul timpului pierdut din cauza
lacunelor la nivelul competențelor digitale ale angajaților ajunge la 19.3 miliarde € într-un an, numai în
Olanda.

Un alt studiu desfășurat în Grecia a descoperit că, în medie, angajații petrec de la 48 la 148 de minute
într-o săptămâna încercând să facă față dificultăților întâmpinate în folosirea aplicațiilor digitale, în
funcție de tipul de aplicație utilizat. Timpul pierdut nu numai că reduce productivitatea angajaților
respectivi, dar influențează și eficiența colegilor acestora, care încearcă să ii ajute.

Costurile ignoranței digitale

Oamenii care au acces la tehnologiile digitale și la Internet nu 
dezvoltă automat competențele digitale.
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