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5G

Očakáva sa, že rýchle a inteligentné pripojenie na internet 
umožnené technológiou 5G vytvorí v nasledujúcich dvoch 
desaťročiach celosvetovú hospodársku hodnotu približne 12 
biliónov dolárov. Aby sa to však stalo, musia sa najprv investovať 
bilióny do zavádzania globálnych 5G sietí (čo môže byť v 
niektorých prípadoch oneskorené kvôli COVID-19). Na podporu 
rozvoja je potrebná väčšia spolupráca ako sa používa na 
napájanie internetu vecí, umelej inteligencie a veľkých dát, môže 
5G priniesť významnú spoločenskú hodnotu. Jedna štúdia 
naznačila, že bude podporovať stovky tisíc pracovných miest iba 
vo Švajčiarsku (8,5 milióna obyvateľov). Zatiaľ čo niekoľko krajín 
začalo plány na zavedenie 5G, iné zaostávajú čiastočne kvôli 
nedostatočnému zosúladeniu medzi tvorcami politík, regulačnými 
orgánmi a súkromným sektorom. 



Tvorba hodnoty 5G
Táto technológia môže aktivovať bilióny dolárov v nových investíciách 
a priniesť výhody viacerým priemyselným odvetviam

5G prináša so sebou možnosť zásadných zmien v 
priemysle tým, že umožňuje celý nový súbor služieb 
založený na jeho silných stránkach. Ak budú tieto 
služby správne poskytované správnym mixom 
infraštruktúry a zariadení, mohli by priniesť vážne 
výhody vládam aj podnikom do roku 2035 by 
spoločnosť vďaka 5G mohla umožniť dať svetu 
odhadovanú ekonomickú hodnotu vo výške 12,3 
biliónov x dolárov, ktorá sa takmer rovná hodnote 
všetkých spotrebiteľských výdavkov USA v roku 2016 
a ktorá sa rovná viac ako všetkým spoločným 
spotrebiteľským výdavkom v Číne – Spojeného 
kráľovstva, Japonska, Francúzska a Nemecka dokopy. 

X - podľa odhadov vydaných spoločnosťou IHS Markit



Tvorba hodnoty 5G

V rokoch 2020 až 2035 IHS Markit očakáva, že 5G prispeje 0,2% z priemerného ročného rastu globálneho HDP vo výške 2,9%, čo je 
príspevok rovnajúci sa celkovému súčasnému HDP v Indii, siedmej najväčšej ekonomike sveta. V správe Európskej komisie 
uverejnenej v roku 2016 sa na regionálnej úrovni odhaduje, že táto investícia 5G pomôže vytvoriť 2,3 milióna pracovných miest v 
členských štátoch Európskej únie, zatiaľ čo štúdia, ktorú uskutočnil výskumný ústav KT EMRI pre spoločnosť Korea Telecom, 
naznačila, že komerčné využitie 5G na juhu Kórei môže vygenerovať 47,8 bilióna wonov (42 miliárd dolárov) v miestnej hodnote.

Aj keď táto nová hodnota by sa mohla distribuovať v širokom rozsahu, niektoré odvetvia by ju mohli využiť viac ako iné, keď sa 
budú zavádzať prvé siete s funkciami, ako je rozšírené širokopásmové pripojenie a nižšia latencia. Štúdia, ktorú vykonala Aliancia 

5G pre prepojené odvetvia priemyslu a automatizácie, odhaduje, že príjmy súvisiace s digitalizáciou založené na 5G v informačných 
a komunikačných firmách môžu do roku 2026 prekročiť 1,2 bilióna dolárov, z čoho približne 234 miliárd dolárov by zodpovedalo 

súvisiacim výrobným aspektom. 

S podporou vlády môže mať tento vplyv sociálne výhody pokiaľ sa prijmú záväzky na zosúladenie priemyselných cieľov verejného
sektora v záujme sociálno-ekonomického pokroku. Spoločnosť by mohla zlepšiť takzvané „kooperatívne zamedzenie zrážok“ pre
vozidlá s vlastným pohonom tým, že by zabezpečila, že informácie sa budú prenášať medzi senzormi tisícmi pripojenými
automobilov v tej istej oblasti v reálnom čase dokonca aj v oblastiach bez pokrytia siete. Mohlo by to potenciálne pomôcť znížiť
počet úmrtí a zranení spôsobených dopravnými nehodami, ktoré sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2018
závažným problémom (ročný počet úmrtí v cestnej premávke dosiahol 1,35 milióna).



Regulačné prostredie pre 5G

Prevádzkovatelia sa obávajú regulačných prekážok týkajúcich sa aukcií spektra pri uvádzaní na trh  

Niekoľko krajín sa snaží ovplyvniť regulačné prostredie pre 
5G vo svojich príslušných regiónoch. Japonsko a Čína 
zamerali svoje úsilie na pásma spektra, ktoré môžu 
potenciálne zabezpečiť kompatibilitu s USA a Južnou Kóreou, 
zatiaľ čo Európska únia sa rozhodla presadzovať frekvencie 
medzi 24,25 GHz a 27,5 GHz ako priekopnícke pásmo 5G. 

Regulačné orgány a vlády môžu chcieť dosiahnuť úspech 
5G, ale ich interpretácia toho, čo predstavuje sieťovú 

neutralitu, sa líš: 

vlády všeobecne budú musieť oceniť, že 5G si vyžaduje 
nový regulačný prístup. 

Podľa správy by sa prevádzkovatelia mali spojiť s regulačnými
orgánmi predložením prípadov skutočného použitia a
naliehaním na stimuly, ktoré odôvodnia ich investície súvisiace s
5G. Podľa výsledkov prieskumu uverejneného spoločnosťou
McKinsey & Company v roku 2019 takmer štvrtina zúčastnených
telekomunikačných operátorov označila reguláciu ako kľúčový
kameň úrazu pri zavádzaní 5G.



Regulačné prostredie pre 5G

S príchodom zavedenia 5G do celého sveta je naliehavo potrebné posilniť zákony týkajúce sa testovania použitia 5G, 
dôkladne posúdiť potenciálne sociálne vplyvy vrátane tých, ktoré sa týkajú zdravia, na posilnenie spotrebiteľských a 
osobných údajov ochrany a objasniť pravidlá cezhraničného speňažovania údajov a zdaňovania. 

Využitie 5G na veci, ako je autonómna mobilita, a najmä lietajúce bezpilotné lietadlá, si bude vyžadovať, aby sa záležitosti 
týkajúce sa harmonizácie frekvencií zaoberali vnútroštátnymi orgánmi vrátane federálnych ministerstiev, ako je odbor 

riadenia letovej prevádzky a bezpečnosti na cestách, a medzinárodnými agentúrami, ako je 
Medzinárodná telekomunikačná únia.

Komerčné zavedenie autonómnych vozidiel si bude vyžadovať včasnú aktualizáciu softvéru s cieľom zabezpečiť bezchybnú
prevádzku spolu s meniacou sa infraštruktúrou. Národné regulačné orgány a tvorcovia politiky musia zohrávať rozhodujúcu
úlohu pri podpore potenciálnych výhod súvisiacich s 5G pre svoje ekonomiky tým, že sa zameriavajú na rýchle a primerané
rozdelenie spektra pre testovacie pracoviská.



5G Spektrum a potreby siete
Spektrum je nevyhnutný olej pre siete 5G zavádzanie si bude 
vyžadovať, aby sa tento olej účinne prideľoval prevádzkovateľom 
sietí. Keďže súkromné spoločnosti sa hromadia v potrebnom 
licencovanom a nelicencovanom spektre je potrebné, aby 
regulačné orgány uviedli všetko do prevádzky. 5G vyžaduje 
relatívne husté siete, aby sa splnili ciele čo znamená, že väčšina 
operátorov používa fázový prístup, počnúc „neštandardnou“ 
architektúrou pred prechodom na samostatný model. 

Automatizácia by mohla zvýšiť efektívnosť a obratnosť 
sietí 5G, mobilný priemysel objasnil, že je potrebné 

značné množstvo nového harmonizovaného mobilného 
spektra v kľúčových frekvenčných rozsahoch aby sa 

zabránilo rušeniu a poskytovali sa rýchlejšie rýchlosti a 
širšie pokrytie. 

Budúce siete sa budú spoliehať na kombináciu hlavných a
alternatívnych technológií s cieľom čo najlepšie využiť
licencované aj nelicencované spektrum v rôznych pásmach.



5G Spektrum a potreby siete

GSMA, obchodná organizácia pre mobilných operátorov, uviedla, že úspech 5G závisí od harmonizácie mobilného spektra v troch 
rôznych frekvenčných pásmach ako 1 GHz, tak 1 až 6 GHz pre pokrytie a kapacitu, a nad 6 GHz pre veľmi vysoké údaje. Tieto rôzne 
pásma budú potrebné na riešenie problémov súvisiacich s hustými mestskými oblasťami a väčšími, riedkymi regiónmi. To si bude 
vyžadovať zariadenia 5G, ktoré podporujú rôzne pásma - pôvodne sub-6GHz a neskôr na takzvanom milimetrovom vlnovom 
spektre nachádzajúcom sa na najvyšších pásmach (ktoré bude potrebné využiť na skutočný potenciál šírky pásma 5G). 

Okrem spektra môžu optické vlákna zohrávať významnú úlohu pri prechode na 5G. Očakáva sa však, že len v USA bude potrebné 
investovať 150 miliárd dolárov do potrebnej vláknovej infraštruktúry. Siete z optických vlákien 5G môžu dopĺňať bezdrôtové siete

spôsobom, ktorý poskytuje lepší internetový zážitok. Je zrejmé, že je potrebné posilniť existujúce siete 4G na nové limity 
integráciou nových technológií vrátane technológií týkajúcich sa spektra milimetrových vĺn - podľa IEEE.

Siete 5G môžu potenciálne vytvárať mnoho nových spojení prostredníctvom rôznych služieb, ktoré predtým fungovali v 
relatívnej izolácii.



5G Bezpečnostná a kritická
infraštruktúra

Keďže viac vecí okolo nás je k internetu pripojených vysokou rýchlosťou, zvyšujú sa bezpečnostné riziká

Je tiež pravdepodobné, že sa dramaticky rozšíria zariadenia 
pripojené k internetu a výrazne presahnu rámec počítačov a 
telefónov. To sľubuje vytvorenie bezprecedentných rizík,  
ktoré musí širší okruh zainteresovaných strán starostlivo zvážiť 
ako kedykoľvek predtým. 

Okrem relatívne nízkej latencie a zvýšenej kvality 
širokopásmového pripojenia, ktorú umožňujú siete 5G,   

je kritická aj zvýšená podpora bezpečnosti.

Poskytovatelia základných služieb sa budú viac spoliehať na 
mobilné siete 5G, aby mohli prevádzkovať svoje činnosti a 
poskytovať prístup k zákazníkom ako sú finančné služby, ktoré už 
prostredníctvom mobilných sietí a zariadení poskytujú širokú škálu 
produktov, až po menej obozretných kandidátov ako sú 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a dopravy, ktorí môžu 
ponúkať väčší počet vzájomne prepojených služieb, ktoré sa 
spoliehajú na vysokorýchlostné mobilné siete. 



5G Bezpečnostná a kritická infraštruktúra

Skutočná bezpečnosť infraštruktúry, zariadení a služieb súvisiacich s 5G bude kľúčovým faktorom pre ľudí, spoločnosti a verejné 
inštitúcie, ktoré uvažujú o prechode na 5G.

Blížiaci sa nárast počtu pripojených zariadení a súvisiace šírenie citlivých údajov si vyžaduje komplexné bezpečnostné opatrenia
týkajúce sa zariadení a počítačov. Výsledky prieskumu uverejneného spoločnosťou Gartner koncom roka 2018 naznačujú, že dve 
tretiny všetkých organizácií plánovali nasadiť 5G do roku 2020 - najmä na podporu internetu vecí a podporu prenosu videa. Preto 
je nevyhnutné, aby sa tieto organizácie pripravili na spustenie novej vlny počítačových hrozieb, ktoré sa objavia v už tak 
zraniteľnom prostredí. 

Infraštruktúra 5G zahŕňa veľa pohyblivých častí, od základňových staníc k mobilnému prepájaniu (spájanie rôznych častí siete), 
cloud computingu (prispôsobenie výpočtových zdrojov k oblastiam s vysokou prevádzkou) a jadrových sietí.

Podľa článku, ktorý v roku 2015 uverejnil Globálny inštitút spoločnosti McKinsey, aplikácie internetu vecí, ktoré sa používajú alebo 
sa predpokladá, že sa budú používať v priebehu desaťročia mali potenciálny hospodársky vplyv vo výške 11 biliónov dolárov ročne.

S podporou sieťovej technológie 5G by tieto aplikácie mali podnietiť zvyšujúci dopyt a lepšie zabezpečenie siete.



5G a vplyv na Zdravie

V súčasnosti ste mohli vidieť články na Facebooku alebo na alternatívnych webových stránkach o zdraví v súvislosti s 5G.     
„5G je nebezpečná eskalácia tradičnej bunkovej technológie“, ktorá je vybavená žiarením s vyššou energiou, ktoré má 

potenciálne škodlivé účinky na ľudí. Niektorí teoretici 5G o sprisahaní tvrdia, že nová sieť vytvára rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré 
môže poškodiť DNA a viesť k rakovine, spôsobiť oxidačné poškodenie, ktoré môže spôsobiť predčasné starnutie, narušiť bunkový 

metabolizmus a potenciálne vedie k ďalším chorobám prostredníctvom tvorby stresových proteínov. Niektoré články uvádzajú 
výskumné štúdie a názory renomovaných organizácií, ako je Svetová zdravotnícka organizácia.

Elektromagnetická precitlivenosť je napríklad hypotetická choroba, pri ktorej niektorí ľudia zažívajú oslabujúce príznaky v 
prítomnosti žiarenia, ako sú mobilné telefóny a Wi-Fi - takže áno, bizarné správanie Michaela McKeana na „Better Call Saul“ je 

skutočná vec. 

Ale napriek tomu, že ľudia tvrdia takúto citlivosť najmenej 30 rokov, systematické vedecké prehľady zistili, že 
„zaslepené“ obete nedokážu povedať, kedy sú v prítomnosti elektromagnetického poľa, a Svetová 

zdravotnícka organizácia týmto ľuďom odporúča psychologické vyšetrenie. 

Vyjdete na slnko a kúpete sa v elektromagnetickom žiarení, ktoré je omnoho väčšie ako v 5G bunkových vežiach



5G a vplyv na Zdravie

Je ľahké nájsť tvrdenia, že vyššia frekvencia samotného 5G predstavuje riziko. RadiationHealthRisks.com poznamenáva, že „1G, 
2G, 3G a 4G používajú frekvenciu 1 až 5 gigahertzov. 5G používa medzi 24 a 90 gigahertzovou frekvenciou, “a potom tvrdí, že„ v 
rámci časti RF žiarenia elektromagnetického spektra, čím vyššia je frekvencia, tým nebezpečnejšie pre živé organizmy.

FCC - zodpovedná za licencovanie spektra na verejné použitie. Neil Derek Grace, komunikačný úradník FCC, hovorí: „V prípade 
zariadení 5G sú signály z komerčných bezdrôtových vysielačov zvyčajne oveľa nižšie ako expozičné limity pre vysokofrekvenčné 

žiarenie na akomkoľvek mieste prístupnom verejnosti.“ FCC sa obracia na agentúru FDA na skutočné hodnotenie zdravotných rizík, 
ktoré k riešeniu rizík pristupuje priamym, ale nízko kľúčovým prístupom: 

„Váha vedeckých dôkazov nespája mobilné telefóny so žiadnymi zdravotnými problémami.“

V roku 2011 uviedla Svetová zdravotnícka organizácia klasifikáciu RF žiarenia ako agenta skupiny 2B, ktorý je definovaný ako 
„pravdepodobne karcinogén pre ľudí“. Novella hovorí: „musíte sa pozrieť na všetky ostatné veci, ktoré klasifikujú ako možný 

karcinogén. Dali to do rovnakej triedy ako veci ako kofeín. Je to taký slabý štandard, že v podstate nič neznamená. 
Je to ako hovoriť „všetko spôsobuje rakovinu“.

Doteraz všetko, čo vieme o sieťach 5G, nám hovorí, že nie je dôvod sa znepokojovať. Nakoniec, existuje veľa technológií, ktoré 
každý deň používame s podstatne vyšším merateľným rizikom. 

„Pri 5G je riziko nízke, ale nenulové a skutočné riziko sa zdá byť nulové. 

V skutočnom svete sme nezaznamenali žiadny signál. „

http://radiationhealthrisks.com/


5G a vplyv na Zdravie

Vedci tvrdia, že najdôležitejším kritériom toho, či je nejaký konkrétny RFR nebezpečný, je či patrí do kategórie ionizujúceho alebo 
neionizujúceho žiarenia. Jednoducho povedané, akékoľvek neionizujúce žiarenie je príliš slabé na prerušenie chemických väzieb. 
To zahŕňa ultrafialové, viditeľné svetlo, infračervené žiarenie a všetko s nižšou frekvenciou, ako napríklad rádiové vlny. Do tohto 
rozsahu tiež spadajú každodenné technológie ako elektrické vedenie, FM rádio a Wi-Fi. (Mikrovlny sú jedinou výnimkou 
neionizujúce - schopné poškodiť tkanivo, sú úmyselne vyladené tak, aby rezonovali s molekulami vody.) Frekvencie nad UV, ako 
napríklad röntgenové lúče a gama lúče, sú ionizujúce.

Dr. Steve Novella, profesor neurológie na Yale a redaktor Science-Based Medicine, chápe, že ľudia sa vo všeobecnosti obávajú 
ožarovania. „Použitie pojmu žiarenie je zavádzajúce, pretože ľudia myslia na jadrové zbrane - myslia na ionizujúce žiarenie, ktoré 

určite môže spôsobiť škodu. Môže zabíjať bunky. Môže spôsobiť mutácie DNA.                                                   
“Ale pretože neionizujúce žiarenie nespôsobuje poškodenie DNA alebo tkanív, väčšina obáv z RFR mobilných telefónov je stratená. 

„Nie je známy žiadny mechanizmus, ktorý by umožnil neionizujúcemu žiareniu mať nejaký biologický účinok“.

Tvrdenie, že vyššia frekvencia je nebezpečnejšia je iba tvrdenie  bez skutočných vedeckých poznatkov. 5G zostáva v prírode 
neionizujúce.

Frekvencie nad UV, ako röntgenové lúče a gama lúče, sú ionizujúce.



Návratnosť investície 5G 

Zavedenie tejto technológie na celom svete si bude vyžadovať výdavky na infraštruktúru vo výške biliónov dolárov

Podľa GSMA (obchodná organizácia pre mobilných operátorov) má 
spoločnosť 5G potenciál v budúcom desaťročí a pol prispieť k 
svetovému hospodárstvu približne 2,2 bilióna dolárov. Väčšina z nich sa 
zaregistrovala v odvetviach výroby a služieb a profesionálnych a 
finančných služieb. , Zavádzanie 5G si však bude vyžadovať intenzívne 
kapitálové investície dosahujúce až 1 bilión dolárov do celého sveta do 
roku 2025. 

Praktický dopad 5G musí byť nesmierne významný, aby 
bolo možné zdôvodniť budovanie všadeprítomnej a 

výkonnej sieťovej infraštruktúry 5G backhaul, ktorý spája 
rôzne časti siete, zdroje cloud computingu, samotné 
základné siete a „koncové zariadenia“, ktoré môžu 
obsahovať čokoľvek od telefónov a tabletov až po 

automobily pripojené k internetu. 

Medzi kľúčové výzvy pre ďalší rozvoj infraštruktúry 5G patrí obmedzená 
kapacita a dostupnosť optického vlákna, náklady na nasadenie 
optického vlákna na veľké vzdialenosti, využitie nových modelov 
financovania tohto nasadenia, 



Návratnosť investície 5G 

získanie miestnych povolení a riešenie problému vplyvu štúdií o vplyve 5G na zdravie - napríklad vo Švajčiarsku sa vláda snaží 
zmierniť obavy verejnosti o vplyve emisií 5G na zdravie.

Vnútroštátne orgány môžu obmedziť schopnosť miest regulovať miestnu infraštruktúru 5G, stanoviť prísne lehoty na schválenie 
inštalácie zariadenia alebo stanoviť poplatky za práva na prístup do oblastí na vybudovanie infraštruktúry. Pokiaľ ide o hardvér, 

rozsah potenciálnych zariadení 5G ide omnoho ďalej ako smartfóny, tablety a modemy, ktoré podporili predchádzajúce generácie 
mobilných sietí. 

Zariadenia 5G budú musieť nielen podporovať vyššiu úroveň výkonu, ale budú musieť prísť aj k širokej škále rôznych faktorov na 
podporu rôznych použití „masívna komunikácia typu zariadenia“ potrebná na napájanie internetu vecí. Jedným z prístupov 
navrhnutých na zabezpečenie maximálnej návratnosti investícií je zdieľanie infraštruktúry. Napríklad mobilní operátori Južnej

Kórey implementovali zdieľanie infraštruktúry 5G v záujme úspory stoviek miliónov dolárov na kapitálových výdavkoch, zrýchlenia 
zavádzania a stimulovania zapojenia ďalších odvetví. 

Zdieľanie infraštruktúry však nie je všade preferovaným riešením, pre mnohých hráčov sa výhoda prvého hráča považuje za 
nevyhnutnú na zabezpečenie dostatočnej návratnosti investícií.



Transformácia obchodného
modelu 5G 

Technológia 5G je rozhodujúcim činiteľom - vozidiel bez vodiča, efektívnych tovární a inteligentného využívania energie

5G je potenciálnym hráčom v mnohých odvetviach, bude musieť 
prispôsobiť svoje obchodné modely, aby využil svoj skutočný 
potenciál. Technológia 5G bude spočiatku existovať na 
existujúcich sieťach 4G a pravdepodobne dosiahne zmysluplný 
rozsah až niekedy na začiatku 20. rokov 21. storočia. 

Od modelu 5G sa očakáva, že bude podporovať
autonómne čety vozidiel s vysokou hustotou (na zlepšenie
aerodynamického výkonu a plynulosti premávky), diaľkové
ovládanie vozidla, vzdialené monitorovanie stavu vodiča,
infotainment vo vozidle a inteligentné riadenie premávky.

Niektoré dôležité služby, ktoré umožňuje technológia 
5G, zahŕňajú technológiu „digitálneho dvojča“, ktorá 
vytvára digitálne zrkadlo fyzického objektu s cieľom 

predpovedať jeho výkon, rozšírenú a virtuálnu realitu a 
prediktívnu údržbu v továrňach.



Transformácia obchodného modelu 5G 

Energetický sektor by medzitým mohol použiť 5G na monitorovanie inžinierskych sietí v reálnom čase pomocou robotov, 
zisťovanie nebezpečenstiev a potreby údržby a monitorovanie inteligentných meračov v domácnosti. Každý jednotlivý 
prípad použitia má potenciál ovplyvniť ďalšie priemyselné odvetvia, autonómne vozidlá budú mať nielen vplyv na 
automobilový priemysel, ale môžu mať širší dosah aj na mobilitný priestor. Napríklad odvetvie poisťovníctva môže mať 
prospech z poklesu nehodovosti vozidiel. 

Očakáva sa, že nástupnícke platformy, ako sú Uber, Lyft a Didi, sa v priebehu nasledujúceho desaťročia prechádzajú z 
automobilov s vnútorným spaľovaním na autá s autonómnymi elektrickými vozidlami, ktoré môžu viesť k miliónom 

automobilov bez vodiča na cestách a prípadne k tisícom vertikálov bez pilotov. ävzletové a pristávacie lietadlo). 

Agresívny prechod na vozidlá s vlastným riadením však nie je daný. Aby k takémuto prechodu mohlo dôjsť, bude potrebná 
politická a regulačná podpora. Tým sa do značnej miery určia investície, ktoré sú k dispozícii pre potrebnú infraštruktúru, 
ako sú dobíjacie stanice vozidiel a pripojenie 5G. Spoločnosť Intel predpovedala rast „osobnej ekonomiky“ v hodnote 800 
miliárd dolárov do roku 2035, pretože ľudia v automobiloch majú viac času na nakupovanie a zabezpečujú všetko od 
zábavy až po stretnutia lekárov. Keď prídu do popredia súvisiace technológie, ako je umelá inteligencia a virtuálna realita, 
očakáva sa, že softvérové spoločnosti a ďalší priemyselní hráči budú hrať dôležitú úlohu pri navrhovaní nových obchodných 
modelov 5G. Tieto modely sa zase budú opierať o súbor štandardizovaných predpisov pre speňažovanie údajov 5G, ktoré 
sa týkajú cezhraničného zdieľania údajov a služieb.



Geo-Ekonomické vplyvy 5G

Technológia podnecuje Geo-ekonomické riadenie, rizikom oneskorenia zavádzania - COVID-19

5G je navrhnutý tak aby spájal miliardy zariadení a umožňoval 
lepší spôsob práce. Predpokladá sa, že celkový počet 
predplatných 5G dosiahne do roku 2025 2,6 miliardy - pandémia 
COVID-19 zastavila výstavbu základných staníc a oneskorila 
súvisiace aukcie spektra v mnohých krajinách. V konečnom 
dôsledku sa očakáva, že krajiny, ktoré sú schopné zaujať vedúcu 
pozíciu, pokiaľ ide o rozmiestnenie, budú mať relatívne väčší 
hospodársky rast. 

Podľa správy uverejnenej v roku 2019 obchodnou 
organizáciou pre mobilných operátorov GSMA, by služby 

5G poskytované na spektre milimetrových vĺn 
(„mmWave“) mali do roku 2034 zvýšiť HDP v 

subsaharskej Afrike o 5,2 miliardy dolárov, a to 
posilnením životne dôležitých funkcií, ako sú logistika 

prístavov a pomoc pri lepšej koordinácii pohybu tovaru.



Geo-Ekonomické vplyvy 5G

5G je významným faktorom obchodného napätia v Geo-ekonomike. V roku 2019 Čína vypracovala dvojročný akčný plán na 
podporu nákupu spotrebného tovaru vrátane mobilných telefónov s obsahom 5G ako prostriedku na vyrovnanie dopadu 
eskalujúcej obchodnej vojny s USA. V súvisiacom geo-ekonomickom ťahu sa v USA v roku 2019 zaviedli právne predpisy, ktorých 
cieľom bolo posilniť prítomnosť amerických firiem v orgánoch globálnych priemyselných štandardov v snahe overiť vplyv Číny na
budúce siete 5G. 

5G iba zvýšila napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. USA vyjadrili obavy týkajúce sa bezpečnosti postavenia Číny 
ako lídra vo vývoji a implementácii technológie 5G a získavania súvisiacich práv duševného vlastníctva. Čína bude pravdepodobne 
prvým národom, ktorý uvedie na trh telekomunikačnú sieť 5G vo veľkom rozsahu, hrá významnú úlohu pri stanovovaní globálnych 

štandardov a Huawei aj ZTE patria k najväčším registrátorom patentov. 

Celkovo má Čína významné percento technologických patentov súvisiacich s 5G a oveľa vyšší podiel ako v prípade 3G alebo 4G v 
porovnateľnom štádiu vývoja. 

Podľa jedného odhadu môže Čína nakoniec získať takmer tretinu globálnych patentov súvisiacich s 5G a naďalej sa 
aktívne zúčastňuje v medzinárodných orgánoch, ktoré stanovujú normy, napríklad v Inštitúte elektrických a 

elektronických inžinierov (IEEE).



Zdroje

• World Economic Forum

• IHS Markit

• GSMA - (Global System for Mobile Communications Association)
• WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

• PWC
• McKinsey & Company

• Gartner

• IEEE - Inštitút elektrických a elektronických inžinierov
• Dave Johnson – How Worried Should You About Health risks of 5G?

abouthttps://www.howtogeek.com/423720/how-worried-should-you-be--the-health-risks-of-5g/

