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CONTEXT: MACROTENDÈNCIES ACCELERADES PER LA COVID-19

La pandèmia ha accelerat la implantació d'algunes tendències que ja s’anaven anunciant en els últims anys, previs al 2020.

1. Canvis en el comportament del consumidor

En una enquesta realitzada per McKinsey a consumidors de 13 països, almenys
dos terços dels consumidors afirmen que han provat noves maneres de
comprar. I en els tretze, un 65% o més diuen que la seva intenció és continuar
fent-ho. Això implica que, les marques que encara no han trobat la manera
d'arribar als consumidors per nous mitjans, principalment venda en línia, han
de posar-se al dia ràpidament o quedaran obsoletes per sempre.

2. El futur del treball

Abans de la crisi de la Covid-19, la idea del treball a distància estava a l'aire,
però avançava lentament. Tanmateix, la pandèmia va provocar que desenes de
milions de persones comencessin a treballar des de casa, pràcticament d’un
dia per l’altre, en una àmplia gamma de sectors. El McKinsey Global Institute
estima que més del 20% de la força laboral mundial podria treballar fora de
l'oficina la major part del temps i continuar sent igual d'efectiva.

Font: McKinsey

https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond/es-es
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3. La revolució biofarmacèutica es consolida

La pandèmia podria ser la plataforma de llançament d'una acceleració massiva
del ritme de la innovació mèdica, en la qual la biologia farà nou ús de la
tecnologia. No només va ser possible descobrir la seqüència del genoma de la
Covid-19 en unes poques setmanes i no mesos, sinó que la vacuna es va
desenvolupar en menys d'un any. Un assoliment sorprenent si tenim en
compte que el desenvolupament normal d'una vacuna moltes vegades ha
comportat una dècada.

4. Les cadenes de subministrament es reequilibren i canvien

La pandèmia de la Covid-19 va revelar vulnerabilitats en les complexes i
complicades cadenes de subministrament de moltes empreses. Quan un sol país,
o fins i tot una sola fàbrica, tanca operacions, la falta de components essencials
acaba amb la producció. S'estima que, fins a un quart de les exportacions globals
de béns, 4,5 bilions de dòlars USD, poden canviar en arribar el 2025.
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A escala global existeixen diverses tendències que tenen impacte en l'àmbit nacional i local.

Font: Unión Europea

1. Sostenibilitat i canvi climàtic

A tot el món es reconeixen cada vegada més els costos derivats de la
contaminació, i els beneficis de la sostenibilitat ambiental. La Xina, alguns dels
països del Golf Pèrsic i l'Índia estan invertint en energia neta a una escala que
hauria semblat improbable fa fins i tot una dècada. Europa, incloent-hi el
Regne Unit, està unida en la missió d'abordar el canvi climàtic. Els Estats Units
estan fent una transició per allunyar-se del carbó i estan innovant en una
àmplia gamma de tecnologies netes, com bateries, nous mètodes de captura
de carboni i vehicles elèctrics

Font: Naciones Unidas

2. Fluxos Migratoris

Segons l'estimació més recent de les Nacions Unides, l’any 2020 hi havia en el
món aproximadament 281 milions de migrants internacionals, una xifra
equivalent al 3,6% de la població mundial. Aquesta xifra és superior en 128
milions a la xifra de 1990 i triplica amb escreix la de 1970. Globalment, el
nombre estimat de migrants internacionals ha augmentat en les últimes cinc
dècades. Segons les Nacions Unides, es preveu que, als països d'ingressos alts,
la migració neta representi el 82% del creixement demogràfic per a 2050.

El nombre de migrants 
internacionals ha augmentat a 
totes les regions de les Nacions 
Unides, però ho ha fet en major 
grau a Europa i Àsia que en 
altres regions.
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https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=ES
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3. Desigualtats socials i generacionals

Segons les tendències actuals, per a l’any 2030 les desigualtats entre els Estats
membres de la Unió Europea no s'hauran reduït en molts casos. Dins dels
mateixos Estats membres, les desigualtats socioeconòmiques creixeran i
apareixeran dues bretxes especialment significatives: una bretxa generacional i
una bretxa educativa. En general, els més afectats per l'augment de les
desigualtats a Europa seran els membres vulnerables de la societat: els joves,
les dones, els treballadors al final de la seva vida professional i els immigrants.

Font: ESPAS UE

4. Increment de les revoltes socials

En els últims anys el món ha viscut un increment de les revoltes socials, a
conseqüència de la desigualtat. A escala internacional creixen les veus de
sectors organitzats del món sindical, ambiental, indígena, estudiantil i
feminista. L’esclat social d'octubre de 2019 a Xile, la revolta ciutadana
colombiana iniciada amb un atur nacional el 21 de novembre del 2019, les
protestes al Perú de 2020 després de la destitució del president Martín
Vizcarra, el moviment Me Too o el moviment de les armilles grogues iniciat a
França el 2018 en són alguns exemples.

FRANÇA

PERÚ

COLÒMBIA

XILE

Treballadors en risc de pobresa
Dades en percentatge
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http://publications.europa.eu/resource/cellar/2eeb9551-0346-4ed5-8a4d-1ee47d212965.0004.01/DOC_1
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5. Creixement del mercat asiàtic

Àsia és, cada vegada més, el centre de l'economia mundial. Per a 2040, la
regió podria representar més de la meitat del PIB mundial i al voltant del 40%
del consum mundial. Els fluxos transfronterers globals s'estan desplaçant cap
a Àsia en set de les vuit dimensions: comerç, capital, persones, coneixement,
transport, cultura, recursos i medi ambient. L'únic flux que ha disminuït és el
de residus (medi ambient).

Font: ESPAS UE

6. Envelliment de la població mundial

En el període fins a 2030, la demografia mundial continuarà patint
alteracions sota els efectes de l'augment de l'esperança de vida, la reducció
de la fertilitat i els majors nivells d'educació. Aquests factors modificaran els
fonaments estructurals de l'economia mundial: una població mundial
envellida podria tenir un important impacte en les economies
desenvolupades i emergents. Amb una mitjana d'edat de 44 anys, Europa
serà la regió «més vella», més del doble de la mitjana d'edat de 21 anys de
l'Àfrica Subsahariana. Les persones majors de 65 anys representaran prop del
23% de la població de la Unió Europea, enfront del 16% actual (Eurostat,
2013).

En 2050 hi haurà més ancians que nens menors de 15 anys
En milions de persones

Persones de més de 60 anys
Nens de menys de 15
Nens de menys de 5
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http://publications.europa.eu/resource/cellar/2eeb9551-0346-4ed5-8a4d-1ee47d212965.0004.01/DOC_1
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7. Escassa disponibilitat de matèria primera

Diversos materials com el plàstic, el cartró, l’acer o la fusta han pujat de preu
significativament i moltes empreses estan tenint problemes d’abastiment
d’aquests materials amb llargs temps d’espera. Per agreujar la situació, la
manca de xips d’electrònica fa que moltes plantes de producció industrials
hagin hagut de reduir la producció, i fins i tot, paralitzar-la. Sectors com
l’automòbil, l’aeronàutica i la construcció estan patint aquesta escassetat de
matèries primeres.

8. Increment del preu de l’electricitat

El notable augment del preu de la llum té conseqüències molt negatives per a la
indústria, especialment per a aquelles electro-intensives i que són molt sensibles
al preu de l’electricitat. Els sectors químic i metal·lúrgic depenen molt del preu de
l’energia ja que l’energia suposa un 60% dels costos totals de les companyies
d’aquests sectors. Davant d’aquesta situació s’espera que el govern estatal prengui
mesures durant els següents mesos per tal d’evitar la fugida d’empreses a altres
territoris amb preus més competitius (com Alemanya, França o Itàlia).
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