Ett Bredare Perspektiv: Länderna utanför OECD-området

Primary energy consump�on

Länder utanför OECD är stora
producenter av mat, men
lider även av undernäring.
Globaliseringen har lett
till nya framväxande
konsumtionstrender: Afrika vill
ha ris från Asien och Europa vill
ha avokado från Mexiko.

Andel av befolkning över 60 år i olika
länder 2012
Källa: http://www.un.org/

+30% av befolkningen är över 60 år

Livsmedelssäkerhet

75 %
Städer
Ci�es

Befolkningen i länderna utanför OECD växer snabbare
än i OECD-länderna. De 20 snabbast växande
städerna ligger alla utanför OECD och därför kommer
troligtvis fortsätta öka delvis på grund av de växande
ekonomierna utanför OECD.

Resten
avof
världen
The rest
the world

Primärenergikonsumtion

Livsmedelssäkerhet år 2013

10-29% av befolkningen är över 60 år
-10% av befolkningen är över 60 år

Ökad energikonsumtion

Källa: http://www.oecd.org/

Källa: http://www.fao.org/

Föroreningar

2012
Miljoner

Stigande havsnivåer
Befolkning per land (antal
invånare) år 2016

Åldrande befolkning

De mest utsatta länderna har stora befolkningar och framförallt längsmed kusten. De fattigaste
länderna har färre regleringar gällande översvämningar och får därför betala ett högt pris.

Källa: http://www.ourworldindata.org/

Befolkningen åldras i de flesta BRICSländer (Brasilien, Ryssland, Indien,
Kina och Sydafrika). Situationen
är en annan i de minst utvecklade
länderna, där befolkningen förväntas
förbli ung till år 2100.

Växande befolkning

Städer med de 10
högsta kostnaderna för
översvämningar år 2050

Världsbefolkningen ökar på grund av demografiska förändringar i BRICS-länderna.

2050

Klimatets orättvisa:
de som orsakar minst
miljöpåverkan är de
som drabbas mest av
dess effekter.

Källa: http://www.climatedesk.org/

Minst utvecklade
länder

Demografi

Miljöhot

Säkerhetsindex för klimatförändringar 2011
Källa: http://www.maplecroft.com/

Vattenstress

BRICS
OECD

Föroreningarnas marknad: migration av
avfall från OECD-länderna till länderna
utanför OECD.

Värdsbefolkning i respektive
område sedan 1750 (miljarder)

Förlorad biodiversitet

Källa: http://www.worldbank.org/

Ökad urbanisering

Länderna utanför OECD

Andel av befolkningen som bor i urbana områden i varje land

Källa: http://www.unhcr.org/

När regleringar blir starkare
i OECD-länderna blir
det lättare att använda
resurserna i länder med
färre miljöskyddslagar.

Länderna utanför OECD är de 158 länder som inte är medlemmar av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (the Organisation for Economic Co-operation and Development), vars uppdrag är att främja politik som
ökar den ekonomiska och sociala välfärden bland människor i hela världen.
Därför gör organisationen skillnad på de beslutsfattande och de som påverkas
av den globala ekonomiska politiken. Åtskillnaden mellan länder i och utanför
OECD gör det möjligt att visa olika trender mellan dem.

Källa: http://www.unhcr.org/

Ökande migration

Världens vattenkonflikter

Bidragande orsaker till vattenstress
är att kvantiteten av tillgängligt
Källa: http://www.popsci.com/
vatten förändras på grund av
miljöförändringar, förändrad
The World in 2050
vattenkvalitet på grund av
föroreningar
samt konflikten
The model projections highlight
a likely moderation
in growth ratesöver
after 2020
Figure 2 shows projected average
annual
real
GDP
growth
rates
for the BRICs, the US, the UK, the EU and the
tillgång
till
vatten.
world over the period to 2020 and in the following three decades. Our model suggests that growth in emerging
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sixth largest R&D spender in the world. India also is likely
to surpass both South Korea (# 5) and Germany (# 4) in
terms of total R&D investments by 2018.

Förbättrad utbildning

China, as well, despite its economic slowdown this past
year that disrupted the world economy (to ‘only’ 6.8%-7%
GDP growth in 2015, down from 8% or more in previous
years) has a well-documented program for R&D investments (Five Year Plans) that will sustain its R&D dominance and continue to outpace other countries (including
the U.S.) for the foreseeable future. It’s ‘Thirteen-Five’
(Thirteenth Five-Year Plan 2016-2020) continues its 7% annual GDP growth targets. China is expected to surpass the
U.S. in total annual R&D spending by 2026 and continue to
widen the gap beyond that point in time.

Källa: http://www.oecd.org/

Ökande ojämlikheter

Created by sevgenjory
from the Noun Project

Created by sevgenjory
from the Noun Project

Många av de länder som
fortfarande är offline ligger
utanför OECD-området:
de kan inte hitta innehåll
på sitt eget språk, och
har mindre vetskap om
fördelarna med internet.

60 % av världens befolkning är fortfarande offline
Källa: http://www.technologyatwork.itcilo.org/

Förbättrad sjukvård
Sjukvården förbättras i hela världen, de
flesta dödliga sjukdomarna minskar. Enskilda
organisationers handlingar samt statlig
medvetenhet hjälper situationen. De minst
utvecklade länderna är dock fortfarande de som
drabbas värst av dålig sjukvård.

Könsklyftan bland de som går grundskolan minskar år 2016

For 2015 and 2016, R&D investments in the U.S. continue
a series of trends started over the past five years. These in-

Barnadödlighet orsakad av de
vanligaste sjukdomarna år 2016
Källa: http://www.ourworldindata.org/

Despite these ‘drags’ on R&D support, the U.S. continues
to be the largest single country in R&D investments with
slightly more than a quarter of all global R&D spending.
These R&D programs are supported by industrial (66%),
federal government (25%) and academic/non-profit (7%)
investments.
There are substantial changes that are being seen in the
character of the U.S.’s industrial R&D makeup. Life science
R&D, for more than ten years, has been the largest sector in
the industrial technology arena. For 2016, many of the large
players in this sector—Novartis, Pfizer, Merck, Sanofi, Astra
Zeneca, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb and
more (not all are U.S.-based, but most have large U.S. instal-

Årliga spenderingar på
forskning och utveckling
i angivet land

Ökande ojämlikheter kan orsaka politisk instabilitet och
polarisering, kan ha en negativ påverkan på ekonomisk
tillväxt, samt leda till migration när männniskor inser att
de har bättre möjligheter någon annanstans.

Sociala
transformationer
Läs- och
skrivkunnigheten i
världen år 2012

U.S. R&D Dominance

clude restrictions on total federal government spending on
R&D, the resultant decline in federal government support
of academic R&D investments (and their struggles to compensate), and the slow increase in industrial R&D spending
(and its share of the total R&D “pie”).

Source: IRI, R&D Magazine, International Monetary Fund, World Bank, CIA Fact Book, OECDD

Utbildningskvaliteten ökar runtom i världen, detta
tack vare internationell hjälp och bättre bistånd
framförallt från OECD-länder.
Vi noterar även att könsklyftan minskar även i de
minst utvecklade länderna.

Källa: http://www.ourworldindata.org/

Average annual % change in
real GDP

2016 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST

2012

Källa: http://www.iri.org/

Digitalisering
Globalisering, urbanisering
och förändringar i
kommunikationsvanor ger
upphov till den ny eran av
digitalisering i länderna
utanför OECD-området och
ökar därför möjligheterna
för multidisciplinär
forskning, vilket skapar nya
affärsmöjligheter och leder till
ökad kunskap.
Figure 13: The growth of the network connected devices
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Teknologisk
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Källa: http://www.worldwildfire.org/
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Of course, any such long-term growth projections are subject to many uncertainties. In Section 3.4 of the
Källa:
report, for example, we consider an alternative downside scenario where
globalhttp://www.pwc.com/
growth could average around
0.7% per annum lower, leading to global GDP by 2050 being around 22% lower than in our main projections.
This reflects less favourable assumptions on technological progress, investment levels and catch-up rates for
emerging economies, although of course there could also be upside possibilities that would push global growth
above our baseline projections.

Source: Economist Intelligence Unit

BNP i olika delar av världen 2016
(procentuell ökning från året innan)
Källa: http://www.eiu.com/

1.3. Implications for business strategy
Our analysis has a number of high level messages for businesses considering how to develop their global
strategies, although all of these would need careful tailoring to individual circumstances. Our Growth Markets
Centre has also developed a detailed toolkit to help companies address these and related strategic issues6.

Växande global ekonomi

First, it will be difficult to sustain the growth rates of the 2000 to 2012 period in the E7 and other major
emerging markets, given the combination of economic bottlenecks and institutional deficiencies. This is backed
up by the detailed analysis in this report. Managers need to understand the political, legal and regulatory risks
and have procedures in place to avoid or at least mitigate them as they arise. They also need to understand the
dynamics of emerging consumer markets that are becoming increasingly mature, sophisticated and digitally
savvy.

Ekonomisk
utveckling

Five Megatrends And Their Implications for Global Defense & Security

På grund av drivkrafterna globalisering och
urbanisering, sker en stadig ökning av den
globala ekonomin i länderna utanför OECDområdet. Den västliga dominansen tonas ned
och ger plats för multipolariserad ekonomiska
förhållanden som ger upphov till nya
framväxande affärer.

Second, emerging markets vary greatly in their institutional strengths and weaknesses and need to be assessed
in a nuanced way. There could also be major differences in institutional strengths between industry sectors
within countries. Deep local knowledge that is updated in real time is critical here to manage businesses
successfully in an emerging market environment. Having the right local partners to navigate you through local

L. Pritchett and L.H. Summers, ‘Asiaphoria Meets Regression to the Mean’, NBER, October 2014: http://www.nber.org/papers/w20573

As discussed further in Section 4.2 below and on our Growth Markets Centre website at: http://www.pwc.com/gx/en/growth-marketscentre/index.jhtml

6

Tourism with GDP
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Will the shift in global economic power continue?

Turism

Källa: http://blogs.worldbank.org/opendata/internationaltourism-data-top-destinations-number-arrivals-and-more
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GDP per capita growth
(annual %)
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Travel with Transport (worldwide)

Källa: http://www.cisco.com/

2.6

Middle East
/ N. Africa

1%

Andel av internationell turism (procent) 2012

1.84

(including
Russia)

5%

3.5E+09

0.08

E. Europe

N. America

6%

4E+09

Ökningen av uppkopplade
enheter 2011

2.6

2.3

7%

2014 - 2020

5

Along with the growth and size of the
emerging markets, it’s important to
appreciate the interconnectivity of the
trade and investment flows between
them, which are growing much faster
than the traditional routes from
developed-to-emerging and developedto-developed countries. China is also
expanding its economic presence in the
West to include resource investments in
Africa and North Sea.

Figure 1: World GDP: 2016 forecast, % increase on a year earlier

Runtom i världen märks det tydligt att andelen av
befolkningen som reser växer, med ökade inkomster
och transportutveckling. Samtidigt stimulerar turism en
ekonomisk utveckling. Anmärkningsvärt är att andelen
resande bland låg- och medelinkomsttagare ökar.

More
connected
devices than
people

A realignment of global economic and
business activity is transitioning BRIC
and other growth countries from centers
of labor and production to consumptionoriented economies. As they become
exporters of capital, talent, and
innovation, the direction of capital
flows is being adjusted.

Avskogning i Brasilien för export

Size of the circles reflects the relative amount of annual R&D spending by the indicated country.
Note the regional grouping of countries by the color of the balls.

World
population

Connected
devices
per person

The focus of global growth has shifted.
Western economic dominance is a
relatively recent historical phenomenon
that is waning, and the developments
we see are essentially a rebalancing of
the global economies.

Figure 2: Projected growth profiles for major economies – Regression to the mean

De viktigaste migrationsvägarna under de senaste 20 åren
Källa: http://www.unhcr.org/

Naturresurser i länder
utanför OECD används
som ett “varuhus för
naturresurser”.

economies, particularly China but also to a lesser degree India, could moderate after 2020 as they mature. In
general, as is consistent with the findings of recent academic research by Larry Summers and Lant Pritchett 5,
our projections shows a tendency for growth rates to ‘regress to the mean’ in the long run. Brazil and Russia
show a slightly different pattern since short-term problems give them scope to improve in the 2020s, but they
too see their growth rates revert back towards the advanced economy norm of around 2% in the longer run.

population number

Trend av global förträngning 2016
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