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Recuperació del PIB mundial en el tercer trimestre

Després d’una caiguda sense precedents en el primer semestre
de 2020, l’activitat econòmica es recuperà amb força en el
tercer trimestre. El repunt fou el resultat de la relaxació de les
mesures de contenció aplicades durant la primera onada de la
pandèmia i del suport prestat per les polítiques econòmiques.
En els Estats Units, el PIB va experimentar un creixement del
7’4% intertrimestral i l’atur va baixar de prop del 15% a l’abril fins
el 6’7 % a finals de novembre. L’augment al Regne Unit encara
va ser més intens, d’un 15’5% intertrimestral (després d’una
caiguda del 19’8% en el segon trimestre) i el Japó va avançar un
5’3%, després de tres trimestres consecutius de caigudes. Tot i
això, en cap d’aquests casos es va assolir el PIB anterior a la
pandèmia. La Xina, amb un creixement del 2’7% i Turquia , amb
un augment del 15’6% intertrimestral, són dos dels pocs països
que han aconseguit recuperar els nivells previs.

En moltes zones, l’aixecament de la majoria de les mesures de
contenció en el segon trimestre provocà un repunt de l’activitat
en els mesos d’estiu, amb una intensitat una mica superior a la
pronosticada. En canvi, els nous brots de la malaltia en el tram
final de l’any han portat noves restriccions a la mobilitat de les
persones i al funcionament d’algunes activitats econòmiques,
amb el resultat d’un impacte negatiu sobre l’evolució del PIB de
les principals regions.

Les perspectives de l’economia mundial en un futur pròxim
continuen depenent de l’evolució epidemiològica i de les
novetats de les diverses vacunes contra la Covid-19. L’adaptació
dels patrons de conducta de les persones a les circumstàncies
provocades per la pandèmia estaria limitant els efectes sobre
l’activitat de les mesures de contenció de la malaltia. Aquest
procés d’adaptació és visible, per exemple, a través del creixent
ús del teletreball o del comerç online. L’adequació del
comportament de llars i d’empreses a la realitat de la pandèmia
estaria fent que l’impacte sobre l’activitat sigui sensiblement
més reduït que durant la primera onada.

Les bones notícies respecte a les vacunes al novembre van
servir per acotar les incerteses existents respecte a quan
estarien disponibles. Les projeccions que s’havien fet fins
aleshores deien que no estarien disponibles fins a la meitat de
l’any 2021. La incertesa ve respecte a quant trigarem a
immunitzar al conjunt de la població, per les dificultats de
fabricació i de distribució del nombre de dosis necessàries. En
l’àrea de l’euro, el rebrot de la pandèmia i de les mesures de
contenció adoptades haurien provocat una caiguda del PIB en el
quart trimestre respecte a l’anterior. L’evolució de l’activitat
hauria estat heterogènia per branques, contrastant el
sosteniment de les manufactures amb la debilitat dels serveis,
afectats en major mesura per les restriccions a la mobilitat i a la
interacció personal. Des del punt de vista dels components de la
demanda, la despesa privada s’està veient afectada pel
manteniment d’un elevat grau d’incertesa i pel deteriorament
de les perspectives de rendes de llars i d’empreses.

El PIB de l’àrea de l’euro no retornarà al nivell previ de la crisi
fins a mitjans de 2022, segons la majoria de les previsions
actuals.

CONTEXT ECONÒMIC

Variació del PIB de les principals economies mundials
(font: Banc d’Espanya)

Inflació de les economies desenvolupades
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Rebot de l’economia espanyola

L’activitat econòmica a Espanya va repuntar substancialment en
el tercer trimestre, impulsada per la relaxació de les mesures de
contenció de la pandèmia, encara que no ha recuperat els
nivells previs a la crisi sanitària i la seva trajectòria de
recuperació es va alentir a mesura que els contagis
augmentaven de nou en els mesos d’estiu.

En el tercer trimestre s’experimentà un intens avanç del PIB, si
bé aquest va romandre encara en nivells molt inferiors als
anteriors a la pandèmia. La relaxació gradual de les restriccions
a la mobilitat i a l’activitat de determinats sectors que va tenir
lloc al tram final del segon trimestre va impulsar el creixement
del PIB en el tercer trimestre, després de les fortes caigudes
registrades durant la primera meitat de l’any, fins al 16,7% en la
taxa intertrimestral. No obstant això, aquest avanç només va
permetre una recuperació incompleta del nivell d’activitat, de
manera que el PIB del tercer trimestre encara es situa un 9,1%
per sota de l’enregistrat al tancament de 2019.

El fort increment del PIB en el tercer trimestre es va recolzar
principalment en la demanda nacional. La intensa contribució
positiva a l’expansió del PIB en aquest període s’explica pel
comportament de la despesa privada, en particular el consum
de les llars i la inversió en béns d’equip. D’altra banda, el
consum públic es va accelerar de nou, en un context d’augment
de la despesa sanitària i l’educació per fer front als
requeriments provocats per la pandèmia. L’aportació de la
demanda externa al creixement també va ser positiva (2,2 %),
com a resultat d’un avanç menys intens en les importacions que
en les exportacions, aquestes últimes impulsades pel turisme
receptor que, tot i mantenir-se en nivells molt reduïts, va
experimentar un fort rebot.

Entre juny i setembre va destacar el creixement del comerç,
transport i hoteleria (un 42,5%), i de les activitats artístiques i
recreatives (un 29%). Tot i que la reactivació va ser intensa,
l’activitat d’aquests sectors encara es va situar molt per sota
dels nivells registrats al tancament de 2019 (un 22,5% i un 19%,
respectivament). Per contra, altres sectors
–com el primari, les activitats financeres i d’assegurances, i les
AAPP (educació i sanitat)– mostren en el tercer trimestre nivells
d’activitat superiors als observats abans de l’esclat de la
pandèmia -un 4,9% , 6,2% i 1,4%, respectivament-.

L’augment en el nombre de contagis en el decurs de l’estiu va
anar restant vigor a la recuperació. Des de finals de juliol, el
ràpid deteriorament de la situació epidemiològica va provocar la
reintroducció de noves restriccions per part de les autoritats
nacionals i internacionals, que van incidir negativament en la
intensitat de la recuperació. En particular, les restriccions
imposades sobre els viatgers procedents d’Espanya per alguns
dels principals països emissors de turistes cap al nostre país van
llastar sensiblement l’activitat del sector turístic en el tram final
del tercer trimestre, dinàmica que ha continuat també en els
tres últims mesos de l’any. L’agreujament de la crisi sanitària
durant el quart trimestre ha suposat un llast addicional al
dinamisme de l’economia, que podria implicar fins i tot un cert
retrocés del PIB.

CONTEXT ECONÒMIC

Diferents indicadors de l’economia espanyola
(Font: Banc d’Espanya)
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L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Persones afiliades a la Seguretat Social a final del trimestre

XII/2019 IX/2020 XII/2020

Abrera 7.823 7.442 7.273

Begues 1.412 1.363 1.373

Castelldefels 17.624 17.225 16.851

Castellví de Rosanes 1.178 1.073 1.070

Cervelló 3.139 3.017 3.042

Collbató 905 881 885

Corbera de Llobregat 2.860 2.752 2.779

Cornellà de Llobregat 41.295 41.556 41.653

El Papiol 2.137 2.083 2.132

El Prat de Llobegat 53.769 52.279 52.190

Esparreguera 6.000 5.916 5.864

Esplugues de Llobregat 21.761 21.080 21.417

Gavà 16.337 15.721 15.662

L'Hospitalet de Llobregat 102.387 95.080 101.188

La Palma de Cervelló 1.007 919 916

Martorell 11.048 10.497 10.601

Molins de Rei 8.467 8.382 8.455

Olesa de Montserrat 5.109 4.962 5.029

Pallejà 3.343 3.301 3.354

Sant Andreu de la Barca 10.975 11.022 11.135

Sant Boi de Llobregat 27.240 26.564 26.636

Sant Climent de Llobregat 919 850 847

Sant Esteve Sesrovires 5.861 5.598 5.694

Sant Feliu de Llobregat 16.997 16.550 17.695

Sant Joan Despí 15.608 15.263 15.310

Sant Just Desvern 15.964 15.087 15.253

Sant Vicenç dels Horts 7.914 7.731 7.752

Santa Coloma de Cervelló 2.377 2.497 2.468

Torrelles de Llobregat 1.052 1.012 1.023

Vallirana 3.072 3.016 3.027

Viladecans 19.757 19.209 19.357

Total 435.337 419.928 427.931

Continua la recuperació del nombre d’empreses a 
L’Hospitalet i el Baix Llobregat

Amb informació extreta de l’Idescat (Institut d’Estadística de
Catalunya), el nombre de centres de treball, a 30 de
setembre de 2020, va pujar fins als 25.829 centres de treball,
com es pot veure a la taula de l’última pàgina d’aquest
Informe. Aquesta xifra mostra una pujada de quasi 400
empreses respecte a les existents a finals de març, on
trobàvem 25.436 centres oberts, però encara lluny de les
xifres de finals de 2019.

Augmenta la població ocupada al territori

Amb dades extretes de la Seguretat Social, en el quart
trimestre de l’any 2020 la població ocupada al territori,
entesa com a persones que cotitzen a la SS, augmentà en
una mica més de 8.000 persones, encadenant dos trimestres
seguits amb increments de la població ocupada. En el tercer
trimestre, l’augment va ser de 12.446 persones. Tot i això,
encara arrosseguem les fortes caigudes de l’ocupació de
principis d’any (-27.855), deixant un balanç anual amb una
destrucció neta de cotitzants de 7.406 persones menys.

Només cinc localitats van veure augmentar la seva població
ocupada en el conjunt de l’any: Sant Feliu de Llobregat
(+698), Cornellà de Llobregat (+358), Sant Andreu de la
Barca (+160), Sant Coloma de Cervelló (+91) i Pallejà (+11).

Per la part negativa, El Prat de Llobregat (amb -1.579) i
L’Hospitalet de Llobregat (amb -1.199) lideren la llista de
localitats amb majors pèrdues d’afiliats.

I augmenten els contractes de treball un 8’2 %

En el darrer trimestre de 2020 s’han registrat 81.511
contractes de treball. En comparació amb el mateix
trimestre de 2019 (100.669), la caiguda en el volum de
contractacions ha estat del 19%. Però si fem la comparació
amb el tercer trimestre de l’any, a causa de la gran distorsió
que provoca les dades pre-Covid-19, veiem una pujada de
6.207 contractes (+8’2%).

Les localitats amb més dinamisme en aquest darrer
trimestre, comparat amb el darrer trimestre de 2019, han
estat Martorell (+475), Sant Esteve Sesrovires (+423), Abrera
(+155), Begues (+103) i Esparreguera (+29), que han
aconseguit augmentar el volum de contractacions.

Amb més de deu mil contractes realitzats, L’Hospitalet
(17.478) i El Prat de Llobregat (10.260) lideren l’estadística,
mostrant-nos que l’economia de la nostra demarcació
continua intentant sobreviure a l’entorn provocat per la
pandèmia.

Contractes de treball  registrats a la Seguretat Social 

XII/2019 IX/2020 XII/2020

Abrera 2.435 2.147 2.590

Begues 190 137 293

Castellefels 3.256 2.596 2.127

Castellví de Rosanes 187 104 114

Cervelló 468 315 267

Collbató 169 203 159

Corbera de Llobregat 277 268 233

Cornellà de Llobregat 7.972 5.591 5.200

Esparreguera 915 1.005 944

Esplugues de Llobregat 4.486 2.647 3.015

Gavà 4.400 3.299 3.436

Hospitalet de Llobregat, L. 22.499 15.185 17.478

Martorell 7.155 6.342 7.630

Molins de Rei 1.568 1.386 1.434

Olesa de Montserrat 1.169 786 657

Pallejà 592 762 445

Palma de Cervelló, La 119 81 74

Papiol, El 332 284 329

Prat de Llobregat, El 13.424 10.784 10.260

Sant Andreu de la Barca 4.192 2.336 3.650

Sant Boi de Llobregat 9.216 7.715 8.477

Sant Climent de Llobregat 78 92 72

Sant Esteve Sesrovires 2.297 1.910 2.720

Sant Feliu de Llobregat 1.597 1.408 1.457

Sant Joan Despí 3.505 2.220 2.707

Sant Just Desvern 2.074 1.260 1.348

Sant Vicenç dels Horts 1.102 868 973

Santa Coloma de Cervelló 263 206 160

Torrelles de Llobregat 128 68 63

Vallirana 417 429 319

Viladecans 4.187 2.870 2.880

Total 100.669 75.304 81.511
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El sector immobiliari rebota un 5’7 %

Amb dades de les operacions del tercer trimestre de l’any 2020,
s’observa una pujada del 5’7 % en les operacions realitzades
respecte al trimestre anterior en passar de 1.941 a 2.052
operacions.

Després de la forta caiguda del segon trimestre, en plena fase
àlgida del confinament, es recupera una mica el volum
d’operacions. Si comparem les caigudes del volum d’operacions
en valors relatius amb el mateix trimestre de l’any anterior,
sobresurten les caigudes del 80 % de Sant Just Desvern en
disminuir les operacions de 255 a només 51 escriptures, Santa
Coloma de Cervelló (-74 %), Sant Boi de Llobregat (-64 %) i
Castellví de Rosanes (-57 %).

L’Hospitalet i el Baix Llobregat són el segon territori 
econòmic de Catalunya

Segons les dades elaborades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya referides a la revisió estadística 2019, som el segon
territori català en Producte Interior Brut, per davant dels Vallès i
només per darrere de Barcelona. Els 33.531 milions d’euros de
PIB representen el 13’9 % del PIB de tota Catalunya, i mantenim
el pes dins del conjunt del PIB català.

Quant al PIB per càpita, que es situa per sobre de la mitjana
catalana, ha crescut un 2’6 % en el període 2017-2018. Dins de
l’Àmbit Metropolità, som el territori amb un menor creixement,
la qual cosa implica que a llarg termini anirem perdent empenta
i millora en les nostres condicions competitives.

La mitjana de producció de cada centre de treball o autònom és
de 369.404 euros. Molt per sobre de la mitja, sobresurten les
productivitats dels municipis de Martorell (1.606.810 euros),
L’Hospitalet (1.236.196 €), El Prat (856.482 €) i Sant Esteve
Sesrovires (720.466 €).

La mitjana de productivitat per treballador dels municipis del
nostre territori és de 80.796 euros. Martorell (285.489 €), Sant
Esteve Sesrovires (105.852 €), El Prat (94.431 €) i Gavà (92.098 €)
lideren aquesta nova manera de classificar les dades.

L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

2019 2020

3º 4º 1º 2º 3º

Abrera 20 39 14 17 19

Begues 14 15 17 13 14

Castelldefels 199 223 158 90 123

Castellví de Rosanes 7 5 5 4 3

Cervelló 31 29 17 25 16

Collbató 11 22 9 2 13

Corbera de Llobregat 42 52 31 28 38

Cornellà de Llobregat 201 197 148 141 154

Esparreguera 77 53 57 43 66

Esplugues de Llobregat 88 102 72 57 72

Gavà 91 143 109 86 92

Hospitalet de Llobregat (L') 608 853 580 429 435

Martorell 61 68 56 55 55

Molins de Rei 50 66 41 87 92

Olesa de Montserrat 75 74 65 56 40

Pallejà 38 38 23 29 26

Palma de Cervelló (La) 6 13 13 8 3

Papiol (El) 4 9 8 6 7

Prat de Llobregat (El) 123 122 103 235 121

Sant Andreu de la Barca 53 43 45 44 41

Sant Boi de Llobregat 196 213 187 101 71

Sant Climent de Llobregat 9 6 1 4 6

Sant Esteve Sesrovires 22 25 18 14 34

Sant Feliu de Llobregat 84 78 70 88 188

Sant Joan Despí 42 64 53 41 50

Sant Just Desvern 255 202 138 46 51

Sant Vicenç dels Horts 64 72 41 46 40

Santa Coloma de Cervelló 19 12 13 8 5

Torrelles de Llobregat 17 15 10 7 19

Vallirana 34 51 37 27 39

Viladecans 122 138 128 104 119

Total 2.663 3.042 2.267 1.941 2.052

Nombre de transaccions immobiliàries per poblacions

Producte Interior Brut a preus de mercat
(Any 2018. Revisió 2019) (Font: Idescat)

Milions d’euros

Abrera 620

Begues 97

Castelldefels 1.408

Castellví de Rosanes –

Cervelló 226

Collbató –

Corbera de Llobregat 203

Cornellà de Llobregat 2.883

El Papiol –

El Prat de Llobegat 4.076

Esparreguera 459

Esplugues de Llobregat 1.590

Gavà 1.353

L'Hospitalet de Llobregat 6.551

La Palma de Cervelló –

Martorell 3.138

Molins de Rei 650

Olesa de Montserrat 452

Pallejà 266

Sant Andreu de la Barca 809

Sant Boi de Llobregat 2.019

Sant Climent de Llobregat –

Sant Esteve Sesrovires 588

Sant Feliu de Llobregat 953

Sant Joan Despí 1.303

Sant Just Desvern 959

Sant Vicenç dels Horts 648

Santa Coloma de Cervelló 167

Torrelles de Llobregat 73

Vallirana 219

Viladecans 1.413

Total 33.530
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Augmenta el volum de persones a l’atur del territori

Finalitzem l’any amb 2.375 persones a l’atur més al nostre
territori respecte al tercer trimestre i amb 15.527 persones més
si fem la comparativa amb finals de l’any 2019.

El fet que augmenti la població ocupada, augmentin els
contractes (com reflecteixen les notes de pàgines anteriors) i, a
la vegada, augmenti el nombre d’aturats s’explica, normalment,
per un augment de la població activa a un ritme superior al del
creixement de l’economia, que no pot absorbir a aquesta nova
població activa.

Només una localitat (La Palma de Cervelló) ha aconseguit no
pujar la seva xifra de persones a l’atur locals, però tota la resta
han vist com la crisi provocada per la Covid-19 ha abocat a 15.527
persones a les llistes de l’atur. Com ja dèiem en Informes
anteriors, a aquestes xifres caldrà afegir la població ocupada
actual, teòricament activa, però que està subjecte a un ERTO i
no sap si l’empresa podrà readmetre, o si només l’empresa
existirà.

Vuit localitats han vist com es reduïa el nombre de persones
sense feina en aquest darrer trimestre respecte a l’anterior,
encara que amb baixades molt minses. La Palma de Cervelló,
amb 20 aturats menys, ja ens fa una idea que com és de feble
aquesta “recuperació” del mercat laboral. Per contra, les
caigudes de L’Hospitalet (-778), Cornellà (-321), Castelldefels (-
203), Viladecans (-159) i Sant Boi (-152) ens donen una idea de
com ha estat de forta la crisi provocada per la segona onada de
la pandèmia.

Cau un 18’6 % la matriculació de vehicles al 2020

La crisi provocada per la Covid-19 ha suposat la caiguda de les
vendes de turismes nous en L’Hospitalet i el Baix Llobregat un
18’6 % en passar de 14.991 turismes venuts en 2019 a només
12.202 en tot el 2020, segons dades de l’associació Gremio del
Motor, recollides pel diari digital El Far. Això, no obstant,
l’augment de vendes en els últims dos mesos a particulars i
empreses per la pujada impositiva prevista per a aquest 2021, a
més de la clàssica ‘automatriculació’ que fan alguns
concessionaris.

Destaquen pel seu volum de vendes les localitats de
Castelldefels, Cornellà, El Prat, Esplugues, L’Hospitalet, Sant Boi
i Viladecans, ja que sumen 8.324 vehicles matriculats en tot
l’exercici. Del conjunt de poblacions, només Martorell i Pallejà
varen augmentar les vendes, tenint tota la resta de localitats
taxes negatives. I per marques, la marca més venuda al territori,
amb diferència, va ser Seat (4.605 vehicles) amb gairebé el 38 %
del total.

XII/19 IX/20 XII/20

Abrera 516 622 697

Begues 222 280 282

Castellefels 2.700 3.397 3.600

Castellví de Rosanes 69 92 89

Cervelló 399 495 487

Collbató 165 206 207

Corbera de Llobregat 571 657 706

Cornellà de Llobregat 4.486 5.704 6.025

Esparreguera 1.290 1.425 1.449

Esplugues de Llobregat 1.964 2.527 2.569

Gavà 2.138 2.658 2.796

Hospitalet de Llobregat, L. 13.921 18.065 18.843

Martorell 1.646 1.973 2.065

Molins de Rei 996 1.228 1.220

Olesa de Montserrat 1.271 1.540 1.594

Pallejà 442 529 538

Palma de Cervelló, La 160 180 160

Papiol, El 188 240 234

Prat de Llobregat, El 3.315 4.174 4.267

Sant Andreu de la Barca 1.366 1.672 1.693

Sant Boi de Llobregat 4.540 5.476 5.628

Sant Climent de Llobregat 145 200 184

Sant Esteve Sesrovires 246 328 356

Sant Feliu de Llobregat 1.889 2.344 2.419

Sant Joan Despí 1.363 1.672 1.696

Sant Just Desvern 471 632 647

Sant Vicenç dels Horts 1.743 2.059 2.131

Santa Coloma de Cervelló 293 378 360

Torrelles de Llobregat 231 283 279

Vallirana 744 895 926

Viladecans 3.348 4.059 4.218

Total 52.838 65.990 68.365

Persones en situació d’atur per població
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ECONOMIA CATALANA I DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT

Resum dels principals indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d’economia espanyola i catalana III/2020 II/2020 I/2020 IV/2019 III/2019

Producte Interior Brut d’Espanya En % 16,4 -17,8 -5,2 1,8 2,0

Taxa d’atur d’Espanya En % 16,3 15,6 14,2 13,7 14,2

Inflació d’Espanya
Variació

interanual 
en %

-0,4 -0,3 0,0 0,8 0,1

Producte Interior Brut de Catalunya En % -8,8 -21,3 -4,8 1,8 1,8

Taxa d’atur de Catalunya En % 13,2 12,8 10,7 10,5 10,9

Inflació Catalunya En % -0,5 -0,6 0,0 0,9 0,3

Indicadors d’economia de l’Hospitalet i el Baix 
Llobregat

III/2020 II/2020 I/2020 IV/2019 III/2019

Afiliació a la Seguretat Social
Variació

interanual 
en %

-0,72 -2,67 -0,35 4,60 2,52

Atur registrat
Variació

interanual 
en %

+26,9 +35,3 +7,3 -1,0 -3,0

Contractes de treball
Valors 

absoluts 74.683 45.268 86.103 100.669 101.507

Treballadors autònoms
Valors 

absoluts 62.491 62.343 62.274 62.444 62.045

Treballadors assalariats (tots el règims)
Valors 

absoluts 352.517 340.245 351.793 372.893 360.934

Nombre d’empreses
Valors 

absoluts 25.829 25.648 25.436 28.199 27.739

Requadre

El PIB per càpita de Catalunya, per sota de la UE

La comunitat va liderar el creixement del PIB per
càpita des de la sortida de la crisi fins a 2016, però des
de llavors el ritme de creixement s’ha aturat, sent la
quarta comunitat autònoma amb menor creixement.

La primera vegada que el PIB per càpita europeu va
superar al de Catalunya va ser l’any 2012, però en
aquell moment la causa era la greu crisi financera que
travessava Espanya. Aquell va ser l’any del “rescat” i
el conjunt del país va patir una segona recessió,
mentre que Europa va continuar creixent gràcies a la
solidesa dels països del centre i de l’est del continent.
En 2019, per contra, Espanya ja estava en una fase del
cicle econòmic comparable al d’Europa tres set anys
de creixement, que van permetre tancar el “output
gap”. En aquell moment Catalunya va tornar a caure
per sota de la UE en PIB per càpita. L’ economia
catalana ha alentit la seva millora de la productivitat
de forma clara a partir de l’any 2017. Des d’aleshores,
el creixement del PIB per càpita s’ha mantingut a la
cua d’Espanya, amb un creixement acumulat entre
2017 i 2019 del 8’4%, a una distància de més de dos

punts respecte a la mitjana de la UE, que va ser del
10’6 %, i també inferior al del conjunt d’Espanya, que
va ser del 10 % en aquest període.

D’aquesta manera, Catalunya ha passat de liderar el
creixement de la productivitat a Espanya a situar-se en
els últims llocs. En només tres comunitats autònomes
ha disminuït la velocitat de creixement del PIB per
càpita entre 2017 i 2019: Catalunya, Balears i Murcia.

L’alentiment de la indústria catalana ha coincidit amb
un període de fort creixement del consum a Espanya i
també de les exportacions a la resta d’Europa. A les
estadístiques de la indústria no afecta la
deslocalització de les seus de les empreses. Però la
inversió sí és clau per mantenir l’stock de capital i
augmentar-lo. Si es perd la inversió, o si aquesta creix
a un ritme inferior a la dels competidors, l’economia
catalana perdrà l’atractiu que encara conserva. El
creixement del sector públic a Catalunya ha
compensat la pèrdua del pes de la indústria, la
construcció o els serveis privats. El valor afegit pel
sector públic va créixer un 6’6 % des de 2016 fins a
2019, dos punts per sobre de la mitja nacional.


