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7 FORZAS QUE VAN CAMBIAR O FUTURO DA ECONOMÍA 

1. A invasión dos xigantes tecnolóxicos 

Por décadas as empresas líderes a nivel 

mundial tiñan un foco industrial de produción 

en serie a gran escala ou extracción e 

procesamento de recursos naturais. 

É o caso de firmas como Ford, General 

Electric, Exxon ou  Mobil. 

Co tempo, ingresaron ao  top ten das 

empresas con maior valor de mercado 

compañías dedicadas ás finanzas, 

telecomunicacións ou á vendas de produtos do 

sector  retail (venta ao detalle ou minorista) 

Pero actualmente a tecnoloxía e o comercio uníronse de tal maneira que a información pasou a ser máis 

valiosa que os activos físicos. 

O cambio de paradigma acelerouse a tal velocidade que no últimos cinco anos a lista das maiores empresas 

que  transan en bolsa cambiou radicalmente, tal como móstrao este gráfico.  

As 5 maiores empresas según o seu valor de mercado en Bolsa 
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2. Aumento na velocidade do crecemento chinés 

Aínda que non é algo novo, o que chama a atención é a velocidade coa que avanzan a economía e o 

desenvolvemento tecnolóxico chinés. 

Actualmente China ten cidades cuxa produtividade económica é maior que a de países enteiros. 

De feito, o país conta con máis de cen cidades que teñen máis dun millón de habitantes. Elas 

desenvolvéronse sobre a base da creación de fábricas, a extracción de recursos naturais ou o manexo de datos. 

Un exemplo é o desenvolvemento que viviron cidades ao redor do río  Yangtze, onde se sitúan  Shanghái,  

Suzhou,  Hangzhou,  Wuxi,  Nantong,  Ningbo,  Nanjing e  Changzhou, que no seu conxunto teñen un Produto Interno 

Bruto (PIB) de  US$2,6 billóns, superior ao de Italia. 

Por agora, cálculos indican que entre 2017 e 2019, China será a economía coa maior velocidade de 

crecemento (35.2%) e que ao redor do ano 2030, superará a Estados Unidos como a primeira economía do mundo. 

Porcentaxe do crecemento global estimado 2017 - 2019 
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3. O ascenso das  megaciudade 

Nas próximas décadas o crecemento poboacional das cidades transformará a economía global. 

As proxeccións apuntan a que os países occidentais e China verán unha estabilización das taxas de 

natalidade, mentres que os países africanos e os do resto de Asia experimentarán un boom demográfico e unha 

veloz urbanización. 

Este fenómeno, moi estudado, é coñecido como o ascenso das  megaciudades. 

Cara ao final deste século, África terá polo menos 13  megaciudades cun tamaño maior que Nova York. 

As 20 cidades máis grandes do mundo según a súa poboación para 2050 

 

4. A alza do endebedamento 

Calcúlase que no mundo hai unha débeda acumulada superior aos  US$240 billóns, dos cales,  US$63 billóns 

son debidos por gobernos. 

Estados Unidos, Europa e algunhas economías emerxentes aumentaron nos últimos anos o seu nivel de 

endebedamento, aproveitando o ciclo de baixas taxas de interese. 

Recentemente EE. UU. aumentou o seu nivel de débeda, mentres que o déficit fiscal do país segue crecendo 

aceleradamente. 

Como porcentaxe do Produto Interno Bruto (PIB), Xapón ten unha débeda de 253%; Estados Unidos de 

105%; España de 98%, Reino Unido de 85%, Brasil de 74% e México de 46%, por nomear algúns exemplos. 
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E a nivel global, os países que máis débeda 

acumulan respecto aos demais son Estados Unidos, Xapón e 

China. 

 

 

 

Porcentaxe da débeda mundial 

 

5. A velocidade do cambio tecnolóxico 

Grandes innovacións tecnolóxicas na historia moderna foron, por 

exemplo, a creación da electricidade, o teléfono, o auto ou o avión. 

A masificación destes produtos demorou, nalgúns casos, varias décadas, considerando o tempo transcorrido 

entre o primeiro prototipo e unha adopción ampla do produto por parte dos consumidores. 

Calcúlase que no caso do auto foron preto de seis décadas; do teléfono, cinco; e das tarxetas de crédito, 

máis de 20 anos. 

Hoxe con todo, o tempo en que o mercado adopta unha nova tecnoloxía 

pode ser de apenas uns meses. 

6. Barreiras comerciais  

Despois da Segunda Guerra Mundial, o mundo tendeu a eliminar 

progresivamente as barreiras comerciais entre países. 

Con todo, esa tendencia foi recentemente desafiada por países como Estados Unidos que, en 2018, 

aplicoulle aranceis a varios produtos chineses, desatando unha millonaria guerra comercial entre Washington e 

Pequín. 

A dúbida neste sentido é se o mundo seguirá avanzando cara ao libre comercio ou se xurdirán novas regras 

do xogo nas relacións comerciais entre países, un fenómeno que o libro describe como o "paradoxo comercial". 

7. A revolución verde 

O uso crecente de enerxías renovables acelerouse nos últimos anos, 

na medida en que os custos de produción diminúen e as tecnoloxías 

avanzan. Algunhas proxeccións indican que en dúas décadas, a enerxía solar 

e eólica ocuparán case a metade da capacidade eléctrica instalada no 

mundo. Outras sinalan que para o ano 2047 haberá uns 1.000 millóns de autos eléctricos transitando polo mundo. 

E o investimento en enerxías máis limpas a nivel global podería chegar aos  US$10,2 billóns no ano 2040, de 

acordo ás cifras presentadas polo libro. 


