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Fundal 

Tsunami al Schimbărilor 
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"Dar mâine şi iar mâine, tot mereu, Cu pas mărunt se-alungă zi de zi, Spre cel din urmă 

semn din cartea vremii, Şi fiecare „ieri” a luminat Nebunilor pe-al morţii drum de colb.” 

William Shakespeare (1564-1616), Macbeth [trad. Ion Vinea] 

Cu alte cuvinte, trecutul nu poate servi drept un ghid al viitorului 



Cea de-a Doua Eră a Mașinilor (2EM)* 3 

 Noi suntem la răscrucea celei de-a Doua Ere a Mașinilor 

(2EM: Brynjolfsson and McAfee) caracterizată prin: 

 O masă largă de noi tehnologii 

 O amalgamare / fuziune / integrare a acestora cu tehnologiile 
existente va produce o gamă largă de produse și servicii 
comerciale sau noi metode de producție și livrare a produselor și 

serviciilor existente 

 Oportunități noi privind modul de viață și condițiile de trai 

 

*Sau: Cea de-a Treia Revoluție Industrială (Rifkin)  



Focus 

 Aceste tehnologii noi de transformare cel mai probabil: 

 nu vor putea fi supuse controlului din partea autorităților 

 vor avea un impact dramatic asupra fiecărui aspect al economiei, 

societății și guvernanței și 

 vor accelera dramatic viteza cu care capacitățile tehnologice se vor 

alinia la Legea lui Moore (aici aplicată la viteza semi-conductorilor ) 

 Noi intrăm într-o nouă eră a bunăstării și analizei spațiale, care va 

guverna o regândire totală a analizei de dezvoltare regională, și a 

„strategiei” pentru: 

 orașele și centrele regionale sau 

 spațiile urbane și urale 
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2EM: Sufleul tehnologic ~ 13 domenii  

 Îmbunătățirea tehnologiilor IT (Internet al 
Lucrurilor; calculatoare cuantice) 

 „Big data” / stocarea / analiza 
informației 

 Robotică  / Inteligența Generală 
Artificială  

 Materiale noi (ușoare, rezistente, anti-
corozive, maleabile etc., - grafen, 
stanen) 

 Tehnologii automatizate de construcție 
(compania DIRTT în Calgary) 

 „Extinderea” omului (soluții ICT portabile, 
implanturi chirurgicale  așa cum sunt 
prevăzute de Kurzweil) 

 Totul inteligent: agricultură,  minerit, 
case, automobile, orașe 

 Alimente noi (carnea sintetică printată la 
imprimante 3D; bucătărie chimică; laptele 
sintetic produs de organizația numită muufri;  
proteine din insecte) 

 Bio-medicină (tratarea mai multor boli 
comune, amânarea îmbătrânirii, progrese în 
genetica moleculară) 

 Transport (dronele, autoturismele și 
camioanele fără șofer, tuburile de vacuum ale 
lui Elon Musk, spațiul aerian privat) 

 Producția și, mai ales, stocarea, energiei 
regenerabile, utilizând noi tehnologii de 
înmagazinare 

 Comerț on-line și e-guvernanță 

 Tehnologii financiare 
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Impactul potențial al Inteligenței Artificiale 

Generale conștiente: 

 

1. Revizuirea sau distrugerea multor 

ocupații profesionale (medici, avocați, 

contabili, auditori, arhitecți, planificatori 

urbani, economiști) 

2. O analiză mai bună a stocurilor mari de 

date (BIG DATA) pentru a urmări condiții 

sau evenimente și a ne pregăti pentru 

evitarea diferitelor tipuri de hazarde 

3. Îmbunătățirea guvernanței în 

sectoarele public și privat – mai puțin 

accent pe auto-învățare și o mai bună 

înțelegere a datelor exacte 

4. Mai puține conflicte umane absurde 



Robotică 
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Swagbot – un 

câine automat 

Ciobanorobot 

Legumi-robot 



Impactul tehnologiei 

 Pierderea joburilor existente în ambele domenii: public și privat 

 domenii ocupaționale, profesii, guvern 

 până la 40%, în următorii 20 de ani (estimare pentru Australia) 

 creșterea frecvenței schimbărilor de joburi + multe contracte pe termen 
scurt 

 Multe joburi / domenii ocupaționale noi, dar pierderile și câștigurile sunt 
asimetrice în spațiu 

 O schimbare sistemică în (a) cunoștințele și deprinderile cerute de la 
forța de muncă și (b) programele educaționale necesare 

 Durata vieții productive va crește brusc – pensionarea la 70 de ani este 
o nouă normalitate? 

 Revizuirea structurilor demografice ca urmare a creșterii speranței de 
viață la naștere – 120 ani în 2050 și 150 ani în 2100? 

 Cererea imensă de înzestrare cu infrastructură nouă 

 Schimbări masive ale modului de viață / formelor de locuit și localizării 
acestora / balanța muncă – casă 
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Globalizarea se adaugă la complexitate 

 O lume globalizată în care comerțul este relativ liber va revizui rapid 

avantajele comparative și competitive ale locurilor 

 Impactul național și internațional va avea loc cu un control foarte 

mic din partea autorităților naționale sau locale 

 Statele sunt angajate într-o cursă a transformării, în care premiul cel 
mare îl vor primi acele state care-și vor menține sau îmbunătăți 

poziția competitivă 

 Presiunea pentru schimbare va fi atât de mare încât păstrarea 

status quo va deveni absurdă ~ o cale pentru sărăcia comparativă 
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Atavismul guvernării? 

 
 Autoritățile naționale sau regionale care se mișcă greu sunt supuse 

riscului de marginalizare, pentru că : 

 sunt, în cea mai mare parte, inadaptabile la tehnologiile care se 
schimbă rapid – este greu de recunoscut un impact potențial  

 cunosc puțin despre psihologia transformării atitudinilor, opiniilor, 

preferințelor, cunoștințelor, profilurilor de risc sau a capacității de 

networking a rezidenților unei anumite regiuni sau comunități – pentru a 

maximiza beneficiile unei oportunități noi 

 nu sunt conștienți de inutilitatea inundării unui anume loc cu bani,  

dându-i astfel un cadou pentru dezvoltarea regională, și 

 sunt ostaticii unui electorat terifiat și conservator – probabil majoritatea 

votanților – care vor să mențină status quo 
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STRATEGIA DE SUPRAVIEȚUIRE ÎN PRACTICĂ 

 
 Supraviețuirea unui loc va depinde într-un mod absolut de: 

 abilitatea acestuia de a valorifica oportunitățile oferite de noile tehnologii 

 debarasarea de activități sau practici demodate. 

 

 Și, se pare, calea către progresul economic va trece printr-un 
management psihologic: 

 Orientarea spre viitor a membrilor comunităților locale și a mediului de afaceri, 

generarea de idei, acceptarea riscurilor, receptivitatea pentru prelucrarea în 

rețea a viziunilor și ideilor, dispunerea de sprijin mutual intern de înalt nivel și 

atragerea unor fluxuri impresionante de capital de risc 

 

 Un volum imens al literaturii contemporane sprijină această analiză 
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SPRE UN MANAGEMENT LOCAL 

  Mai mult, abordările adaptative, care reprezintă subiectul principal al acestei 
prezentări, se vor regăsi în acțiunile locale multilaterale, în care autoritățile vor 

avea puțin de spus 

 Autoritățile naționale și regionale, însă, au un rol potențial important, mai 

degrabă aspațial și deseori în parteneriat cu sectorul privat! 

1. Dezvoltarea educației / a deprinderilor  

2. O cercetare judicioasă și finanțarea dezvoltării (atât fundamentală cât și 

aplicată) 

3. Asigurarea unei infrastructuri-cheie moderne (internet de mare viteză, rețele de 

transport eficiente) 

4. Un management macro-economic eficient (evitarea monopolurilor; absența 

corupției; piață de capital eficientă; evitarea subsidiilor și a măsurilor de protecție 

pentru activitățile economice; aderarea la comerțul global; nivelul scăzut al 

datoriilor publice) 

 Australia este un lider mondial în această privință, mai ales privind punctul 4. 
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Studiu de caz privind dezvoltarea locală: 
Orașul de reședință (Armidale) 
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coaliția dintre comunitate și autorități: 

actori multipli necoordonați și  

un leadership exemplar 

notele participantului 



Faceți cunoștință cu Armidale 

 Nordul Australiei de SV: 

 Un oraș mic, cu 25 000 locuitori + populație rurală 

foarte rarefiată (aproximativ la aceeași latitudine 

ca și Cairo, în nord - 30o S) 

 Poziție periferică: departe de Brisbane (2.3 mil. 

loc.) – 450 km și de Sydney (5.25 mil. loc.) – 500 km 

 Sediul Universității Noii Anglii (University of New 

England - UNE) (cca 40% din economia locală, cu 
un accent puternic pe științele agricole și de 

mediu; și pe științele sociale).  Cca 10 000 studenți 

înmatriculați (în echivalent normă întreagă) 

 O comunitate relativ bogată, cu un nivel înalt al: 

 studiilor / cunoștințelor / veniturilor 

 atracțiilor culturale și de mediu 

 legăturilor de transport cu lumea externă 
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Fără o strategie formală de dezvoltare 

regională – 1 
 În schimb, avem clustere de activiști care caută să promoveze viitorul : 

 Acestea includ: 

 O campanie pentru ca orașul să devină primul din Australia deservit de o rețea de internet 

de înaltă viteză (NBN high-speed internet) – statut obținut în anul 2015 

 Un grup de implementare a economiei digitale (DEIG), care lucrează pentru (i) a extinde 
rețeaua de internet de înaltă viteză în întreaga regiune; (ii) a aduce afacerile locale on-line; 

(iii) a asigura un data hub, mai ales pentru analiza masivelor mari de date în agricultură și 

de mediu 

 În 2015, DEIG a ajutat nominalizarea orașului  pentru premiul: Cea Mai Inteligentă 

Comunitate a Anului, decernat la New York. Noi am obținut primul loc pentru 21 din 450 de 

indicatori, și am fost de departe cea mai mică localitate concurentă, printre alte localități 

mult mai populate (>1 milion de locuitori) 

 Școala de afaceri a universității lucrează pentru a aduce afacerile locale la același nivel cu 

cele mai bune practici la nivel global și pentru a educa generațiile viitoare de studenți (prin 

programul Enactus); a organizat un incubator de afaceri pentru start-up-uri, cu sfaturi 

gratuite din partea profesorilor 
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Fără o strategie formală de dezvoltare 

regională – 2 
 Un număr larg de institute de cercetare independente, atașate sau localizate, 

în campusul UNE 

 Fermă Inteligentă (2600 ha teren agricol – liderul mondial în tehnologii de 
teledetecție în agricultură) 

 Centre cooperative de cercetare (care au de-a face, separat, de exemplu, cu pui, 

participarea economică / socială a zonelor periferice, și managementul mediului), 

 CSIRO (șeptelul de animale, de exemplu, genetica ovinelor) 

 Granturi de la Corporația de Dezvoltare Rurală (de exemplu, pentru bumbac) 

 Institutul pentru Perspective Rurale – o acțiune economică și comunitară locală 

 Centrul Ag-Law  – legat de managementul mediului 

 Unitatea pentru Creșterea animalelor și Genetică în Agricultură (AGBU) – Armidale 

este în prezent sediul central al majorității din societățile pentru creșterea animalelor 

din Australia  

 Institutul de Cercetare pentru Afaceri în Agricultură (ABRI) – lider de talie mondială în 

managementul fermelor 
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Fără o strategie formală de dezvoltare 

regională – 3 
 Activitatea autorităților locale, de exemplu: 

 construcția parcului pentru tehnologii aeroportuare 

 dezvoltarea ideii de instalare a unui ambasador local la Sydney pentru a încuraja 
relocalizarea afacerilor la Armidale, datorită modului de viață,  în stadiu de discuții 

 Rețele Ad Hoc:  

 Afaceri high-tech (ca WhiteHack care se axează pe securitatea internetului; cercetări și 
producția de componente IT în domeniul echipamentelor pentru teledetecție în agricultură; 
Petals – primul serviciul din lume  pentru livrarea florilor prin internet; New England Avionics – 
dronele pentru monitorizarea culturilor agricole; întreprinderile profesionale care se mută în 
Armidale din Sydney – arhitectură, inginerie, fotografii on-line) 

 Prieteni ai Bibliotecilor care caută să dezvolte bibliotecile, inclusiv platforma Maker Lab, 
creată pentru a familiariza publicul larg cu noile tehnologii 

 Proiect împreună cu firma Sud-coreeană Samsung, al cărei director tehnologic pentru 
Australia va face o vizită scurtă în Armidale, ce va avea ca scop principal Casa inteligentă  

 Prezență la expozițiile tehnologice din Sydney (de exemplu, CeBit organizată de Hannover 
Fairs) pentru a prezenta facilitățile pentru afaceri, pe care le oferă Armidale  

 Capitaliști de risc – inclusiv managerul operațiunilor în Seul al Macquarie Bank 
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Fără o strategie formală de dezvoltare 

regională – 4 
 Dezvoltarea unei case inteligente (bazată pe Internetul Lucrurilor) 

 Grupuri care promovează dezvoltarea energiei alternative bazată pe 
surse eoliene și solare 

 Construirea de servicii de transport aerian între Sydney și Brisbane: 

 În prezent, sunt 7 curse pe zi la Sydney și 1 la Brisbane 

 Renovarea / extinderea aeroportului la standardele internaționale și 

asigurarea de servicii WiFi gratuite 

 Asigurarea accesului liber WiFi pentru firmele de afaceri din centrul 
orașului, în special, la cafenele și restaurante, unde se întâlnesc 

oamenii  

 Prezentări în fața elevilor despre viitorul apropiat – chiar și la Maker Lab, 

pentru a demonstra abilitățile de programare a studenților, în cadrul 
mallului din oraș. 

 Găzduirea unui festival tehnologic anual – TechFest – începând cu anul 

2014, pentru a prezenta noile tehnologii 
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În concluzie 

 Scopul acestor activități este de a crea o societate deschisă către 

viitor și de a o pregăti pentru adaptarea rapidă la provocările 

viitoare – there is no time to lose! 

 Acest proces îi implică simultan pe: 

 Cercetători 

 Administrația universității 

 Un set de grupuri de afaceri și de reprezentanți ai societății civile 

 Activiști individuali – privați sau corporativi 

 Lideri în tehnologii 

 Autoritățile locale sau regionale 

 

… dar care nu lucrează într-un cadru formal. Relațiile dintre participanți 

sunt extrem de fluide. Networking-ul este crucial (Alex Pentland) 
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În concluzie – 2 

 Însă, această activitate conține o filozofie comună, 

 Reînnoirea și creșterea economică va veni prin: 

 activitatea intensă de networking; 

 finanțele inovative; 

 dozele înalte de inovații, imaginație și creativitate; 

 accentul pus pe o infrastructură modernă și  

 atracțiile culturale, sociale și de mediu 

 Activiștii care promovează aceste teme sunt: 

 veniți din mediul privat, având studii variate  

 necoordonați / descentralizați 

 deseori neplătiți, adică voluntari 

 gândesc creativ și acceptă riscuri 

 persoane cu abilități de comunicare și leadership 
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În concluzie – 3 

 Această rețetă generală: 

1. Tinde să reproducă cultura comunităților din Silicon Valley și 

2. Va da roade diferite în locuri diferite, în funcție de caracteristicile 

acestora legate de: 

A. cunoștințe și deprinderi, inclusiv calitatea leadership-ului și  

B. baza de resurse 

 fizice (mediu, climă, sol, substanțe minerale utile, localizare geografică, 

accesibilitate) 

 structura ocupațională existentă, cât de eficientă este aceasta, și avantajele 
competitive în comparație cu alți factori 

 demografie (de exemplu, structura populației, ratele de creștere, densitate) 

 calitatea și costul serviciilor (de exemplu, educație, sănătate) și a infrastructurii 

cheie 
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În concluzie – 4 

 De fapt, diferențele regionale în ceea ce privește aceste trăsături vor determina 

care din locurile respective vor câștiga sau pierde… și este puțin probabil ca 

autoritățile să poată să intervină în manipularea rezultatelor. Comunitățile cu resurse 

puține vor duce o luptă grea, de asemenea. 

 Temele de cercetare privind noua agendă: 

 Guvernele vor avea de-a face cu presiuni uriașe din partea celor în  pierdere, pentru a le 

asigura sprijinul economic… 

 Dar forma sprijinului poate să se schimbe dramatic – eutanasierea locurilor prin relocalizarea 
rezidenților din comunitățile muribunde 

 Avem mare nevoie de o comparare a rezultatelor din diferite locuri pentru a avea o idee 
despre ceea ce autoritățile locale pot sau nu pot să rezolve, și în ce fel de circumstanțe 

 Există oportunități deschise pentru studierea (i) psihologiei orientării, creativității și 

imaginației viitoare; (ii) celui mai bun mod de a calcula și suporta riscurile; (iii) și a modului 

cum autoritățile și liderii locali pot înclina balanța intereselor / acțiunii comunitare spre 

acele direcții. Există deja o literatură dedicată fenomenului numit „înghiontire” („nudging”, 

atragerea atenției) (asociat cu Richard Thaler). Unele guverne (din SUA, Marea Britanie și 

Germania) chiar au dezvoltat unități de înghiontire în care aparatele lor administrative 

centrale. 
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THE END 
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