
Rozwój nowoczesnych technologii 
zmienia sposoby pracy i zaangażowanie 
pracowników

Prawie 50% przedsiębiorców na świecie 
jest między 25 a 44 rokiem życia. 
Największą przedsiębiorczość 
wykazują między 25 a 34 rokiem życia. 
57% chińskich przedsiębiorców ma od 
25 do 34 lat. 

Coraz więcej młodych 
przedsiębiorców 

Coraz więcej przedsiębiorczych 
kobiet

Kraje rozwijające się nadal będą 
zwiększać swój udział napływu 
i odpływu kapitału

Globalne miasta zwiększą siłę ekonomiczną i dostatek1,2 mld wzrost liczby mieszkańców globu przed 2030 r.

W ciągu najbliższych 20 lat świat będzie zmieniać 
sześć megatrendów

Przed 2020 rokiem, ponad 50% pracowników 
reprezentowanych będzie przez Pokolenie Y 
i Z – osób, które dorastały wraz z rozwojem 
technologii cyfrowych. 
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Obecnie około 126 
milionów kobiet w 67 
gospodarkach na świecie 
ma swój biznes.
 

Przynajmniej 48 milionów 
kobiet będących 
przedsiębiorcami i 64 
miliony kobiet będących 
właścicielkami firm 
zatrudnia innych 
pracowników. 

Przed 2030 rokiem, kraje szybko 
rozwijające się stanowić będą 47% 
globalnego napływu kapitału, 
w porównaniu do 23% z 2010 roku. 

staną się największymi 
inwestorami na świecie. 

Chiny i Indie

750 największych miast na 
świecie generuje 57% 
globalnego PKB. Przed 
2030 rokiem będzie to już 
61%. 

750 największych miast

Wzrost globalnego PKB

Przed 2030 rokiem, 750 
największych miast świata 
zyska dodatkowych 220 
milionów konsumentów 
z klasy średniej, co będzie 
stanowić 60% ogółu wydatków 
globalnych, w tym 88% 
wzrostu wydatków na produkty 
inne niż istotne. 

220 milionów 
konsumentów
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ld wzrost liczby mieszkańców globu przed 2030 r.

Większość zapotrzebowania 
będzie z Chin, Indii i Bliskiego 
Wschodu. 

Zwiększone 
zapotrzebowanie 
na surowce 
i zasoby 
naturalne przed 
2035 rokiem 

33% 

potrzeba na zwiększenie 
rocznych wydatków na 
efektywność energetyczną do 
roku 2035.

US$420mld 

Wszystkie kraje na świecie borykają 
się z rosnącymi wydatkami na służbę 
zdrowia 

Dzięki nowoczesnym technologiom 
dbanie o zdrowie i jego kontrola staje się 
codziennością

USA — udział wydatków na opiekę  
zdrowotną w PKB wzrośnie z 17% w 
roku 2012 do 23% w roku 2023. 

Europa — 13% dorosłych osób we 
Francji i 6% w Wielkiej Brytanii ma 
poważne problemy z opłaceniem 
rachunków medycznych.

Indie — koszty służby zdrowia są 
głównym powodem rosnącej biedy.

Ponad 

20 000 dostępnych 
zdrowotnych aplikacji na 
smartfony – a będzie jeszcze więcej

Megatrendy


