
Creixement econòmic 
i activitat empresarial 
al Bages 2013-2017



Principals agregats del Bages
2% de economía de Catalunya en conjunt

11.246 empreses

55.995 Persones ocupades

3.027 M€ VAP

2011  Bages 1,75%   VAB/Cat Sect Empresa
2012  Bages 1,74%   VAB/Cat Sect Empresa
2013  Bages 1,73%   VAB/Cat Sect Empresa
2014  Bages 1,76%   VAB/Cat Sect Empresa
2015  Bages 1,78%   VAB/Cat Sect Empresa
2016  Bages 1,77%   VAB/Cat Sect Empresa
2017  Bages 1,79%   VAB/Cat Sect Empresa

Es manté el pes de la riquesa generada pel 
sector empresarial del Bages en el conjunt 
català, en un context de recuperació de 

l’activitat econòmica

Des de 2008, es redueix sensiblement el pes 
en unitats empresarials ( 12.365 

unitats),60.000  ocupats, i es manté el pes en 
termes de VAB

Moderador
Notas de la presentación
L’economia del sector empresarial del Bages representa, el 2017, prop del 2% de la del conjunt de Catalunya en les principals magnituds; 2,16% del nombre d’empreses, el 2,06% de l’ocupació i l’1,79% del Valor Afegit Brut del sector empresarial. El 2017 consolida i accelera la recuperació iniciada a 2014 que es fa palesa sobretot en l’increment del VAB, en el nombre d’ocupats, però no, en el nombre d’unitats empresarials



Principals agregats del 
Bages

Moderador
Notas de la presentación
Nombre de empreses no creix ( creix menys que el conjunt de CAT )L’any 2005 es va arribar als 60.000 ocupats , poc a poc s’ ha anat recuperant sense assolir els nivells precrisiPero el VAB sense deflactar era de 2.925 l’ any 2005 i de 2.901 l’ any 2008 . Ara tot just s’ esta al nivel de aleshores



El 2016 augmenta la productivitat per persona empleada, en termes 
constants,.....

Evolució 2013-2017

2013 54.000 € / Empleat CAT 64.370 € / Empleat
2014 54.300 € / Empleat CAT 63.560 € / Empleat
2015 54.600 € / Empleat CAT 63.165 € / Empleat
2016 54.000 € / Empleat CAT 62.161 € / Empleat
2017 54.100 € / Empleat CAT 62.191 € / Empleat

...el nombre d’ ocupats es manté en relació a 2015 i el d’aturats  decreix 
des de l’ any 2013...

Moderador
Notas de la presentación
PRODUCTIVITAT ESTANCADA . No creix signifificativament- es va acostant a la mitjana catalanaEl “manteniment del VAB global” però amb un increment del nombre d’ ocupats fa “estancar” la productivitat. En la productivitat influeixen molts factorsQuantitat i qualitat equips productius ,Xarxa de infraestructures ,Inversions en R*D+iCapacitat de aplicar avenços tecnològics ,Grau formacio i especialitzacio dels treballadorsEficiencia en l’ us de la energia i tota classe de recursos ,La organització de l’ empresaEl funcionament de les AAPP ,El foment del esperit emprenedor , etcL’atur al Bages s’ha incrementat els darrers anys respecte al conjunt de Catalunya. PER PRIMERA VEGADA DES DE 2007 s’ inverteix la tendencia.DWCREIX L’ ATUR3.815 aturats registrats l´any 2000   6,0% taxa atur6.713 aturats registrats l´any 20056.309 aturats registrats l´any 2007   8,4% taxa atur8.623 aturats registrats l’any 200813.879 aturats registrats l’any 200915.049 aturats registrats l’any 2010   15.377 EL 2011    16.087 EL 201216.145 aturats mitjana 2013 -   15.092 EL 2014         9.924 el 2017 ( cal tenir en compte els municipis que passen al Moianes )La població activa del Bages té un nivell de qualificació inferior a la mitjana catalana.



Índex de dinamisme empresarial del Bages i de Catalunya. 2013-2017

Valor exercici 2013 = 100

Moderador
Notas de la presentación
Dinamisme del sector privat del Bages es major que el de Catalunyas’ha de contextualitzar i complementar a partir d’altres indicadors. En relació a la població, el pes del Bages observa una tendència decreixent, del 2,46% del 2013 al 2,43% del 2017 i el 2,44 del 2018. Amb tot, a partir de 2017 el creixement de la població se situa en valors positius (4,29‰ el 2017 i 8,12‰ el 2018) després d’observar valors negatius entre 2013 i 2016). de l’atur registrat (gràfic 3) mostra que aquest assoleix el màxim el 2013 (16.512 persones desocupades). A partir de 2014, l’atur comença a reduir-se de forma moderada, més accentuada entre 2015 i 2017 i altre cop es modera a 2018 quan es registren 10.104 persones aturades.



Productivitat
VAB per ocupat

Moderador
Notas de la presentación
Al 2017  s’ incrementa la productivitat del Bages molt lleugerament  arribant al 87% del conjunt catalàProductivitat aparent del treball ESTANCADA al Bages i a CAT. AUGMENTA  EL DENOMINADOR . 4,98 empleats/empresa  CLU 0,64 .EL TAMANY DE L´EMPRESA DEL Bages respecte a la Catalana S’ ACOSTA progressivament passant a ser d´un 95,4%  en ocupats respecte CATEL TAMANY SI IMPORTA: economies d’escala i competitivitat. Son productives i per això mes grans , o la relació es inversa. No esta mai clarPRODUCTIVITATS VARIEN PER SECTOR  de 148 mil a Industries extractives i 94 mil a Material de Transport  a 29.197 Hoteleria i Restauracio Transports i comunicacions 133mil per AUTEMA	



Grandària
Ocupats per empresa

Moderador
Notas de la presentación
Al 2017  s’ incrementa la Grandaria de les empreses del  del Bages arribant al 95% del conjunt català , el 2008 era del 90,6%que l’augment del VAB l’exercici 2017 en relació al 2016 (+4,78%) es produeix a partir de l’augment de la dimensió de les empreses (+4,4%) i en menor mesura de l’increment del nombre d’empreses (+0,4%), doncs la productivitat, pràcticament. es manté constant (+0,04%).LES EMPRESES CONTRACTEN A MES GENT , PER AIXÒ CREIX EL VAB DEL BAGESEL GRAFIC MARCA TENDENCIA , NO DADES ABSOLUTESEL TAMANY SI IMPORTA



Estancament nombre empreses

Moderador
Notas de la presentación
El nombre de empreses continua estancat , 11.246 unitats. El punt mes alt abans de la crisi era de 13.000explicació , el Bages es mes Industrial que el conjunt de CAT i es mes difícil i intensiu en Capital crear una emprea industrial.La població decreis i despres s’ estanca , en aquest context es creen menys empreses de serveis.



Moderador
Notas de la presentación
Resaltar la tendencia INDIuSTRIAL respecte als serveisResaltar la construcció



Fet : més dinamisme que a CAT

..amb més pes d’ocupats el 2017 i
manteniment unitats productives

Moderador
Notas de la presentación
Mes industrial que al conjunt de CATMes industries extractives ( ICL ) el 23% de CATMes Metall i mes Material de Transport. 3,9% i 6,5% respecte CATMes Alimentari 4,6 de CATEl pes de referencia es 1,8% de CATNOVA INDUSTRIA – SERVEIS INCORPORATS ?



Enganxats a l’AUTOMOCIÓ

1/3 part del VAB Industrial i 30% ocupació

VAB en M € 

AUTOMOCIO Resta INDUSTRIA Resta BAGES

Ocupats 

AUTOMOCIO INDUSTRIA BAGES

Moderador
Notas de la presentación
410 M € de VAB adreçat automocio ( Material Transport + Cautx 37% + Metall 30% ) que fan 1/3 de la Industria Bages va automocio14% BAB el Bages va a automocioReflexio estrategica necesaria sector en disrupcio Tecnologica ( electric ) i model de Negoci ( us versus propietat )Efecte tractor sobre Industria i ServeisLUCA DE MEO –FORO NUEVA EMPRESA -12NOV19Punt inflexio Automocio-reestructuracio digital.tormenta perfecta a partir 202010 anys cotxes electrics+economics que combustio.Pacte estat cuidar miracle automovilistic espanyolAtractiu costos baixos arriba a la fi – Marroc i EurEst10 anys valor 10% softwareEstancament vendes+fortes inversions R+D+Multes millonariesJoves: Mobilitat servei + que posesio vehicle.Necessitat 800.000 punst recarga.Automocio representa 10% PIB espanya



Mineria com a tractor econòmic

2,5% VAB del Bages però pot créixer...

VAB en M € 

MINERIA Resta INDUSTRIA Resta BAGES

Moderador
Notas de la presentación
2, 5% del VAB del Bages , actúa com tractor , pero facilment Pot DOBLAR el pes al Bages 6% de la Industria del BagesDepen preu Potasa a nivel internacional. Per sota 200 €/Tn tot el 2017 , per sobre en l’ actualitat



La construcció canvia …

…lleument de tendència

Moderador
Notas de la presentación
Havia estat motor a la comarca, de l’11,3 del VAB al 4,1 l’ any 2012 i al 3,7 el 2013,    EL 4,2% EL 2016  I CONTINUA  el 1,7% a Catalunya es el pes de la construccio3617 ocupats  - 2,79 ocupats per empresa  /  1295 empreses /   132 M € de VAB   / CLU de 81,79    ( había arribat a mes de 100% )6.500 habitatges iniciats el 2006 a 26 el 2013  ( les dades de 2014 diuen 24 unitats iniciades ). 5.900 habitatges acabats el 2007 a 257 el 2013 i 61 el 2014CLU del  107%, es a dir la despesa laboral representa el 107% del valor afegit , 



Habitatges iniciats i acabats al Bages

Moderador
Notas de la presentación
Part de l'activitat del sector de la construcció queda reflectida en l'evolució dels habitatges iniciats i acabats (Gràfics 11 i 12). En els mateixos es pot observar que el 2011 s’iniciaven 156 habitatges. A partir d’aquell any els habitatges iniciats es redueixen fins als 24 de 2014 per repuntar el 2016 fins a 118 i de forma més moderada el 2018 en 51. En relació als habitatges acabats, la tendència és clarament decreixent, passen de 659 el 2011 fins a 74 el 2018. D’altra banda, si ens fixem en el pes que representen els habitatges iniciats i acabats al Bages sobre el total dels iniciats i acabats a Catalunya observem els acabats passen de representar l’1,98% el 2011 a representar el 0,35 el 2018 i els iniciats del 3,52% el 2011 al 0,99 el 2018



El Pes dels serveis al Bages

Moderador
Notas de la presentación
   7798 empreses de serveis , 34172 ocupats , 1558 M € VAB , 4,38 ocupats per empresa , Productivitats entre 133.000 per AUTEMA i 29200 a HosteleriaConjunt molt divers.En estabcarse la poblacio despres de decreixer es mes difícil crear empreses de serveis per limitacio del mercat



Base exportadora del Bages

Moderador
Notas de la presentación
La propensió exportadora es similar a la estructura catalana, en base a la declaració que fan les empreses sobre si realitzen activitat exterior, mostra que el 10,6% de les empreses bagenques exporten (davant el 9,9% registrat el 2016). Aquest registre és el més elevat al Bages des de 2013 i se situa per sobre de l’obtingut al conjunt de Catalunya (10,1%). Si fem esment només al sector industrial, el percentatge se situa en el 26,86%, una mica per sobre, també, al del conjunt del sector industrial de Catalunya (26,5%). Per sectors, destaquen el material de transport, la indústria química, el tèxtil, cuir i confecció, les indústries extractives no energètiques, la indústria alimentària, la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric, el paper i arts gràfiques, i, finalment, el cautxú, fusta i altres indústries (52,6%, 48,3%, 44,2%, 30,0%, 29,9%, 24,4%, 24,1% i 20,4% d'empreses exportadores, respectivament). 



Es manté l’endeutament mitjà baix, però una cinquena part de 
les empreses el tenen molt elevat

Moderador
Notas de la presentación
Hi ha una quarta part de les empreses que han DESAPALANCAT MOLTLa majoria tambePERO HI HA UNA QUARTA PART QUE NO HI HA MANERA- en riscBaix endeutament sector ALIMENTARI-TEXTIL...en comparació amb altres sector significatius . Cultura familiarPer contra Paper-Arts Grafiques i Metall presenten endeutaments mes gransEn relació a la taxa d’endeutament, el valor mitjà passa del 61,0% el 2008 al 47,9% el 2017 i la mediana, valor que situa la meitat de les empreses amb una taxa superior d’endeutament i l’altra meitat amb una taxa inferior, passa del 67,7% al 56,4% entre 2008 i 2017, el que indica que des de 2008 hi ha hagut importants correccions en aquest aspecte. No obstant, els resultats mostren que un 25% d’empreses encara situaven amb un endeutament per sobre el 80% i aquest paràmetre s’ha reduït poc els darrers anys



Concentració activitat productiva

Moderador
Notas de la presentación
AUGMENTA LA CONCENTRACIO, el pes de les cinc primeres empreses amb més VAB sectorial arriba a assolir el 64,9% del total en el cas dels serveis financers, asseguradores i lloguers, el 62,9% en el cas de l’energia, gas, aigua i reciclatge i el 50,3% en el cas del cautxú, fusta i altres indústries. Menor concentració, encara que per sobre del 40% s’observa en el material de transport (46,2%), en les indústries químiques (42,7%) i en el transport i comunicacions (41,8%). De la seva banda, en la indústria tèxtil, cuir i confecció la concentració se situa en el 39,3%, en la indústria del paper i arts gràfiques en el 38,4%. Com s’ha observat els darrers anys, la mostra d’aquesta elevada concentració en les activitats industrials és que en tots els subsectors llevat de la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric la concentració se situa per sobre del 30%.



VULNERABILITAT SECTORIAL

Moderador
Notas de la presentación
el pes de cada sector en el conjunt de l’ocupació comarcal, sinònim de la seva rellevància dins el teixit productiu. D’altra banda, el grau de concentració, calculat com el pes del VAB de les cinc primeres empreses del sector. Una forta concentració empresarial unida al pes del sector en termes de llocs de treball impliquen un risc inherent de cara a possibles decisions de deslocalització o descens o tancament de l’activitat. També hem incorporat el diferencial de rendibilitat financera del sector respecte a la mitjana catalana. Una menor rendibilitat pot, lògicament, comprometre el futur de les empreses i de sectors sencers. Finalment i atesa la situació conjuntural de restriccions en la liquiditat, també hem inclòs el diferencial de capitalització que indica l’exposició a l’obtenció de finançament aliè ALERTA INDUSTRIES EXTRACTIVES NO ENERGETIQUES per diferencia rendibilitat. Un 18,2% de CAT.  Explicable evolucio preu potassa ( es va recuperant , el 2017 estaba per sota 200 € la TnPAPER I ARTS GRAFIQUES es una constantHOTELERIA I RESTAURACIO…..menys rendiment , 79% endeutament , rendibilitat financera negativa -15%



Moltes gràcies
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