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GLOBÁLNÍ TRENDY A MEGATRENDY  
Megatrendy: transformační procesy, které překračují hranice a přímo, v dlouhodobém horizontu, ovlivňují naše 

myšlení, plány ale i řízení. 

 

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY 
Společně s migrací celosvětové kupní síly do rozvíjejících se ekonomik, bude nadcházející desetiletí ve znamení 

prudkého růstu populace v některých zemích a naopak poklesu v ostatních. Tyto odlišné tendence budou mít 

dalekosáhlé dopady, počínaje rostoucím tlakem na dodávky kritických zdrojů a konče rozsáhlou změnou v 

aspiraci lidí. 

Jádrem těchto vlivů je stárnutí světové populace. Po celém světě roste průměrná délka života a nárůst podílu 

obyvatel starších 60 let bude pokračovat. Nicméně, v rámci tohoto celkového trendu, některé společnosti 

stárnou rychleji a naopak populace jiných zemí je mladá a rostoucí, a tedy slibuje stále větší pracovní sílu a 

spotřebitelské trhy. 

Obrázek: poměr světové populace starší 60 let 

Zdroj: Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/ 

Sociální a ekonomické důsledky těchto rozdílů 

jsou zásadní. Díky výpadku 360 milionů 

zaměstnanců v roce 2050 bude pro pracující 

populaci stále těžší „uživit“ neustále se rozšiřující 

řady důchodců. Naopak, rostoucí populace bude 

muset být krmena, usídlena, vzdělávána a 

zaměstnávána, jinak nebude udržen růst a 

soudržnost. V každém případě budou 

demografické změny pravděpodobně hlavní 

hybnou silou sociálních a ekonomických změn. 

 
POSUN GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ SÍLY  
V posledních několika letech se globální rovnováha ekonomické síly přesouvá z rozvinutých do rozvojových 

zemí. Pokračování tohoto trendu bude to mít stále větší dopad na to, kde vznikají pro firmy příležitosti k růstu - 

a na to, kde investovat a vydělávat. 

V roce 2009 byl celkový hrubý domácí produkt (HDP) zemí E7 (sedmi předních rozvíjejících se zemí) asi dvě 

třetiny ve srovnání se zeměmi G7. V roce 2050 bude situace úplně jiná, země E7 zvýší HDP na téměř 

dvojnásobek zemí G7 . 
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Obrázek: HDP zemí G7 a E7 v USD (parita kupní síly) 

Zdroj: Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/ 

Toto „přeskupení“ světového hospodářského 

řádu je bezprecedentní co do rychlosti a 

rozsahu. Změna spustí stejně dramatické 

přeskupení globální podnikatelské činnosti a 

kupní síly, které ovlivňují nejen HDP, ale i další 

aspekty, jako jsou populace, zásobování vodou 

nebo obchod. 

Změnu uvidíme nejen v růstu ekonomiky, ale 

také v přechodu z „center práce a výroby“ na 

společnosti zaměřené na spotřebitele. Právě 

ony se stanou vývozci kapitálu, talentu a 

inovací a posunou převažující směr globálního 

obchodu a investic - z dlouhotrvající osy „sever 

– jih“ na novou osu „jih – jih“. 

 
ZRYCHLUJÍCÍ SE URBANIZACE  
Dnes žije téměř polovina světové populace ve městech. Avšak podíváme –li se zpět o 60 let, v roce 1950 byl 

svět převážně venkovský a pouze 30 % lidí byli obyvatelé měst. Nicméně rychlá urbanizace, kterou jsme viděli v 

posledních desetiletích je jen začátek růstu. Do roku se 2030 podíl lidí žijících ve městech vzroste o dalších 60%. 

Obrázek: světová populace žijící ve městech 

Zdroj: Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/ 

Tempo urbanizace bude spolu s tempem 

růstu populace akcelerovat. Do roku 2030 

demografové očekávají, že městské 

populace budou růst nejrychleji v těch 

regionech, kde bude nejvyšší celkový 

přírůstek obyvatelstva a zároveň počet 

obyvatel měst je v současné době relativně 

nízký. To znamená, že rozvoj měst 

očekáváme v subsaharské Africe a v Asii - 

v regionech v odlišných fázích cesty k 

hospodářskému rozvoji. 

Postupující urbanizace přináší dominový efekt. Rozšíření městské populace - zejména v rozvíjejících se 

ekonomikách - budou vyžadovat rostoucí investice do městské infrastruktury. Rostoucí městská centra budou 

mít status „městských států“. A v některých případech může být nutné se znova zamyslet nad poskytováním 

veřejných prostředků na řešení otázek vyplývajících z urbanizace. 
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KLIMATICKÉ ZMĚNY A UBÝVÁNÍ ZDROJŮ  
Současné odhady naznačují, že světové emise uhlíku ze spalování fosilních paliv - uhlí , ropy a zemního plynu - 

se zvýší mezi dneškem a rokem 2030 o 16% a průměrná globální teplota se zvýší o 0,5 ° C až 1,5 ° C. 

Světová populace se bude i nadále rozšiřovat a může dosáhnout podle odhadů 8,3 miliardy do roku 2030, což 

přinese zvýšení globální poptávky po energii, vodě a jídle. Spolupůsobení rostoucích teplot a rychlého 

populačního růstu staví lidstvo před rozhodující okamžik v jeho historii. 

Obrázek: potřeby populace o velkosti 8,3 mld. v roce 2030 

Zdroj: Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/ 

Proč? Protože v mnoha částech světa budou 

dopady změny klimatu zahrnovat zvýšení 

extrémního počasí, stoupající hladiny moří a 

zostřující se nedostatek vody. A tyto účinky 

budou přinášet obtíže při pěstování plodin, 

chovu zvířat a lovu ryb stejným způsobem a 

na stejných místech jako doposud, a to 

v době, kdy přibývá úst, jež musí být 

nakrmena. Sladění těchto protichůdných tlaků 

bude vyžadovat obtížná rozhodnutí. 

Například, jak fosilní paliva docházejí, 

biopaliva nabízejí způsob, jak produkovat více 

energie s menším dopadem uhlíkové stopy. Oproti tomu máme k dispozici omezenou rozlohu půdy a vody - a ta 

bude naléhavě potřebné k produkci potravin.  

 

POKROKY V TECHNOLOGIÍCH  
Každou hodinu každého dne se otevírají nové možnosti pro podniky a jednotlivce, a to díky objevům od 

nanotechnologií až po robotiku. Přes tyto a další oblasti vytváří věčný tok nápadů a inovací stále silnější a 

účinnější technologie , jejichž potenciál využití je omezen pouze lidskou fantazií . 

Obrázek: Nárůst „internetizace“ 

Zdroj: Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/ 

Tento stálý inovační cyklus umožňuje celým 

odvětvím vyrůst téměř přes noc, což značně působí 

na velikost a kondici světových výrobních a high-

tech odvětvích a podniků. A kapitál tyto inovace 

sleduje, private equity investoři hledají nové 

možnosti financování po celém světě. 

V mnoha případech se vývoj různých technologií 

vzájemně posiluje. Například pokroky v 

nanotechnologiích pomohou zajistit masivní 

výpočetní výkon potřebný pro průlom v oblasti 

umělé inteligence. A stále více rozšířená mobilní 
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komunikace umožní přínosy inovací ve všech oblastech, které mají být dodány na dálku a na přání pro lidi na 

celém světě. 

 

Díky postupu technologií od výzkumných prototypů po aplikace v cenově dostupném spotřebním zboží a 

průmyslových procesech budou tyto generovat zlepšení v efektivitě a produktivitě, což může vyvolat silnou 

akceleraci ekonomického růstu ke konci příštího desetiletí. 

 
TRANSFORMACE MĚST  
Integrační snahy EU a pokračující globalizace vytváří “jednotný trh měst”. Ten představuje 1200 – 2000 

funkčních městských oblastí bojuje o vzácné a nedostatkové zdroje, jako jsou lidský kapitál, ekonomická a 

investiční aktivita a rozpočtové zdroje. 

Z pohledu prostředků pro rozvoj měst jsou a budou v budoucnu klíčové tyto faktory: 

1. Rozpočtová kázeň (Maastrichtská kritéria, tlak na snižování národních schodků rozpočtů) s těmito 

možnými důsledky: 

• Nižší rozpočty vládních institucí i samosprávných územních celků. 

• Slabší výdajové kapitoly měst. 

• Tlak na financování transformace městského prostoru bez zvyšování veřejného dluhu. 

2. Nižší ochota bankovního sektoru, finanční trhy nabízí méně zdrojů pro rozvojové projekty.  

3. Kolísání v rámci ekonomického cyklu, byli jsme svědky investičního „přehřátí“ a velkého „zmražení“ 

(ES, UK…)  

4. Snížení finanční hodnoty nemovitého majetku jako dopad ekonomického poklesu a “splasknutí 

bublin”, což má dopad na dopad na životaschopnost investic do městské infrastruktury.  

5. Nízká hodnota nemovitostí v okrajových oblastech a obtížná pozice privátních developerů. 

6. Přeskupení portfolia institucionálních investorů: 

• Konec éry baby-boomu, následný pokles mladé populace, následně je třeba zvážit objem 

pořizování nových nemovitostí ve prospěch správy stávajících. 

• Prodej majetku s malým rozvojovým potenciálem či nízkou průběžnou likviditou.  

• Roste atraktivita globálních rozvojových pólů.  

7. Stárnutí populace a dopad tohoto trendu na veřejné rozpočty (nižší HDP, vyšší důchodové výdaje). 
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8. Zvýšení mobility v kontextu integrace a globalizace:  

• Mladí  zaměstnání  

• Staří  kvalita života za peníze  

• Ženy  příležitosti 

• Studené  mírné podnebí  

• Východ  Západ  

• Sever  Jih  

• Vnitrozemí  pobřeží  

• Venkov  města  

• Centra   předměst 

 

 

9. Změna zdrojů růstu: 

 

Evropské státy a města částečně ztratily schopnost “řídit” transformaci a vývoj městských systémů, a to z 

tržních i institucionálních důvodu a ukazuje se, že spolupráce s privátním sektorem je tedy nezbytná, pokud lze 

spojit soukromý zisk s veřejným prospěchem. 

Při transformaci měst v póly růstu je zapotřebí zaměření na nevyužitý kapitál a potenciál. Dlouhodobě budou 

profitovat města s nízkými výdaji (amortizace, zastarávání, provozní výdaje) a ty, které naleznou nové 

způsoby financování městské obnovy, přičemž klíčové bude získávání externích investičních zdrojů.  

 

Při přípravě byla využita publikace PwC „Global Annual Review 2013, http://www.pwc.com/“a materiály Evropské investiční 

banky a Evropské komise 


