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    Resum 
 
 
 Encara que el 2011 els preus del petroli no van arribar al rècord 

de 147 dòlars per barril del juliol de 2008, les cotitzacions es van  
situar en nivells elevats. D’aquesta manera, la pujada es pot con-
siderar un nou xoc petrolier, que va contribuir a la recessió recent 
de l’economia espanyola, quan feia relativament poc temps que 
havia sortit de la gran recessió del 2008-2009.  
 

 Una alça del preu del cru de 10 dòlars pot suposar una pèrdua 
lleugera de producte interior brut (PIB). A més, l’impacte diferen-
cial dels preus del petroli té un efecte sobre la competitivitat en 
preus de l’economia espanyola, en la mesura que el diferencial 
d’inflació tendeix a ampliar-se.  
 

 Malgrat que des de la primera crisi del petroli el 1973 la depen-
dència del cru de l’economia espanyola fins al 2010 va baixar el 
37%, continua sent relativament alta, del 46%, amb la qual cosa 
està més exposada a les pujades del preu de l’or negre. La inten-
sitat energètica primària, mesurada com la quantitat d’energia 
primària necessària per a la generació d’una unitat de PIB,  en el 
mateix període va disminuir l’1,7%, molt menys que en els països 
més desenvolupats.  
 

 La intensitat energètica és un indicador aproximat de l’eficiència 
energètica i pot estar distorsionat per efectes de canvis estructu-
rals. Això no obstant, la lectura d’indicadors que intenten mesurar 
directament l’eficiència energètica no proporciona resultats gaire 
més favorables per als guanys d’eficiència de l’economia espa-
nyola. De fet, hi ha un ampli potencial de millora de l’eficiència a 
l’economia espanyola.  
 

 Reduir la factura energètica exterior, que el 2011 va suposar 
quasi el 4% del PIB, és un repte important de l’economia espa-
nyola. La millor manera de reduir el consum d’energia sense 
abaixar el nivell de l’activitat econòmica és l’eficiència energètica.  
 

 Els diferents plans d’estalvi i de millora de l’eficiència energètica 
governamentals realitzats els últims anys en el marc de les direc-
trius comunitàries han contribuït a redreçar una evolució desfavo-
rable i han tingut un impacte positiu.  
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1. Els alts preus del petroli impacten en 
l’economia espanyola 

Els preus del petroli són fluctuants bàsicament en 
funció de l’oferta i la demanda de cada moment. 
Lluny queda la cota rècord de 147 dòlars per barril 
de cru registrada el mes de juliol de 2008, que va 
contribuir apreciablement a la gran recessió dels 
anys 2008-2009. Tanmateix, després d’una gran 
baixada dels preus, es va produir un fort repunt, en 
part per la situació geopolítica del nord d’Àfrica. Així, 
encara que el 2011 la cotització màxima del barril 
qualitat Brent a un mes sols arribés a 126,3 dòlars 
per barril cap al final del mes d’abril, en mitjana en el 
conjunt de l’any els preus del petroli van ser un 15% 
més elevats que el 2008. I un cop frenat l’ascens 
dels preus del cru a conseqüència de la desaccele-
ració econòmica, en la qual va incidir, les cotitzaci-
ons al final del 2011 es mantenien en nivells relati-
vament alts, al damunt dels 105 dòlars per barril, un 
34% més que en el conjunt del 2010.  

Així, ens vam trobar amb un nou episodi de xoc 
petrolier que no va agafar l’economia espanyola en 
un bon moment, just quan s’havia sortit de la gran 
recessió. Una pujada del preu del petroli té un im-
pacte sensible sobre el producte interior brut dels 
països importadors a través del deteriorament de la 
relació real d’intercanvi, que mesura la proporció 
entre els preus de les exportacions i de les importa-
cions d’un país. Consegüentment, també incideix en 
l’atur i en la balança per compte corrent amb 
l’exterior. D’aquesta manera, dificulta l’ajustament 
del deute extern, ara en el punt de mira dels mer-
cats. 

L’impacte d’una pujada del preu del cru és diferent 
en cada economia segons la seva dependència. Per 
a l’economia espanyola s’estima que un increment 
del preu del petroli de 10 dòlars pot suposar una 
pèrdua d’algunes dècimes de PIB. I l’alça de 
l’energia també té un impacte en la inflació. El re-
punt de la inflació fins al 3,8% interanual l’abril del 
2011 malgrat la feblesa  econòmica va ser degut 
principalment a l’alça del petroli. L’impacte diferen-
cial dels preus del cru també té un efecte sobre la 
competitivitat en preus de l’economia espanyola, en 
la mesura que el diferencial d’inflació tendeix a am-
pliar-se.  

 

 

 
 

El preu del petroli assoleix nivells alts 
Dòlars/barril  de petroli Brent, en mitjana anual 

 
Fonts: FMI, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia. 

  

Encara que des del nivell de 115 dòlars per barril en 
què es col·loquen a l’inici del setembre del 2012 els 
preus del cru poden flexionar a la baixa a curt termi-
ni per l’alentiment econòmic global, a mitjà i llarg 
termini, atesa la creixent demanda dels països en 
desenvolupament i les limitacions de l’oferta energè-
tica, més aviat apunten a l’alça. Per tot això, val la 
pena veure l’evolució de la dependència d’aquest 
combustible fòssil de l’economia espanyola des de 
la primera crisi de l’or negre cap al final del 1973. I 
també es planteja la necessitat d’una gestió eficient 
del consum de l’energia. Així, ens podem pregun-
tar, d’una banda, si l’economia espanyola no és 
massa depenent del petroli, i de l’altra, si es 
consumeix energia d’una manera eficient i què 
cal fer en el futur al respecte per millorar la 
competitivitat.  

En el moment de la primera crisi de l’or negre, la 
dependència de l’economia espanyola del petroli 
com a font energètica era del 72,9%. El 2010, es va 
situar en el 45,8%. Es tracta d’un descens notable, 
però moderat en termes relatius amb altres països 
desenvolupats. Així, la dependència del cru d’Itàlia 
va passar del 75,8% el 1973 al 39,0% el 2010. I 
actualment, la dependència del petroli de les tres 
economies més grans de la Unió Europea, Alema-
nya, França i el Regne Unit se situa en un nivell 
força inferior, en torn al 30%. Bé és cert que aques-
ta ràtio depèn de les característiques de cada país, 
però també  de les  diferents  opcions de política 
energètica.  

0

20

40

60

80

100

120

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11



 

 
 
3 

 
Document de treball  08/12 

 

                                                                      

Menys dependència del petroli en els països més 
desenvolupats 

Participació del petroli en el consum d'energia  

 
Fonts: Agència Internacional de l’Energia i elaboració pròpìa. 

 

 

La reducció de la dependència energètica del cru  
ha comportat una tendència general a la disminució 
de les necessitats de petroli per unitat de producte. 
Ara bé, aquest descens ha estat molt variable se-
gons els països. Així, mentre que a Portugal sola-
ment va baixar el 9,0% el consum de cru necessari 
per a produir una unitat de PIB entre els anys 1973 i 
2010, a Dinamarca va experimentar un decrement 
del  76,3%. La reducció a Espanya va ser del 
38,3%, només superior a Portugal i Grècia.  

 

 

Consum de petroli per unitat de PIB 
 tep per 1.000 dòlars de PIB (*)  

 

(*) A preus i tipus de canvi 2000. tep: tones equivalents  petroli. 

     Fonts: Agència Internacional de l'Energia i elaboració pròpia. 

 

 

2. La intensitat energètica millora a 
l’economia espanyola, però,                      
és suficient? 

Per a avaluar l’eficiència energètica global d’una 
economia es pot considerar com a indicador apro-
ximat la intensitat energètica, mesurada com a 
l’energia total consumida per generar una unitat de 
PIB. Des del 1973 fins al 2010 la intensitat energèti-
ca primària (l’energia primària inclou l’energia usada 
per a generar l’energia final consumida) de 
l’economia espanyola va reduir-se un  1,7%. 
L’evolució, tanmateix, no va ser uniforme. La ten-
dència de correcció començada amb la crisi del 
1979 es va invertir en els anys 90. Solament a partir 
del 2004 amb nous plans d’estalvi i eficiència ener-
gètics es va tornar a redreçar la situació. La intensi-
tat de l’energia final, que comprèn solament el con-
sum per a usos finals, segueix una pauta similar.  

Tanmateix, en la majoria de països desenvolupats 
des de la primera crisi del petroli la disminució de la 
intensitat energètica primària va ser molt més impor-
tant. Així, al Regne Unit va baixar el 54,8% i a Itàlia 
el 26,9%. En canvi, a Portugal va pujar el 39,7% i a 
Grècia el 9,9%. Aquesta evolució diferencial 
s’explica en part per l’efecte del desenvolupament 
econòmic relatiu. Efectivament, hi ha una alta corre-
lació entre el consum energètic final per capita i el 
nivell de desenvolupament, tal com es pot apreciar 
al gràfic de la pàgina 4. I de fet, el millor ajust no és 
lineal, sinó més aviat exponencial. D’altra banda, la 
renda espanyola per capita ha tendit a convergir a la 
mitjana europea en les últimes dècades. Això no 
obstant, el  2010  el PIB per capita real en paritat  de 

Consum d'energia per unitat de PIB 
tep per 1.000 euros de PIB a preus del 2000 (*) 

 

(*) tep: tones equivalents de petroli.  
Fonts: Agència Internacional de l'Energia, Ministeri d'Economia 

i elaboració pròpia. 
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Consum d'energia primària per unitat de PIB  
 tep per 1.000 dòlars de PIB (*) 

 
(*) A preus i tipus de canvi del 2000. tep: tones equivalents de 

petroli. 

Fonts: Agència Internacional de l'energia i elaboració pròpia. 

poder de compra suposava el 90,3% de la mitjana 
de la zona de l’euro. Un altre factor són les diferèn-
cies en l’evolució estructural dels sectors econò-
mics, però una menor reducció de la intensitat ener-
gètica també podria indicar la utilització de tecnolo-
gies obsoletes, la manca de tècnics qualificats, la 
insuficiència d’incentius per a un consum i conversió 
eficients o comportaments inadequats.  

La intensitat energètica primària de l’economia es-
panyola amb el PIB valorat a paritat de poder de 
compra, que permet corregir pels diferents nivells de 
preus i proporciona una mesura més apropiada per 
a les comparacions internacionals, es col·locava el 
2010 en un nivell lleugerament al dessota de la mit-
jana dels països de l’OCDE europeus i sensiblement 
menys  que  la  mitjana de l’OCDE.  No obstant això, 

Alta correlació entre el nivell de desenvolupament i 
el consum energètic 
 

tep de consum  energètic final  per  capita, 2009 (*) 

 

1.000 $  del 2000 de PIB en PPA per capita, 2009 (**) 

(*) tep: tones equivalents de petroli. 
(**) PPA: paritat de poder adquisitiu. 

Fonts: Agència Internacional de l'Energia i elaboració pròpia. 

se situava lleument per sobre d’Itàlia, un país amb 
similar renda per capita en paritat de poder adquisi-
tiu en aquell any. Tot això pot suggerir que és con-
venient continuar els esforços d’incrementar l’estalvi  
i millorar l’eficiència energètics de l’economia espa-
nyola.  

D’altra banda, la tendència a l’augment de la partici-
pació de l’electricitat en el consum energètic, motiva 
l’increment dels consums per a generació. Així, 
s’indueix un decreixement inferior de la intensitat de 
l’energia primària amb relació a la final. Això, mal-
grat les millores de l’eficiència de la generació elèc-
trica, a la qual cosa han contribuït les plantes de 
cicle combinat de gas natural. Aquestes són flexi-
bles per atendre la demanda i, a diferència de les 
centrals tèrmiques normals, aprofiten l’energia dels 
gasos  d’escapament  de  la  combustió del gas 
natural. 

Consum d'energia primària per unitat de PIB ajustat 
pel nivell dels preus 

tep per 1.000 dòlars de PIB en PPA (*) 

 
(*) A preus del 2000 i en paritat de poder adquisitiu.  

tep: tones equivalents de petroli. 

Fonts: Agència Internacional de l'Energia i elaboració pròpia. 

 
Consum d'energia final per unitat de PIB ajustat pel 
nivell dels preus 

tep per 1.000 dòlars de PIB en PPA (*) 

 

(*) A preus del 2000 i en paritat de poder adquisitiu.  
tep: tones equivalents de petroli. 

Fonts: Agència Internacional de l'Energia i elaboració pròpia. 
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3. Diferent intensitat energètica 
per sectors econòmics 
Un nivell alt d’intensitat energètica generalment és 
un indicador que l’energia s’usa de manera inefici-
ent, però no necessàriament. Hi pot haver països 
amb una baixa intensitat energètica perquè estiguin 
especialitzats en activitats econòmiques poc intensi-
ves en energia, o bé perquè la utilitzin eficientment. 
Per separar aquests dos efectes calen dades deta-
llades de l’estructura sectorial de l’economia i de l’ús 
de l’energia. Així, per aprofundir en l’anàlisi de 
l’eficiència és convenient considerar un nivell més 
desagregat de la intensitat energètica final, per sec-
tors econòmics, en la mesura de la disponibilitat de 
les dades.  

Un factor que ha influït en l’evolució de la intensitat 
energètica total ha estat la progressiva pèrdua de 
pes del sector industrial en el conjunt del PIB, ja que 
és molt més intensiu en la utilització d’energia que 
els serveis en general. Aquest procés, impulsat en 
part per les crisis energètiques a partir del 1973 ha 
estat més rellevant en el cas de l’economia espa-
nyola, que partia d’un nivell superior que la mitjana 
europea. D’aquesta forma, això va contribuir en el 
període considerat a moderar més la intensitat 
energètica total de l’economia espanyola. 

D’altra banda, a la indústria la intensitat energètica 
—consum d’energia dividit pel valor afegit— depèn 
de la composició sectorial i de l’eficiència dels sub-
sectors. L’evolució de la intensitat energètica indus-
trial va presentar una sendera descendent a partir 
dels primers anys vuitanta. Després es va registrar 
un període d’estabilització. En la primera meitat de 
la dècada dels anys 2000 es va produir un augment 
i posteriorment va baixar, malgrat que  durant el 
període de gran auge de la construcció es va derivar 
una  gran  demanda  del subsector  dels minerals no 

Pèrdua de pes del sector industrial més accentuada 
a l'economia espanyola 

Participació del valor afegit brut manufacturer en el total, en 
volum 
% 

 
Fonts: EU Klems i elaboració pròpia. 

 
metàl·lics, d’elevat consum energètic. D’altra banda, 
el 2008 el consum energètic de la indústria manu-
facturera per unitat de valor afegit en paritat de po-
der adquisitiu era superior al de la mitjana de la UE. 
Ara bé, la major part de la diferència era deguda a la 
distinta composició estructural amb els subsectors, 
ja que en comparació amb la Unió Europea 
l’estructura industrial espanyola era més intensiva 
en energia.  

Un altre factor que va influir positivament en una 
intensitat energètica industrial més baixa va ser la 
progressiva penetració del gas natural com a com-
bustible, ja que és una font més eficient. Així, va 
arribar a assolir una quota del 43,6% el 2006, si bé 
posteriorment va retrocedir.  

Quant al transport, en general la intensitat energèti-
ca presenta un perfil creixent, modulat pels cicles 
econòmics. La tendència alcista fins a l’any 2004 
s’explica en part per l’augment del parc automobilís-
tic, el creixement de la població en zones metropoli-
tanes  suburbanes,  l’increment  de  la mobilitat amb  

 

Quota del gas natural sobre la demanda energètica 
industrial 
% 

 
Fonts: Agència Internacional de l'Energia i elaboració pròpia. 

 
 

Intensitat energètica del transport 
tep per milió d’euros de PIB a preus del 2000 (*) 

 
 (*) tep: tones equivalents de petroli. 

Fonts: AIE, Ministeri d'Economia i elaboració pròpia. 
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unes millors infraestructures viàries i l’expansió del 
tràfic aeri. En termes relatius amb la mitjana euro-
pea, la intensitat energètica del transport és alta, 
fins i tot corregida per la diferència del nivell de 
preus. Això està influït pel fet de les característiques 
geogràfiques d’Espanya, amb la consegüent menor 
penetració del ferrocarril, que és un transport relati-
vament eficient, el fet de ser zona de pas de merca-
deries del nord d’Àfrica cap a Europa i la importàn-
cia del turisme, però també per tenir un parc auto-
mobilístic relativament envellit. 

La intensitat energètica del consum de les llars mos-
tra també una tendència cap amunt. La progressiva  
millora del nivell de vida fins a l’esclat de la crisi el 
2008, amb la consegüent ampliació i generalització 
dels equipaments de les llars, com electrodomès-
tics, calefacció i aire condicionat, i la superfície més 
gran dels habitatges, han incidit en aquesta evolu-
ció. En relació amb la mitjana dels països europeus, 
tanmateix, aquesta intensitat energètica és baixa. La 
principal explicació és el moderat clima de la penín-
sula, que motiva inferiors necessitats de calefacció. 

Així, les elevacions més grans d’intensitat energèti-
ca en la dècada dels 90 es van registrar en el sector 
residencial i en el transport privat. Això abona la 
hipòtesi de la influència de l’augment de la qualitat 
de vida en la intensitat energètica global de 
l’economia en aquell període.  

4. Intensitat i eficiència 
Com hem comentat més amunt els impactes dels 
canvis estructurals poden tenir efectes significatius 
sobre els indicadors d’intensitat energètica i em-
mascarar l’evolució de l’eficiència energètica. A 
més, la intensitat energètica també està influïda per 
altres factors, com el clima i el tipus de canvi emprat 
en les comparacions internacionals. Una manera 
d’analitzar l’eficiència amb més exactitud  en principi 
és partint, no de la intensitat energètica, sinó 
d’índexs d’eficiència basats en consums unitaris 
específics, com ara l’energia consumida per tona 
produïda en el cas d’alguns subsectors, com per 
exemple el del ciment, passatgers-quilòmetre per al 
transport públic de persones o litres per 100 quilò-
metres en el cas dels vehicles privats. Els índexs 
ODEX del projecte Odyssee-MURE utilitzen aquest 
enfocament i permeten aquesta anàlisi a partir dels 
últims anys de la dècada dels 90.  

Es pot construir un índex general amb una mitjana 
d’aquests indicadors ponderada pel consum 
d’energia i resulta que en el període 1996-2007 no 
hi va haver guanys d’eficiència energètica a Espa-
nya. Això també es va registrar per a Luxemburg, 
Portugal i la República Txeca entre els països de la 

Unió Europea. Tanmateix, l’evolució en el període 
2004-2007 va ser favorable. Aquesta millora és atri-
buïble en bona part a la implementació de les mesu-
res d’eficiència energètica corresponents a 
l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espa-
nya a  partir de l’any 2004. Nogensmenys, després 
del 2008 es registra un canvi, lligat a la crisi econò-
mica, que va afectar sobretot el sector industrial.  

Respecte a la indústria, segons aquesta metodolo-
gia en el període 1998-2007 no hi va haver guanys, 
com també va esdevenir-se a Portugal, Estònia i 
Malta a diferència dels altres països de la Unió Eu-
ropea. El conjunt dels països comunitaris va anotar 
un guany de l’eficiència energètica en aquest perío-
de de prop del 2% anual. Tanmateix, a Espanya 
després del 2004 es va produir una millora del 2% 
anual en el període 2004-2007. Tampoc hi va haver 
cap guany d’eficiència per al transport en el període 
1997-2007, juntament amb Romania, Estònia, Re-
pública Txeca, Bulgària i Luxemburg. No obstant 
això, es va registrar una millora des de l’any 2004.  

Pel que fa  al consum de les llars, l’augment de 
l’eficiència energètica segons aquests índexs en el 
període 1997-2007 va ser de menys de la meitat del 
0,8% d’increment mitjà anual de la Unió Europea de 
27 membres. Tanmateix, l’índex ODEX mostra una 
intensificació de la millora des del 2004, però inferior 
a la mitjana europea, el que es podria explicar en 
part per menys penetració dels electrodomèstics 
més eficients.  

Ara bé, el mot “eficiència” és polisèmic. De vegades 
es limita a la tecnologia, però té un significat més 
ampli, que inclou l’aspecte del comportament. Així, 
per exemple, un cotxe en condicions normals té un 
determinat consum específic en litres de combusti-
ble per 100 quilòmetres. Tanmateix, el consum del 
mateix cotxe en les mateixes condiciones pot ser 
diferent en funció del tipus de conducció. Si aquesta 
segueix les pautes de  la “conducció eficient” pot ser 
sensiblement més baixa que una altra que no ho 
sigui.  

Altrament, podem distingir entre eficiència energèti-
ca dels productes i dels processos productius. Així, 
per exemple, una bombeta de baix consum pot pro-
porcionar més llum amb menys consum 
d’electricitat. D’altra part, si s’utilitza menys energia 
per produir una mateixa quantitat de producte el 
procés productiu és més eficient.  

5. Potencial de millora de l’eficiència 
energètica 
Els estudis que s’han fet al respecte, tant del Minis-
teri d’Indústria espanyol com en l’àmbit comunitari, 
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avalen que hi ha un ampli potencial de millora de 
l’eficiència energètica en general en tots els sectors. 
Aquesta millora està lligada al continu avanç tecno-
lògic. Així, la millor tecnologia disponible en cada 
moment proporciona un estalvi d’energia en igualtat 
de prestacions. De fet, els mètodes de l’eficiència 
energètica es poden aplicar a tots els sectors i po-
den produir un significatiu descens de la intensitat 
energètica. De tota manera, a Espanya el sector del 
transport sembla que és el que presenta un potenci-
al més gran d’estalvi d’energia.  

Com a exemple, en general els nous models 
d’automòbils tendeixen a ser més eficients i a con-
sumir menys combustible per 100 quilòmetres. La 
gradual penetració dels ordinadors de bord, que 
permet un control continu del consum de combusti-
ble, facilita una conducció eficient. D’altra banda, 
aquest component tecnològic fa que l’evolució de 
l’eficiència energètica estigui lligada al sector de la 
R+D+i. Tanmateix, hi ha molts casos en què 
l’aplicació de tècniques d’eficiència o d’estalvi tenen 
un cost baix amb una ràpida amortització.  

També hi ha casos en què no s’ha aprofitat del tot la 
tecnologia disponible i que, per tant, es pot millorar 
l’eficiència. Això pot ser degut a una manca de for-
mació tècnica adient o bé a una gestió defectuosa.  

De més a més, hi ha exemples de països que han 
aconseguit reduir fortament la intensitat energètica 
sense menyscapte del nivell de benestar amb una 
àmplia promoció de programes d’eficiència energè-
tica, amb l’impuls de la R+D+i  per a millorar 
l’eficiència dels equipaments i processos tecnolò-
gics, com el Japó a partir de la dècada dels 70.  

En la mesura que l’eficiència energètica presenta 
externalitats positives, com, per exemple una contri-
bució a la limitació del dèficit comercial o danys al 
medi ambient inferiors, pot estar justificat que les 
autoritats la impulsin amb mesures reguladores, 
incentius o la facilitació d’informació.  

6. La Unió Europea impulsa les mesures 
de millora de l’eficiència energètica 
En els Estats membres de la Unió Europea els plans 
nacionals d’estalvi i eficiència energètica estan en 
línia amb l’Estratègia de Lisboa i de les diferents 
directives al respecte. A Espanya en l’últim període 
cal destacar el Pla d’Acció 2005-2007 i el Pla 
d’Acció 2008-2012, dins de la Estratègia d’Estalvi i 
Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012, apro-
vada l’any 2003. En els últims anys, quan es van 
encendre els llums d’alarma amb l’escalada del preu 
del cru en la primera meitat del 2008, per reforçar 
aquestes mesures es va posar en marxa el Pla  

d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2011 i el març 
del 2011 en una conjuntura de noves tensions en el 
preu del petroli es va aprovar el Pla d’Intensificació 
de l’Estalvi i l’Eficiència Energètica 2011. L’agost de 
2011 es va presentar, seguint les directrius comuni-
tàries, el Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica 
2011-2020, com a continuació i ampliació de les 
mesures anteriors. 

Aquests plans, a més de detallar les diferents mesu-
res adoptades, quantifiquen l’estalvi que es pot 
aconseguir i s’avalua el cost-benefici. Cal destacar 
que en els últims anys s’han integrat amb les mesu-
res de caire mediambiental necessàries per a com-
plir  els compromisos  de Kyoto quant  al canvi cli-
màtic.  

Entre les mesures específiques previstes en el pla 
del 2011 al 2020 es poden mencionar: la rehabilita-
ció energètica d’edificis, amb un objectiu d’estalvi de 
4.800.000 tones equivalents de petroli (tep) per any, 
la renovació de l’enllumenat exterior, amb un objec-
tiu d’estalvi de 130.000 tep anuals i el canvi modal al 
ferrocarril. En conjunt, el Pla d’Acció 2011-2020 té 
per meta la millora de la intensitat final del 2% inter-
anual en el període 2010-2020.  

7. Impactes favorables dels plans 
d’estalvi i millora de l’eficiència        
energètica 
Reduir la factura energètica és un important repte 
de l’economia espanyola, ja que les importacions 
energètiques van suposar quasi el 4% del PIB el 
2011. L’increment de l’eficiència energètica pot con-
tribuir a alleujar aquesta factura. 

En efecte, a part de contribuir a facilitar el subminis-
trament en reduir la demanda, les mesures d’estalvi 
energètic poden tenir un impacte considerable en la  

 

El dèficit energètic espanyol és superior a la mitjana 
de la Unió Europea 
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balança comercial, en moderar el dèficit energètic. 
Així, per exemple, l’estalvi estimat el 2010 respecte 
a l’any base 2004 pel Ministeri d’Indústria fou equi-
valent a 2 dècimes del PIB per menys importacions 
de petroli i en el Pla d’Intensificació de l’Estalvi i 
l’Eficiència Energètica 2011 es preveia un estalvi 
energètic total amb les mesures de 3,2 Mtep (mili-
ons de tones equivalents de petroli) anuals, que als 
preus corrents suposen un decrement del dèficit per 
compte corrent d’unes 2 dècimes del PIB.  

A més, l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica 
tenen diverses repercussions favorables. En la me-
sura que són rendibles afavoreixen la competitivitat 
empresarial en abaixar els costos energètics, la qual 
cosa és especialment important en períodes de 
preus elevats. D’aquesta manera, també poden 
contribuir a limitar la inflació a curt termini. Altra-
ment, les millores d’eficiència solen anar acompa-
nyades de la incorporació de processos productius 
tecnològicament més avançats, que també faciliten 
guanys de competitivitat. 

Endemés, en general les tecnologies per millorar 
l’eficiència energètica tenen un impacte mediambi-
ental petit en comparació amb els efectes d’una 
generació d’electricitat alternativa. 

Com ja s’ha insinuat més amunt, un factor que inci-
deix en l’estalvi energètic són els preus. En general, 
en períodes de preus alts, com és normal, es posa 
més atenció en la contenció dels costos energètics, 
ja que surt més a compte. En aquest sentit, en di-
verses ocasions organismes com l’Agència Interna-
cional de l’Energia de l’OCDE han recomanat 
l’elevació en el cas d’Espanya dels impostos espe-
cials, ja que comparativament se situen al dessota 
de la mitjana de l’eurozona. De fet, segueixen una 
tendència de convergència, però és veritat que en-
cara  se situen per sota. S’argumenta que en restrin- 

Preus de la gasolina 95 I.O. als països de la UE 
Preus mitjans de venda al públic en c€/litre, maig 2012 
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gir el consum, una pujada dels impostos especials 
sobre els carburants pot ser beneficiosa sobre el 
medi ambient en limitar les emissions de CO2. 
D’aquesta manera, s’internalitzarien les externalitats 
mediambientals que comporta la utilització dels car-
burants. Si bé això és cert, i que amb l’augment 
també pugen els ingressos públics, s’ha de tenir en 
compte la seva incidència desfavorable sobre la 
inflació i la competitivitat empresarial.  

D’altra part, en la conjuntura actual de necessàries 
retallades de les despeses públiques hi pot haver 
pressió sobre les dotacions de les mesures dels 
plans d’estalvi i eficiència energètics. No obstant 
això, s’ha de considerar la importància estratègica 
per a sortir de la crisi de la competitivitat de les em-
preses, que pot impulsar les exportacions en un 
context d’atonia de la demanda interna. I els costos 
energètics poden ser un factor important per a la 
competitivitat en preus de les societats.  

Altrament, s’ha de considerar que els processos de 
millora de l’eficiència energètica són continus en 
l’entorn internacional i que els rendiments, tant a 
nivell micro com macro valen la pena. De tota mane-
ra, en un marc d’alts preus energètics la rendibilitat 
de les inversions empresarials per a l’estalvi energè-
tic augmenta. Així, l’estalvi i la millora de l’eficiència 
energètica haurien de ser assumits pel conjunt de la 
societat. De fet, en la conjuntura actual de desacce-
leració econòmica els consumidors poden ser més 
sensibles a intentar estalviar energia, ja que els 
permet estalviar diners.  
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