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INTRODUCCIÓ I 

MARC METODOLÒGIC

OBJECTIU

L'objectiu d'aquest informe és generar una base de 

coneixement sobre les Mega tendències que impactaran de 

manera global a tot el món, però també a petita escala 

(nacional, regional, local) que constitueixi un element 

d'inspiració per a la transformació de la realitat d'Osona.

Entenem que el valor final del coneixement generat és la 

seva explotació per tal que tingui un impacte real a nivell 

econòmic i social per a persones, empreses i emprenedors 

de la comarca. Alhora entenem que ha d'esdevenir una eina 

d'intel·ligència estratègica focalitzada en la prospectiva i 

l'anàlisi de tendències de futur que aportin informació i 

coneixement en el desenvolupament d'estratègies i 

polítiques al territori.

MEGATENDÈNCIES

Les megatendències són canvis a llarg termini que tenen un 

gran impacte sobre els governs, les economies, les 

empreses i les persones de forma permanent durant un llarg 

període de temps. L‟anàlisi de les  megatendències permet 

visualitzar nous riscos i oportunitats, com per exemple en la 

forma en què les empreses interactuen amb els seus 

consumidors.

. 

CLASSIFICACIÓ

Com a mètode de classificació s‟ha creat un arbre de 

megatendències, estructurat en cinc grans àmbits 

(Tendències Demogràfiques, Geopolítiques, Econòmiques, 

Tecnològiques i Socials) de manera que cada 

megatendència identificada s‟aculli a un d‟aquests àmbits. 

L‟arbre resultant consta de 23 megatendències. 

ESTRUCTURA

L‟informe està estructurat en 5 grans blocs. Cada bloc està 

dedicat a un àmbit de tendències específic i ve precedit per 

una introducció on s‟especifica cada tendència amb un breu 

resum.  Els blocs estan separats per capítols, on a cada 

capítol es tracta una de les tendències resentades a la 

introducció. 

CONTINGUT

A cada capítol s‟hi presenten les idees clau de la tendència 

a estudi, suportades amb dades  i fonts perquè siguin 

actualitzades en el futur. 

FONTS

Les fonts utilitzades han estat recollides i presentades al 

final de l‟informe, coma eina bàsica per a l‟actualització de 

l‟informe. 
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5 ÀMBITS I

24 TENDÈNCIES
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ENVELLIMENT
Món dividit. Els països més joves estan localitzats a l‟Àfrica 

Sub-sahariana, mentre els més vells s‟acumulen a Europa. 

Els moviments migratoris actuaran com a mecanisme 

d'equilibri. 

MIGRACIONS
Els moviments migratoris internacionals continuaran duran els 

pròxims 15 anys, amb Europa i EEUU com a principals 

destins. Les economies en creixement com la Xina o l‟Índia 

també es convertiran en destinacions atractius. 

URBANITZACIÓ
El nombre de gent vivint en zones urbanes seguirà 

incrementant-se. Les megaciutats seran el principal punt de 

creixement poblacional al món. 

CANVIS EN 

L’ESTRUCTURA SOCIAL 
Identificar i conèixer com són les noves generacions 

(Millennials i Generació Z) serà clau per entendre els 

consumidors i la força de treball del futur.

CREIXEMENT 

DE LA POBLACIÓ 
La major part del creixement poblacional en els pròxims 50 

anys tindrà lloc en un nombre molt reduït de països, tots ells 

en vies de desenvolupament. 

MEGATENDÈNCIES

DEMOGRÀFIQUES



CANVIS EN 

L’ESTRUCTURA 

SOCIAL

• Una de les generacions amb major nombre de població de la 

història és a punt d‟entrar en els seus anys de màxim nivell 

de consum. Els Millennials estan en posició de donar una 

nova forma a l‟economia, canviant la manera de comprar i 

vendre, i obligant a les empreses a decidir com redirigiran el 

seu negoci durant les pròximes dècades. 

• Els Millennials són la generació compresa aproximadament 

entre l‟any 1980 i el 1995, i es caracteritzen per tenir una 

visió del món diferent de la de les generacions anteriors. Han 

crescut en una època de canvis socials i tecnològics molt 

ràpids, que els han donat unes prioritats i expectatives 

diferents. 

• La generació Millennial és la més nombrosa de la història (92 

milions de persones a EEUU segons la consultora Golman

Sachs), fins i tot major que la dels Baby Boomers (77 milions 

de persones).

• A Espanya són un grup format per 8 milions de persones. A 

nivell global, es calcula que a l‟any 2025 els Millennials

representaran un 75% de la força de treball mundial. 
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MILLENNIALS 

• Nascuts entre els anys 1980 i 1995, són la generació viva amb 

més quantitat de població (1.800 milions de persones).

• L‟any 2025 suposaran el 75% de la força laboral mundial. 

• A més, són influencers. Impacten en les decisions de compra 

dels seus amics i parents.  

• Prioritzen l‟accés per sobra de la propietat, simpatitzant i 

participant en activitats com l’economia col.laborativa a 

l‟hora d‟accedir a productes com l‟habitatge i el transport. Per 

exemple, un 60% dels joves de 25 a 43 anys són llogaters en 

comptes de compradors, en comparació al 52% de l‟any 2005. 

• Com a compradors, els millennials tenen afinitat per la 

tecnologia, i la utilitzen a l‟hora comparar preus, serveis i 

informació de producte per tal d‟escollir la marca que els 

ofereixi la major conveniència al menor cost. 
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GENERACIÓ Z

• Si durant els propers anys, els millennials passaran a 

formar el gruix de la massa treballadora, la nova joventut 

passarà a ser l‟anomenada Generació Z. Aquesta 

generació la formen els nascuts (aproximadament a 

partir dels anys 1995 i 2005, i es calcula que el seu 

impacte econòmic actual està al voltant dels 535.000 

milions d’euros. Aquesta xifrà augmentarà durant els 

propers anys, els membres d‟aquesta generació 

ocuparan el segment d‟edat dels 18 als 24 anys, el més 

influent en el consum, no només seu sinó com a 

influència sobre els altres segments poblacionals. 
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• La generació Z exemplifica 

l’apoderament de l’individu davant les 

empreses i els governs. Prefereixen 

produir els seus propis continguts (Un 

67% utilitza youtube per sobre dels 

medis tradicionals) que consumir allò que 

els ve donat. Prefereixen consumir allò 

que produeixen els propis usuaris.

• En comparació amb els Millennials, es 

caracteritzen per dedicar menys temps a l’oci i 

focalitzar-se en les seves vocacions 

professionals (blogs, disseny de moda, 

fotografia...). El fet que hagin nascut en un món 

en recessió fa que tinguin un punt de vista més 

conscienciat i realista (segons una enquesta de 

Millennial Branding sobre la Generació Z, un 76% 

dels seus integrants estan perocupats per 

qüestions climàtiques i interessats en col.laborar

amb alguna ONG).



CREIXEMENT 

POBLACIONAL

• A l‟any 2030, la població mundial arribarà als 

8.500 milions de persones (segons les previsions de 

les Nacions Unides).  Això suposaria un creixement del 

16% respecte la població de l‟any 2015 (7.300 milions 

de persones), i del 60% si es compara amb la població 

mundial de l‟any 1990 (5.300 milions de persones). 

• Tot i així, la taxa creixement poblacional està disminuint, 

de manera que la població mundial creix, però cada cop 

a un ritme més baix. Entre l‟any 1993 i el 2013, la taxa 

de creixement anual de la població mundial va ser de 

1,3% (79 milions de persones), mentre que pel període 

2013-2030, les previsions marquen que el creixement 

anual serà de l‟1% (74 milions de persones). 
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CREIXEMENT 

POBLACIONAL

• Si s‟examina la taxa de creixement poblacional arreu del

món, s‟observen fortes diferències entre regions. Durant

els pròxims anys, els països en vies de

desenvolupament presentaran una taxa de creixement

molt més alta (1,1% anual) que els països

desenvolupats (0,2%). Això vol dir que la seva població

creixerà a una velocitat 6 cops més alta i que seran els

causants d‟un 97% del creixement poblacional global.

• Aquest gran augment poblacional comportarà un

conjunt de reptes a nivell global i també local, com per

exemple l‟escassetat de recursos bàsics com l‟aigua i el

menjar, i la capacitat d‟oferir una seguretat social,

educació i protecció suficients per una població tan

gran.
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Font: United Nations, Department of Economics

El gràfic mostra la taxa de creixement 

poblacional per regions. Tot i que la 

tendència general és negativa, les 

desigualtats són evidents. 



CREIXEMENT 

POBLACIONAL

• La major part del creixement mundial es pot atribuir a una llista curta de països.

Tant és així, que un terç del creixement esperat entre els anys 2013 i 2030 és

atribuït a tres països: Nigèria (99,5 milions de persones), Xina (67,7 milions de

persones), i Índia (224,3 milions de persones).
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Font: United Nations World population prostpects & Roland Berger estimates

• La causa principal d‟aquests contrastos entre països és la taxa de

fertilitat. Els 15 països amb més decreixement de població, tenen taxes

de fertilitat menors a 2,1 fills per dona. Això vol dir que la taxa no arriba al

mínim necessari per cobrir la taxa de reposició.



CREIXEMENT 

POBLACIONAL
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• Al llarg termini, el 

creixement poblacional 

mundial estarà sostingut

principalment pel

creixement a l‟Àfrica.

• Tal com s‟observa a la 

taula, L’Àfrica serà l’única

regió que creixerà

significativament entre els

anys 2030 i 2100

• En canvi, Europa i Àsia

veuran disminuir les 

seves poblacions pel

mateix període de temps. 

• Pel que fa Amèrica Llatina, 

Amèrica del Nord i 

Oceania, la població es 

mantindrà estable. 



ENVELLIMEMT

• Mentre l‟esperança d‟edat segueixi pujant, la mediana d‟edat també incrementarà.

A nivell mundial, està previst que l’esperança de vida augmenti 4 anys de cara

al 2030, arribant així als 33,2 de mediana.
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• Món cada cop més envellit: El percentatge de població de 0 a 24 anys

decreixerà del 43% al 39%, mentre que la població major de 60 anys

augmentarà del 12% al 16%.

2013 2020 2030

Font: United Nations World population prostpects & Roland Berger estimates

Median

Age

[years]



Note: m=millions Font: United Nations World population prostpects & Roland Berger estimates

Selected net immigration between 2013 and 2030 [m]

MIGRACIONS

• Un 3 % de la població mundial 

viu com a immigrant en països 

on no ha nascut. D‟aquest 3%, 

gairebé la meitat resideix en 

regions d‟alt nivell adquisitiu i 

altament urbanitzats com Austràlia, 

Estats Units, Canadà i Europa. 
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• Tanmateix, les economies de ràpid

creixement d‟algunes regions en vies de 

desenvolupament també es convertiràn

en destins atractius, com l‟Est Asiàtic, 

l‟Índia Oriental o Brasil. 

• Segons les previsions 2013-

2030 de les Nacions Unides, 

Europa, Amèrica del nord i 

Oceania continuaràn sent

receptors d‟immigració, mentre

Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia

experimentaran un dèficit net de 

migració.

• Les causes d‟aquesta 

migració són diverses, 

però es classifiquen

principalment en 

assimetries econòmiques, 

socials i polítiques. 



MIGRACIONS

• En general les migracions no ténen un pes tant important com

la taxa de mortalitat i de natalitat en els canvis poblacionals

totals. Tanmateix, hi ha països i regions on l‟impacte de les 

migracions és proporcionalment elevat, com en el cas dels

grans receptors i enviadors de població, i com succeeix

actualment amb els països acollidors de corrents de refugiats.

• Segons les Nacions Unides, Els principals reptes que presenten 

els moviments migratoris són: Assegurar la seguretat durant el 

transport els emigrants, protegir els drets dels immigrants en els

països de destí i la capacitat de gestionar els fluxes migratoris i 

orientar-los cap a aquelles economies amb llocs de treball

disponibles. 

• Els moviments migratoris també ofereixen oportunitats. A 

destacar, l‟oportunitat per a les empreses de trobar nou talent. 

Hi ha una proportció molt alta d‟immigrants qualificats que 

poden cobrir una falta de talent en determinats països amb

poblacions decreixents o estancades. Per exemple, a Alemanya

la proportció d’immigrants universitaris és més alta que la 

proporció d’universitaris alemanys (29% comparat amb el 

19%). 

• Els immigrants ténen la capacitat d‟aportar noves idees i 

aproximacions a un mateix problema. Els països i les empreses

ténen la oportunitat de  posicionar-se com a un destí per aquest

tipus d‟immigració. 
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URBANITZACIÓ

• La major part d‟aquests immigrants

es concentren en zones urbanes. 

Els fenòmens de la Immigració i la 

Urbanització no es poden separar.

• Actualment, el gap entre països

desenvolupats i en vies de 

desenvolupament pel què fa la 

urbanització és força ample (78% 

contra 47%), però el ràpid procés

d‟urbanització que seguirà tenint

lloc a les regions en vies de 

desenvolupament farà que aquesta

diferència desaparegui

progressivament. 

• Entre 2013 i 2030, està previst que 

el nombre de persones vivint en 

zones urbanes augmenti en 2.100 

milions en les regions en vies de 

desenvolupament, mentre que pels

països desenvolupats, aquesta

xifra és només de 100 milions.  
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URBANITZACIÓ
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MEGATENDÈNCIES

GEOPOLÍTIQUES

CANVI CLIMÀTIC
Reduir les emissions de CO2 sense frenar el creixement de 

les economies emergents serà el major repte a nivell 

mundial.

GUERRA PELS RECURSOS
Els recursos energètics com el petroli o el carbó no seran 

els únics recursos escassos. L‟augment poblacional i de 

poder adquisitiu en els països en vies de desenvolupament 

també posarà pressió sobre el menjar i l‟aigua.

ENDEUTAMENT
El deute públic serà una barrera pels governs a l‟hora de 

dur a terme les polítiques socials i mediambientals 

necessàries per fer front als problemes del futur. 

NOU EQUILIBRI EST/OEST
El creixement econòmic de les economies emergents fa que 

tinguin una influència molt més gran en les finances 

internacionals. La frenada del creixement als BRIC fa que 

els inversors hagin buscat alternatives en països que basen 

el seu creixement en la tecnologia i la innovació: els TICKS.



Evolució de les 

emissions de 

CO2 (en 

Megatones)

Demanda 

Energètic

a Mundial

Composició 

de l‟oferta 

energètica

CANVI 

CLIMÀTIC

• L‟alta concentració de gasos hivernacle a l‟atmosfera és la principal causant de 

l‟augment de temperatures des de principis del segle XX. Tot i que alguns 

d‟aquests gasos apareixen a l‟atmosfera de manera natural, la major part està 

formada per CO2 provinent de l‟activitat humana. Des de la primera revolució 

Industrial, la concentració de CO2 a l‟atmosfera terrestre ha augmentat un 145%.

• Si no es realitzen esforços a nivell mundial, les emissions augmentaran en un 

27% de cara a l‟any 2030, fet que suposaria una concentració de 450 ppm (parts 

per milió). Segons l‟IPCC, a aquesta xifra no s‟hi hauria d‟arribar fins l‟any 2100. 

de CO2.
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• Tot i que la necessitat de reduir les emissions de gasos hivernacle és 

evident, es presenta alhora com un objectiu difícil d‟aconseguir si es té en 

compte el fort augment de la demanda energètica impulsada pel creixement 

econòmic dels països en vies de desenvolupament i no pertanyents a la 

OECD. 

• A més, si observem les previsions pel que fa la oferta energètica a l‟any 

2030, es comprova que la composició segueix estant dominada per 

combustibles fòssils, principals emissors de CO2.

Font: EIA (Energy Information Administration) & Roland Berger



CANVI 

CLIMÀTIC

• Com ja s‟ha explicat, les emissions de CO2 incrementaran sobretot en països 

no pertanyents a la OCDE, degut a la creixent demanda de combustibles 

fòssils dels països en vies de desenvolupament. Tant és així, que el 90 % de 

l‟increment d‟aquesta demanda provindrà de països no pertanyents a la 

OCDE. En especial la Índia, el Sud-est asiàtic, que patiran l‟increment a partir 

del 2020, mentre la Xina i Rússia en els propers anys. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

• Aquesta divergència geogràfica afectarà també el procés d‟urbanització. Mentre 

que les millores en mobilitat urbana als països desenvolupats provocaran una 

reducció de les emissions de CO2, la tendència als països en desenvolupament 

serà la contrària. Augmentarà la renta per càpita, fet que incrementarà la 

demanda de cotxes i, per tant, les emissions de CO2. Es presenta com una de 

les claus en matèria de sostenibilitat, doncs, la capacitat dels països den vies de 

desenvolupament per crear sistemes de transport públics eficients.

Font: EIA (Energy Information Administration) & Roland Berger



Font: EIA (Energy Information Administration) & Roland Berger

GUERRA PELS RECURSOS

• Tal com passa amb les emissions de CO2, la demanda energètica 

augmentarà d‟una forma considerablement superior en països no pertanyents 

a la OCDE. Serà impulsada principalment per l‟aparició de la classe mitjana, 

l‟augment poblacional i el creixement del PIB. Determinar amb quins recursos 

es cobrirà aquesta major demanda és un dels majors reptes.
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• Tot i que les reserves de combustibles fòssils encara són considerables, els 

efectes climàtics i biològics negatius que el seu ús representa pel planeta fan que 

l‟atenció es centri en la cerca de fonts d‟energia renovables.

• Per exemple, el sol allibera prou radiació solar utilitzable sobre la terra com per 

satisfer el consum mundial d‟energia. Per tant, invertir i utilitzar fonts d‟energia 

renovables es presenta com una solució viable al problema energètic i climàtic.



Font : U.S. EIA, Bloomberg

GUERRA PELS 

RECURSOS
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Milers de barrils de petroli produïts al diaPreu del barril de petroli ($) Desembre „14- Abril „16

• La guerra pel petroli entre els productors 

tradicionals (OPEC) liderats per Aràbia 

Saudí i els Estats Units, va començar a 

finals de l‟any 2014, deguda a 

l‟increment de la producció de petroli per 

part del país Americà. Els Estats Units, 

no només van aconseguir una forta 

independència energètica gràcies al 

fracking, sinó que es van convertir en 

exportadors del material, esdevenint 

competidors dels productors tradicionals. 

• La resposta de la OPEC va ser una 

forta guerra de preus (el barril va 

disminuir de 100$ a 27 $), 

mantenint al mateix temps la seva 

producció i causant grans pèrdues 

per les empreses extractores dels 

Estats Units. Com a conseqüència, 

84 empreses extractores dels 

Estats Units s’han declarat en 

bancarrota, i el nombre de 

plataformes petroleres ha passat 

de 1609 a 316.

• L‟estratègia ha permès a la OPEC 

recuperar la seva quota de mercat, 

però a un alt cost. Segons es 

calcula, l‟Arabia Saudí està perdent 

600 milions $ diaris per culpa de la 

guerra pel petroli. 

• Amb l‟augment de la producció per 

part de Rússia i l‟increment de la 

demanda mundial  del recurs 

impulsada pel creixement dels 

països en vies de 

desenvolupament, els competidors 

es troben davant d’un equilibri 

fràgil de la quota de mercat.  



GUERRA PELS 

RECURSOS
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• Es preveu que la demanda d’aigua 

augmenti un 40% entre el 2013 i el 2050, 

sobretot impulsada per l‟augment de la 

demanda d‟aliments.  

Font: EIA (Energy Information Administration) & Roland Berger
Font: FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura)

• L’Energia no serà l’únic recurs escàs. L‟aigua és un 

recurs essencial, no només pel seu consum directe sinó 

per un ventall molt divers d‟usos. El 70% del consum 

d’aigua és destinat a l’agricultura, però en el futur, el 

percentatge que es destini a la manufactura i a la 

generació d‟electricitat augmentarà.

• Aquest fet provocarà que es competeixi per 

aquest recurs cada cop més demandat. 

L’escassetat d’aigua representa una barrera al 

creixement de les economies menys 

desenvolupades, cada cop sota més pressió 

degut al creixement poblacional. 



GUERRA PELS

RECURSOS
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• També augmentarà el preu dels aliments degut a 

l‟increment de l demanda però la intensitat d‟aquesta 

pujada dependrà dels efectes del canvi climàtic i de 

l‟escassetat d‟aigua. Si s‟aconsegueixen controlar les 

emissions de CO2, l‟augment del preu no serà tant 

pronunciat.

• La demanda d‟aliments augmentarà tant a causa 

del creixement poblacional com del 

desenvolupament econòmic dels països en vies de 

desenvolupament. No només caldrà alimentar més 

persones, sinó que el consum per persona 

augmentarà. 

• Per aquest motiu, la proporció de terra 

dedicada al conreu s‟haurà d‟expandir. 

Segons les previsions, passarà d‟ocupar el 

14% del sòl a ocupar-ne el 20%. 

Demanda d’aliments

Font: OECD

Font: OECD



ENDEUTAMENT
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• Des de la crisi financera de l‟any 2007, el deute públic s‟ha disparat en un 

gran nombre de països, tot i que alguns països com Espanya o Estats 

Units ja havien acumulat una gran quantitat de deute abans del període 

de crisi. 

Evolució del Deute Públic

en països desenvolupats

Font: KPMG, The Future State 2030

• El gran deute públic acumulat a nivell mundial representarà una restricció 

financera per als governs a l‟hora de dur a terme les seves polítiques públiques.  

En una època en que els governs hauran de destinar importants quantitats de 

recursos per gestionar problemes com l‟envelliment, l‟augment poblacional i el 

canvi climàtic, la poca capacitat de maniobra derivada del deute públic suposarà 

un problema.



EQUILIBRI 

EST - OEST

INFORME DE MEGATENDENCIES

• El poder econòmic i polític ja no està en mans d‟Europa i Estats Units. Les 

economies emergents estan creixent a una gran velocitat i jugaran un paper 

cada cop més important en l‟evolució de l‟economia mundial. 

• La gradual liberalització del comerç, del moviment de capital i de tecnologia està 

permetent a les economies emergents prendre importància en les finances 

internacionals. A l’any 2010, les previsions indicaven que el PIB dels països 

BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina) creixeria de mitjana gairebé un 6%. 

Aquesta taxa de creixement triplicaria la taxa de creixement del PIB de les 

economies avançades (2,2%) i faria que els BRIC passessin a representar un 

38% del PIB mundial total. 

Mitjana de creixement del PIB (prevista) 2013 - 2030 Evolució de la fracció del PIB mundial ocupada pels BRIC

Font: Oxford Economics & Roland Berger

• Els BRIC, però han deixat de ser la referència en termes de creixement. Les 

fortes recessions econòmiques a Rússia i al Brasil, juntament amb la frenada 

del creixement Xinès i la dificultat de la Índia per arrencar, fan que els inversors 

hagin deixat de confiar en la capacitat d‟aquests països per liderar el creixement 

mundial.

• Tant és així, que Goldman Sachs ha decidit tancar el seu fons d’inversió de 

països  BRIC, després que els seus actius es devaluessin de 800 milions 

$(2010) a només 100 milions $ (2016). 



EQUILIBRI 

EST - OEST
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• El fet que els països BRIC no hagin complert les expectatives de creixement, 

ha fet que els inversors es fixin en un altre tipus de països: Els TICK (Taiwan, 

Israel, Xile i Corea del sud). Les característiques que aquests països tenen en 

comú, a més d‟unes economies dinàmiques i en creixement, són unes 

estructures legals i empresarials més sòlides, que redueixen el risc polític i 

econòmic. A més, aquests països tenen economies impulsades per la 

tecnologia i la innovació en comptes de recursos energètics i materials. 

• Taiwan: Té un paper molt important en el món tecnològic. És el líder en 

semiconductors, en smartphones i està incrementant els seus 

programes de biotecnologia. 

• Israel: El país compensa la falta de recursos naturals mitjançant la tecnologia 

i la innovació. És un líder en energia solar (gairebé un 90% de la seva 

població l‟utilitza per escalfar aigua) i acull el hub tecnològic més important 

d‟orient mitjà (Silicon Wadi), amb empreses com Google, IBM o Intel. 

• Chile: És l‟excepció de la llista, ja que té una gran dependència d‟un recurs 

natural: el coure. Tanmateix, la importància d‟aquest metall en l‟economia 

moderna i la tecnologia fa que aquest fet no sigui necessàriament negatiu. 

• Corea del sud: És un dels hubs tecnològic i de coneixement més importants 

del món. Es caracteritza per l‟excelència educativa (els seus ciutadants són 

els primers del món en alfabetització científic i els segons en alfabetització 

matemàtic).  

TICK BRIC

Rànking mitjà en l'Índex de Desenvolupament Humà 30,5 93

PIB per càpita $25.475 $8.800

Taxa de creixement del PIB per càpita (Últims 5 anys) 3,54% 7,01%

Inflació dels últims 5 anys 5,48% 8,39%

Rànking mitjà en l'índex de Competitivitat Global 22 49,25

Esperança de vida 78,69 70,345

Taxa d'atur 6,88% 8,55%

Font: ETF database



EQUILIBRI 

EST - OEST

INFORME DE MEGATENDENCIES

• El canvi en l‟equilibri Mundial no es limitarà a 

l‟àmbit econòmic. Segons les previsions, la 

suma de les poblacions de la Índia i la Xina 

representaran un 35% de la població mundial.

Font: KPMG, The Future State 2030

• A més, als països de l‟E7 (Xina, Índia, Brasil, 

Rússia, Indonèsia, Mèxic i Turquia) s‟hi 

graduaran el triple d‟estudiants que als països 

del G7 (US, Japó, Alemanya, UK, França, Itàlia i 

Canadà. Aquest fet canviarà el panorama 

mundial de la cultura empresarial, ja que 

implicarà una major diversitat en els alts càrrecs 

de les empreses, molt d‟ells provinents de 

països en vies de desenvolupament. 

• Finalment, els salaris i el poder adquisitiu en 

aquests països augmentaran, empenyent a 

l‟alça els costos de producció i convertint-se així 

en centres de producció més cars per a les 

empreses de països desenvolupats. 
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TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La Transformació digital serà un dels principals motors de 

canvi, afectant tant la manera de produir com l‟estructura 

del mercat laboral. 

TECNOLOGIES DISRUPTIVES
A més de l‟Internet de les coses, les tecnologies de més 

impacte sobre la manera de produir, de viure i que tindran 

major impacte econòmic seran la robòtica, la genòmica i la 

tecnologia referent a l‟emmagatzematge d‟energia . 

LA QUARTA 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
L‟impacte que generaran les Tecnologies Disruptives sobre 

la Indústria serà tan profund com el que va tenir la màquina

de vapor a la primera revolució Industrial. La fàbrica

intel·ligent representarà la unió entre el món físic i digital. 

LA SMART CITY
La Smart City apareix com a possible a molts dels principals 

problemes presentats: Si la major part de la població es 

concentra en megaciutats, la capacitat d‟aquests nuclis 

urbans de ser eficients, intel·ligents i mediambientalment 

sostenibles serà un repte fonamental. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

MEGATENDÈNCIES

TECNOLÒGIQUES



TRANFORMACIÓ

DIGITAL

INFORME DE MEGATENDENCIES

Actualment la digitalització és una part integral de la vida dels

consumidors (e-commerce, xarxes socials, internet mòbil), però en 

els pròxims anys, aquest fenòmen també passarà a dominar la 

forma de producció. El procés de transformació digital té lloc a 

través dels següents mecanismes: 

• Big Data: Capturar, processar i analitzar dades permet una 

millor capacitat de predicció i de presa de decisions.

• Automatització: El progrés de la intel.ligència artificial i la 

seva aplicació en la tecnologia tradicional permet crear 

• Connectivitat: La capacitat de conectar la cadena de valor via

internet mòbil o bandes fixes de telecomunicació redueix les 

ineficiències i flexibilitza la producció. 

• Accés digital del consumidor: Les empreses poden oferir els

seus serveis als consumidors d‟una manera transparent i 

directe mitjançant l‟internet mòbil.

Font: Roland Berger



TRANFORMACIÓ 

DIGITAL
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• L’Internet de les Coses està format per una xarxa d‟objectes físics 

(màquines industrials, vehicles, electrodomèstics, etc.) amb tecnologia 

incorporada que els permet recopilar informació a través de sensors 

sobre el seu estat o el del seu voltant i comunicar-se i interactuar amb 

altres objectes o amb humans.

• Dels 100 bilions d‟objectes connectats a internet que s‟estimen de cara el 

2030, alguns formaran part de les noves smart cities, alguns 

participaran en els processos de fabricació i altres seguiran millorant 

les formes de comunicació humanes mitjançant els dispositius mòbils. 

• Els sensors incorporats en aquests objectes permeten crear un pont 

entre el món real i el món digital, però generen una quantitat de dades 

gairebé inabastable. Per fer front a aquest repte s‟ha creat la tecnologia 

anomenada Big Data, que permet processar-les, analitzar-les i fins i tot 

prendre decisions de manera autònoma sense la necessitat de 

participació humana.

Font: Roland Berger

Objectes connectats a internet (en bilions)



TRANFORMACIÓ DIGITAL
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Font: Mc Knisey Global Institute

• Com s‟ha explicat anteriorment, les tecnologies de més impacte 

seran les que tinguin a veure amb l‟Internet de les coses, com 

l‟Internet mòbil i la tecnologia relativa al núvol. 

• L‟anomenat “Automation of knowledge work” fa referència la 

tecnologia d'Intel·ligència Artificial, que permet desenvolupar 

software amb capacitat per aprendre, per prendre decisions, i per 

analitzar grans quantitats de dades (Big Data). 

• La robòtica avançada permetrà crear autòmats capaços de 

realitzar tasques humanes, com per exemple certs processos 

industrials, a un cost assumible per a les empreses. A més, també 

tindrà un gran impacte en el camp de la medicina, millorant tant 

processos quirúrgics com les pròtesis i els exosquelets. 

• Gràcies a la robòtica i a la Intel.ligència artificial, els vehicles 

autònomes poden operar de manera autònoma o semi autònoma. 

Potencialment, es calcula que aquests vehicles poden salvar la 

vida d‟entre 30.000 i 150.000 persones. 

• La genòmica de nova generació uneix la ciència que estudia la 

genètica amb la tecnologia computacional i analítica, permetent 

manipular els gens per millorar la salut, els diagnòstics i els 

tractaments dels pacients. A banda del camp mèdic, aquesta 

tecnologia també s‟utlitzarà per estudiar les plantes i els animals, 

millorant així l‟agricultura i l‟obtenció de recursos. 

• Emmagatzematge d‟energia: La tecnologia que permet desar 

l‟energia elèctrica per un ús posterior també es veurà millorada. 

Això permetrà crear vehicles elèctrics més competitius i dur 

energia elèctrica a zones remotes.

Impacte econòmic estimat de 

les 8 tecnologies disruptives a 

l’any 2025 (en bilions $)
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DISRUPTIVES
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• El terme “indústria 4.0” va néixer a Alemanya per fer 

referència a la propera etapa de desenvolupament en 

l‟àmbit de la fabricació industrial. Es basa en la idea 

de la Fàbrica Intel·ligent, una fàbrica digitalitzada en 

què cada màquina i cada component que formi part 

del procés productiu està connectat a la xarxa. 

S‟espera que l‟impacte d‟aquesta nova tecnologia 

sobre la indústria tradicional sigui profund, tant com 

per ser comparat al que van tenir la invenció de la 

màquina de vapor o la introducció de la producció en 

massa. Segons un informe del Bank of America

Merryll Lynch, els robots passaran a desenvolupar el 

45% de les feines de fabricació, en comparació amb 

el 10% actual. Per aquest motiu, també se la 

denomina Quarta Revolució Industrial.

• La Indústria 4.0 és possible gràcies a les tecnologies 

disruptives mencionades anteriorment, i al fet que 

interactuïn i aprofitin les sinergies entre elles. La 

integració entre el món físic i el digital és una realitat, i 

permet que les xarxes de maquinària siguin capaces 

de percebre i prendre decisions per elles mateixes, 

atorgant flexibilitat i gran capacitat de resposta 

segons les necessitats de la demanda. 

Font: DFKI (German Research Centre of Artifitcal Intelligence)



LA QUARTA 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
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• L‟enquesta realitzada per PwC (de l‟any 

2015) a diversos sectors de producció 

industrial a nivell mundial mostra que tot 

i que la Indústria 4.0 encara es troba en 

els seus primers anys, ja ha adquirit 

una nivells d’integració i digitalització 

força avançats en la majoria de sectors 

(entre el 30 i el 40%).   

• Basades en la seva experiència fins al 

moment, un 86% de les empreses 

consideren que l‟adopció de la 

tecnologia els reportaria reducció de 

costos i increments en les ventes durant 

els propers 5 anys. A més, un 25% de 

les empreses considera que tants la 

recucció de costos com l‟increment de 

les ventes seran superiors al 20%. 

• L‟estudi també mostra la importància 

dels anomenats “First Movers”, és a 

dir, aquelles empreses que siguin 

pioneres en adoptar la nova tecnologia. 

Font: “Industry 4.0: Building the digital Enterprise”: PwC

Percentatge d‟adopció de la Indústria 

4.0 per sectors (en l‟actualitat, i d‟aqui a 

5 anys) 

Els “first movers” tindran gairebé tres cops 

més probabilitats d‟èxit que la resta d‟empreses
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CITIES

INFORME DE MEGATENDENCIES

• L‟acumulació de població a les ciutats (1,3 milions de persones es desplacen a la

ciutat cada setmana) deguda als fenòmens de creixement poblacional,

migracions, urbanització i l'acumulació de població en megaciutats, fan que sigui

necessari convertir aquests espais en nuclis urbans capaços de fer front als

principals reptes que suposa aquesta gran densitat de persones.

• Medi ambient: Mitjançant sistemes connectats de gestió de residus, la

Smart City permet millorar l‟eficiència de la recol·lecció, reduint costos,

temps i emissions de CO2. A més, a través de les xarxes de sensors,

també es possible monitoritzar els nivells de contaminació, el recompte

de fauna i flora i l‟escassetat d‟aigua.

• Transport: Connectar trens, busos i flotes de vehicles permet a la ciutat

reduir les emissions de CO2 i el trànsit en àrees congestionades. De la

mateixa manera, incentivar l‟ús de plataformes de car-sharing, redueix

el nombre de vehicles a la ciutat.

• Energia: Un sistema d‟energia i aigua interconnectat permet fer

conscients als usuaris de la quantitat de recursos que utilitzen, i permet

als proveïdors d‟aquests recursos regular les quantitats ofertes per tal

d‟incentivar el consum responsable.

• Connectivitat: Connectar els dispositius, vehicles i infraestructura arreu

de la ciutat permet reduir el consum d‟energia i aigua, fer el transport

més eficient i incrementar l seguretat i la qualitat de vida.

Font: Stock Image
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Exemples d’empreses dedicades a implementar la Smart City:

• dontflush.me: regular l‟ús d‟aigua segons el nivell d‟escassetat 

d‟aigua i de pluja. 

• Streetline: L‟empresa Streetline permet identificar pàrquings lliures en 

temps real i reservar-los.

• IBM: L‟empresa ha instal·lat a Malta Sistemes d‟energia i aigua 

integrats que permeten visualitzar fugues i minimitzar pèrdues 

d‟energia.

• Sierra Wireless: L‟empresa desenvolupa la tecnologia  que permet 

implementar la Internet de les Coses a les ciutats. L‟empresa està 

especialitzada en trobar solucions intel·ligents per connectar 

màquines amb altres màquines. Les aplicacions d‟aquesta tecnologia 

són diverses, desde connectar sistemes de trànsit, de il·luminació del 

carrer o de gestió de residus. 
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El CLIENT AL CENTRE I LA 

PERSONALITZACIÓ
Les noves generacions de consumidors es senten 

apoderats en vers l‟empresa. Crítics i creadors, demanden 

un servei personalitzat i la possibilitat de participar en el 

procés productiu del producte. 

NOUS MODELS DE NEGOCI
L‟internet mòbil i les xarxes socials ofereixen les eines 

necessàries per portar a terme models com l‟economia 

col.laborativa.

NOU MERCAT LABORAL, 

NOVES SKILLS I GUERRA PEL 

TALENT
Totes les megatendències mencionades tindran un fort

impacte sobre el mercat de treball, destruint una part

important dels llocs de treball però també creant-ne de 

nous.

• Noves Skills
L‟arribada de la Quarta Revolució Industrial canviarà la 

natura de les feines i de les habilitats necessàries per 

realitzar-les. L‟adaptació al canvi serà clau per afrontar 

aquesta nova etapa.

• Guerra pel talent
De la mateixa manera, l‟arribada de la robòtica destruirà 

una part important dels llocs de treballs de l‟actualitat, però 

també crearà l‟oportunitat per què n‟apareguin de nous.

INFORME DE MEGATENDENCIES

MEGATENDÈNCIES

ECONÒMIQUES



EL CLIENT AL CENTRE

I LA PERSONALITZACIÓ

• Eines com les xarxes socials i els dispositius digitals han permès 

als consumidors posar en pràctica la seva necessitat 

d‟apoderament, fent que puguin manifestar les seves opinions, 

però també les seves exigències. Crítics i creadors, demanden 

un servei personalitzat i la possibilitat de participar en el procés 

productiu del producte. 

• Mentre el nombre de consumidors demandants de 

personalització segueixin creixent, les empreses que no 

implementin un mecanisme de personalització en el seu procés 

productiu correran el risc de perdre una base important dels seus 

clients. Tot i així, tenint en compte que el sistema productiu 

imperant a escala global és la producció en massa, la transició a 

un sistema de personalització en massa podria ser llarg i costós.

• El repte serà, per tant, determinar quin és el model de negoci 

que més s‟ajusta a cada empresa i a cada sector, tenint en 

compte els costos i els possibles beneficis d‟aquest canvi. 

• En qualsevol cas, la personalització en massa està esdevenint 

una realitat. Les empreses no sols disposen de la tecnologia per 

comunicar-se amb cada client i saber què vol, sinó que la 

flexibilització de la producció que permet la impressió 3D 

disminueix els costos. Amb l‟arribada de la indústria 4.0, la 

flexibilització de la producció es generalitzarà. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

Font: Google Images



EL CLIENT AL CENTRE

I LA PERSONALITZACIÓ

• Existeixen quatre nivells de personalització. El nivell més bàsic i 

més estès és el màrqueting personalitzat. Internet permet una 

segmentació de clients en base al seu comportament i als seus 

gustos, així com una comunicació directa amb el consumidor. 

D‟aquesta manera s‟ofereix una experiència única i se‟l fa sentir 

especial. La demanda de personalització però, ja no es limita al 

món digital, sinó que de l‟experiència personalitzada s‟està 

passant a la personalització de productes i serveis.

• Per tant, el segon nivell implica que l‟empresa modifiqui el 

producte segons la informació que té de l‟individu, però no 

permet una intervenció directe del comprador. 

• En canvi, en el tercer nivell de personalització, anomenat 

”customització” en massa, els productes es segueixen produint 

en massa però s‟ofereixen opcions limitades de personalització, 

com per exemple canviar el color del calçat esportiu (com utilitza 

l‟empresa Munich).

• Finalment, en el nivell més alt de participació, el consumidor 

participa en tot el procés productiu, des de les fases inicials de 

disseny fins a la seva finalització. Tot i que aquest nivell de 

personalització es troba encara en fases inicials, ja existeixen 

empreses que s‟hi acosten. Per exemple, „PC Componentes‟ 

permet dissenyar un ordinador peça per peça per tal que 

satisfaci el màxim possible les preferències personals de cada 

consumidor. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

Font: Deloitte, The rise of mass personalisation



NOUS MODELS 

DE NEGOCI

• L‟economia col·laborativa ha irromput amb força en 

un ecosistema dominat per l‟economia de la 

propietat. Aquestes empreses emergents estan 

superant els models de negoci madurs en diversos 

àmbits arreu del món.  

• Per entendre la magnitud a nivell econòmic que 

representa aquest nou model de negoci, podem 

veure l‟exemple d‟empreses com Airbnb, que va 

acollir 22% d‟hostes més que la suma de tots els 

Hotels Hilton, o Uber, el servei de transport actiu en 

250 ciutats del món i valorat en 41,2 bilions $. Les 

previsions indiquen que les empreses que a mesura 

que un major nombre de consumidors adopti i, 

sobretot, creixi envoltat d‟aquesta nova manera 

d‟entendre la propietat i de cobrir les pròpies 

necessitats, l‟economia col·laborativa seguirà 

creixent durant els pròxims anys. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

Font: PWC, The Sharing Economy



NOUS MODELS 

DE NEGOCI
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• L‟acte de compartir 

sempre ha existit, de la 

mateixa manera que 

sempre han existit 

alternatives a la propietat 

per alguns productes. Per 

tant, cal definir quins són 

els elements que 

diferencien l‟economia 

col.laborativa:

• 1. Plataformes digitals 

que connecten els actius 

infrautilitzats amb la 

demanda de serveis: Les 

transaccions tenen lloc a 

temps real a través les 

plataformes digitals i els 

dispositius mòbils.

• 2. Es prioritza l‟accés per 

sobre la propietat: L‟accés 

ofereix més diversitat de 

possibilitats i flexibilitat, 

limitant a l‟hora els costos 

de la propietat. Pot arribar 

en forma de lloguer, de 

préstec, de subscripció, 

de donació, etc.

• 3. Formes de consum 

més col.laboratives: 

Generalment, els 

consumidors que ulitzen

l‟economia col.laborativa

estàn interessats en 

efectuar transaccions que 

impliquin més interacció 

social (Coachsurfing, 

Uber) que els mètodes 

tradicionals de transacció.

• 4. Posicionament de 

marca: Les empreses 

d‟economia col.laborativa

busquen posicionar la 

seva marca com a font 

d‟experiències socials. 

L‟economia col.laborativa

es basa en la confiança 

en els altres i en els seus 

productes i, per tant, les 

empreses necessiten 

projectar una imatge de 

comunitat positiva. 

Automoció: Retail i béns de consum: Allotjament: Medis digitals:



NOVES 

SKILLS

• La velocitat amb què la Quarta Revolució Industrial

transformarà tots els sectors productius farà que els

treballadors tinguin menys temps que en cap altra

Revolució Industrial per adaptar les seves habilitats

laborals al canvi. Malgrat els canvis variaran segons

la indústria, la capacitat de treballar amb dades i de

prendre decisions basades en dades es convertirà en

una habilitat vital en gairebé tots el camps.

• Pel què fa a les habilitats en si, la capacitat de

resoldre problemes complexos serà la més

demandada (36%), en comparació a les habilitats

físiques (4%) ja que estan destinades a tasques que

seran substituïdes per robots.

• També s‟observa que les habilitats socials seran més

demandades que les habilitats tècniques com la

programació i el manteniment d‟equipaments, ja que

mentre aquestes últimes seran substituïdes per

intel·ligències artificials, la capacitat de persuadir, la

intel·ligència emocional i la voluntat d‟ensenyar als

altres encara queden reservades per als humans.

INFORME DE MEGATENDENCIES

Creixement de la demanda de la skill 2020-2015Skills que seran més 

demandades l’any 2020:

Font: World Economic Forum



NOVES 

SKILLS
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• Tots els canvis sociològics, demogràfics, 

geopolítics, tecnològics i econòmics, afectaran de 

manera disruptiva la forma de produir i de 

treballar de les empreses. Això tindrà un fort 

impacte sobre sobre el mercat de treball, destruint 

una quantitat important de llocs de treball, però 

també creant-ne de nous. Fa deu anys, les 

ocupacions més demandades en l‟actualitat ni tan 

sols existien, i segons es calcula, el 65% dels 

infants que comencen la seva formació educativa 

treballaran en feines que encara no existeixen. 

• Aquests canvis venen propiciats per una varietat 

de factors, però potser el més important és 

l‟aparició de la Quarta Revolució Industrial, on les 

tecnologies de robòtica, intel·ligència artificial, 

impressió 3D i internet de les coses creen 

sinergies entre elles i s'amplifiquen les unes a les 

altres, donant lloc a sistemes de producció 

flexibles i intel·ligents. Quant aquesta revolució 

tecnològica s‟hagi estès d‟una manera profunda, 

els perfils de treballadors necessaris per les 

empreses canviaran radicalment. 

• Segons les previsions del World Economic

Forum, l‟impacte d‟aquests fenòmens sobre el 

mercat de treball serà la pèrdua de 7,1 milions de 

llocs de treball, focalitzats sobretot en feines 

administratives i d‟oficina que passaran a ser 

realitzades per softwares d‟intel·ligència artificial, i 

la creació de 2 milions de llocs de treball, centrats 

sobretot en el camp de la Informàtica, les 

Matemàtiques, l‟Arquitectura i l‟Enginyeria.  
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PEL TALENT
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• Donada la profunditat dels canvis anteriorment 

mencionats, la competència per adquirir 

professionals capacitats per dur a terme les feines 

més demandades en el nou context serà ferotge. 

• Fins i tot en la actualitat, països desenvolupats 

com Estats Units estan experimentant dificultats a 

l‟hora de cobrir vacants de llocs de feina altament 

qualificats i demandats. Per tant, trobar maneres 

eficients d‟aconseguir accés al talent serà un 

repte que hauran d‟assumir totes les indústries.

• Tot i així, hi ha factors que pal·liaran l‟escassetat 

de talent. A nivell mundial, la quantitat de 

treballadors amb alt nivell de formació està 

augmentant, impulsada sobretot pels treballadors 

provinents de les economies en vies de 

desenvolupament. Una de les característiques 

d‟aquests estudiants i treballadors i és la seva 

predisposició a la mobilitat. Per exemple, Àsia té 

el nombre més alt d‟estudiants que duen a terme 

estades a l‟estranger. Si els Països amfitrions 

d‟aquests estudiants són capaços d‟atraure‟ls 

també un cop s‟hagin graduat i estiguin preparats 

per incorporar-se al mercat, l‟escassetat de talent 

podria suavitzar-se. 

• El repte a nivell mundial serà el de equilibrar la 

demanda de treball altament qualificat dels països 

desenvolupats amb l‟oferta provinent dels països 

en vies de desenvolupament. No serà un repte 

fàcil, tenint en compte que els països en vies de 

desenvolupament  també necessitaran cobrir la 

demanda de treball que apareixerà amb el seu 

creixement econòmic. 

Font: ManpowerFont: OECD & Roland Berger



INFORME DE MEGATENDENCIES

MEGATENDÈNCIES

SOCIALS



L’INDIVIDU AL CENTRE DE TOT
La manera com els individus es perceben a ells mateixos i a 

la resta del món ha canviat. Els individus apoderats 

assumiran nous rols de pes, tant dins la societat com dins 

l‟empresa. Les seves demandes principals són molt clares: 

Transparència i Participació. 

TRANSPARÈNCIA
El consumidor se sentirà atret per aquelles que no només 

tinguin una valors que s'alineen amb els seus, sinó que a 

més facin l‟esforç de mostrar-ho, ja sigui facilitant informació 

o mitjançant envasos que permetin veure el producte.

PARTICIPACIÓ
De la mateixa manera, els ciutadans volen satisfer la seva

necessitat d‟expressar-se i de participar. Per tant, valoraran 

aquelles empreses que els deixin participar com a 

treballadors i com a consumidors, ja sigui mitjançant la 

interacció en xarxes socials o la participació en el procés

productiu. 

SOSTENIBILITAT
L‟arribada de la Quarta Revolució Industrial canviarà la 

natura de les feines i de les habilitats necessàries per 

realitzar-les. L‟adaptació al canvi serà clau per afrontar 

aquesta nova etapa.
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L’INDIVIDU AL 

CENTRE DE TOT

• De la mateixa manera, les exigències de transparència 

als governs, i d‟augment de la democratització dels 

sistemes polítics són fenòmens estesos arreu del món. 

• Finalment, en el consum l‟individu busca un tracte 

directe i personal amb l‟empresa, s‟assegura de 

mostrar-li la seva experiència (tant si ha estat 

satisfactòria com si no) a través de la interacció en 

xarxes socials i demanda participar en el procés de 

creació del producte. 

INFORME DE MEGATENDENCIES

Població mundial alfabetitzada (verd) 

en relació a la població analfabeta (vermell)

Font: We are social

• La posició del consumidor en vers 

l‟empresa ha canviat, de la mateixa 

manera que la del ciutadà en vers 

el món també ho ha fet. Tant el 

consumidor com el ciutadà tenen 

un perfil hedonista, exigent, 

inconformista i connectat a els 

dispositius mòbils i les xarxes 

socials que li ofereixen 

mecanismes per informar-se, 

interactuar i expressar-se.

• Ens trobem davant d‟una societat més formada, on la 

taxa d‟alfabetització global és del 84%, l‟estatus de la 

dona augmenta (tot i que encara queda camí per 

recórrer) i milions d‟individus surten de la pobresa. 

Dins aquest context, el ciutadà busca apoderar-se en 

tots els àmbits de la seva vida. 

• Aquest fenomen apareix dins el món de l‟empresa, on 

els treballadors busquen ser informats i tenir un paper 

decisiu i participar en la decisions que marquin el camí 

que prendrà el negoci.



TRANSPARÈNCIA

INFORME DE MEGATENDENCIES

El ciutadà valora la honestedat i el fàcil accés a la informació:

• Empreses i governs proactius a l‟hora ensenyar els esforços que fan per deixar

una impremta positiva al món i a les persones.

• En cas contrari, es generen sospites i desconfiança.

• És evident que això són expectatives molt altes, però les empreses que 

no ho entenguin com una prioritat perdran un segment de mercat 

important.

• La transparència també es tradueix a la forma de presentar els 

productes, els envasos i els serveis, afavorint sempre la fàcil 

comprensió del que s‟està comprant.

Campanya de Panera sobre l’eliminació de conservants artificials

Font: Panera

Campanya de transparència de Southwest

Font: Southwest Airlines
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• El concepte de la Participació és fruit de la creixent 

necessitat dels ciutadans per expressar-se i no limitar-

se exclusivament a un rol passiu en pel què fa les 

seves interaccions amb les empreses i els governs. 

Els ciutadans demanden una democràcia més 

participativa, i els consumidors prenen un rol actiu en 

vers l‟empresa. 

• Tot i que els governs i les empreses en són 

conscients,  encara els queda temps per ajustar-se a 

aquesta nova realitat. En el cas dels governs, la 

demanda de participació ciutadana apareix en forma 

de la demanda de més democràcia. 

• La participació també té lloc a les empreses on la 

vertebració de models que fomentin la participació del 

les persones a l‟empresa  és un element de 

democratització que fomenta la cohesió social i es 

vincula a la millora empresarial.



SOSTENIBILITAT
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• En altres paraules, la sostenibilitat és 

la capacitat de prendre decisions 

responsables sobre problemes 

presents, sense comprometre les 

generacions del futur. 

• La sostenibilitat només es pot entendre

dins un marc de conceptes interconnectats i 

de pensament global. Per tant, la 

sostenibilitat s‟ha de considerar des de el 

punt de vista dels negocis, dels governs i del 

medi ambient. 

• La sostenibilitat ha canviat la manera com es percep el món al 

segle XXI, integrant conceptes que durant el segle anterior en 

consideraven sempre de forma individual. Ja no es pot celebrar 

una economia forta sense tenir en compte les conseqüències que 

això pot suposar per al medi ambient, ni es poden dur a terme 

determinades polítiques mediambientals sense considerar quines 

conseqüències tindran sobre la societat i l‟economia.



FONTS

MEGA TENDÈNCIES DEMOGRÀFIQUES

UNITED NATIONSWORLDPOPULATIONPROSPECT: THE 2015 REVISION

UNITED NATIONSWORLDURBANIZATIONPROSPECT: THE 2015 REVISION

UNITED NATIONSKEYFINDINGS: THE 2015 REVISION

KPMG: THEFUTURE STATE 2030: THE GLOBAL MEGATRENDSSHAPINGGOVERNMENTS

GLOBAL INTERNATIONAL MIGRATIONFLOWS

UNITED NATIONSPOPULATIONDIVISION: INTERNATIONAL MIGRATIONFLOWS: TO ANDFROMSELECTED COUNTRIES

UNITED NATIONSWORLDURBANIZATIONPROSPECTS: THE 2014 REVISION

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: THE 2015 MIGRATION REPORT.

FROST& SULLIVAN: WORLDS TOP GLOBAL MEGATRENDS TO 2025 ANDIMPLICATIONS TO BUSINESS, SOCIETY, AND CULTURES

POPULATIONPYRAMID.NET
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MEGATENDÈNCIES GEOPOLÍTIQUES

EXXONMOBIL: PERSPECTIVES ON CLIMATE CHANGE 

THE WORLD BANK: ECONOMICS OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 

OECD: ENVIRONMENTAL OUTLOOK TO 2050 

IEA (International Energy Agency) 

EIA (Energy Information Administration) 

FAO

OXFORD ECONOMICS 

ETF DATABASE
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MEGATENDÈNCIES TECNOLÒGIQUES

ROLAND BERGER: THE DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE

DFKI (German Research Centre of Artifitial Intelligence)

PWC INDUSTRY 4.0: BUILDING THE DIGITAL ENTERPRISE 

CISCO NETWORK INDEX

IDC: WORLDWIDE SEMIANNUAL BIG DATA ANALYSIS
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DELOITTE: THE RISE OF MASS PERSONALIZATION 

PWC: THE SHARING ECONOMY 

WORLD ECONOMIC FORUM: THE FUTURE OF JOBS 

MANPOWER

OECD

BRITISH COUNCIL
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OUR WORLD IN DATA 

GLOBAL WEB INDEX

WE ARE SOCIAL 

IUCN: THE FUTURE OF SUSTAINABILIY 
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Aquest és un informe de 

L’OBSERVATORI SOCIOECONÓMIC D’OSONA 

en el marc del projecte Trend Lab del pla d‟execució

“Osona+: La fàbrica d’impuls a la innovació”. 


