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RADIOGRAFIA DE LA INDÚSTRIA
MANUFACTURERA ESPANYOLA
El sector manufacturer espanyol es caracteritza
per l’elevada productivitat, per la diversificació i per l’orientació
exportadora. Cal afavorir el creixement empresarial per
impulsar la competitivitat i la transformació tecnològica i per
avançar cap a un model industrial sostenible.
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LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA
DURANT LA PANDÈMIA
El sector ha superat amb un èxit relatiu l’impacte de la
crisi, que va ser intens però heterogeni per branques d’activitat.
Les perspectives són favorables per a un sector que comptarà
amb el suport de les inversions del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
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EL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL
A ESPANYA
L’automoció és clau per a
l’economia espanyola i és un referent
a escala mundial, però es va veure molt
afectada per la crisi. La transformació
tecnològica cap a l’electrificació és
fonamental per mantenir aquesta
posició privilegiada.

«No perdo el temps pontificant sobre grans
conceptes. Perdo el temps solucionant
problemes d’enginyeria i de manufactura.»
ELON MUSK
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LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA ESPANYOLA I EL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL
La indústria va patir un dur revés el 2020, però les dades mostren la seva ràpida recuperació, a l’espera de
l’impacte dels fons europeus i amb l’automoció com a referent i motor de la transformació tecnològica
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Resum executiu

El ressorgir de la indústria
després de la pandèmia
L’arribada de la pandèmia va ser un cop dur per a un
sector que ja travessava una situació delicada arran de
les tensions comercials i de les disrupcions al sector de
l’automòbil a nivell europeu. Així, la caiguda de l’activitat manufacturera en el 2T 2020 va ser més intensa
que la del conjunt de l’economia, tot i que la recuperació
posterior va ser més vigorosa. Alguns sectors, com el
tèxtil, el calçat i les begudes, o fins i tot l’automòbil, es
van veure molt impactats i s’estan recuperant més lentament, mentre que altres sectors, com el farmacèutic o
el de l’alimentació, amb prou feines van patir el xoc. El
relaxament de les restriccions, els avanços en el procés
de vacunació i la reducció de la incertesa contribuiran a
reactivar el consum i els fluxos de turisme internacional, de vital importància per a la nostra economia, i això,
al seu torn, afavorirà l’activitat del sector manufacturer.
Però no es tracta d’un retorn a la normalitat, a la manera de produir del passat. El sector manufacturer estava ja immers en una profunda transformació, la quarta
revolució industrial (o Indústria 4.0), que comporta una
transformació profunda dels processos productius, des
de l’adopció de les noves tecnologies digitals (internet
de les coses, big data o computació al núvol, per esmentar-ne algunes) fins a una nova onada d’automatització
de les fàbriques, amb robots connectats digitalment i
dotats d’intel·ligència artificial (smart factories).
La pandèmia pot ser un punt d’inflexió per al sector manufacturer i pot accelerar unes tendències de fons que
ja estaven operant en els últims anys. D’una banda, les
noves tecnologies faciliten l’apropament dels centres de
producció al consumidor final i escurcen les cadenes de
subministrament. De l’altra, és imprescindible millorar
l’eficiència energètica per assegurar la sostenibilitat del
model de negoci a mitjà termini. Per impulsar aquests
canvis de gran importància, la transició verda i digital
del sector industrial, és necessari que la col·laboració

público-privada es pugui exercir de manera àgil i eficaç
i que es disposi d’una elevada capacitat financera, i, en
aquest sentit, els fons europeus Next Generation EU seran un important punt de suport.
L’economia espanyola disposa d’un sector manufacturer preparat per assumir aquest repte. Les empreses del
sector compten amb una elevada productivitat laboral i
tenen una remarcable orientació exportadora: al voltant
del 40% de les vendes del sector manufacturer es destinen a l’exterior, la qual cosa demostra la competitivitat
de les empreses espanyoles a l’arena global. No obstant
això, la reduïda dimensió empresarial en relació amb les
homòlogues europees és un factor que pot limitar-ne
la capacitat per realitzar majors inversions, incloses les
tecnològiques. En aquest sentit, el suport específic a les
pimes és indispensable, com ho és també generar un
entorn favorable per al creixement empresarial.
Un esment especial requereix el sector de l’automòbil, al qual dediquem l’últim article d’aquest informe,
un sector que capitalitza com cap altre els reptes que
comporta la transformació tecnològica i l’adaptació a
les noves exigències mediambientals. Possiblement, la
pandèmia ajudarà a accelerar la transició cap a formes
de mobilitat més sostenibles, com el cotxe elèctric, un
avanç al qual contribuirà el primer Projecte Estratègic
per a la Recuperació i la Transformació Econòmica
(PERTE).
Finalment, no es poden menystenir les notables sinergies positives que la transició verda i digital al sector industrial pot comportar per a la resta d’activitats econòmiques i per a tota la societat. En conseqüència, de la
seva capacitat d’escometre aquestes transformacions
depèn, en gran part, la conformació d’un nou model de
creixement de l’economia espanyola, basat en la innovació, en la productivitat i en la sostenibilitat.
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Estructura empresarial

Radiografia de la indústria
manufacturera espanyola
L’economia espanyola disposa d’un sector manufacturer divers,
exportador i de productivitat elevada. No obstant això, el teixit empresarial
està encara molt atomitzat si es compara amb la indústria alemanya, un
referent a nivell europeu. Augmentar la dimensió empresarial i impulsar
la productivitat de les empreses, mitjançant la inversió en R+D i l’adopció
de les noves tecnologies digitals, per avançar cap a la Indústria 4.0, són les
claus per continuar incrementant la competitivitat d’un sector fonamental
per a l’economia i per al sector exterior espanyol. Així mateix, el sector
ha d’evolucionar cap a un model industrial més sostenible: només les
empreses que escometin la transició energètica amb èxit podran competir
en un nou entorn en què la sostenibilitat serà un requisit imprescindible
per continuar operant al mercat.
La importància de la indústria manufacturera en el conjunt
de l’economia espanyola
Si reculem dues dècades, observem que la indústria manufacturera ocupava una posició de
pes dins el conjunt de l’economia espanyola. No obstant això, a partir de l’any 2000, com
ja succeïa a la majoria de països avançats, va patir una reculada molt intensa, que es va
intensificar durant la gran recessió (2008-2013).1 En concret, entre els anys 2000 i 2014, es
va perdre el 41% dels llocs de treball manufacturers a Espanya (1,16 milions de treballadors
menys), i, en termes relatius, l’ocupació al sector va passar de representar el 17,8% del total
l’any 2000 al 10,4% el 2014.
En termes de valor afegit brut (VAB), la reculada també va ser intensa (el –11% en termes
reals entre el 2000 i el 2014), però notablement inferior a la de l’ocupació,2 reflex dels
notables guanys de productivitat en aquest període (el +3% anual per persona ocupada en
aquests 14 anys). Precisament, la indústria és el sector que millor sol aprofitar els beneficis
del canvi tecnològic: l’automatització i la digitalització dels processos productius impulsen
la productivitat laboral i permeten produir molt més amb el mateix nombre de treballadors.

El pes del sector manufacturer en l’economia
espanyola s’ha mantingut força estable des de
l’any 2014, després de patir una reculada molt
pronunciada en la dècada dels 2000

1 El procés de
desindustrialització
dels països avançats
s’explica per diversos
factors, entre els quals
destaquen els guanys
de productivitat derivats
del progrés tecnològic,
de la deslocalització
d’una part de la
producció, propiciada
per la globalització i per
l’expansió de les cadenes
de valor globals, de
la terciarització de les
economies avançades
i de la subcontractació
(o outsourcing) de
determinats serveis
que amb anterioritat
eren realitzats per
les pròpies empreses
manufactureres i
que passen a ser
comptabilitzats al
sector serveis. Per a més
detalls, vegeu el Dossier
«Indústria 4.0», publicat
a l’Informe Mensual del
mes de novembre del
2016.
2 El pes del VAB
manufacturer va recular
del 16,2% del 2000 a
l’11,3% del 2014.
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Durant l’etapa de recuperació econòmica posterior a la crisi financera global, entre el 2014 i
el 2019, el sector manufacturer va créixer, en termes reals, a un ritme mitjà del 2,6% anual,
percentatge molt similar al del conjunt de l’economia espanyola, de manera que el seu pes
en el conjunt de l’economia es va mantenir estable i va aportar al voltant de l’11,2% del VAB
i el 10,4% de l’ocupació total.3

3 Mitjana entre el 2014
i el 1T 2021.

Pes del sector manufacturer
Sobre el total (%)
19%
18%

2000

17%

20
0

16%

0-

15%

2014

2020

OCUPACIÓ

17,8 %

10,4 %

10,4 %

VAB

16,2 %

11,3 %

11,2 %

20
14

14%
13%

2014 - 2020

12%
11%
10%
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

La contribució del sector manufacturer va més enllà del seu propi volum de producció. D’una
banda, el sector genera un important efecte arrossegament sobre la resta dels sectors de
l’economia: les estimacions basades en les taules input-output indiquen que un augment
d’1 euro en la producció de manufactures genera un increment de la producció total de
l’economia d’1,1 euros addicionals (efecte indirecte). De l’altra, genera un impacte positiu
sobre la balança comercial: el 39% de les vendes del sector es destinen a l’exterior (el 27,5%
a la UE i l’11,3% fora de la UE).4 A més de l’impacte econòmic, el sector industrial exerceix un
paper fonamental en el progrés tecnològic, per la seva elevada intensitat innovadora5 i pel seu
efecte tractor sobre la difusió de la tecnologia a altres sectors d’activitat i, en general, a tota
la societat. Aquestes sinergies positives generades per la indústria reforcen els arguments a
favor d’una nova política industrial als països avançats, que promogui el desenvolupament
d’un sector industrial competitiu i sostenible.

4 Dades de l’INE
(enquesta estructural
industrial, 2018).
5 La intensitat de la
innovació (mesurada per
les despeses en activitats
innovadores en relació
amb la xifra de negocis)
en manufactures és
de l’1,6%, en relació
amb l’1,1% del total
d’empreses. Dades
de l’enquesta sobre
innovació a les empreses
de l’INE (2019).

El sector manufacturer genera múltiples sinergies
positives sobre l’economia: crea ocupació estable
i de qualitat, reflex de la seva elevada productivitat,
i afavoreix la difusió tecnològica a tota la societat
3
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La indústria, a més a més, genera ocupació estable i de qualitat: el 73% dels ocupats al sector
acumulen tres anys o més treballant en la feina actual (en relació amb el 69% del conjunt de
l’economia), el 17% dels ocupats en manufactures tenen un contracte temporal (comparat
amb el 24% del conjunt de l’economia) i els treballadors del sector cobren salaris el 16,4%
superiors, de mitjana, als del conjunt de l’economia.6 Aquestes millors condicions laborals
no van en detriment de la competitivitat empresarial, sinó que van associades a uns nivells
elevats de productivitat laboral. En efecte, la productivitat laboral en manufactures és el 42%
superior a la del conjunt de l’economia.7

Dimensió empresarial i productivitat
Les empreses manufactureres tenen una dimensió mitjana superior a la de la resta de
sectors d’activitat. En particular, el 0,5% de les empreses del sector són grans (250 empleats
o més), en relació amb el 0,1% del total de l’economia.8 No obstant això, la comparació
internacional posa de manifest que la dimensió mitjana de les empreses espanyoles és
inferior a la d’Alemanya, un referent industrial a nivell europeu, on el 2,1% de les empreses
manufactureres són grans. Aquestes diferències en el percentatge d’empreses grans poden
semblar petites, però s’amplifiquen quan la comparativa es realitza en termes de valor afegit:
a Alemanya, les empreses grans aporten el 74% del VAB manufacturer, en relació amb el 53%
d’Espanya.

4

6 Dades de l’INE (EPA
i ETCL, 2020).
7 Aquesta diferència
de productivitat laboral
entre les manufactures
i els serveis s’observa
de manera habitual als
països de l’OCDE, arran
d’una major intensitat
de treball als serveis.
8 Dades d’Eurostat
(Structural Business
Statistics, 2018).
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Les empreses petites dominen el sector manufacturer,
però les grans aporten més valor afegit
924

4.591

Espanya

142.879

Nombre d’empreses

23.599
4.410

Alemanya
Nombre d’empreses

131.840

54.283

15.509
9.394

Espanya
VAB

20.644

63.515

27.322

55.303

Alemanya
VAB

97.217

479.203

18.478
0%

10%
Microempresa

20%

30%

Empresa petita

40%

50%

Empresa mitjana

60%

70%

80%

90%

100%

Empresa gran

Nota: Es defineix la dimensió d’una empresa en funció del nombre d’assalariats: micro (menys de 10),
petita (de 10 a 49), mitjana (de 50 a 249) i gran (més de 250).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat (Small Business Statistics, 2018).

Les empreses grans són més productives,
i això els atorga fortalesa per competir
en un entorn globalitzat
La dimensió empresarial importa, perquè està directament relacionada amb la productivitat:
les empreses manufactureres de 250 o més treballadors són el 48% més productives que
les empreses petites i mitjanes (pimes) i, casualment, també el 48% més productives
que les empreses grans del conjunt de l’economia. En conseqüència, un dels principals
reptes de l’empresa industrial espanyola és augmentar la seva dimensió, ja que això
facilita l’aprofitament d’economies d’escala, l’accés a fonts de finançament diversificades,
la inversió en R+D i l’entrada als mercats internacionals. La indústria espanyola, per tant,
es beneficiaria d’un procés de consolidació que aconseguís incrementar la dimensió
empresarial. Així mateix, també són positives altres fórmules alternatives que permeten
aprofitar les sinergies entre empreses, com la concentració de l’activitat d’un determinat
sector en una mateixa zona geogràfica i la generació d’ecosistemes industrials i de
clústers tecnològics.

5
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Les empreses manufactureres espanyoles són més productives que el total,
en especial les grans
Valor afegit brut per empleat (milers d’euros)
100
90

48%

80
70
60

42%

50

28%

40
30
20
10
0

34,8%

44,7%

Empreses amb menys
de 250 treballadors

58,3%

86,1%

42,2%

Empreses amb més
de 250 treballadors

Total

59,8%
Total

Manufactures

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat (Small Business Statistics, 2018).

Entrant en més detall: branques manufactureres
El sector manufacturer engloba activitats molt diverses,9 entre les quals destaquen la indústria
agroalimentària (el 18,8% del VAB del sector manufacturer), la indústria de l’automòbil i altre
transport (el 12,7%) i la química-farmacèutica (el 12,1%). A nivell territorial, s’observa una
especialització productiva diferenciada en funció de les comunitats autònomes, tot i que
un factor comú és la indústria agroalimentària, que es troba en el top 3 de les branques
manufactureres a totes les regions. Navarra, La Rioja i el País Basc són les regions més
industrials, perquè a les tres el pes de la indústria manufacturera és superior al 20% del PIB
regional, en relació amb el 12,3% de la mitjana espanyola. D’altra banda, Catalunya és la
comunitat que més aporta al total nacional (el 25,1%), seguida de la Comunitat Valenciana
(l’11,4%).

La indústria manufacturera espanyola es caracteritza
per la concentració en certes branques d’activitat,
entres les quals destaca l’agroalimentació, amb
presència a tot el territori, seguida de la indústria
de l’automòbil i de la química-farmacèutica

6

9 El sector
manufacturer inclou 24
branques industrials
(codis CNAE del 10 al 33).
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VAB per branques d’activitat al sector manufacturer
Sobre el total de la indústria manufacturera (%)
Fusta
1,5%
Arts gràfiques
1,7%
Productes informàtics,
electrònics i òptics
1,3%

Refinament de petroli
2,4%
Paper
3,6%

Agroalimentària
18,8%

Mobles
3,6%
Altre transport
3,5%
Material elèctric
3,6%
Altres productes
minerals
4,4%

Automòbil
9,2%

Reparació
maquinària
4,5%

Cautxú i plàstics
4,8%

Productes metàl·lics
9,1%

Metal·lúrgia
4,9%
Química
6,7%

Farmacèutica
5,4%

Tèxtil
6,4%

Maquinària
5,4%

Nota: Dades del 2018.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Especialització productiva per comunitats autònomes
Pes
manufactures

Contribució
al total

Navarra

26,9

3,7

La Rioja

23,1

1,3

País Basc

21,4

10,4

Aragó

17,8

4,4

Cantàbria

16,9

1,6

Catalunya

16,2

25,1

CA

Alimentació
Automòbil
Begudes
Material elèctric
Metal·lúrgia i productes metàl·lics

16

6,2

Com. Valenciana

15,1

11,4

Castella-la Manxa

15,1

4,2

Castella i Lleó

Múrcia

14

3

Galícia

14

5,9

13,8

2,1

Astúries

Química
Pes de la indústria manufacturera

Andalusia

7,7

8,3

Extremadura

6,6

0,9

Madrid

6,3

9,8

> 20%

Canàries

3

0,9

10% - 20%

Balears

2,7

0,6

12,3

100

< 10%

ESPANYA

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (2018).
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Aquesta diversitat en les activitats manufactureres es reflecteix també en la productivitat,
amb nivells molt diferents en funció de les branques manufactureres. No sorprèn que
la farmacèutica, amb el 77% d’empreses que realitzen activitats innovadores, sigui, amb
diferència, la indústria que presenta la productivitat laboral més alta (110.550 euros per
treballador i any), seguida per la química (amb una productivitat de 94.400 euros) i per la
fabricació de begudes (94.100 euros). En aquest últim cas, però, la proporció d’empreses
que realitzen activitats innovadores se situa més aviat a la banda baixa (el 28%).
La capacitat exportadora, mesurada pel percentatge de producció destinada a l’exportació,
varia de forma significativa en funció de les branques industrials. El sector més obert a
l’exterior és el de l’automòbil: el 70% de les vendes del sector es fan a l’exterior (el 58%
a països de la UE i el 10% fora de la UE), la qual cosa evidencia l’elevat grau d’integració
d’aquest sector en les cadenes globals de valor. Tot seguit trobem els productes farmacèutics
(el 53% de vendes a l’exterior), els productes elèctrics (el 52%) i la metal·lúrgia (el 49%).
En total, les exportacions de béns manufacturats van assolir un màxim de 260.000 milions
d’euros el 2019 (xifra que va representar el 20,9% del PIB).
Al gràfic de la pàgina següent es pot observar una relació positiva entre el percentatge
de vendes a l’exterior de les branques manufactureres i la seva productivitat, que, en
gran part, està vinculada al grau d’innovació de les empreses del sector (representat al
gràfic per la dimensió de les bombolles). Així i tot, és important assenyalar que no totes
les diferències en el grau d’exportació entre branques d’activitat són necessàriament un
reflex de diferències en la productivitat. Alguns sectors, com el de l’alimentació o el de
les begudes, destinen el 80% de la producció al mercat domèstic, però també venen els
productes de forma molt competitiva als mercats internacionals (Espanya és la setena
economia mundial exportadora de productes agroalimentaris).10 No obstant això, el sector
també ha de satisfer la demanda domèstica, i, a més a més, alguns productes són de baix
valor afegit o els costos de transport són especialment rellevants, motiu pel qual és un
sector més dependent de les vendes interiors.
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10 Vegeu l’«Informe
Sectorial Agroalimentari»
(2020).
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Innovació, productivitat i internacionalització: un trinomi guanyador
Vendes a l’exterior (%)
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El futur de la indústria manufacturera passa per la transició verda i digital
El teixit industrial espanyol té prou potència perquè l’activitat manufacturera es pugui
enlairar de nou, però el futur no està escrit. El sector es troba immers en una nova revolució
industrial, la Indústria 4.0, que comporta una transformació profunda dels processos
productius, des de l’adopció de les noves tecnologies digitals (internet de les coses, big data
o computació al núvol, per esmentar-ne algunes) fins a una nova onada d’automatització
de les fàbriques, amb robots connectats digitalment i dotats d’intel·ligència artificial (smart
factories).
Com es presenta la indústria manufacturera espanyola en aquests àmbits? Pel que fa a
la digitalització, les empreses manufactureres espanyoles presenten un grau d’adopció
similar a la mitjana europea, però la bretxa en relació amb els països líders s’ha ampliat
entre el 2015 i el 2020. Això és especialment cert entre les pimes, de manera que hi ha prou
marge perquè les empreses més petites aprofitin millor les enormes potencialitats que
ofereixen les noves tecnologies digitals.11
Pel que fa a l’automatització, Espanya mostra graus d’automatització similars als dels
principals competidors (densitat de 191 robots instal·lats per cada 10.000 treballadors
al sector manufacturer, per damunt de la mitjana europea de 114),12 però la velocitat de
creixement en aquest àmbit en els anys més recents és insuficient per convergir amb les
economies més capdavanteres del nostre entorn, com és el cas d’Alemanya.13

11 Vegeu l’article
«Espanya en la carrera
digital», publicat al
Dossier de l’Informe
Mensual del mes de
març del 2021.
12 International
Federation of Robotics.
13 Vegeu el Focus
«Automatització:
una carrera a la qual
no dediquem prou
esforços», publicat a
l’Informe Mensual del
mes d’abril del 2021.
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Les noves tecnologies digitals i la
robotització afavoreixen la reindustrialització
dels països avançats
Els avanços que es facin en aquests dos àmbits, digitalització i automatització, seran claus
per tornar als països avançats una part de la producció manufacturera que s’ha deslocalitzat
als països emergents. Tot i que algunes forces que han comportat la desindustrialització de
les economies avançades en les últimes dècades continuaran operant (com la terciarització
de les economies), és possible que la tendència a l’offshoring desemboqui en una altra de
reshoring. Una tendència que es podria accelerar arran de l’actual crisi sanitària, ja que ha
posat de manifest les limitacions i la fragilitat que genera dependre de cadenes de valor
excessivament disgregades a nivell mundial.14 Així mateix, la pandèmia està fent que moltes
empreses es replantegin la necessitat d’acostar més les fàbriques al consumidor final. Al
mateix temps, això permetria una major flexibilitat de la producció, terminis més curts de
comercialització, una major personalització i adaptació als gustos i a les preferències dels
diferents consumidors, costos de transport més baixos i menys emissions contaminants.

14 Vegeu l’article
«Digitalització i
automatització: què
produirem el dia de
demà?», publicat al
Dossier de l’Informe
Mensual del mes de
març del 2021, i l’article
«Com la COVID-19
canviarà la nostra
manera de produir»,
publicat al Dossier de
l’Informe Mensual del
mes de maig del 2020.

Només les empreses que escometin la transició
energètica amb èxit podran sobreviure en un entorn
nou en què la sostenibilitat del model de negoci
serà un requisit imprescindible per continuar
operant al mercat
En aquest sentit, és imprescindible que el sector manufacturer escometi aquesta
transformació digital, al mateix temps que evoluciona cap a un model productiu més
sostenible; és a dir, la transició verda i la digital han d’anar de bracet. De fet, ja hi ha alguns
experts que parlen de la neoindustrialització verda dels països avançats, per subratllar
la necessitat d’impulsar models productius energèticament més eficients i que incloguin
criteris d’economia circular.15 Els fons europeus Next Generation EU s’erigeixen com una
gran palanca que donarà suport a la transformació verda i digital del sector industrial.
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15 El sector
manufacturer va ser el
responsable del 31,7%
del total d’emissions
de gasos amb efecte
d’hivernacle produïdes
pel teixit industrial
espanyol el 2019.
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Situació i perspectives

La indústria manufacturera
durant la pandèmia
Tot i que la indústria manufacturera no ha estat un dels sectors més colpejats
per la crisi, la veritat és que el xoc de la COVID-19 va tenir lloc en un context de
prolongada feblesa del sector, no solament a Espanya, sinó a tota Europa.
Després del dur ajustament inicial, que va ser breu i heterogeni entre les
diferents branques d’activitat, el sector va reprendre el vol amb rapidesa i
es va aproximar als nivells d’activitat i d’ocupació anteriors a la pandèmia.
Les perspectives per al 2021 i per al 2022 són favorables, amb el suport,
sobretot, de l’embranzida de la demanda externa i de les inversions del Pla
de Recuperació,Transformació i Resiliència (PRTR). Les recents disrupcions
en les cadenes de subministrament global, ocasionades per colls d’ampolla
en el transport mundial i pel desproveïment d’alguns components, tindran
un impacte temporal i reduït.
Balanç general de la crisi fins al moment
La crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 va provocar el 2020 un terratrèmol
d’enormes proporcions en l’escenari econòmic i financer global. En només dos mesos
(març i abril), les estrictes mesures de confinament i de paralització de l’activitat adoptades
per frenar la propagació de la pandèmia van provocar un xoc sense precedents a les
principals economies del planeta, amb enfonsaments del PIB en el 2T 2020, seguits, això
sí, d’un fort rebot, a mesura que es va anar controlant la crisi sanitària i es van poder
relaxar les mesures de contenció. No obstant això, després de l’estiu, es va observar una
pèrdua progressiva d’embranzida de la recuperació, en un context de rebrots successius
dels contagis, la qual cosa va obligar a reprendre les limitacions a l’activitat de bona part
dels serveis a les principals economies desenvolupades. En conseqüència, el 2020, hem
assistit a una recessió històrica per la seva intensitat –la més greu des de la Segona Guerra
Mundial– i per la seva brevetat.
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A Espanya, les mesures extraordinàries adoptades per contenir l’avanç de la pandèmia van
limitar la mobilitat de les persones i van paralitzar una gran part de l’activitat productiva,
la qual cosa va conduir a una contracció històrica del PIB en la primera meitat de l’any (el
–22,2% en relació amb el tancament del 2019). L’aixecament progressiu de les restriccions
va permetre iniciar una fase de reactivació, tot i que va ser incompleta i asimètrica entre
regions i sectors, de manera que l’any va acabar amb una contracció del PIB del 10,8%, la
qual cosa ens converteix en un dels països més castigats del nostre entorn, per diversos
motius. D’una banda, al començament de la crisi, l’evolució de la pandèmia va ser
relativament més desfavorable i les restriccions, més dures. De l’altra, també hi han jugat
un paper important l’elevat pes de les activitats terciàries, en especial les vinculades al
turisme (hoteleria, restauració, oci o transport), molt intensives en ocupació i que depenen
més de la interacció social, i algunes característiques del nostre teixit productiu, com
l’elevada temporalitat o la reduïda dimensió empresarial.

Les mesures de contenció pels rebrots
de la pandèmia i les adverses condicions
climatològiques van marcar el tancament
del 2020 i l’inici del 2021
Com era previsible, la desescalada i l’aixecament de les restriccions a partir del maig van
facilitar una intensa recuperació de l’activitat, la qual cosa va impulsar el PIB, que va anotar
un creixement del 17,1% trimestral en el 3T 2020, un salt mai vist fins llavors. Aquest fort
repunt va ser protagonitzat, en bona part, per la despesa en consum, en aflorar una gran
part de la demanda embassada que no es va poder materialitzar durant la primera part
de l’any. No obstant això, l’evolució de més a menys al llarg del trimestre ja anticipava
la brusca frenada que es produiria després de l’estiu, a conseqüència de l’impacte de la
segona onada de la pandèmia, que va obligar a adoptar noves mesures de contenció per
frenar l’augment de contagis; en conseqüència, el PIB es va estancar en l’últim trimestre
de l’any i els nivells d’activitat es van situar el 8,9% per sota dels del tancament del 2019.
L’arrencada del 2021 no ha estat millor. A l’impacte d’una tercera onada del virus, amb
la consegüent intensificació de les restriccions, es va afegir la borrasca Filomena, que
va generar greus problemes de mobilitat i va paralitzar una gran part del país, sobretot
al centre peninsular. Així, el PIB va reprendre la via contractiva en el 1T 2021, amb una
lleugera caiguda del 0,5% trimestral, i l’economia es va situar el 9,4% per sota dels
nivells anteriors a la crisi (4T 2019). Com a aspecte positiu, a partir del mes de març, es
va començar a observar una tendència ascendent de l’activitat, que ha prosseguit en el
segon trimestre, la qual cosa ens fa ser optimistes i ens fa confiar que la recuperació de
l’economia es consolidarà en els propers mesos, amb la contribució dels avanços en el
procés de vacunació, del relaxament de les restriccions i de la reducció de la incertesa, la
qual cosa permetrà, al seu torn, reactivar el consum i els fluxos de turisme internacional,
de vital importància per a la nostra economia. A tot plegat cal afegir l’impacte positiu que
tindrà la implementació dels projectes vinculats al Next Generation EU (NGEU).
La previsió de creixement del PIB de CaixaBank Research es manté en el 6,0% per al 2021
i en el 4,8% per al 2022. Gràcies a aquest rebot notable de l’activitat, el PIB podrà assolir el
nivell previ a l’esclat de la crisi el 2023.
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Impacte de la crisi sobre el sector manufacturer
La indústria manufacturera a nivell europeu no travessava un bon moment quan va
esclatar la crisi pandèmica. En gran part, aquesta feblesa estava vinculada a les tensions
comercials entre els EUA i la Xina i a les disrupcions al sector de l’automòbil, un sector en
plena transformació tecnològica, en part per la necessitat d’adaptar la producció a la nova
normativa mediambiental europea.16

L’impacte de la crisi sobre la indústria
manufacturera va ser més intens que sobre el
conjunt de l’economia, tot i que la recuperació
posterior també va ser més dinàmica

16 Vegeu «El sector
de l’automòbil a
Espanya: estratègic
i en transformació»,
en aquest mateix
informe sectorial, i «Les
dificultats del sector
manufacturer mundial»,
publicat a l’Informe
Mensual del mes de
desembre del 2019.

L’ajustament patit pel sector manufacturer en termes de VAB en el 2T 2020 va ser més intens
que el del conjunt de l’economia, un fenomen que es va observar de forma generalitzada
a la majoria de països europeus, tal com s’observa als gràfics de la pàgina següent, però
que va ser especialment intens a Espanya: el VAB del sector manufacturer es va enfonsar
el 28,5% en el 2T 2020 en relació amb el 4T 2019 i va superar el descens del PIB (el –22,2%).
En conseqüència, el sector va perdre pes en relació amb el conjunt de l’economia en el 2T
2020, ja que va aportar el 10,4% del PIB, la ràtio més baixa des de l’inici de la sèrie el 1995,
en relació amb l’11,2% registrat en el conjunt del 2019.
No obstant això, el sector es va recuperar més ràpidament: en el 4T 2020, elVAB manufacturer
a Espanya es trobava «només» el 3,7% per sota del nivell precrisi, la qual cosa representa
un descens inferior al registrat per França o per Alemanya. La raó d’aquesta ràpida millora
va ser el fet que, a diferència d’altres activitats més limitades per les mesures de contenció
del coronavirus, des del maig, amb prou feines va patir restriccions a l’activitat i, a més
a més, va mantenir actius dos importants canals de venda, les exportacions i el comerç
on-line.

PIB i VAB del sector manufacturer
Variació 2T 2020 en relació amb el 4T 2019 (%)
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Si comparem la crisi actual amb la del 2008-2009, la contracció del VAB manufacturer el
2020 va ser molt més intensa, però la sortida, més vigorosa; de fet, en l’etapa anterior de
recuperació, els nivells del 2007 no es van arribar a assolir abans de l’esclat de la pandèmia.
VAB manufactures versus PIB

VAB manufactures versus PIB
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Els indicadors d’activitat d’alta freqüència mostren que l’activitat del sector manufacturer
ha seguit la senda de recuperació en els primers mesos del 2021. L’índex de producció
industrial (IPI) mostra que l’activitat manufacturera ha anat millorant i s’ha acostat
de forma progressiva als nivells previs a la COVID-19, malgrat que ho ha fet amb alts i
baixos, a conseqüència de les restriccions adoptades per afrontar les successives onades
del coronavirus. Així, al març (última dada disponible), l’IPI manufacturer es va situar el
5,6% per sota de la dada del març del 2019, gairebé la meitat de la caiguda anotada en el
conjunt del 2020 (–10,4%). Altres indicadors d’activitat, com la xifra de negocis, mostren
una evolució similar.

Indicadors del sector manufacturer
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de Datacomex i del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Impacte sobre el mercat laboral
La pandèmia va tenir un impacte molt advers sobre el mercat laboral, ja que el tancament
de les activitats no essencials va afectar la major part de les branques manufactureres,
amb algunes excepcions, com la indústria alimentària i la farmacèutica. No obstant això, la
destrucció de llocs de treball es va veure esmorteïda per l’àmplia utilització dels programes
d’ajust temporal de l’ocupació: al conjunt del sector manufacturer, gairebé 327.000 afiliats
a la Seguretat Social, el 16,3% del total, van arribar a estar en situació d’ERTO al maig.
Malgrat que aquest percentatge és 3 punts inferior a l’assolit a nivell nacional, oculta
enormes diferències entre les diferents branques d’activitat: mentre que, a la indústria
tèxtil i del moble, se superava el 30%, a la del refinament de petroli i a la de productes
farmacèutics, no arribava al 2%.
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Afiliats en manufactures

ERTO en manufactures per tipus de suspensió
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Les perspectives per al manteniment de
l’ocupació són favorables, ja que el sector
presenta una menor proporció de treballadors
en ERTO, molts d’ells parcials
Superades la segona i la tercera onades, i amb l’avanç de la campanya de vacunació,
assistim a una recuperació gradual de l’ocupació, tot i que incompleta i desigual per
activitats. A l’abril del 2021 (última dada disponible), el 2,1% dels treballadors continuaven
en ERTO i l’ocupació efectiva al sector (afiliats totals sense els afectats per ERTO) es va
situar lleugerament per sota dels dos milions, el 3,6% menys que a l’abril del 2019. Només
tres activitats (els productes farmacèutics, els productes informàtics i la indústria química)
van superar aquests nivells d’ocupació, situació que contrasta amb la de les branques
tèxtils (peces de vestir, cuir i calçat), que es van situar més dels 20% per sota.
El sector manufacturer no solament presenta un percentatge d’ERTO relativament baix
en comparació amb el conjunt de l’economia (el 3,6%), sinó que, a més a més, el 40%
dels casos són ERTO parcials (en relació amb el 31% del total de l’economia), la qual cosa,
indubtablement, és un senyal positiu, en la mesura que sembla més probable que aquestes
relacions laborals es mantinguin en el temps.
16

7

8

9

Informe Sectorial

2021

Indicador sintètic d’activitat del sector manufacturer
Arran de l’heterogeneïtat de les activitats manufactureres i dels senyals dispars que
proporcionen els diferents indicadors utilitzats per analitzar-los, a CaixaBank Research,
hem elaborat un índex sintètic d’activitat del sector manufacturer a partir d’una anàlisi dels
components principals de sis indicadors: (i) producció industrial (IPI); (ii) xifra de negocis;
(iii) nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social; (iv) ocupació (nombre d’afiliats); (v)
percentatge d’afiliats en ERTO, i (vi) exportacions manufactureres. Això ens permet establir
un ranking d’activitats amb una mesura homogènia i conèixer quines han estat les més i
les menys afectades per la crisi i a quina velocitat s’estan recuperant les diferents branques
manufactureres.

Índex sintètic d’activitat a les branques manufactureres
Variació de l’índex sintètic d’activitat al març del 2021 (en relació amb el març del 2019)
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indicadors (pes entre parèntesis): IPI (el 24%), xifra de negocis (el 22%), nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social
(el 18%), nombre d’afiliats (el 14%), percentatge d’afiliats en ERTO (el 14%) i exportacions (el 8%), durant el període gener
del 2010-febrer del 2021 (últim mes amb dades completes). Els sectors situats per damunt de la línia discontínua vermella
(recta de 45 graus) són els que han millorat la posició en relació amb la caiguda del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de Datacomex i del Ministeri de Treball.

Del gràfic anterior, que mostra, en l’eix horitzontal, la mitjana de l’indicador el 2020 (és a dir, la
magnitud del xoc) i, en l’eix vertical, la recuperació al març del 2021, es desprèn que:
Les branques tèxtils (calçat i confecció) no solament són les més castigades per la crisi, sinó
que amb prou feines s’han recuperat (al gràfic, les bombolles se situen molt a la vora de la línia
recta vermella discontínua de 45 graus), tot i que és cert que el seu pes en el conjunt del sector
és reduït (bombolles petites). Les restriccions, i sobretot el confinament, van desembocar
en una menor demanda d’aquests béns. En aquest sentit, l’aixecament de les restriccions
comercials, juntament amb l’estalvi acumulat per les llars i amb la demanda embassada,
convida a l’optimisme sobre l’evolució d’aquests sectors en els propers mesos.
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Les branques de l’automoció, les arts gràfiques i les begudes es van veure també molt
afectades, i la seva recuperació està sent incompleta. El sector de l’automoció s’analitza en
profunditat a l’article «El sector de l’automòbil a Espanya: estratègic i en transformació»
d’aquest mateix informe. En el cas de la fabricació de begudes, va patir amb intensitat la
paràlisi del canal HORECA. La reobertura dels establiments de restauració i la reactivació
del turisme tindran un impacte positiu sobre aquest sector.
L’alimentació i la indústria química s’han vist poc impactades i es recuperen ràpidament.
Les dues es beneficien del fet de subministrar béns de primera necessitat, com els aliments,
i altres productes necessaris per combatre la pandèmia, com antisèptics, desinfectants, etc.
La fabricació de productes farmacèutics amb prou feines ha patit el xoc, atesa la naturalesa
sanitària d’aquesta crisi, i és la branca manufacturera que mostra un funcionament més
positiu, seguida de la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
A més a més, s’observa una correlació negativa entre la intensitat del xoc i algunes variables
més estructurals, com la productivitat, la intensitat d’innovació i l’obertura a l’exterior de
les branques manufactureres, la qual cosa apunta al fet que les branques amb empreses
més innovadores, més productives i més internacionalitzades han trampejat millor el xoc.

Les branques tèxtils són les més afectades
per la crisi, en contrast amb l’alimentària,
la química i la farmacèutica
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El sector exterior ajuda a esmorteir la caiguda
Les exportacions de béns manufacturats, que representen el 89% del total de vendes de
mercaderies a l’exterior, van patir el 2020 una caiguda del 10,7%, fins a un total de 232.000
milions d’euros, i van estroncar una dècada de creixements ininterromputs.17 No obstant
això, en un context d’enfonsament de la demanda interna, les importacions van recular
amb més intensitat (el –12%), de manera que el dèficit comercial es va reduir gairebé el
85%, tot just fins als 735 milions d’euros, el nivell més baix en sis anys.

17 Amb dades de l’OMC
del 2019, Espanya
ocupa el sisè lloc
de la UE i el 15è del
món en el ranking de
països exportadors de
manufactures, amb una
quota de l’1,8% al mercat
global.

L’any passat, només es van salvar dels números
vermells les exportacions de productes
agroalimentaris i farmacèutics
La caiguda de les exportacions el 2020 va ser gairebé generalitzada, llevat de les vendes de
les branques agroalimentària (el +4,2%), farmàcia (el +5,6%) i, en menor mesura, mobles
i altres indústries manufactureres (el +0,5%). A l’extrem oposat es van situar l’automoció
(el –15,9%), el tèxtil i el calçat (el –18,5%) i, sobretot, el refinament de petroli (el –38,4%), en
gran part per l’enfonsament dels preus.
Els principals països de destinació van ser els nostres socis de la UE. En concret, quatre
d’ells (França, Alemanya, Itàlia i Portugal) van absorbir el 42% de les manufactures
exportades: els principals productes procedien de l’automoció en tots els casos, llevat de
Portugal, que va comprar, principalment, productes de la indústria agroalimentària, en
especial productes carnis. La primera destinació extracomunitària van ser els EUA, que
ocupen el sisè lloc, amb el 5% del total de les exportacions manufactureres, mentre que
la Xina s’ha col·locat en la vuitena posició, amb el 3,1%. Destaquen, en el primer cas, les
vendes d’olis i, en el segon, de productes carnis.

Exportacions de béns manufacturats
CNAE

BRANQUES INDUSTRIALS

Milers de
milions
d’euros (2020)

Pes 2020

Variació 2020

Variació 1T
2021*

29-30

AUTOMÒBIL I ALTRE TRANSPORT

52.039

22,4%

-15,9

-11,5

10-12

AGROALIMENTÀRIA

34.081

14,7%

4,2

15,8

23-25

METAL·LÚRGIA

29.095

12,5%

-11,2

5,4

INDÚSTRIA QUÍMICA

23.793

10,3%

-11,3

2,1

26-27

PROD. INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS, ÒPTICS I ELÈCTRICS

18.551

8,0%

-5,7

7,8

13-15

TÈXTIL I CALÇAT

17.432

7,5%

-18,5

-13,9

28 i 33

FABRICACIÓ, REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPAMENT

14.961

6,4%

-9,5

0,3

21

PRODUCTES FARMACÈUTICS

12.777

5,5%

5,6

8,6

19

COQUERIES I REFINAMENT DE PETROLI

9.352

4,0%

-38,4

-21,0

22

CAUTXÚ I PLÀSTICS

8.273

3,6%

-4,9

6,5

31-32

MOBLES I ALTRES

5.915

2,5%

0,5

8,3

16-18

FUSTA, PAPER I ARTS GRÀFIQUES

5.825

2,5%

-6,0

-2,0

232.093

100%

-10,7

-1,0

20

C

TOTAL INDÚSTRIA MANUFACTURERA

Nota: (*) Variació en relació amb el mateix període del 2019.
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Alimentació i productes informàtics
i químics tiren de les exportacions
al començament de l’any
En els primers mesos del 2021, s’aprecia una millora generalitzada, tot i que feble, de les
exportacions de manufactures. No obstant això, en el 1T 2021, es mantenen en terreny
negatiu i anoten una caiguda de l’1,0% en relació amb el 1T 2019. Pel costat positiu,
mantenen el bon comportament les exportacions agroalimentàries (el +15,8%), a les quals
s’uneixen les de productes informàtics i electrònics (el +7,8%) i químics (el +2,1%). En canvi,
anoten descensos de dos dígits les exportacions d’automoció, tèxtil i calçat i refinament
de petroli.
Gràcies a la ràpida recuperació del comerç internacional, després de l’enfonsament dels
intercanvis de mercaderies en els primers mesos de l’any passat, el sector exterior es pot
configurar com una palanca de creixement el 2021 i pot facilitar una sortida dinàmica de
la crisi.

Llums i ombres a l’horitzó
En un context de recuperació incipient del sector (el PMI manufacturer de l’abril es va
situar en màxims des del 1999), han sorgit algunes disrupcions en les cadenes de
subministrament, derivades de colls d’ampolla en el transport mundial i de l’escassetat
d’alguns components (semiconductors, microxips, metalls, primeres matèries plàstiques,
etc.), que poden frenar la producció. Així ho confirma el PMI de l’abril, que assenyala que
les comandes d’empreses pendents de realització van anotar la segona pujada més forta
de la sèrie, que es va iniciar fa gairebé 19 anys.

Desafiaments pel costat de l’oferta fan perillar
la recuperació de les manufactures
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En primer lloc, el ràpid i fort augment de la demanda d’uns certs inputs per a la indústria
s’ha trobat amb una oferta una mica rígida, que no ha augmentat a la mateixa velocitat.
A més a més, en el cas dels microxips, la producció dels quals està concentrada en uns
pocs fabricants de l’est asiàtic,18 s’ha patit un desproveïment, al qual ha contribuït, sens
dubte, la notable demanda de dispositius electrònics durant els confinaments del 2020,
però també alguns esdeveniments puntuals, com l’onada de fred a Texas al febrer, que va
obligar a aturar la producció, l’incendi al març d’una fàbrica de Renesas al Japó o la greu
sequera a Taiwan.19 En conseqüència, s’ha disparat la cotització d’alguns materials: l’índex
de metalls de la London Metal Exchange (LME) acumula, des del tancament del 2020, un
augment del 24,9%.20

London Metall Exchange (LME) Index

Baltic Exchange Dry Index (BDI)

Nivell

Nivell

4.700

3.500

18 Fonamentalment,
Taiwan, Corea o
el Japó. La Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Company
(TSMC) controla el 60%
de la producció global
i el 90% del mercat de
microxips avançats,
segons els càlculs de
Bain&Company.
19 S’utilitzen grans
quantitats d’aigua
en la producció de
semiconductors.
20 Última dada: 13 de
maig.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Refinitiv.

En segon lloc, l’enlairament del trànsit internacional de mercaderies, després de l’aturada
del 2020, es troba en un moment d’escassetat de contenidors (els transatlàntics no han
reposat els contenidors que es van buidar al començament de la pandèmia) i de menor
capacitat de càrrega aèria (per la reducció dels vols de llarga distància), que provoquen un
allargament en els temps de lliurament i tensions en els preus: el Baltic Index, un indicador
del cost de transport marítim,21 s’ha duplicat amb escreix des de l’inici de l’any. A aquesta
situació cal afegir-hi l’encariment de l’energia, tot i que, en aquest últim cas, hi ha un efecte
de base important: fa just un any que es van enfonsar els preus del petroli.
Arran de plegat, els costos de producció s’orienten a l’alça i, de retruc, sorgeixen tensions
en els preus, tant industrials (l’IPRI va augmentar el 3,4% a l’abril en relació amb l’abril del
2019)22 com de consum (la inflació es va situar al maig en el 2,7%, la més alta des del febrer
del 2017).

21 Índex dels nolis
marítims de càrrega a
granel seca de fins a 20
rutes marítimes clau de
tot el món. Última dada:
13 de maig.

22 L’IPRI va repuntar el
12,8% interanual a l’abril,
una taxa desconeguda
des del 1984, per l’efecte
de base de l’any 2020.

L’efecte de les disrupcions en les cadenes
de subministrament serà transitori i
localitzat en unes poques activitats
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En qualsevol cas, creiem que es tracta d’un impacte temporal, concentrat en algunes
activitats, i que, per tant, no hauria de condicionar en excés les perspectives. D’una banda,
l’escassetat d’alguns components afectarà certes activitats, com l’automoció i, en menor
mesura, els productes informàtics, químics i els equips elèctrics, les cadenes de producció
dels quals es poden alentir, però sense afectar la recuperació del conjunt de la indústria i
de l’economia. De l’altra, els problemes en el transport poden provocar retards puntuals,
que confiem que se superaran en els propers mesos.
Pel que fa a les pressions inflacionistes, es mantindran en els propers mesos, però haurien
de tendir a normalitzar-se durant la segona meitat de l’any, a mesura que es dilueixi
l’efecte de base del preu del petroli esmentat més amunt i l’oferta es vagi adaptant a la
demanda: en el cas dels metalls, amb una producció més diversificada, l’oferta s’ajustarà
més ràpidament, de manera que els preus tendiran a moderar-se en els propers mesos.
Per la seva banda, pot ser que la normalització dels preus dels microxips sigui una mica
més lenta.
Les perspectives del sector manufacturer per al 2021 són favorables. A curt termini, la
seva evolució pot ser modesta, amb creixements per sota del PIB, ja que l’enlairament de
l'economia estarà liderat per les activitats més afectades per la crisi, en particular el comerç
i el turisme. A mitjà termini, el comportament del sector estarà condicionat, sobretot, per
la seva capacitat d’adaptació als desafiaments de la sostenibilitat i de la digitalització. En
aquest sentit, l’ambiciós Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dotat amb
els fons europeus de l’NGEU, és una oportunitat no solament per estimular la recuperació
de la indústria, sinó també per transformar el teixit productiu mitjançant la modernització
i la digitalització.
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Un referent mundial

El sector de l’automòbil
a Espanya: estratègic
i en transformació
La indústria de l’automoció és un motor important de creixement i de
prosperitat a nivell mundial, per la seva contribució (i) social, en facilitar
la mobilitat de les persones de manera eficient, segura i assequible, i (ii)
econòmica, com a motor d’innovació, generador d’ocupació de qualitat i
pilar del comerç internacional. En el cas d’Espanya, s’ha convertit en un
puntal de la nostra indústria i en un referent a escala mundial, gràcies a
una gran capacitat de producció i a una elevada productivitat, derivada
d’una mà d’obra qualificada i d’un alt nivell d’automatització de les plantes.
La crisi econòmica generada per la pandèmia ha afectat un sector que
es troba en plena transformació tecnològica cap a l’electrificació. Una
transició necessària i que comptarà amb un suport important dels fons
Next Generation EU (NGEU).
L’automoció, un sector estratègic
Amb gairebé 2,27 milions de vehicles fabricats el 2020, Espanya és el segon productor
d’Europa, després d’Alemanya, i el vuitè mundial. A nivell europeu, és el primer fabricant
de vehicles industrials, el segon de turismes i el quart de components. Si comparem el
pes relatiu del sector, en termes de VAB o d’exportacions, amb el dels principals països
productors de la zona de l’euro, Espanya se situa en nivells similars als de França o als
d’Itàlia, però lluny del colós alemany. Molt per davant es troben països de l’Est d’Europa, de
més recent incorporació a l’euro, com la República Txeca, Eslovàquia o Hongria, amb una
major especialització productiva en automòbil, gràcies, en part, a la localització al seu territori
de factories dels grans grups empresarials, atrets per l’alta qualificació de la mà d’obra, pels
baixos costos laborals i per una llarga tradició industrial (algunes empreses de la regió, com
Skoda o Tatra, daten del final del segle xix).
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El sector de l’automòbil juga un paper important
en el conjunt de l’economia espanyola: la seva
aportació ascendeix a l’11% del PIB si s’inclouen
totes les activitats relacionades amb el sector
A Espanya, la fabricació de vehicles de motor i d’altre material de transport23 aporta
el 12,7% del VAB i el 10,5% de l’ocupació manufacturera, la qual cosa la converteix en
la segona activitat manufacturera, després del sector agroalimentari (el 18,8% del
VAB manufacturer). A més de la seva contribució directa a l’economia, el sector de
l’automoció destaca per l’extens entramat de relacions amb altres activitats i pel seu efecte
arrossegament, tant econòmic com tecnològic. Segons les dades proporcionades per la
patronal ANFAC (Associació Nacional de Fabricants d’Automòbils i Camions), referents al
2019, la participació de la fabricació de vehicles i de components puja al 8,5% del PIB. Si,
a més a més, hi afegim la resta d’activitats complementàries a la fabricació (distribució
i comercialització, postvenda, serveis financers i assegurances, transport, estacions de
servei, lloguer i autoescoles), la xifra supera l’11% del PIB. En termes d’ocupació, arribaria
al 9% dels ocupats (1,8 milions), dels quals 66.000 treballen a les fàbriques d’automòbils
(ocupació directa).
De les taules input-output 24 es desprèn que, més enllà de les intenses relacions
intrasectorials (el 37% dels inputs i el 18,7% dels llocs de treball tenen l’origen i la destinació
al mateix sector), el sector genera una notable demanda a altres sectors d’activitat (efecte
arrossegament). En particular, entre els consums intermedis, destaquen productes
metàl·lics (el 10,3% del total), metal·lúrgia (el 7,2%) i comerç, tant majorista com detallista
(el 7,1% i el 5,0%, respectivament).

24

23 Dades de
Comptabilitat Nacional
de l’any 2018. El sector
de l’automòbil inclou els
codis CNAE 29 i 30.

24 Les taules
input-output faciliten
informació sobre els
consums intermedis
necessaris per a
l’elaboració de cada
producte i sobre la
destinació final del
producte en qüestió,
ja sigui consum final,
inversió o exportació.
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La innovació i l’automatització de les
plantes productives són les claus
de l’èxit d’un sector amb una marcada
orientació exportadora
El sector de l’automoció presenta un dels majors índexs d’inversió en modernització, en
automatització i en R+D+I entre els sectors industrials. Les plantes de producció espanyoles
es troben entre les més eficients i més automatitzades d’Europa, amb 1.000 robots
industrials per cada 10.000 empleats, xifra comparable als 1.311 robots de les plantes
alemanyes.25 Un esment especial mereix la indústria auxiliar (components, maquinària,
materials, etc.), molt competitiva, innovadora26 i valorada a nivell internacional, que
elabora una àmplia gamma de productes i que aporta més del 75% del valor del vehicle.
Tot plegat situa la indústria espanyola d’automoció entre les més competitives d’Europa:
segons l’índex elaborat per KPMG, ocupa el tercer lloc, només per darrere d’Alemanya i
del Regne Unit.27
Es tracta d’un sector amb una marcada orientació exportadora: més del 80% dels
vehicles fabricats a Espanya es destinen a l’exterior (el 2020, va assolir el 86%, molt a la
vora del màxim històric del 2011). La propensió a exportar al segment de components
és una mica menor, però també molt significativa (s’exporta una mica menys del 60%).
D’aquesta manera, les exportacions del sector de l’automoció (CNAE 29 i 30) van superar
lleugerament els 52.000 milions d’euros el 2020, xifra que va representar el 19,9% de les
exportacions de béns totals (el 3,5% del PIB), lluny dels resultats assolits al final del segle
passat (el 28% de les exportacions de béns totals), a causa de la major diversificació de la
gamma de béns exportats per l’economia espanyola. Les exportacions del sector arriben
a més d’un centenar de països, malgrat que al voltant del 80% de les vendes es dirigeixen
a la UE, principalment vehicles acabats, mentre que, a les destinacions extracomunitàries,
es venen més components.

25 Dades d’Espanya
de l’ICEX (2019) i dades
d’Alemanya de la
International Federation
of Robotics (2019).
26 Dedica més del 4%
de la xifra de negocis a
activitats innovadores,
molt per damunt de la
mitjana nacional (l’1,1%).
27 Agenda Sectorial de
la Indústria d’Automoció,
2017.
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Només un de cada quatre vehicles venuts a Espanya és de fabricació nacional. La resta
s’importa de països europeus, com Alemanya (el 25% del total el 2020), França (el 12,3%) i
el Regne Unit (el 6,4%), però també del Japó (el 7,3%) o de Corea (el 4,4%). Així i tot, el saldo
comercial del sector de l’automoció és clarament favorable a l’economia espanyola, i, en un
context internacional marcat pel profund deteriorament dels intercanvis de mercaderies,
el superàvit del sector va créixer el 21,5% el 2020, fins als 12.856 milions d’euros, l’1,1%
del PIB.
El sector compta amb 17 plantes de fabricació de vehicles de les principals marques
d’automoció del món (nou de turismes i de tot terrenys, comptant el tancament de la
fàbrica de Nissan al desembre), juntament amb més de 1.000 empreses fabricadores
d’equipaments i de components pertanyents a més de 700 grups empresarials. Les plantes
de fabricació estan situades en 10 comunitats autònomes diferents, de manera que el
sector està molt implantat en el teixit industrial de tot el territori. En els últims anys, s’ha
intensificat el procés de concentració, de manera que les cinc primeres marques (Seat,
Volkswagen, Peugeot, Toyota i Renault) aglutinen el 37% de les matriculacions, i les 10
primeres (a les anteriors s’afegeixen Kia, Hyundai, Citroën, Mercedes i Dacia), el 62,6%.

Impacte de la crisi de la COVID-19 sobre el sector de l’automòbil
El 2020, la històrica crisi derivada de la pandèmia va ser un cop duríssim per al sector de
l’automoció. Va ser un dels més afectats en un primer moment: d’entrada, pels problemes
en la cadena de subministraments a nivell global i, amb posterioritat, per les restriccions
a l’activitat no essencial. No obstant això, la seva capacitat de reactivació, després de
l’aturada total de l’activitat i de la demanda, va ser major que en altres sectors.

Indicadors de l’automoció
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La crisi va agreujar una situació que ja era delicada pels efectes de la nova normativa
mediambiental impulsada a nivell europeu. En aquest sentit, l’activitat del sector amb prou
feines va créixer el 0,1% en el conjunt del 2019, una millora tímida després d’haver caigut
més de l’1,0% tant el 2017 com el 2018.
La declaració de l’estat d’alarma a mitjan març del 2020 va comportar la paralització
completa de la indústria automobilística durant gairebé un mes i mig. De manera paral·lela,
també es va decretar el tancament de la xarxa comercial i dels concessionaris; és a dir, la
capacitat per satisfer la demanda de vehicles va ser inexistent, amb fortes restriccions a
la mobilitat i amb els potencials consumidors confinats a casa seva, per no parlar de la
incertesa davant l’escenari econòmic a curt termini. En conseqüència, tots els indicadors,
tant d’oferta com de demanda i d’ocupació, es van deteriorar de forma molt apreciable
en els primers mesos i, amb posterioritat, arran de la desescalada i de la consegüent
reobertura de la indústria a partir del mes de maig, van rebotar amb una certa intensitat,
tot i que, al final del 2020, la recuperació encara era incompleta.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ANFAC.

La producció del sector es va arribar a enfonsar el 99% interanual a l’abril i va marcar
un mínim històric. La reactivació posterior, gràcies, principalment, a la demanda externa
procedent dels mercats europeus, va permetre que, des del setembre, se superessin els
registres del 2019. Això no va impedir que les fàbriques espanyoles tanquessin l’exercici
amb una reducció del 19,6%, fins a un total de 2.268.185 vehicles produïts, la qual cosa,
en comparació amb l’any anterior, va comportar que es deixessin de fabricar més de mig
milió d’unitats. Es tracta del nivell de producció més baix en set anys i se situa el 25%
per sota del màxim assolit el 2000, quan es van superar els tres milions. Per segments, la
fabricació de turismes, que representa el 78,8% del total, va caure el 18,9% i la de vehicles
comercials i industrials, el 18,6%; la davallada més intensa correspon als tot terrenys (el
–76,4%), tot i que amb prou feines representen 9.094 unitats. En el 1T 2021, la producció de
vehicles es va recuperar molt lentament (el –13,3% en relació amb el març del 2019).
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Indústria manufacturera
L’índex de producció industrial (IPI) mostra que una de les activitats més castigades el
2020 va ser la fabricació de vehicles de motor i altre material de transport, que va anotar
la reculada més important des del 2009 (el –18,5%), de manera que va ser la indústria que
més va contribuir al descens global de l’IPI. En termes de facturació (xifra de negocis),
l’evolució va ser similar: malgrat la intensa recuperació en els mesos finals de l’any, amb
taxes de creixement de dos dígits, l’enfonsament en els pitjors mesos de la crisi va llastar
el balanç de l’exercici, de manera que la caiguda acumulada es va situar en el 10,4% el
2020. Al març del 2021, la xifra de negocis del sector es trobava encara el 6,2% per sota del
registre del març del 2019.

El sector de l’automòbil va patir un cop dur amb
la pandèmia. La demanda interna es va enfonsar
i la recuperació és incompleta. En canvi, la
demanda externa es va mostrar més resilient
La demanda interna va ser la part més feble del sector i encara no ha aconseguit recuperarse de l’impacte inicial de la pandèmia. Malgrat que les matriculacions de turismes van
registrar una millora puntual en els mesos d’estiu, la resta de l’any es van mantenir entre
el 10% i el 20% per sota dels nivells del 2019 i van acabar el 2020 amb una forta reducció
acumulada, del 32,3%, fins a les 851.215, mínim des del 2013.
PRODUCCIÓ 2020

EXPORTACIÓ 2020

Unitats

Quota (%)

Var. anual (%)

Unitats
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Var. anual (%)
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Font: ANFAC.

En canvi, la demanda externa va mostrar una certa resistència. Tot i que, en termes de
matriculacions, el deteriorament va ser extensible als principals mercats europeus,
aquests van mostrar una evolució una mica millor que el mercat espanyol, amb caigudes
menors a França (el –25,5%), a Alemanya (el –19,1%), a Itàlia (el –27,9%) o al Regne Unit
(el –29,4%). Això va ser clau per esmorteir la reculada de la producció espanyola i va ser
un factor important per al retorn gradual a la «normalitat» de les exportacions durant la
segona meitat de l’any. I és que el sector de l’automoció no solament és un dels principals
sectors exportadors, sinó que, a més a més, és un dels que van liderar, juntament amb
l’alimentari, la recuperació de les vendes a l’exterior en els últims mesos de l’any; en tot
cas, el balanç anual va ser negatiu, amb un descens del 15,5%, fins a un total d’1.951.448
unitats exportades: 1.580.297 van ser turismes (el –15,4%); 8.592, tot terrenys (el –76,7%), i
362.559, vehicles comercials i industrials (el –10,6%).28

28

28 Per la seva banda,
en termes monetaris
(duanes), les exportacions
dels CNAE 29 i 30 es
van situar en terreny
positiu des de l’estiu,
tot i que van tancar
l’any amb una caiguda
del 15,9%, llastades
per la davallada de les
vendes, tant de vehicles
acabats, fonamentalment
a Alemanya, a Itàlia, a
Bèlgica i al Regne Unit,
com de components,
principalment a Algèria, a
Alemanya i a Portugal.

Informe Sectorial

2021

El 2020, es va mantenir una elevada concentració geogràfica de les exportacions del sector:
França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit van ser les principals destinacions d’exportació
dels vehicles espanyols, amb el 64,1% del total; indubtablement, això no deixa de ser un
factor de risc en cas d’un afebliment d’aquests mercats (per exemple, arran del brexit) o
de la irrupció d’algun xoc. Aquests mercats no van ser immunes a la crisi de la COVID-19,
de manera que van reduir la demanda de vehicles espanyols, tant França (el –9,1%) com
Alemanya (el –19,6%), el Regne Unit (el –26,1%) o Itàlia (el –9,9%). En canvi, va destacar
positivament el comportament del mercat turc, amb un extraordinari augment (el +101,9%),
la qual cosa l’ha situat en el cinquè lloc del ranking de destinacions d’exportació.
Més enllà de l’afebliment dels principals mercats europeus de destinació, la veritat és que,
en els últims anys, ja s’havia observat una certa frenada de les exportacions de vehicles, a
causa de diversos factors, entre els quals destaquen la major competència internacional o
l’escassa producció de models híbrids i elèctrics, que amb prou feines van representar el
7% de les exportacions el 2020.29

29 La «demonització»
dels vehicles dièsel, que
representen, en general,
una part molt important
de la producció dels
fabricants europeus,
afavoreix els vehicles
asiàtics. Al nostre país,
la reorientació de la
producció cap a vehicles
menys contaminants és
lenta fins ara, i, a més a
més, la decisió correspon
a empreses matrius
localitzades en altres
països.

Impacte sobre l’ocupació
El tancament de les fàbriques, amb el consegüent enfonsament de la producció i de les
vendes, inevitablement es va traslladar a l’ocupació. Les empreses es van veure obligades
a recórrer als ERTO, un instrument que va permetre esmorteir la destrucció d’ocupació:
al maig, gairebé 60.000 treballadors del sector es trobaven en aquesta situació, xifra que
representa el 27% dels afiliats, molt per damunt del pitjor registre assolit pel conjunt de
l’economia (el 19,2% a l’abril), de manera que l’ocupació efectiva (afiliats menys ERTO)
era gairebé el 28% inferior a la d’un any abans. De llavors ençà, hem assistit a una
reincorporació progressiva dels treballadors als llocs de treball, tot i que la tendència a
la millora es va interrompre en els últims mesos de l’any, arran de la tercera onada de la
pandèmia i del consegüent enduriment de les mesures restrictives: a l’abril (última dada
disponible), l’ocupació efectiva era el 6% inferior a la del mateix mes del 2019.
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Ocupació efectiva

Empreses inscrites a la Seguretat Social
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
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A més del fort impacte sobre l’ocupació,
el sector va patir una intensa pèrdua
de teixit empresarial
Un altre efecte de la crisi va ser la destrucció de teixit empresarial, que, al sector de
l’automoció, va ser més intensa que la mitjana: entre el febrer i el desembre del 2020, es
van perdre 409 empreses30 (el –14,3% en relació amb el –6,8% a nivell global i el –9,3% al
sector manufacturer), de manera que l’any es va tancar amb un total de 2.448 empreses, el
14% menys que un any abans i la xifra més baixa de la sèrie, que arrenca el 2009.
Les perspectives del sector per al 2021 estan marcades per la lenta recuperació de l’activitat,
en un context d’incertesa, la qual cosa incentiva l’estalvi per precaució de les llars i el retard
dels plans d’inversió per part de les empreses. A curt termini, molts potencials compradors
estan ajornant la decisió de compra o estan optant per models de segona mà, la qual
cosa provoca que el parc mòbil continuï envellint (l’edat mitjana s’ha situat en 13,2 anys,
segons les dades de Faconauto, la patronal dels concessionaris) i que no es redueixin
les emissions contaminants, una qüestió que analitzem al següent epígraf. A tot plegat
s’afegeixen la pujada de l’impost de matriculació i el final del pla d’aferrallament RENOVE,
que van complicar l’arrencada del 2021. Així i tot, s’espera una millora notable durant
la segona meitat de l’any, gràcies a la recuperació econòmica, que guanyarà tracció, a
la millora de la confiança dels consumidors i al nou programa d’incentius a la mobilitat
eficient i sostenible (MOVES).

30

30 Empreses inscrites
al Règim General de
la Seguretat Social.
Els empresaris, com
a requisit previ i
indispensable a l’inici
de les activitats, han de
sol·licitar a la Tresoreria
General de la Seguretat
Social la inscripció en
algun dels règims, sobre
els quals es realitzaran
els actes d’afiliació
corresponents dels
treballadors.
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Reptes del sector
A nivell global, el sector de l’automoció es troba en un moment de grans canvis, enfrontat
a importants reptes estratègics (lluita contra el canvi climàtic, digitalització, canvis en les
preferències de mobilitat, etc.), que n’estan forçant la transformació. En aquest context,
assistim a processos de concentració empresarial, al mateix temps que sorgeixen nous
participants que veuen una oportunitat de negoci en la tecnologia elèctrica. En el cas
d’Espanya, afrontar aquests reptes és crucial per mantenir la posició privilegiada de la
nostra automoció en un mercat global cada vegada més competitiu, alhora que constitueix
una oportunitat per canalitzar els fons de reconstrucció europeus de l’NGEU, com
comentem més endavant.
Un dels factors que condiciona el funcionament del sector és la necessària adaptació als
exigents objectius de descarbonització fixats per la UE. El 2020, el sector ja s’enfrontava a
l’entrada en vigor de la nova normativa d’emissions europea CAFE (Corporate Average Fuel
Emissions). El 2021, els objectius fixats s’aplicaran al 95% de tots els vehicles matriculats
per cada grup i deixaran fora del càlcul el 5% dels automòbils més contaminants, la
qual cosa es coneix com phase-in. Però serà ja a partir d’enguany quan les emissions
dels cotxes venuts per cada fabricant s’hauran de situar per sota dels 95 grams de CO2
per quilòmetre recorregut (80 grams el 2025, 65 el 2030 i 0 el 2040). Si no es compleixen
aquests requisits, les marques s’enfrontaran a multes milionàries. Per aquest motiu, cal
avançar en la transició des dels propulsors de combustió interna cap al vehicle elèctric i
connectat, i els grans fabricants han de decidir on situaran la producció dels nous models
en els propers anys.

Espanya està endarrerida en matèria
de penetració del vehicle electrificat
i en la seva infraestructura de recàrrega
PRODUCCIÓ 2020 PER FONTS D’ENERGIA
Unitats

Quota (%)

Var. anual (%)

1.270.186

56,0

-27,3

DIÈSEL

833.178

36,7

-16,6

ELÈCTRIC

55.992

2,5

231,6

HÍBRID ENDOLLABLE

83.965

3,7

30.769,5

GAS NATURAL

19.360

0,9

-33,5

0

0,0

-

5.504

0,2

-52,4

2.268.185

100,0

-19,6

BENZINA

GLP
HÍBRID NO ENDOLLABLE
TOTAL VEHICLES

Font: ANFAC.
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Malgrat que la producció espanyola de vehicles electrificats (elèctrics i híbrids endollables)
es va multiplicar per vuit el 2020, fins a vorejar les 140.000 unitats, el seu pes encara és
moderat (el 6,2% del total). Per al ple desenvolupament del vehicle elèctric, és necessari, a més
a més, que baixin els preus de les bateries, que augmenti la capacitat d’emmagatzematge
(per incrementar l’autonomia dels vehicles) i que s’ampliïn les infraestructures de càrrega
(crear l’anomenada xarxa d’electromovilitat). No obstant això, en matèria de penetració del
vehicle electrificat i de la infraestructura de recàrrega, Espanya se situa a la cua d’Europa.
En l’actualitat, Espanya compta amb uns 8.500 punts de càrrega, la qual cosa fa que la ràtio
punt de càrrega per habitant sigui de les més baixes d’Europa.

Vehicles elèctrics i híbrids endollables
4,8 | 18,6
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Luxemburg

11,4

43,4

46,0

Alemanya

13,5

Portugal

13,5

Suïssa

14,3

Dinamarca

53,0
41,7

16,4

Finlàndia

18,1

Països Baixos

24,9

Suècia

32,2

Islàndia

45,0

Noruega

74,8
0

120,6

261,4
50

100

Vendes sobre el total (2020)

150

200
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Nota: Índex en base 100, que mesura el nivell de penetració del vehicle electrificat i la seva infraestructura
de recàrrega d’accés públic, prenent com a referència un objectiu a mitjà termini que permet avançar cap
als objectius establerts en l’horitzó 2030. Dada del 4T 2020.
Font: EV-Volumes i ANFAC.
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Els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR),31 enviat
recentment a la Comissió Europea, es troben alineats amb les agendes estratègiques de
la UE, en especial en l’àrea de la transició verda, en la Política Industrial Espanya 203032 i
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. El PRTR recull
importants avanços en matèria de transició ecològica i de digitalització, els dos eixos en
què posa el focus l’NGEU. L’eix mediambiental copa la major part de les inversions, entre
les quals destaquen les destinades a la mobilitat sostenible (mesures per avançar en la
descarbonització del transport i en el canvi modal) i al desenvolupament del vehicle elèctric
(xarxa de recàrrega i ajudes per comprar-ne), amb més de 13.200 milions d’euros.

El Govern invertirà 13.200 milions d’euros dels
fons europeus en mobilitat sostenible, segura
i connectada, projecte que inclou un pla de
desplegament d’infraestructures de recàrrega
i d’impuls del cotxe elèctric

31 El PRTR ha de
gestionar uns 140.000
milions d’euros en
transferències i en crèdits
procedents dels fons
NGEU fins al 2026.
32 Inclou un pla de
digitalització de quatre
sectors estratègics,
entre ells l’automoció,
un pla de modernització
i de sostenibilitat de
la indústria, un pla
d’impuls de les indústries
tractors «verdes» i de
la digitalització i una
estratègia d’economia
circular.

Amb la finalitat d’agilitar la gestió dels fons, el PRTR recull una nova figura de col·laboració
público-privada, els anomenats Projectes Estratègics per a la Recuperació i laTransformació
Econòmica (PERTE). Es tracta de projectes prioritaris, amb gran capacitat d’arrossegament
per al creixement econòmic, per a l’ocupació i per a la competitivitat de l’economia. Ateses
la importància del sector i la urgència d’accelerar la transformació tecnològica cap al vehicle
elèctric, el primer PERTE presentat ha estat el de l’automoció: el Future Fast Forward, un
ambiciós projecte a mitjà termini (fins al 2030) que pretén assolir que es produeixi un
vehicle elèctric connectat 100% espanyol.
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Principals aspectes de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica
per fomentar la transició a la mobilitat sense emissions

MOBILITAT
SENSE
EMISSIONS

• Turismes i vehicles
comercials lleugers sense
emissions directes el 2050.
• Turismes i vehicles
comercials 0 g Co2/km
el 2040.

PUNTS DE
RECÀRREGA
ELÈCTRICA

0g

• Plataforma d’informació sobre punts
de recàrrega d’accés públic.
• Instal·lació obligatòria d’infraestructures
de recàrrega en estacions de servei amb
alts volums de venda i en edificis el 2023.
• Una infraestructura de recàrrega a les noves
estacions de servei des del 2021.

/km

Plataforma informació
punts de recàrrega

2022

50-150 kW

NOUS

2040

2050

Sense emissions directes

2023
Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible
ZBE

Font: CaixaBank Research, a partir de l’informe sobre la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de la CEOE (2020).

L’objectiu és que el projecte rebi el vistiplau de Brussel·les al llarg del mes de juny, amb
la finalitat d’arrencar després de l’estiu, i la primera meta seria la fabricació de 500.000
cotxes elèctrics petits a Martorell el 2025. Per assolir l’èxit d’aquesta aposta, cal impulsar la
demanda de vehicles electrificats, accelerar la implantació de la infraestructura de càrrega
i posar en marxa una fàbrica de bateries. Per complir els objectius fixats per Europa
en matèria d’emissions de CO2, el 2030, hauria d’haver-hi 30 milions de vehicles zero
emissions circulant, i, a Espanya, la producció d’automòbils electrificats s’hauria d’acostar
als 1,5 milions d’unitats.
D’altra banda, a l’abril, es va presentar la tercera edició del programa d’incentius a la
mobilitat eficient i sostenible (MOVES), dotat fins al final del 2023 amb un pressupost
inicial de 400 milions d’euros, ampliables, almenys, a 800. Finançat també amb els fons
NGEU, reforça les ajudes directes per a la compra de vehicles elèctrics, fins a 7.000 euros, i
millora les ajudes per a infraestructures de recàrrega per a particulars, per a comunitats de
propietaris i per a pimes, així com per a infraestructures de recàrrega ràpida i ultraràpida.
El Ministeri per a laTransició Ecològica estima que pot contribuir amb més de 2.900 milions
d’euros al PIB i generar més de 40.000 llocs de treball al llarg de tota la cadena de valor.
Entre els objectius de la Llei de Canvi Climàtic iTransició Energètica,33 aprovada recentment,
s’inclou que el parc de turismes i de vehicles comercials lleugers estiguin lliures d’emissions
directes el 2050; per aconseguir-ho, es prohibirà, a partir del 2040, la venda de vehicles
nous de combustió, exclosos els destinats a usos comercials. A més a més, amb la finalitat
de garantir una infraestructura de recàrrega suficient, entre altres mesures, obligarà a
instal·lar (i) des del 2023, punts de recàrrega en estacions de servei amb grans volums de
vendes (potències iguals o superiors a 150 kW en corrent continu [CC]) i en edificis, i (ii) des
del 2021, almenys un punt de recàrrega de potència igual o superior a 50 kWCC a totes les
noves instal·lacions de subministrament de carburants.
34

33 L’objectiu final
d’aquesta Llei és
aconseguir la «neutralitat
climàtica» el 2050: balanç
zero entre emissions i
absorcions de gasos amb
efecte d’hivernacle i un
sistema elèctric 100%
renovable.
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Tota la cadena de valor es veu afectada, en el marc de la transformació digital del sector,
amb l’objectiu de dotar el vehicle d’un creixent contingut tecnològic, mitjançant la
incorporació de la intel·ligència artificial o de l’anàlisi de big data per a la presa de decisions
de producció. Recentment, SERNAUTO, la patronal de fabricants de components, ha
presentat l’Agenda Estratègica 2025, que serveix de full de ruta de cara a la recuperació
després de la pandèmia i a la transformació industrial i tecnològica. Per la seva banda, amb
la finalitat de reduir a zero el nombre de morts a la carretera el 2050 (Pla Visió Zero), a partir
del juliol del 2022, la UE obligarà que tots els vehicles nous (turismes, camions, autobusos
i furgonetes) incorporin nou sistemes avançats d’assistència al conductor (ADAS, per les
inicials en anglès), que, mitjançant diversos sensors o dispositius de captació, ajudaran a
minimitzar els possibles errors humans, causants de la major part dels accidents.34 A més
a més, alguns d’aquests equipaments poden contribuir al desenvolupament del vehicle
autònom.
A tot plegat cal sumar un canvi de preferències dels consumidors, que, en un context
d’una major connectivitat mòbil, juntament amb les limitacions de mobilitat a les grans
ciutats (implantació de zones de baixes emissions, amb què es pretén reduir l’emissió de
gasos contaminants a l’atmosfera),35 afavoreixen models de transport alternatius, com l’ús
compartit de vehicles (car sharing o cotxe multipropietat).36 Certament, l’extensió d’aquesta
alternativa podria provocar un efecte substitució (segons les estimacions d’experts del
sector, un cotxe compartit podria deixar fora de circulació entre 3 i 15 cotxes privats), la
qual cosa, a mitjà termini, comportaria una reducció del parc d’automòbils privats. No
obstant això, és d’esperar que, a curt termini, la demanda de cotxes augmenti arran de la
imperiosa necessitat de renovar un parc d’automòbils molt envellit i contaminant.

34 Els ADAS obligatoris
són l’assistent
intel·ligent de velocitat,
el registrador de
dades d’incidències
(caixa negra), l’alerta
de somnolència, la
interfície per a la
instal·lació d’alcolock,
el senyal de frenada
d’emergència, el sistema
de detecció de trànsit
posterior, el sistema de
control de pressió dels
pneumàtics, l’assistent
de manteniment de carril
i el sistema avançat de
frenat d’emergència
(aquests dos últims,
només per a turismes i
per furgonetes). Segons
la DGT, la utilització
d’aquests sistemes
redueix el 57% el risc
d’accident. Brussel·les
estima que, d’aquesta
manera, s’evitaran
25.000 morts i 140.000
ferits greus en els 15
propers anys.
35 El PRTR inclou la
introducció de zones de
baixes emissions, que
la Llei de Canvi Climàtic
ja estableix com a
obligatòries en ciutats de
més de 50.000 habitants
i en les de més de 20.000
que tinguin problemes
de contaminació.
36 És una alternativa
al cotxe individual de
propietat privada que
permet l’accés a una
flota de vehicles situats
als voltants del seu
domicili i que es paga per
hores i per quilòmetres
de conducció.
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Indústria manufacturera
Principals indicadors del sector manufacturer
Variació anual, llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2019

3,7

-0,9

2,8

-10,8

-8,3

1T 2021

1,9

-3,0

2,8

-10,7

-5,2

1T 2021

2020

2021

Data de
l’última dada

Tendència

Indicadors d’activitat
PIB total economia
VAB indústria manufacturera
Índex de producció industrial: indústria manufacturera

1,4

-4,6

2,4

-10,4

-5,6 (*)

març-21

Índex de producció industrial: agroalimentària

1,8

-0,4

1,1

-5,4

-4,4 (*)

març-21

Índex de producció industrial: automoció

1,6

-4,5

3,1

-18,5

-13,4 (*)

març-21

5,5

-2,7

3,0

-12,0

-2,9 (*)

març-21

Índex de xifra de negocis: agroalimentària

4,1

0,8

2,7

-4,2

1,1 (*)

març-21

Índex de xifra de negocis: automoció

4,7

-1,3

5,1

-10,4

-3,4 (*)

març-21

Índex de xifra de negocis: indústria manufacturera

Indicadors de demanda
Matriculacions de turismes

1,0

-7,5

8,3

-32,3

-39,3 (*)

abril-21

Matriculacions de vehicles de càrrega

3,5

-8,5

13,5

-25,9

-22,6 (*)

abril-21

Mercat laboral
Afiliats total economia
Afiliats indústria manufacturera
Ocupats total economia
Ocupats indústria manufacturera
Taxa temporalitat total economia (% d’assalariats)
Taxa temporalitat ind. manufacturera (% d’assalariats)

3,5

-2,1

3,1

-2,1

-0,9

abr.-21

-

-3,6

1,8

-2,1

-1,5

abr.-21

4,2

-2,4

2,7

-2,9

-1,4

1T 2021

-

-5,3

3,1

-2,6

-3,4

1T 2021

32,6

25,0

26,2

24,0

23,8

1T 2021

-

17,3

20,7

17,1

17,3

1T 2021

7,6

3,7

4,5

-10,7

-1,0 (*)

març-21

7,4

6,8

5,8

4,2

15,8 (*)

març-21

Sector exterior
Exportacions indústria manufacturera
Exportacions agroalimentària
Exportacions automoció

6,1

1,4

4,8

-15,9

-11,5 (*)

març-21

8,8

-1,4

5,5

-12,0

-5,9 (*)

març-21

Importacions agroalimentria

7,6

2,0

4,5

-6,5

-2,7 (*)

març-21

Importacions automoció

7,0

-2,5

6,9

-23,6

-16,9 (*)

març-21

-5,0

-1,0

-0,2

-0,1

0,3 (*)

1T 2021

Saldo agroalimentària (% del PIB)

-0,1

0,2

0,6

1,0

1,1 (*)

1T 2021

Saldo automoció (% del PIB)

-0,1

1,0

0,9

1,1

1,3 (*)

1T 2021

Importacions indústria manufacturera

Saldo indústria manufacturera (% del PIB)

Finançament
Saldo viu de crèdit a les activitats productives

17,8

-4,4

-4,5

7,6

-

4T 2020

Taxa de morositat de les activitats productives (%)

1,0

11,9

10,0

5,0

-

4T 2020

Saldo viu de crèdit a la indústria manufacturera

9,4

-2,9

-1,5

7,1

-

4T 2020

Taxa de morositat de la indústria manufacturera (%)

1,5

7,3

7,9

4,8

-

4T 2020

Notas: Les dades del 2021 es comparen amb les del mateix període del 2019. Per als indicadors marcats amb (*), el valor del 2021 correspon a la variació anual
acumulada fins a l’última dada disponible; per a la resta d’indicadors, es mostra la variació interanual de l’última dada disponible.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de Datacomex, de l’ANFAC, del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.
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L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els nostres
estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els
sectors de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn
socioeconòmic del nostre temps.

IS AGROALIMENTARI
Seguiment semestral
del sector agroalimentari
espanyol, a partir de
l’anàlisi dels principals
indicadors econòmics
i del big data.

IS TURISME
Seguiment semestral
del sector turístic espanyol,
a partir de l’anàlisi dels
principals indicadors
econòmics i del big data.

ICIE | 2019

INFORME MENSUAL
Anàlisi de la conjuntura
econòmica espanyola,
portuguesa, europea
i internacional i de
l’evolució dels mercats
financers, amb articles
especialitzats sobre temes
clau de l’actualitat.

IS IMMOBILIARI
Seguiment semestral del
sector immobiliari espanyol,
a partir de l’anàlisi dels
principals indicadors
econòmics i del big data.

Alemanya
Perspectives

Previsions
Prom.
10-14

2015

Creixement del PIB (%)

2,2

1,5

Inflació IPC (%)*

1,6

0,7

Saldo fiscal (% del PIB)

-0,9

1,0

2016
2,2
0,4
1,2

2017
2,6
1,7
1,4

2018
1,3
1,9
1,8

2019
0,6
1,4
1,5

2020
-5,3
0,4
-6,0(e)

2021
3,2
1,0
-4,0

2022
2,2
1,5
-2,5

Saldo fiscal primari (% del PIB)

1,2

2,4

2,3

2,4

2,8

2,3

-5,3(e)

-3,4

-1,9

Deute públic (% del PIB)

79,5

72,2

69,3

65,1

61,8

59,6

71,2(e)

70,1

69,0

0,2

-0,2

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

6,6

8,6

8,5

7,8

7,4

7,1

6,0(e)

6,3

6,1

Tipus d’interès de referència (%)*
Saldo corrent (% del PIB)

Nota: * Mitjana anual. (e): estimació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.

• L’economia alemanya s’ha vist menys afectada per la pandèmia que la d’altres països europeus

gràcies a la combinació d’una resposta sanitària efectiva i un seguit de mesures fiscals de gran
envergadura que han estat útils per esmorteir el xoc de la COVID-19. L’economia, però, encara es troba per

sota del seu nivell precrisi i és possible que les noves restriccions que s’han pres per contrarestar les noves
onades del coronavirus provoquin una pèrdua de tracció econòmica a curt termini. Esperem que l’economia es
recuperi gradualment els pròxims anys i arribi al nivell precrisi al final del 2022. La distribució d’una vacuna
contra la COVID-19 el 2021 podria donar lloc a una recuperació més ràpida. Amb tot, també hi ha riscos a la
baixa, com ara un nou alentiment econòmic global (per exemple, derivat de noves onades del virus o de la
distribució asimètrica de les vacunes a diverses regions), que podria afectar l’economia alemanya, atesa la seva
dependència de les exportacions.

• Xoc real de la COVID-19. Alemanya ha estat un dels països europeus menys afectats pel xoc econòmic de la
COVID-19. El país va aconseguir gestionar la crisi sanitària amb una alta capacitat hospitalària i de fer tests, cosa
que va donar lloc a una taxa de mortalitat molt inferior a la mitjana de la UE. Com a resultat, les mesures de
contenció del virus van ser menys estrictes que en altres països europeus i, com a conseqüència, la caiguda de
l’activitat a la primera meitat del 2020 també va ser inferior. L’economia també es va recuperar més ràpid del
que s’esperava el 3T, quan el PIB va rebotar a tan sols el 4% del nivell precrisi. Tanmateix, les següents onades
del coronavirus estan sent dures a Alemanya, per la qual cosa les autoritats s’han vist forçades a adoptar
mesures de contenció molt més estrictes que a la primera meitat del 2020. Tot això podria conduir a una
frenada econòmica que cal esperar que sigui breu. En avançar l’any 2021, la distribució d’una vacuna contra la
COVID-19 podria evitar noves restriccions al país i, d’aquesta manera, garantir la recuperació gradual de
l’economia sense més contraccions. Tot i així, l’impacte econòmic de la pandèmia podria ser durador i no es
poden descartar augments de l’atur i de les insolvències, que fins avui han estat continguts.
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2 0 1 9

Índex CaixaBank per a la
Internacionalització Empresarial

• Resposta de la política econòmica
› Política fiscal nacional. Durant la crisi, el Govern alemany va anunciar una sèrie de paquets de mesures fiscals
de gran envergadura, que han contribuït a pal·liar el pitjor del xoc econòmic. En total, aquestes mesures
sumen més del 30% del PIB i posicionen Alemanya com un dels països amb més resposta fiscal. En destaquen
les línies d’avals que es van proporcionar als bancs per donar suport a la liquiditat de les empreses alemanyes,
els programes d’ajust de feina temporal (Kurzarbeit), l’extensió de les prestacions per desocupació, la baixada
temporal de l’IVA i un programa d’inversions verd i digital de prop de 50.000 milions. Tot i que la despesa
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