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1.
1.1.

RESUM EXECUTIU
PRODUCTIVITAT I MODEL PRODUCTIU: COMPARATIVA INTERNACIONAL

El cicle econòmic
L’economia catalana té un creixement econòmic relativament diferenciat respecte de la majoria d’economies occidentals comparades, i que comparteix amb set economies més, Espanya, Itàlia, Portugal,
Grècia, Xipre, Croàcia, i Eslovènia.
D’una banda, els anys 2000-2007 van ser anys d’un creixement més intens del PIB respecte de la mitjana europea o d’Estats Units. Per una altra, l’impacte de la crisi financera va sumir l’economia catalana
en una crisi més profunda, tant per la seva intensitat, més elevada, com per la seva durada. El PIB de
l’economia catalana es redueix fins a l’any 2013, en què se situa un 9,0% per sota del nivell de 2007,
mentre que el procés de recuperació no s’inicia fins a l’any 2014. Així, el nivell d’activitat a Catalunya
l’any 2016 es troba tot just en els nivells màxims assolits els anys 2007 i 2008, mentre que la majoria
d'economies occidentals comparades assoleixen aquest nivell a partir del 2013.
GRÀFIC 1. Comparativa de l’evolució del PIB a preus del 2010 en diferents àmbits, 2000=100. 2000-2016
135
130
125
120
115
110
105
100
95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unió Europea

Zona euro

Espanya

Estats Uni ts

Catalunya

Unitats: índex en base (2000=100).
Font: per a tots els països s’han emprat la base de dades AMECO a preus constants de 2010. Per a Catalunya s’ha emprat l’INE.

El PIB per càpita
El comportament diferencial del creixement de l’economia catalana es posa encara més de manifest
quan el posem en relació amb l’evolució de la població.1
Tot i les més elevades taxes de creixement del PIB durant els anys 2000-2007, el ritme de creixement
del PIB per càpita de l’economia catalana se situa, durant aquests anys, lleugerament per sota del de la
zona euro, d’Estat Units, clarament per sota del de la UE 28, a la vegada que per sota de pràcticament
1

Cal tenir en compte que Catalunya ha experimentat durant aquests anys unes de les taxes de creixement de la població més elevades de les
economies comparades durant els anys 2000-2016, de l’1,03% a. ac. A Estats Units ha estat del 0,86% a. ac., a la zona euro del 0,38% a. ac.,
a la UE28 del 0,30% a. ac., i a Espanya del 0,85% a. ac. Aquest creixement diferencial ho ha estat sobretot per l’evolució entre els anys 20002007 (2,0% a.ac), mentre que, a partir de la crisi, l’evolució de la població a Catalunya es comporta de forma paral·lela a la resta d’economies
amb un creixement del 0,28% a. ac.
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totes les economies comparades, només amb un millor comportament que Dinamarca, França, Japó,
Portugal, Itàlia i Mèxic.
L’evolució entre 2007 i 2016 ve marcada per la intensitat i durada de la crisi i posterior recuperació amb
un balanç en què el PIB per càpita a Catalunya es deteriora, mentre que augmenta -si bé a ritmes més
lents que abans de la crisi- tant als Estats Units, a la UE 28 com a la zona euro.
La intensitat i la durada més llarga de l’impacte de la crisi es posen de manifest en el retrocés del PIB
per càpita entre els anys 2007 i 2013, en què Catalunya mostra una de les pitjors evolucions –que
significa una caiguda acumulada fins al 2013 de l’11,56%-, només superada per les economies de Xipre
i Grècia. Mentrestant, en la majoria de països els nivells de PIB per càpita ja es troben en recuperació
des de l’any 2010.
També cal ressaltar que els tres darrers anys (2014-2016), el PIB per càpita a Catalunya està augmentant per sobre de pràcticament totes les economies -només superat per l’evolució de 9 dels 37 països
comparats-. Així, el ritme de creixement del nivell de benestar entre el 2013 i 2016 de Catalunya se situa
per sobre del d’Estats Units, de la UE 28 i el de la zona euro.
GRÀFIC 2. Comparativa de l’evolució del PIB per càpita de Catalunya, a preus del 2010, en diferents àmbits,
2000=100. 2000-2016
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Unitats: índex en base (2000=100) per a cada economia del PIB per habitant a preus del 2010 i expressat en euros.
Font: per a tots els països s’han emprat la base de dades AMECO a preus constants de 2010. Per a Catalunya s’ha emprat l’INE.

Aquesta evolució s’ha traduït en un deteriorament relatiu de les condicions de vida en l’economia catalana respecte de la majoria d’economies comparades. Entre els anys 2000-2016 Catalunya perd benestar relatiu respecte de 34 dels 37 països. Aquesta pèrdua té lloc tant durant el anys de creixement, 20002007, on es perd benestar relatiu respecte de 31 de les 37 economies, com, amb més intensitat, durant
els anys d’impacte de la crisi, entre el 2007 i el 2013, en què perd benestar relatiu respecte de 35 de
les 37 economies. Mentre que els tres darrers anys, 2014-2016, s’ha iniciat una recuperació relativa de
benestar respecte de 32 de les 38 economies.
Així, el PIB per càpita de Catalunya, expressat a preus del 2010, ha passat de representar el 77,2% del
d’Estats Units l’any 2000 a ser el 71,2% el 2016; de significar el 99,0% de la zona euro ha passat al
95,2% l’any 2016; mentre que, respecte a la UE 28, de ser el 14,3% superior ha passat a ser-ne el 4,1%
superior el 2016.
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La productivitat en termes de treball
En totes les economies comparades s’ha produït un creixement de la productivitat del treball durant els
primers anys de creixement de la sèrie analitzada, 2000-07. Emperò, la crisi atura aquests creixements
(en 34 dels 37 països comparats). En la majoria dels països (en 26 dels 37 països), durant els anys 20082009 la productivitat del treball es redueix com a conseqüència de la caiguda del PIB amb relació al
nivell d’hores de treball contractades. A partir del moment en què l’activitat econòmica es recupera -en
la majoria d’economies l’any 2010- la productivitat del treball torna a créixer, si bé a taxes inferiors a les
que venia creixent abans de la crisi (en 31 dels 37 països comparats).
Catalunya manté al llarg dels anys 2000-2016 un nivell de productivitat del treball al voltant de la mediana de les 37 economies comparades, situada en el grup de mitjana baixa productivitat, si bé la seva
evolució mostra un perfil lleugerament diferenciat. En els anys previs a la crisi, 2000-2007, la productivitat del treball va créixer per sota de 34 de les 37 economies comparades (0,65% a.ac.); posteriorment,
durant els anys d’impacte de la crisi, la productivitat del treball accelera el seu creixement (1,43% a. ac.)
-en bona part com a conseqüència d’un ajust davant el retrocés de la demanda productiva que es produeix, de forma diferencial respecte d’altres economies, reduint amb més intensitat el factor treball-. A
partir de la recuperació (2014-2016), la productivitat del treball augmenta a taxes superiors als anys
anteriors a la crisi, concretament el 0,95% a. ac.
Durant els primers anys de l’anàlisi, 2000-07, el creixement econòmic de Catalunya es produeix amb un
deteriorament relatiu de la productivitat del treball respecte de 34 de les 37 economies comparades, i
amb una pèrdua de posicionament relatiu respecte dels agregats de la UE28, la zona euro i Estats Unit.
En aquests anys Catalunya només guanya productivitat del treball relativa respecte d’Espanya, Itàlia i
Mèxic.
En els anys posteriors, durant el període de crisi (2007-2013), la productivitat del treball de l’economia
catalana millora la seva posició relativa respecte de la majoria d’economies comparades (29 de les 37
països). També millora la seva posició respecte de la UE28 (de 95,6 a 99,7), de la zona euro (de 82,9 a
86,2) i dels Estats Units (de 74,2 a 75,3). En aquest sentit, només 8 economies es comporten millor en
termes de productivitat del treball (Bulgària, Irlanda, Espanya, Lituània, Polònia, Romania, Eslovènia i
Islàndia).
També durant els anys de recuperació econòmica (2014-2016), la productivitat del treball continua millorant la seva posició relativa, si bé a uns ritmes inferiors i respecte de menys economies (21 països del
37 comparats), amb una lleugera millora respecte de la UE28 (de 99,7 a 99,9), la zona euro (de 86,2 a
86,7) i Estats Units (de 75,3 a 76,4). Durant aquest període, hi ha 16 economies que es comporten millor
en termes de productivitat del treball (Bulgària, República Txeca, Estònia, Irlanda, Croàcia, Letònia, Malta,
Polònia, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Suècia, Islàndia, Canadà, Mèxic, i Austràlia).
Al llarg dels anys 2000-16 l’economia catalana ha deteriorat el seu posicionament relatiu en termes de
productivitat aparent del treball respecte de 22 de les 37 economies comparades, ha mantingut amb
una lleugera millora la posició relativa respecte de 10 economies (Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França,
Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Noruega, Suïssa, i Canadà), i respecte de 5 economies ho ha fet de
forma significativa (Itàlia, Xipre, Grècia, Mèxic, i Luxemburg). El nivell relatiu de productivitat del treball
es deteriora respecte d’Estats Units -l’any 2000 era el 18,22% inferior i passa a situar-se el 23,64% per
sota l’any 2016-, millora lleugerament respecte de la UE19 -de ser el 14,5% inferior a la mitjana de la
zona euro passa a situar-se el 13,33% per sota-, mentre que empitjora respecte de la UE28 -de ser el
2,0% superior al de la mitjana de la UE28 passa a situar-se l’any 2016 el 0,07% per sota-.
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GRÀFIC 3. Comparativa del nivell de productivitat en termes de treball (hores) de Catalunya, a preus del 2010, en
diferents àmbits. 2000-2016
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Unitats: euros per hora contractada de a preus del 2010.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades AMECO. Per a Catalunya s’han emprat dades de l’INE; per a Mèxic, Austràlia i Nova Zelanda les
hores total s’obtenen a partir de Total Economy Database. The Conference Board.

Productivitat en termes de capital
L'economia catalana manté al llarg dels anys 2000-2016 un nivell de productivitat del capital relativament reduït, situant-se en el grup d’economies de “molt baixa” productivitat del capital.
El continuat procés d’acumulació de capital seguit per les economies comparades ha anat acompanyat,
en termes generals, d’una reducció de la productivitat aparent del capital que, en el cas de l’economia
catalana ha estat més accentuat.
La productivitat mesurada en termes de capital té un comportament relativament més heterogeni al llarg
del cicle econòmic, en el sentit que si bé es redueix en els anys de crisi –i de forma més intensa que la
productivitat del treball- en fases expansives hi ha economies amb creixements de la productivitat del
capital, i economies que creixen amb reduccions de la productivitat del capital.
En 22 dels 37 països de l'estudi el creixement econòmic dels anys 2000-07 ha anat acompanyat d’un
augment de la productivitat en termes de capital, mentre que en 15 països el creixement econòmic va
acompanyat d’una reducció de la productivitat del capital. L’impacte de la crisi atura els creixements o
empitjora els retrocessos de la productivitat, i totes les economies veuen reduir la productivitat del capital
en els anys més intensos de la crisis 2008-2009 (en 37 del 37 països). A partir del moment en què
l’activitat econòmica es recupera -l’any 2010 en la majoria d’economies- es tornen a observar economies
amb reduccions de la productivitat del capital (20 de les 37 països), com economies que fan el procés
de recuperació amb increments de la productivitat del capital (en 17 països dels 37).2

2

Cal tenir en compte que en el càlcul de la productivitat aparent del capital s’utilitza una mesura de l’estoc net de capital que comptabilitza
l’acumulació neta de capital independentment del grau d’utilització de la seva capacitat productiva, ja que no s’estableix sobre la base d’un
concepte relacionat amb els seus serveis efectius. Això explica que una part de la forta caiguda de la productivitat aparent del capital durant els
anys més intensos de la crisi estigui associada a la infrautilització de la capacitat instal·lada, en la mesura que la correcció davant la davallada
de la demanda es fa amb una reducció més intensa de les hores contractades. A la vegada, una part de l’augment de la productivitat del capital
que s’observa a partir del moment en què l’activitat econòmica es recupera s’associa a la recuperació de l’ús de la capacitat instal·lada infrautilitzada. Quan l’evolució de la productivitat del capital s’analitza en períodes més llargs –que incorporen els anys de recessió i els de plena
recuperació de la capacitat instal·lada- recull millor el comportament de la productivitat del capital utilitzada en la seva plena capacitat.
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Durant els anys 2000-07 l'economia catalana salda el creixement econòmic amb un retrocés de la productivitat del capital (-0,54% a. ac.), evolució que se situa per sota de 26 de les 37 economies comparades. L’impacte de la crisi accelera de forma més acusada el retrocés de la productivitat del capital a
Catalunya que a la majoria d’economies -amb una intensa caiguda del 2,89% a. ac. entre els anys 20072013-, un comportament pitjor que 30 de les 37 economies, mentre que en els darrers tres anys 20132016 es recupera a una taxa del 2,66% a. ac., per sobre de 34 dels 37 països comparats.
Entre els anys 2007 i 2016, en què l’economia catalana ha recuperat els nivells de producció previs a la
crisi -si bé és possible que encara no hagi recuperat l’ús de tota la seva capacitat de capital instal·lada-,
la productivitat del capital ha intensificat el seu ritme de caiguda respecte als anys de creixement, a una
taxa del -1,07% a. ac., evolucionant en aquests anys per sota de 23 de les 37 economies comparades.
Així. en el conjunt dels disset anys (2000-16), on queda més diluït l’efecte de l’ús de la capacitat de
capital instal·lada, l’increment de l’activitat econòmica ha anat acompanyat d’una reducció de la productivitat del capital del -0,84% a. ac., un retrocés que se situa per sota de 26 de les 37 economies.
Aquesta evolució ha tingut com a resultat que, en el conjunt dels anys analitzats 2000-16, el posicionament relatiu de l’economia catalana en termes de productivitat aparent del capital s’hagi deteriorat respecte de 26 de les 37 economies, i hagi millorat respecte d’11 economies (Bulgària, Estònia, Grècia,
Espanya, Croàcia, Itàlia, Xipre, Portugal, Canadà, Mèxic, i Austràlia).
L’any 2016 Catalunya manté un nivell de productivitat del capital per sota de 31 dels 37 països comparats, un 16,5% per sota de la mediana, a la vegada que és el 27,6% inferior a la productivitat del capital
d’Estats Units, el 9,2% inferior a l’agregat de la UE28, el 6,2% inferior a l’agregat de la UE19, mentre que
es manté el 9,5% per sobre de la d’Espanya.
GRÀFIC 4. Comparativa del nivell de productivitat en termes de capital de Catalunya, a preus del 2010, en diferents àmbits. 2000-2016
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Unitats: euros per unitat d’estoc de capital a preus del 2010.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades AMECO. Per a Catalunya s’han emprat dades de l’INE per al PIB, i sèrie d’estoc de capital imputada
d’acord amb el valor estimat per IVIE l’any 2010, corregit pel biaix entre les estimacions d’AMECO i IVIE en el mateix concepte, i perllongat per
la resta d’anys segons les variacions reals estimades per Idescat.

La productivitat conjunta dels factors productius (PTF)
L’economia catalana mostra al llarg de tots els anys (2000-2016) un nivell de productivitat conjunta dels
factors que la situa en el grup de “mitjana baixa” PTF dels països comparats, just per sota de la mediana.
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La productivitat conjunta dels factors productius (PTF)

La productivitat conjunta dels factors té un comportament relativament homogeni entre les economies
comparades al llarg del cicle econòmic, en el sentit que en 30 dels 37 països la PTF tendeix a augmentar
durant les fases expansives -entre els anys 2000 i 2007, i els anys 2009 i 2016- i es redueix en els anys
més intensos de la crisi entre el 2007 i el 2009.
Així, en 34 de les 37 economies comparades el creixement econòmic dels anys 2000-07 ha anat acompanyat d’un augment de la PTF (només Espanya, Itàlia i Mèxic salden aquests anys de creixement amb
una reducció de la PTF). La crisi econòmica reverteix aquesta situació i entre els anys 2007-09 totes les
economies (excepte Islàndia) experimenten una caiguda de la PTF. A partir del 2010 -on la majoria d’economies inicien un procés de recuperació de l’activitat econòmica- 35 dels 37 països ho fan de nou amb
increments de la PTF, si bé, en termes generals, –en 25 dels 35 països- a taxes inferiors a les prèvies a
la crisi.
El model de creixement de l’economia catalana mostra un dels perfils més pobres pel que fa a l’evolució
de la productivitat conjunta dels factors entre els països comparats. Entre els anys 2000 i 2016, la PTF
augmenta a un ritme del 0,20% a.ac., una evolució que se situa clarament per sota de l’agregat de la
UE28 -amb un creixement de la PTF del 0,52% a. ac.-, de la UE19 -amb un creixement del 0,34% a. ac., i
d’Estats Units -amb un creixement del 0,70% a. ac-.
Durant els anys 2000-07 el creixement econòmic català va acompanyat d’un pobre creixement de la PTF,
a ritmes del 0,16% a. ac., evolució que se situa per sota de 33 dels 37 països comparats. L’impacte de
la crisi provoca una reducció de la PTF a ritmes del -0,48% a. ac. (2007-2013), evolucionant per sota de
25 de les 37 països comparats. Mentre que, a partir del moment en què l’economia es comença a recuperar, la PTF augmenta amb força intensitat, a ritmes de l’1,69% a.ac. (2014-2016), evolucionant per
sobre de 30 de les 37 economies comparades. De totes maneres, com ja s’ha comentat, tant la caiguda
de la PTF durant els anys de crisi com la seva recuperació posterior estan afectades per l’evolució del
grau d’ús de la capacitat instal·lada, i la comparació amb altres economies també es veu afectada pels
diferents ritmes del cicle econòmic provocats per la crisi. Aquests elements queden més diluïts quan es
compara l’evolució en el període més llarg entre el 2007 i el 2016.
Entre els anys 2007 i 2016, en què l’economia catalana ha recuperat els nivells de producció previs a la
crisi -si bé es possible que encara no hagi recuperat l’ús de tota la seva capacitat de capital instal·lada-,
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la PTF ha millorat, modestament, el seu ritme de creixement, a una taxa del 0,23% a. ac., evolucionant
en aquests anys per sobre de 25 de les 37 economies comparades.
De totes maneres, en el conjunt dels disset anys (2000-16), on encara queda més diluït l’efecte de l’ús
de la capacitat de capital instal·lada, l’increment de l’activitat econòmica ha anat acompanyat d’un augment de la PTF, del 0,20% a. ac., una evolució que se situa per sota de 29 de les 37 economies comparades.
Aquest comportament ha tingut com a resultat una pèrdua relativa dels nivells de PTF de l’economia
catalana respecte dels agregats de la UE28 i de la UE19, i respecte d’Estat Units.
Així, l’any 2016 Catalunya manté un nivell de PTF per sota de 19 dels 37 països comparats, i és el 25,5%
inferior de la productivitat d’Estats Units, el 10,3% inferior de l’agregat de la UE19, el 4,3% inferior de
l’agregat de la UE28, mentre que es manté el 7,8% per sobre de la d’Espanya.
GRÀFIC 5. Comparativa del nivell de productivitat conjunta dels factors productius (PTF) de Catalunya, a preus del
2010, en diferents àmbits. 2000-2016
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Unitats: índex relatiu de PTF UE28 any 2010 =100.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades AMECO. Per a Catalunya s’han emprat dades de l’INE per al PIB, i sèrie d’estoc de capital imputada
d’acord amb el valor estimat per IVIE l’any 2010, corregit pel biaix entre les estimacions d’AMECO i IVIE en el mateix concepte, i perllongat per
la resta d’anys segons les variacions reals estimades per Idescat.

Descomposició del model de creixement de l'economia catalana
L’evolució de l’economia catalana en els anys 2000-2016, mostra un model de creixement econòmic
que es produeix, sobretot, a través de l’augment dels factors de producció, sense avenços significatius
de la seva productivitat conjunta.
Aquest creixement, relativament extensiu en factors, ha tingut lloc amb un augment més important del
factor capital que del factor treball –amb un increment de la relació capital treball-, que, si bé es tradueix
en augments de la productivitat aparent del treball, a la vegada es veuen contrarestats en bona part per
reduccions de la productivitat del capital. El model es caracteritza per una dificultat per traduir els increments de la relació capital treball en augments significatius de la productivitat conjunta dels factors, fent
avançar a ritmes lents l’eficiència tècnica de l’economia en el seu conjunt. Aquesta manera de créixer fa
que l’evolució del nivell de benestar, expressat a través del PIB per càpita, sigui més dependent de l’evolució del nivell de dotació conjunta de factors productius per habitant -especialment de l’evolució de la
taxa d’ocupació poblacional- que de l’augment de la productivitat d’aquests factors.
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CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

L’evolució d’aquestes variables al llarg del cicle econòmic permet identificar algunes característiques de
com s’està produint el creixement.
Durant els primers anys d’expansió (2000-2007), el creixement del PIB (3,46% a. ac.) es va sustentar en
un ús extensiu dels factors de producció (3,28% a. ac.) que aporten pràcticament la totalitat de l'augment
del PIB, i que es descompon en una contribució relativament similar del factor treball (1,61% a. ac.) i del
factor capital (1,64% a. ac.). Aquest creixement extensiu significa una contribució molt modesta de l’evolució de la productivitat conjunta dels factors, que creix durant aquests anys el 0,18% a. ac. Aquest comportament queda també reflectit en l’evolució del PIB per càpita (1,44% a. ac.), que substancialment
creix per l’aportació de l’increment de la dotació conjunta de factors per habitant (1,25% a.ac.) -i que
respon bàsicament a l’intens increment de la taxa d’ocupació poblacional (1,27% a. ac.) i, en menor
mesura, a l’augment de la relació capital treball (0,47% a. ac), elements que es veuen compensats en
part per la reducció de les hores anuals per ocupat (-0,49% a. ac.)-.
L’impacte de la crisi, que s’estén de forma diferencial fins a l’any 2013, es tradueix en l’economia catalana en què l’ajust al deteriorament de la demanda es concentra en la reducció del factor treball, que es
redueix amb força intensitat durant tots aquests anys (-2,94% a. ac), mentre que l’estoc de capital net
segueix augmentant durant tots els anys de crisi –si bé a una taxa més reduïda de l’1,38% a. ac.-. La
conseqüència d’aquesta evolució explica que ens els dos subperíodes de la crisi (2007-2009, i 20092013) la reducció del PIB català es produeixi fonamentalment per una contribució negativa del factor
treball, mentre que el factor capital segueix fent una contribució positiva a l’evolució del PIB. A la vegada
que, en bona part relacionat amb una subutilització de la capacitat productiva i a la forta reducció del
treball,3 observem una contribució positiva de la productivitat del treball i una contribució molt negativa
de la productivitat del capital. Aquest comportament també queda recollit en l’evolució negativa del PIB
per càpita durant els anys de crisi que cau fonamentalment per la forta reducció de la taxa d’ocupació
poblacional, mentre que tant la contribució negativa de la PTF durant els primers anys de crisi com la
contribució associada a l’augment de la relació capital treball recullen, en part, l’efecte de la subutilització de la capacitat productiva.
GRÀFIC 6. El model de creixement de Catalunya, 2000-2016

En termes generals, el creixement de la majoria d’economies dels 37 països de l'informe -així com els
agregats de la zona euro, la UE28, o l’economia d’Estats Units-, també es caracteritza per una extensió
en l’ús dels factors, que té associat un increment de la relació capital treball i que es tradueix en un
3

Vegeu apartat 2.1.1.2
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creixement de la productivitat del treball relativament més elevat que la reducció de la productivitat del
capital, si bé el retrocés de la productivitat del capital és clarament més moderat que en el cas de l’economia catalana, provocant que en la majoria de països el creixement de la productivitat conjunta dels
factors al llarg dels disset anys hagi estat més intensa.
A més, cal tenir en compte que aquesta evolució es produeix en un context en què l’economia catalana
té una dotació de capital per habitant i una relació capital treball relativament elevades, que la situa en
el grup de mitjana alta dotació de capital en el conjunt de països comparats –just per sobre de l’agregat
de la zona euro i clarament superior a l’agregat de la UE28-. Mentre que de la combinació dels factors
productius, Catalunya queda situada en el grup de mitjana baixa productivitat conjunta dels factors (PTF)
–per sota de l’agregat de la UE28 i clarament per sota de la zona euro-, ja que aquesta mateixa combinació de factors la situa en el grup de més baixa productivitat del capital -allunyada tant de la zona euro
com sobretot de la UE28-, i en el grup de mitjana baixa productivitat del treball -amb un nivell similar a
l’agregat de la UE28, però clarament per sota de la zona euro-.

Comparació internacional del nivell de PIB per càpita relatiu de Catalunya per components
La productivitat conjunta dels factors té un paper fonamental per explicar les distàncies de benestar de
Catalunya respecte de les economies comparades i la seva evolució en el temps.
Amb caràcter general, també es constata que l’existència d’un elevat avantatge en PTF va associat a un
avantatge en la dotació de factors per habitant i que el desavantatge en PTF va associat a un desavantatge en la dotació de factors productius per habitant. Per tant, aquests dos elements es reforcen per
explicar les distàncies en benestar.
Catalunya ha mantingut, al llarg dels anys 2000-2016, relativament estables els elements constitutius
de la seva distància de PIB per càpita respecte de l’agregat de la UE19 (zona euros). La menor productivitat conjunta dels factors productius supera amb escreix durant tot el període l’avantatge relatiu en
termes de la dotació conjunta de factors per habitant, indicant que l’element constitutiu del desavantatge
en el nivell de benestar respecte de la UE19 està associat a la menor productivitat.
A més, al llarg d’aquests anys aquest element s’ha intensificat, perdent desavantatge relatiu en termes
de PTF i perdent avantatge relatiu en termes de la dotació conjunta de factors per habitant. A la vegada,
el sosteniment –com a element explicatiu de la distància en benestar- de l’avantatge relatiu en dotació
de factors per habitant, s’ha produït amb un canvi en la composició dels seus components. Per una part,
es manté durant tot el període la distància positiva en termes d’hores anuals per ocupat. Per una altra,
mentre es redueix al llarg dels anys el desavantatge relatiu en termes de la relació capital treball, s’ha
reduït de forma molt significativa l’avantatge relatiu en termes de la taxa d’ocupació poblacional.
En la comparació amb l’economia d’Estat Units, el menor PIB per càpita de Catalunya s’explica al llarg
del període, principalment, com a conseqüència del desavantatge relatiu en la productivitat conjunta dels
factors productius. A aquest primer component s’hi afegeix el fet que Catalunya manté una dotació conjunta de factors productius per habitant relativament inferior.
El desavantatge relatiu en la dotació conjunta de factors per habitant és conseqüència, en la majoria
d'anys, d’un ús més intensiu del factor treball per part de l’economia nord americana, mentre que Catalunya manté una relació capital treball lleugerament superior. Així, tant el nombre d’hores anuals per
ocupat com el volum d'ocupats per habitant se situen per sota dels d’Estats Units. Contrarestant, en part,
els dos efectes anteriors, Catalunya disposa d’un nivell de capital per treballador moderadament més
elevat que el d’Estats Units. Per tant, en termes agregats, l’economia catalana tot i disposar d’un nivell
de dotació de factors per habitant relativament similar, si bé per sota, a la d’Estats Units, no aconsegueix
transformar-la en una productivitat conjunta dels factors tan elevada, essent per tant la productivitat
l’element diferencial que explica la distància en PIB per càpita respecte de l’economia d’Estats Units.
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En els següents gràfics es mostra la descomposició de la distància de PIB per càpita respecte de l'agregat
de la UE19 i de l'economia d'Estats Units.
GRÀFIC 7. Descomposició de la distància de PIB per càpita de Catalunya respecte de la UE19 i d’Estats Units,
2000-2016

Amb relació a les economies amb un nivell de benestar relatiu superior al de Catalunya, aquesta distància
s’explica, fonamentalment, per un desavantatge relatiu en la productivitat dels factors, si bé Catalunya
també manté respecte d’aquestes economies una menor dotació de factors per habitant -que varia entre
països i que en alguns casos és superior-. Catalunya té respecte a la majoria d’aquestes economies un
desavantatge relatiu en la relació capital treball i en la taxa d’ocupació per habitant, mentre que manté
un avantatge relatiu en hores de treball per ocupat.
En els següents gràfics es mostra la descomposició de la distància de PIB per càpita respecte d'aquells
països més rics i amb unes dimensions poblacionals similars a les de Catalunya.
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GRÀFIC 8. Descomposició de la distància de PIB per càpita de Catalunya respecte de països més rics i amb unes
dimensions poblacionals similars a la catalana, 2000-2016
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La comparativa amb les economies respecte de les quals Catalunya manté un avantatge relatiu del PIB
per càpita apunta a què, amb caràcter general, aquest avantatge s’obté, amb més intensitat, de la més
elevada dotació de factors per habitant que de l’avantatge de la seva productivitat conjunta dels factors.
L’avantatge relatiu en la dotació de factors per habitant s’explica, fonamentalment, per l’elevada distància positiva en la relació capital treball de l’economia catalana, mentre que l’avantatge relatiu en termes
de taxa d’ocupació per habitant es veu contrarestat, respecte de la majoria d’aquests països, per un
desavantatge relatiu en termes d’hores per ocupat –indicant que en l’economia catalana la jornada laboral és més reduïda i/o el pes del treball a temps parcial més elevat-.
En els següents gràfics es mostra la descomposició de la distància de PIB per càpita respecte d'aquells
països amb menor PIB per càpita i dimensions poblacionals similars a les de Catalunya, i respecte d'Espanya.
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GRÀFIC 9. Descomposició de la distància de PIB per càpita de Catalunya respecte de països més pobres i amb
unes dimensions poblacionals similars a la catalana, 2000-2016
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Els factors explicatius de les distàncies en benestar, tant respecte de les economies amb més PIB per
càpita com de les de menor PIB per càpita, s’han mantingut relativament estables en el temps, si bé el
model de creixement de l’economia catalana al llarg dels anys analitzats s’ha fet amb una ampliació dels
desavantatges i una reducció dels avantatges, sobretot en relació amb la productivitat conjunta dels
factors.

1.2.

PRODUCTIVITAT I MODEL PRODUCTIU: L'IMPACTE EN LA PRODUCTIVITAT DE L'ESPECIALITZACIÓ PRODUCTIVA SECTORIAL, LA DIMENSIÓ D'EMPRESA I EL PERFIL D'AJUST EMPRESARIAL A LES CONDICIONS DEL CICLE ECONÒMIC. APROXIMACIÓ MICROECONÒMICA, 2001-2013

En la segona part de l'estudi s'analitza l'evolució de la productivitat del model productiu català a partir
d'una aproximació microeconòmica, a través de la informació individual de les empreses catalanes amb
domicili social a Catalunya. L’anàlisi es porta a terme a partir de les dades comptables dipositades en el
Registre Mercantil -explotada per la base de dades SABI- amb un total d’1.068.568 observacions en el
conjunt del període, 2001-2013. Aquest volum d’informació suposa una base estadística anual que de
18
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mitjana se situa en les 77.183 empreses anuals. D’aquesta manera, a partir d’aquesta mostra exhaustiva, s’analitza l’evolució de les productivitats aparents mitjanes de cadascun dels factors.
Cal tenir en compte que en aquesta part de l'anàlisi:


El període d'estudi és el 2001-2013 -per tant, queden fora els anys de recuperació econòmica a
partir del 2014-.



S'analitzen les dades de les empreses amb domicili social a Catalunya -per tant, queda fora de
l'anàlisi l'activitat de les empreses amb unitats productives a Catalunya, però domicili social fora
de Catalunya.



S'analitza l'activitat de les unitats productives amb forma societària -per tant queda fora de l'anàlisi l'activitat d'empresaris individuals o autònoms-.



S'analitza l'activitat de les empreses que tenen l'obligació de dipositar els seus comptes i balanços en el Registre Mercantil -per tant, queda fora de l'anàlisi l'activitat de la sub-branca d'activitat
d'intermediació financera (la banca), i l'activitat del sector públic feta a través de l'Administració
pública.



Per tant, en l’anàlisi per branques, tot i que per raons metodològiques es manté en l’informe, les
dades de la branca 22. Administracions públiques no són representatives del sector; les dades
de la branca 19. Activitats financeres i d’assegurances només són representatives de la subbranca d’assegurances; mentre que tenen una baixa cobertura les dades de les branques 1.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (per l’elevat pes dels autònoms) i 23. Altres serveis
(perquè inclou la sanitat i l’educació pública, que no es recullen en la base de dades SABI, i per
l’elevat pes dels autònoms en aquest agregat de la resta de serveis).

L'estudi en l’àmbit empresarial permet analitzar la incidència que la dimensió d’empresa i l’especialització per branques d’activitat del teixit productiu català tenen sobre la productivitat. Així com també permet
analitzar, si els canvis en productivitat es deriven o bé de la dinàmica interna de cada empresa o responen més a un fenomen de selecció dirigit per les entrades o sortides d’agents en el mercat.

Comparativa de la productivitat del teixit productiu català de la mostra SABI i les magnituds
de comptabilitat nacional de la primera part de l’informe
En general, el comportament agregat de l'activitat i ús dels factors productius del teixit productiu català
de la mostra SABI reprodueix, amb una incidència més accentuada del cicle econòmic, l'evolució del PIB
i els factors productius obtinguda en l'anàlisi macroeconòmica de la primera part de l'estudi (realitzada
amb dades de comptabilitat nacional, a partir de la comptabilitat regional de l'INE, l’IVIE i l'Idescat).


El teixit productiu català representat per la mostra SABI té un creixement similar a l'agregat de
l'economia entre els anys 2001-2007, i un retrocés clarament més accentuat durant els anys de
crisi, fins al 2013, i que situa els nivells de VAB per sota dels inicials l'any 2001 (mentre que en
les dades macroeconòmiques la reducció del PIB mai se situa per sota dels nivells del 2001).



L'acumulació de capital en la mostra SABI evoluciona de forma similar que l'estoc de capital net
del conjunt de l'economia fins a l'any 2007 -amb un increment relativament més intens-, mentre
que es redueix, amb més intensitat, durant els anys de crisi. Situant els nivells d'estoc de capital
net per sota dels de l'any 2007 (en les dades agregades d’estoc de capital a partir d’IVIE i Idescat,
la crisi frena el creixement, però no s’arriba a reduir l’estoc de capital agregat).



El nivell d’ocupació de la mostra SABI també té un comportament més accentuat en el cicle econòmic, amb un creixement superior fins a l'any 2007 i una reducció més intensa durant els anys
19
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de crisi en comparació amb les dades de comptabilitat regional de l'INE per Catalunya, que situa
els nivells d’ocupació per sota dels inicials l’any 2001 (mentre que en les dades macroeconòmiques la reducció de l’ocupació i les hores contractades no arriba a situar-se per sota dels nivells
del 2001).

20

EL MODEL PRODUCTIU I LA PRODUCTIVITAT A CATALUNYA

GRÀFIC 10. Comparativa de l’evolució del nivell d’activitat econòmica, l’estoc de capital i el factor treball de Catalunya entre les dades del teixit productiu català de la mostra SABI i les dades macroeconòmiques de l’INE, IVIE i
Idescat. Catalunya, 2001-2013
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L'evolució de la productivitat per ocupat de l'agregat de la base de dades SABI també mostra un comportament similar a la productivitat del treball del conjunt de l'economia de la primera part de l'estudi. Es
manté relativament estable durant els anys de creixement -amb un lleuger augment-, es redueix fins a
l'any 2009 i, a partir d'aquell moment, es recupera. Amb tot, en el balanç de tot el període, el nivell de
productivitat en termes de treball el 2013 es troba en un valor similar al del 2001 –lleugerament per
sota-.
La productivitat en termes de capital també té un comportament similar a l’obtingut amb les dades macroeconòmiques, si bé amb una evolució més pronunciada al llarg del cicle econòmic. Amb un retrocés
durant els anys de creixement fins a l'any 2007, una intensa caiguda fins a l'any 2009 i una relativa
estabilitat entre el 2010 i 2013. En el balanç dels dotze anys la productivitat en termes de capital de
l'agregat de la mostra SABI es redueix amb més intensitat que amb les dades macroeconòmiques.
Finalment, la productivitat conjunta dels factors productius, com a conseqüència de l'evolució de la productivitat del treball i del capital, mostra una reducció més accentuada al llarg del període que amb les
dades macroeconòmiques. Amb una reducció fins a l'any 2007, una forta caiguda fins al 2009 i una
relativa recuperació fins al 2013, que situa el nivell de productivitat conjunta per sota de la de l'any 2001.

22

EL MODEL PRODUCTIU I LA PRODUCTIVITAT A CATALUNYA

GRÀFIC 11. Comparativa de l’evolució del nivell de productivitat en termes de treball, en termes de capital i de la
productivitat conjunta dels factors de producció (PTF) de Catalunya entre les dades del teixit productiu català de
la mostra SABI i les dades macroeconòmiques de l’INE, IVIE i Idescat. Catalunya, 2001-2013
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La incidència de l’especialització per sectors i per branques d’activitat del teixit productiu català sobre la productivitat
L'estructura productiva de la mostra SABI identifica un teixit productiu relativament orientat en activitats
de serveis, on l'any 2013 s'hi concentren la majoria d'unitats productives (el 69,2% de les empreses) i
de factors de producció (64,8% de l'ocupació i 60,4% de la capacitat instal·lada) i on es genera la part
principal de l'activitat econòmica (58,3% del VAB).
Les activitats de la indústria manufacturera ocupen el segon lloc en importància, amb el 16,6% de les
unitats productives, el 25,6% dels ocupats, el 28,0% del capital instal·lat, i el 31,4% del VAB.
Segueixen les activitats de la construcció, que l'any 2013 concentren l'11,0% de les empreses, ocupen
el 4,9% del treball, i el 6,0% del capital instal·lat, i generen el 4,3% del VAB.
Les activitats energètiques (activitats extractives i activitat d'energia gas, i aigua, i de reciclatge de residus) tenen un pes més reduït i, malgrat ser el sector amb un percentatge més baix d'unitats productives
(el 0,8% del total), acumula en la mostra l'any 2013 el 3,7% dels ocupats, el 4,6% del capital instal·lat, i
genera el 4,3% del VAB.
Finalment, les activitats de l'agricultura, ramaderia i pesca són les que pesen menys, amb el 2,4% de les
empreses, l'1,0% dels ocupats, l'1,1% del capital instal·lat, i es genera el 0,8% del VAB.
El teixit productiu català mostra, al llarg dels tretze anys, una clara tendència a una relativa especialització de la seva activitat cap al sector dels serveis, en menor mesura al sector de l'energia, i una relativa
estabilitat del sector de l'agricultura, mentre que perden pes relatiu les activitats de la indústria manufacturera i la construcció.4
Entre els anys 2001 i 2013, en el sector de serveis, en el sector energètic, i en el sector de l'agricultura
s'observen increments, tant de les empreses que hi operen, del capital instal·lat, de l'ocupació, com del
VAB generat.

4

Cal tenir en compte que una part de la pèrdua del pes de la indústria manufacturera respon al procés d’externalització d’activitats cap a
branques de serveis.
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Aquesta evolució s'ha produït en detriment de l'activitat dels sectors de la indústria manufacturera i la
construcció, on cauen en termes absoluts les unitats productives, l'ocupació i el VAB generat. El capital
instal·lat també ha caigut en el conjunt de l'activitat industrial, mentre que en l’activitat de la construcció,
tot i perdre ocupació i VAB generat, augmenta l’estoc de capital entre el 2001 i el 2013.
GRÀFIC 12. Distribució del nombre d'ocupats, estoc de capital i el VAB generat per grans sectors d’activitat. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013
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Nivells de productivitat per sectors d’activitat econòmica

Al llarg dels anys 2001-2013 el sector de la indústria manufacturera mostra uns nivells de productivitat
conjunta dels factors productius clarament per sobre de la resta de sectors productius (al voltant d’un
16% per sobre de la mitjana del teixit productiu de la mostra SABI). En general, com a conseqüència d’un
nivell de productivitat del treball més elevat que en la resta de sectors (al voltant del 21,5% per sobre de
la mitjana del teixit productiu) i una productivitat del capital que se situa al voltant del 5% per sobre de
la mitjana.
El sector de la construcció també mostra uns nivells de productivitat conjunta dels factors productius
elevats amb relació a la resta d’activitats, si bé amb una variabilitat molt més accentuada al llarg del
temps (i que se situa al voltant del 13,6% per sobre de la mitjana del teixit productiu de la nostra SABI).
En general, el sector de la construcció manté un nivell de productivitat del treball al voltant del 2,1% per
sobre de la mitjana, mentre que la seva productivitat del capital, molt més elevada que la resta de sectors
durant els anys de creixement (al voltant del 71%), s’ha reduït amb intensitat durant els anys de crisi
(període durant el qual se situa al voltant del 13% per sobre de la mitjana).
El sector de l’energia mostra uns nivells de PTF més reduïts, al voltant del 3,9% per sobre de la mitjana
de l’economia, també amb una relativa variabilitat al llarg del temps. Mentre la seva productivitat del
treball se situa en termes mitjans al voltant del 19,6% per sobre de la mitjana, la productivitat del capital
se situa al voltant del 18,5% per sota, amb una clara tendència a millorar la seva posició relativa durant
els anys de crisi.
El sector de serveis manté en el conjunt del període uns nivells de productivitat més baixos que la resta
de sectors (al voltant del 9% per sota de la mitjana del teixit productiu de la mostra SABI), distància
relativament estable al llarg del temps. En aquest cas com a conseqüència d’un nivell de productivitat
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del treball al voltant de l’11% per sota de la mitjana de l’economia i un nivell de productivitat del capital
al voltant del 6,5% per sota de la mitjana de l’economia.
Mentrestant, el sector de l’agricultura manté un nivell de productivitat conjunta dels factors clarament
més baix que la resta de sectors durant tot el període (al voltant d’un 30% per sota de la mitjana del teixit
productiu de la mostra SABI).
GRÀFIC 13. Evolució de la posició relativa del nivell de productivitat conjunta dels factors productius (PTF), de la
productivitat en termes de treball i la productivitat en termes de capital en relació amb la mitjana de la mostra,
per sectors d’activitat. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001-2013

En els següents gràfics es classifiquen les branques d’activitat en funció del seu nivell de productivitat
del treball, de productivitat del capital i de productivitat conjunta dels factors productius (PTF), agrupades
en 4 grups delimitats pels valors del percentil 75, 50 i 25 dels nivells de productivitat.
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GRÀFIC 14. Evolució de la posició relativa del nivell de productivitat en termes de treball, en relació amb la mitjana de la mostra, per branques d’activitat econòmica i grans sectors. Mostra del teixit productiu de Catalunya
(base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013
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Nota: les dades de la branca 22. Administracions públiques no son representatives del sector, tot i que per raons metodològiques es manté en
l’informe; les dades de la branca 19. Activitats financeres i d’assegurances només són representatives de la subbranca d’assegurances; mentre
que tenen una baixa cobertura les dades de les branques 1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (per l’elevat pes dels autònoms) i 23.
Altres serveis (perquè inclou la sanitat i l’educació pública que no es recullen en la base de dades SABI, i per l’elevat pes dels autònoms en
aquest agregat de la resta de serveis).
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.
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GRÀFIC 15. Evolució de la posició relativa del nivell de productivitat en termes de capital, en relació amb la mitjana de la mostra, per branques d’activitat econòmica i grans sectors. Mostra del teixit productiu de Catalunya
(base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013
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Nota: les dades de la branca 22. Administracions públiques no són representatives del sector, tot i que per raons metodològiques es manté en
l’informe; les dades de la branca 19. Activitats financeres i d’assegurances només són representatives de la subbranca d’assegurances; mentre
que tenen una baixa cobertura les dades de les branques 1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (per l’elevat pes dels autònoms) i 23.
Altres serveis (perquè inclou la sanitat i l’educació pública que no es recullen en la base de dades SABI i per l’elevat pes dels autònoms en
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Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.
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GRÀFIC 16. Evolució de la posició relativa del nivell de productivitat conjunta dels factors productius (PTF) en relació amb la mitjana de la mostra, per branques d’activitat econòmica i grans sectors. Mostra del teixit productiu de
Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013
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Altres serveis (perquè inclou la sanitat i l’educació pública que no es recullen en la base de dades SABI, i per l’elevat pes dels autònoms en
aquest agregat de la resta de serveis).
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.



Evolució de la productivitat del treball, la productivitat del capital i la productivitat conjunta dels
factors productius (PTF) per grans sectors d’activitat.

La mostra SABI identifica un pràctic estancament (-0.02%% a. ac.) de la productivitat mesurada en termes de treball en el conjunt dels anys 2001-2013, amb un lleuger creixement (0,16% a.ac.) durant els
anys 2001-2007, contrarestat per la reducció (-0.22%) durant la crisi 2007-2013.
En el sector de la construcció el fort creixement dels anys d’expansió i l’impacte de la crisi han deixat com succeeix a nivell agregat- una capacitat instal·lada superior a la de l’any 2001, si bé amb uns nivells
d’ocupació i de VAB generat clarament inferiors als de l’inici del període. Aquesta evolució va acompanyada d'un fort increment de la capitalització del procés productiu (+9,7% a. ac.) a la vegada que es
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redueix, amb intensitat, la productivitat del capital (-8,3% a. ac.) i augmenta, amb menys intensitat, la
productivitat del treball (+0,6% a. ac.), i que es tradueix en una reducció de la productivitat conjunta dels
factors (-2,1% a. ac.).
En el cas de l’agregat de la indústria manufacturera, l’increment més modest de l’activitat i la capacitat
instal·lada -conjuntament amb una reducció de l’ocupació- durant els anys de creixement s’ha vist també
fortament contrarestat pel retrocés de totes aquestes variables durant els anys de crisi. Això significa
situar-se l’any 2013, respecte del 2001, amb un increment de la capitalització del procés productiu
(+2,4% a. ac.), i una caiguda de la productivitat del capital (-1,8% a. ac.) clarament més intensa que
l’augment de la productivitat mesurada en termes de treball (+0,6% a. ac.) i que significa una reducció
de la productivitat conjunta dels factors (-0,2% a. ac.).
L’agregat de les empreses de serveis de la mostra SABI també experimenta una increment de la seva
activitat i ús dels factors de producció durant el període de creixement que es veu, en part, contrarestat
pel seu retrocés durant els anys de crisi. Però, en aquest cas, l’any 2013 mostra uns nivells de VAB així
com de capacitat instal·lada i d’ocupació superiors als del 2001. Aquest creixement en el conjunt del
període es produeix amb un augment de la capitalització del procés productiu (1,7% a. ac.), a la vegada
que es redueix la productivitat mesurada en termes de capital (-1,8% a. ac.) de forma més intensa que
el retrocés que experimenta la productivitat mesurada en termes de treball (-0,1% a. ac.), i que té com a
resultat una reducció de la productivitat conjunta dels factors (-0,7% a. ac.).
En el cas de l’agregat de les empreses del sector d’energia, experimenta un increment de l’activitat i ús
dels factors de producció tant en els anys de creixement com en els anys de crisi. El procés de capitalització, més modest, del procés productiu entre el 2001 i el 2013 (0,5% a. ac.) va acompanyat d’una
reducció més intensa de la productivitat del capital (-1,6% a. ac.) que de reducció de la productivitat del
treball (-0,5% a. ac.), que es tradueix en una reducció de la productivitat conjunta dels factors de producció (-1,0% a. ac.).
Finalment, el sector agrícola -també amb un increment de l’activitat i ús dels factors de producció tant
en els anys de creixement com en els anys de crisi- és l'únic sector que en el conjunt del període acompanya el procés de capitalització del seu teixit productiu (+2,2% a. ac.) amb un increment de la productivitat del capital (+0,1% a. ac.) que a la vegada mostra un increment de la productivitat mesurada en
termes de treball (+2,2% a. ac.). Aquests dos increments es tradueixen en un augment de la productivitat
conjunta dels factors de producció (+1,6% a. ac.). Cal tenir en compte que la mostra SABI recull un percentatge relativament reduït de l'activitat d'aquesta branca i, per tant, que aquests resultats poden no
ser representatius de l'agregat dels sectors.
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GRÀFIC 17. Evolució de la productivitat del treball (per ocupat), productivitat en termes de capital, productivitat
conjunta dels factors (PTF), ocupats i estoc de capital per grans sectors d'activitat. Mostra del teixit productiu de
Catalunya (base de dades SABI), 2001-2013
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L’evolució de la productivitat del capital per branques d’activitat

Un dels elements destacats en la mostra és l’evolució negativa de la productivitat del capital, no només
durant els anys de crisi -on tot i la desinversió provocada per la desaparició de moltes unitats productives,
és d’esperar una certa reducció de la productivitat del capital associada a una infrautilització del capital
instal·lat com a conseqüència de la davallada de la demanda- sinó també durant els anys de creixement
econòmic.
La caiguda, relativament intensa, de la productivitat del capital (-26,7%) en el conjunt del anys 20012013 respon fonamentalment a l'impacte negatiu del retrocés de VAB per unitat de capital instal·lada en
la majoria de branques d’activitat (16 de les 22 branques d'activitat) i que en l’anàlisi shift-share s’identifica amb un efecte intrasectorial negatiu del -18,5%.
L'especialització sectorial ha ajudat a intensificar aquesta caiguda (efecte estructural negatiu del -8,2%),
tant per una relativa tendència del capital instal·lat a guanyar pes en aquelles branques amb un nivell
menor de productivitat del capital (efecte estructural estàtic negatiu del -3,2%) com per una relativa tendència a caure amb més intensitat la productivitat del capital en les branques on aquest guanya pes
(efecte estructural dinàmic negatiu del -4,9%).
L’evolució del teixit productiu al llarg d’aquests tretze anys es caracteritza per una relativa concentració
dels factors productius –especialment del factor capital- cap al conjunt dels grups de branques de mitjana-baixa i baixa productivitat del capital, on es dirigeix amb més intensitat el procés d'acumulació de
capital, passant de concentrar el 47,4% del capital instal·lat l’any 2001 a concentrar-ne el 55,6% el 2013
i on augmenta també, si bé amb menys intensitat, el pes de l'ocupació del 30,1% al 32,1%, mentre que
es manté relativament estable l'activitat generada per aquests dos grups, en passar del 34,2% del VAB
total al 34,0%.
Aquest comportament té lloc tant en els anys d'expansió -amb algun matís- com en els de crisi.
Entre els anys 2001-2007, en un context on el capital instal·lat creix amb intensitat (el 38,8%) en la gran
majoria de branques (20 de les 23), el retrocés del VAB per unitat de capital (del -9,9%), s'explica principalment per la caiguda d'aquesta productivitat en 19 de les 23 branques d'activitat (efecte intrasectorial
negatiu del -6,0%). A la vegada, l'especialització sectorial del capital ajuda a fer caure la productivitat
(efecte sectorial negatiu del -3,9%) com a resultat de dos efectes contraposats. Durant aquests anys hi
ha una relativa tendència del capital a concentrar-se en les branques de més elevada productivitat
(efecte estructural estàtic positiu, del 5,1%), si bé aquest efecte és més que compensat per la tendència
a què les branques que més pes guanyen és on la caiguda de la productivitat del capital és més elevada,
o el seu creixement menor (efecte estructural dinàmic negatiu, del -9,0%).
Durant els anys de crisi, amb una caiguda del capital instal·lat del 13,2%, que té lloc en la majoria de
branques (18 de les 23 branques), es produeix un retrocés més intens de la productivitat del capital, del
18,6%, dominat principalment per la caiguda de la productivitat en 18 de les 23 branques d'activitat
(efecte intrasectorial negatiu del -12,6%). En aquests anys l'efecte especialització sectorial del capital
també ajuda a fer caure la productivitat (efecte estructural negatiu del -6,0%), tant per una relativa especialització del capital -per un ajust menor que el de la mitjana de l'economia- cap a aquelles branques
de menor productivitat (efecte estructural estàtic negatiu del -2,0%), com pel fet que en els sectors on el
capital instal·lat augmenta el seu pes relatiu és on més elevat és l'ajust del capital (efecte estructural
dinàmic negatiu, del -4,0%).
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GRÀFIC 18. Distribució del nombre d'ocupats, estoc de capital, i VAB a cf per branques d’activitat agrupades per
nivells de productivitat del capital. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i
2013
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Evolució de la productivitat del treball per branques d’activitat

La productivitat del treball mostra en l’agregat del teixit productiu un relatiu estancament al llarg de tots
aquest anys (amb una lleugera reducció), com a conseqüència d’un modest creixement en els anys d’expansió i una lleugera reducció en els anys de crisi.
La lleugera reducció de la productivitat del treball (-0,3%) en el conjunt del període és conseqüència,
principalment, de l'evolució de l'especialització per branques d’activitat del factor treball (que l’anàlisi
shift-share identifica amb un efecte estructural negatiu del -2,9%). Aquesta especialització relativa cap a
branques de menor productivitat o pitjor comportament relatiu de la productivitat del treball compensa
amb escreix l'augment de la productivitat del treball que té lloc en 15 de les 23 branques d'activitat
(efecte intrasectorial positiu del 2,6%).
L’evolució del teixit productiu de la mostra al llarg d’aquests tretze anys es caracteritza per una relativa
concentració dels factors productius i del VAB generat cap als grups de branques de baixa i mitjana-baixa
productivitat del treball. El volum d’ocupats, el 0,9% superior que el 2001, passa d’estar concentrat l’any
2001 el 63,8% en branques de baixa i mitjana-baixa productivitat del treball al 73,2% l’any 2013. A la
vegada, el procés d’acumulació del capital, amb un creixement de l’estoc de capital del 44,3% entre l’any
2001 i 2013, es dirigeix amb més intensitat cap a aquest grup de branques, que passa de concentrar el
39,9% del capital instal·lat de la mostra el 2001 a concentrar-ne el 48,1% el 2013, mentre que, amb un
modest creixement de l’1,7% del VAB de tota mostra, aquestes branques passen de generar el 53,8% de
VAB a generar-ne el 62,4%.
L'impacte negatiu de l'evolució de l'especialització sectorial sobre la productivitat del treball ha estat
clarament més intens en els anys de creixement econòmic que en els de crisi.
Durant els anys 2001-2007, en un context de creixement del 23,1% de l'ocupació, la productivitat del
treball experimenta un lleuger creixement de l'1,0%. En 18 de les 23 branques augmenta la productivitat
del treball (amb un efecte intrasectorial positiu del 3,6%). Aquest creixement queda en bona part compensat per l'impacte negatiu de l'evolució de l'especialització sectorial del treball (efecte sectorial negatiu
del -2,6%), tant per la tendència del pes del treball a créixer en les branques de menor productivitat
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(efecte sectorial estàtic negatiu del -2,3%), com, en menor mesura, pel fet que les branques on creix més
el pes del treball experimenten un menor creixement de la productivitat o una reducció (efecte sectorial
dinàmic negatiu del -0,8%).
El creixement econòmic durant aquests anys (2001-2007) es caracteritza per una relativa concentració
dels factors productius cap als grups de branques de mitjana-baixa i baixa productivitat, on augmenta el
pes de l'ocupació del 63,8% al 68,3%, i on es dirigeix amb més intensitat el procés d'acumulació de
capital, passant de concentrar el 39,9% del capital instal·lat a concentrar-ne el 44,9%, mentre l'activitat
generada per aquestes branques passa del 53,8% del VAB total al 59,1%.
Durant la crisi, la caiguda de la productivitat (-1,2%) respon de manera més intensa a l'augment del
nombre de branques on passa a caure la productivitat del treball; en 10 de les 23 branques cau la productivitat, (amb un efecte intrasectorial negatiu del -1,2%).
En aquests anys, amb un ajust del factor treball del 28,5%, l'impacte de l'evolució de l'especialització
sectorial de l’ocupació, si bé negatiu, esdevé pràcticament nul (efecte estructural lleugerament negatiu
del -0,02%), amb un lleuger increment del pes del treball en les branques menys productives (efecte
estructural estàtic lleugerament negatiu del -0,5%), compensat per un lleuger creixement més intens en
les branques que guanyen pes (efecte estructural dinàmic lleugerament positiu, del 0,5%).
GRÀFIC 19. Distribució del nombre d'ocupats, estoc de capital, i VAB a cf per branques d’activitat agrupades per
nivells de productivitat del treball. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i
2013
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Evolució de la productivitat conjunta dels factors de producció (PTF) per branques d’activitat

Com a resultat de les evolucions de la productivitat del treball i del capital, la productivitat conjunta dels
factors (PTF) s’ha reduït al llarg del període el 9,6% (-0,84% a. ac.), amb un retrocés del 2,8% (-0,48% a.
ac.) durant els anys de creixement, que s’intensifica durant els anys de crisi, amb una caiguda del 7,0%
(-1,20% a. ac.) -en part associat a la infrautilització de la capacitat productiva-.
El balanç econòmic dels tretze anys analitzats mostra un teixit productiu que tot i tenir un capital instal·lat
el 19,7% (1,51% a. ac.) superior al de l’any 2001, l’impacte de la crisi deixa l’any 2013 amb una activitat
econòmica el 12,2% (-1,08% a. ac.) menor que la que es generava el 2001 i que a la vegada ocupa un
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volum de treball el 12,0% (-1,06% a. ac.) inferior, amb una reducció intensa de la productivitat del capital
(-2,55% a. ac.) i, en menor mesura, amb un estancament o reducció de la productivitat del treball (-0,02%
a. ac.), que es tradueix en una reducció de la PTF (-0,84% a. ac.).
L’anàlisi per branques d’activitat mostra com aquest comportament general, si bé s’identifica amb el
comportament de la majoria de branques de la indústria manufacturera, la construcció, i de les branques
de serveis, no es pot generalitzar a totes les activitats productives.
La reducció de la productivitat conjunta dels factors de producció es produeix en 14 de les 23 branques
d’activitat: en l’agregat de les branques de la indústria manufacturera (en 6 de les 10 branques industrials), en l’agregat de les branques de serveis (en 6 de les 9 branques de serveis), en la construcció i en
l’agregat de les branques d’energia (en 1 de les 2 branques energètiques).
L’evolució del teixit productiu de la mostra al llarg d’aquests tretze anys es caracteritza per una relativa
concentració del factor capital i del VAB generat cap al conjunt de branques de baixa i mitjana-baixa
productivitat conjunta dels factors, mentre que el factor treball manté relativament més estable la seva
distribució. L’any 2013 el volum d’ocupats és el 12,0% inferior que el 2001 i concentra el 39,9% en
branques de baixa i mitjana-baixa productivitat conjunta, mentre que al 2001 aquest percentatge era del
41,0%. A la vegada, el procés d’acumulació del capital, amb un creixement de l’estoc de capital del 19,7%
entre l’any 2001 i 2013, es dirigeix amb més intensitat cap a aquest grup de branques, que passa de
concentrar el 41,8% del capital instal·lat de la mostra el 2001 a concentrar-ne el 49,6% el 2013. Això fa
que l’agregat ponderat dels factors productius passi de tenir un pes del 34,5% l’any 2001 al 45,7% l’any
2007 en els grups de branques de baixa i mitjana baixa PTF, mentre que amb una reducció del 12,2%
del VAB de tota mostra, aquestes branques passen de generar el 33,5% de VAB a generar-ne el 35,9%.
Així, la reducció de l’eficiència tècnica del conjunt del teixit productiu català entre el 2001 i el 2013 es
produeix tant per una reducció de la PTF en la majoria de branques d’activitat (en 14 de les 23 branques),
com també per una relativa especialització sectorial dels factors de producció cap a activitats de baixa o
mitjana baixa productivitat, especialment del factor capital.
GRÀFIC 20. Distribució del nombre d'ocupats, estoc de capital, VAB cf i factors ponderats per branques d’activitat
agrupades per nivells de productivitat conjunta dels factors productius (PTF). Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013
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En la següent taula s’identifica el comportament per branques d’activitat (i dels agregats sectorials) de
la productivitat del treball, la productivitat del capital, i la productivitat conjunta dels factors productius
al llarg dels anys 2001-2013.
TAULA 1. Classificació per branques d’activitat del teixit productiu d’acord amb el model de creixement de la productivitat. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001-2013
Reducció PTF
Reducció productivitat treball i
productivitat capital
Reducció
VAB

Increment
VAB

Increment PTF

Increment productivitat treball més petit
que la reducció productivitat capital

Increment productivitat treball més gran que la reducció
productivitat capital

Increment productivitat treball i productivitat capital

11. Fabricació de maquinària
i equip n. c. o. p.

5. Indústria tèxtil, confecció
de peces de vestir i indústria del cuir i del calçat

Total

Indústria manufacturera

4. Indústria de l'alimentació, begudes i tabac

6. Indústria de la fusta i del suro, indústria del paper i arts gràfiques

8. Fabricació de productes de
cautxú i plàstics i d'altres productes minerals no metàl·lics

9. Metal·lúrgia i fabricació de productes
metàl·lics

15. Comerç i reparació

10. Fabricació de productes informàtics,
elèctrics, electrònics i òptics

16. Transport i emmagatzematge

12. Fabricació de material de transport

20. Activitats immobiliàries

14. Construcció

Energia

19. Activitats financeres i d'assegurances

Serveis
3. Energia elèctrica, gas i aigua,
activitats de sanejament i gestió
de residus
17. Hostaleria

23. Resta de serveis

13. Indústries manufactureres diverses

1. Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca
2. Indústries extractives
7. Coqueries i refinació de
petroli; Indústria química;
fabricació de productes farmacèutics
18. Informació i comunicacions
21. Activitats professionals
22. Administració pública

Nota: la branca 22. Administració pública no és representativa del sector si bé es manté en l’estudi per raons metodològiques.
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.

Durant els anys de creixement (2001-2007), es produeix un increment més intens de la capacitat instal·lada (5,5% a. ac.) que de l’ocupació (3,5% a. ac.), amb un augment de la productivitat del treball
(0,16% a. ac.) i una reducció de la productivitat del capital (-1,72% a. ac.) que es tradueixen en una
reducció de la productivitat conjunta dels factors de producció (-0,48% a. ac.).
La reducció de la PTF té lloc en 10 de les 23 branques d’activitat: en l’agregat de les branques de servei
(en 4 de les 9 branques de serveis), en la construcció, en l’agregat de l’energia (en 1 de les 2 branques
energètiques) i 4 de les 10 branques de la indústria manufacturera. Mentre que en la majoria de branques d’activitat (en 13 de les 23) té lloc un increment de la productivitat conjunta dels factors: en l’agricultura, ramaderia i pesca, en 1 branca energètica, en l’agregat de les branques de la indústria manufacturera (en 6 de les 10 branques industrials), i en 5 de les 9 branques de serveis.
L’evolució del teixit productiu de la mostra entre el 2001 i el 2007 es caracteritza per una relativa concentració dels factors de producció i del VAB generat cap al conjunt de branques de baixa i mitjana-baixa
productivitat del treball. L’any 2001 l’ocupació, amb un creixement del 23,1% entre el 2001 i el 2007,
concentra el 41,0% en branques de baixa i mitjana-baixa productivitat del treball, mentre que al 2007
aquest percentatge és del 43,7%. A la vegada, el procés d’acumulació del capital, amb un creixement de
l’estoc de capital del 38,0% entre l’any 2001 i 2007, es dirigeix amb més intensitat cap aquest grup de
branques, que passa de concentrar el 41,8% del capital instal·lat de la mostra el 2001 a concentrar-ne
el 48,4% el 2007. Això fa que l’agregat ponderat dels factors productius passi de tenir un pes del 34,5%
l’any 2001 al 47,6% l’any 2007 en els grups de branques baixa i mitjana baixa PTF. Mentre que amb un
creixement del 24,4% del VAB de tota mostra, aquestes branques passen de generar el 33,5% de VAB a
generar-ne el 37,1%.
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Per tant, el retrocés de l’eficiència tècnica de l’agregat del teixit productiu durant els anys de creixement
respon més a un efecte composició associat a una relativa especialització sectorial dels factors de producció cap a activitats de baixa o mitjana baixa productivitat que a la reducció de la PTF en cada branca
d’activitat, que com hem vist augmenta en la majoria de branques.
En la següent taula s’identifica el comportament per branques d’activitat (i dels agregats sectorials) de
la productivitat del treball, la productivitat del capital, i la productivitat conjunta dels factors productius
al llarg dels anys 2001-2007.
TAULA 2. Classificació per branques d’activitat del teixit productiu d’acord amb el model de creixement de la productivitat. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001-2007
Reducció PTF
Reducció productivitat treball i
productivitat capital
Reducció
VAB

Increment PTF

Increment productivitat treball més petit
que la reducció productivitat capital

Increment productivitat treball més gran que la reducció
productivitat capital

Increment productivitat treball i productivitat capital

12. Fabricació de material de transport

5. Indústria tèxtil, confecció
de peces de vestir i indústria
del cuir i del calçat

19. Activitats financeres i
d'assegurances (reducció
de la productivitat del treball)

10. Fabricació de productes
informàtics, elèctrics, electrònics i òptics
Increment
VAB

Energia

Total

Indústria manufacturera

3. Energia elèctrica, gas i aigua,
activitats de sanejament i gestió
de residus

Serveis
4. Indústria de l'alimentació, begudes i
tabac

8. Fabricació de productes de
cautxú i plàstics i d'altres productes minerals no me-tàl·lics

6. Indústria de la fusta i del suro, indústria del paper i arts gràfiques

9. Metal·lúrgia i fabricació de
productes metàl·lics

7. Coqueries i refinació de petroli; Indústria química; fabricació de productes farmacèutics

11. Fabricació de maquinària
i equip n. c. o. p.

14. Construcció
16. Transport i emmagatzematge
17. Hostaleria

15. Comerç i reparació

13. Indústries manufactureres diverses

20. Activitats immobiliàries

21. Activitats professionals

1. Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca
2. Indústries extractives
18. Informació i comunicacions

23. Resta de serveis
22. Administració pública

Nota: la branca 22. Administració pública no és representativa del sector, si bé es manté en l’estudi per raons metodològiques.
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.

Finalment, en els anys de crisi (2007-2013) té lloc una reducció més intensa de l’ocupació (-5,44% a.
ac.) que de la capacitat de capital instal·lada (-2,34% a. ac.), amb una intensa reducció de la productivitat
en termes de capital (-3,38% a. ac.) i en menor mesura de la productivitat del treball (-0,21 a. ac.%), que
es tradueixen en un retrocés important de la productivitat conjunta del factors de producció (-1,20% a.
ac.).
Aquesta evolució es produeix també en la majoria de branques de la indústria manufacturera i de serveis.
I s’observa una reducció de la productivitat conjunta dels factors productius en la majoria de branques
d’activitat (15 de les 22): en 7 de les 10 branques de la indústria manufacturera, en la construcció, en 6
de les 9 branques de serveis i en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
Durant els anys de crisi el teixit productiu de la mostra es caracteritza per una relativa estabilitat en la
distribució dels factors de producció i del VAB generat en la classificació de les branques en funció dels
nivells de PTF. Així, l’ocupació, que es redueix el 28,5%, passa d’una concentració del 43,7% en branques
de baixa i mitjana-baixa productivitat del treball l’any 2007 al 39,9% l’any 2013. A la vegada, el procés
d’acumulació del capital, amb una reducció de l’estoc de capital del 13,2% entre l’any 2007 i 2013,
passa de concentrar en aquestes branques el 48,4% del capital de la mostra el 2007 a concentrar-ne el
49,6% el 2013. Això fa que l’agregat ponderat dels factors productius passi de tenir un pes del 47,6%
l’any 2007 al 45,6% l’any 2013 en els grups de branques de baixa i mitjana baixa PTF, mentre que amb
una reducció del 29,4% del VAB de tota mostra, aquestes branques passen de generar el 37,1% de VAB
a generar-ne el 35,9%.
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Per tant, la reducció agregada de l’eficiència tècnica del teixit productiu durant els anys de crisi es produeix, fonamentalment, per la seva evolució dins de cada branca, mentre que no es detecta un canvi
significatiu de composició del teixit productiu.
En la següent taula s’identifica el comportament per branques d’activitat (i dels agregats sectorials) de
la productivitat del treball, la productivitat del capital i la productivitat conjunta dels factors productius al
llarg dels anys 2007-2013.
TAULA 3. Classificació per branques d’activitat del teixit productiu d’acord amb el model de creixement de la productivitat. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2007-2013
Reducció PTF

Reducció
VAB

Increment PTF

Reducció productivitat treball i
productivitat capital

Increment productivitat treball més petit
que la reducció productivitat capital

Total

11. Fabricació de maquinària i equip n.
c. o. p.

Indústria manufacturera
Serveis

12. Fabricació de material de transport

4. Indústria de l'alimentació, begudes i tabac

13. Indústries manufactureres diverses

8. Fabricació de productes de
cautxú i plàstics i d'altres productes minerals no metàl·lics

23. Resta de serveis

Increment productivitat treball més gran que la reducció
productivitat capital

Increment productivitat treball i productivitat capital

2. Indústries extractives

5. Indústria tèxtil, confecció
de peces de vestir i indústria del cuir i del calçat

6. Indústria de la fusta i del
suro, indústria del paper i arts
gràfiques

14. Construcció

7. Coqueries i refinació de
petroli; Indústria química;
fabricació de productes farmacèutics
21. Activitats professionals
(reducció de la productivitat
del treball)

9. Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
10. Fabricació de productes informàtics, elèctrics, electrònics i òptics
15. Comerç i reparació
16. Transport i emmagatzematge
17. Hostaleria
20. Activitats immobiliàries
Increment
VAB

1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i
pesca

18. Informació i comunicacions

19. Activitats financeres i d'assegurances

Energia
3. Energia elèctrica, gas i aigua, activitats de sanejament i gestió de residus
22. Administració pública
(reducció de la productivitat
del treball)

Nota: la branca 22. Administració pública no és representativa del sector, si bé es manté en l’estudi per raons metodològiques.
Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI.

La incidència de la dimensió d’empresa sobre la productivitat
Les unitats productives de menor dimensió tenen un pes clarament predominant en el teixit productiu
català de la mostra SABI. No només per la importància relativa de la microempresa i la petita empresa,
sinó també per la dimensió mitjana relativament reduïda dins de cada grup comparat amb els límits
marcats per les definicions estàndard.
Tot i així, la gran empresa és la dimensió que concentra un volum més important tant de l’activitat generada com dels factors productius al llarg de tot el període -entre el 30% i el 50%-; seguida de la petita i
mitjana empresa, que concentren cada una un pes similar tant de l’activitat productiva com dels factors
productius -entre el 20% i el 30%-, mentre que la microempresa, tot i disposar del volum més elevat
d’unitats productives, concentra al llarg del període entre el 15% i el 7% tant de l’activitat productiva com
dels factors de producció.


Mentre que durant els anys de creixement la distribució de l’activitat i els factors de producció
entre dimensions d’empresa es manté relativament estable -amb uns creixements de l’activitat,
l’ocupació i el capital instal·lats similars en les diferents dimensions-, a partir de la crisi el teixit
productiu de la mostra identifica un ajust més intens dels factors de producció i l’activitat en les
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dimensions més petites i una resiliència més gran de la gran empresa davant l’impacte de la crisi
-que l’any 2013 passa a generar el 48,7% de l’activitat, i concentra el 53,7% de la capacitat
productiva, així com el 42,0% de l’ocupació-. Paral·lelament, en les altres tres dimensions té lloc
una lleugera pèrdua relativa del seu pes tant en termes de VAB, de capital instal·lat, com d’ocupació contractada.
GRÀFIC 21. Distribució del nombre d'ocupats, estoc de capital, VAB generat a cost de factors i nombre d'empreses per dimensió d'empresa. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001, 2007 i 2013

L'anàlisi del teixit productiu de la mostra SABI per dimensió d'empresa identifica, en termes generals,
que:


El nivell de productivitat en termes de treball augmenta amb la dimensió d'empresa.

La productivitat del treball de la gran empresa es manté al llarg dels anys 2001-2013 entre un 15% i
26% per sobre del conjunt de la mostra del teixit productiu català; la de la mitjana-empresa entre un 1%
i un 5% per sobre; la de la petita empresa entre un 13% i un 17% per sota; i la productivitat del treball de
la microempresa entre un 24% i un 30% per sota.


El nivell de productivitat en termes de capital es redueix amb la dimensió d'empresa.

La productivitat del capital de la gran empresa es manté al llarg dels anys 2001-2013 entre un 9% i 29%
per sota del conjunt de la mostra del teixit productiu català; la de la mitjana empresa entre un 6% i un
20% per sobre; la petita empresa entre un 7% i un 29% per sobre; i la productivitat del capital de la
microempresa entre un 21% i un 31% per sobre.


A la vegada que també augmenta la relació capital treball amb la dimensió d'empresa.



En la gran empresa es manté al llarg dels anys 2001-2013 entre un 55% i 27% per sobre de la
relació capital treball del conjunt de la mostra del teixit productiu català; en la mitjana empresa
entre un 2% i un 15% per sota; en la petita empresa entre un 20% i un 36% per sota; i en la
microempresa entre un 38% i un 44% per sota.
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La combinació d'aquests elements es tradueix en què en el teixit productiu català de la mostra
SABI el nivell de productivitat conjunta dels factors productius (PTF) augmenti amb la dimensió
d'empresa.

La productivitat conjunta dels factors productius és més elevada en la gran empresa, mantenint-se els
seus valors en termes mitjans del conjunt del període entre un 6% i un 9% superior a la productivitat
conjunta mitjana de tota la mostra. La mitjana empresa també mostra un nivell d’eficiència tècnica clarament superior a la mitjana de la mostra, essent el seu nivell de productivitat conjunta dels factors de
producció entre el 5% i el 6% superior al del conjunt de la mostra, mentre que l'indicador de productivitat
conjunta de la petita empresa identifica un nivell d’eficiència tècnica entre el 6% i el 9% inferior en relació
amb la mitjana de la mostra. I en el cas de la microempresa, les dades de la mostra SABI indiquen que
és la dimensió d’empresa amb una menor eficiència relativa, on l'indicador de productivitat conjunta és
entre un 14% i un 18% inferior al conjunt d’empreses de la mostra.
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GRÀFIC 22. Comparació dels nivells de productivitat del treball (per ocupat), productivitat del capital, de la relació
capital treball (per ocupat) i de la productivitat conjunta dels factors productius (PTF) per dimensió d'empresa.
Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001-2013



Paral·lelament, en general, les quatre dimensions d'empresa perden eficiència tècnica al llarg del
període analitzat i mantenen la seva posició relativa en termes de productivitat conjunta (PTF).



L’anàlisi per dimensió d’empresa reforça l’argument que la pèrdua d’eficiència tècnica del teixit
productiu de la mostra -associada a la intensa caiguda de la productivitat del capital i l'estancament o modest creixement de la productivitat en termes de treball- respon, en termes generals,
a característiques que afecten les diferents tipologies d’empresa, independentment de la seva
dimensió, si bé es detecta una reducció menys intensa de la PTF en la gran empresa, principalment perquè és on menys s’ha reduït la productivitat del capital.

En la mostra SABI la microempresa, la petita empresa i la mitjana empresa segueixen al llarg del cicle
econòmic un perfil relativament similar de la productivitat:
En els anys de creixement, l'augment de l'activitat econòmica va acompanyat d'un increment més accentuat de l'acumulació de capital que de l'ocupació, amb un intens creixement de la relació capital treball
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en les tres dimensions d'empresa. Aquesta evolució es produeix amb un creixement modest de la productivitat mesurada en termes de treball, que es veu fortament contrarestat per la reducció de la productivitat en termes de capital. La combinació d'aquests elements es tradueix en una lleugera caiguda
de l'eficiència tècnica en les tres dimensions d'empresa.
L'impacte de la crisi intensifica el retrocés de la PTF en aquestes tres dimensions d'empresa, i es veu
reflectida en una forta reducció tant de l'estoc de capital com, amb més intensitat, de l'ocupació. Així es
produeix un continuat increment de la relació capital treball durant la crisi -que recull en part, l'efecte de
la subutilització de la capacitat productiva instal·lada en cada una d'aquestes dimensions-. Com a conseqüència d'aquesta evolució, en les tres dimensions d'empresa es redueix la productivitat conjunta dels
factors de producció.
El balanç al llarg dels anys 2001-2013 és per a aquestes tres dimensions d'empresa d’un estancament
de la productivitat en termes de treball i una reducció de la productivitat en termes de capital, que es
tradueix en una reducció de la productivitat conjunta dels factors.
La gran empresa difereix, relativament, d'aquest perfil temporal, en el sentit que durant els anys de creixement manté un increment similar de l'estoc de capital i l'ocupació, de manera que la relació capital
treball es manté relativament estable. A la vegada, a diferència de les tres altres dimensions d'empresa,
redueix la productivitat en termes de treball i redueix també -si bé amb menys intensitat que en les altres
dimensions- la productivitat en termes de capital. L'efecte combinat d'aquests elements es tradueix en
una reducció menys acusada de la productivitat conjunta dels factors.
La gran empresa mostra una resiliència més elevada a l'impacte de la crisi. Si bé redueix l'ocupació -ho
fa amb menys intensitat que la resta de dimensions, i manté l'any 2013 un nivell d'ocupació superior al
del 2001-. Durant aquests anys de crisi segueix incrementant -a ritmes més lents- la capacitat de capital
instal·lada-, amb un augment de la relació capital treball. Paral·lelament, redueix la productivitat mesurada en termes de treball i en termes de capital, elements que es tradueixen en una reducció -també
menys intensa que en la resta de dimensions- de la productivitat conjunta dels factors productius.
En el conjunt dels anys 2001-2013 la gran empresa també perd eficiència tècnica, si bé a un ritme més
lent: la productivitat mesurada en termes de treball es redueix més que en les altres tres dimensions
d'empresa, mentre que la productivitat en termes de capital es redueix amb menys intensitat.
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GRÀFIC 23. Evolució de la productivitat del treball (per ocupat), productivitat en termes de capital, productivitat
conjunta dels factors productius (PTF), ocupats i estoc de capital per dimensió d'empresa. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI), 2001-2013

Incidència de la dinàmica interna de cada empresa i del procés d’entrada i sortida d’unitats
productives en el mercat sobre la productivitat


El teixit productiu català de la mostra SABI apunta a un ajust de les empreses a les condicions
econòmiques més a través de la flexibilitat externa que de la flexibilitat interna de les unitats
productives. L’augment i la posterior reducció en l’ús dels factors productius es produeix de manera més intensa a través dels processos d'entrada i sortida d'unitats productives en la mostra
que dins d'aquelles que s’hi mantenen durant tot el període. Aquesta característica de l'evolució
del teixit productiu es dona amb més intensitat en l'ajust del factor treball que en el factor capital.

En l'anàlisi del procés d'ajust al cicle econòmic del teixit productiu català observem que:
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La caiguda del 12,0% de l'ocupació entre els anys 2001 i 2013 és el resultat d'una aportació de 5,7
punts percentuals de l’augment del factor treball en les unitats productives que es mantenen en la mostra al llarg de tot el període; de la pèrdua d'ocupació d'aquelles empreses que desapareixen de la mostra
(una caiguda del 44,9% respecte de l'ocupació inicial); i de l'augment d'ocupació d'aquelles empreses
que s'incorporen al llarg del període i que representa un 27,2% de l'ocupació inicial.
L’increment de la capacitat instal·lada en capital, del 19,2%, entre els anys 2001 i 2013 és el resultat de
l'aportació de 23,0 punts percentuals de l’augment del capital en les empreses que es mantenen en la
mostra al llarg de tot el període; de la caiguda de la capacitat instal·lada del 39,8% en les empreses que
desapareixen de la mostra; i de l'increment de la capacitat instal·lada del 36,5% en les empreses que
s'incorporen en la mostra.
Aquesta evolució al llarg del cicle econòmic -on és més rellevant el procés d’entrada i sortida de les
unitats productives en el mercat que el propi ajust de les empreses que es mantenen en actiu-, es reprodueix en la microempresa, en la petita empresa i en la mitjana empresa. I es produeix tant en els anys
de creixement econòmic (2001-2007) -on l’augment del treball i del capital s’explica, principalment, en
aquestes dimensions per l’entrada de noves empreses en el teixit productiu-, com durant els anys de crisi
(2007-2013) -on la reducció de l’ocupació i l’estoc de capital instal·lat s’explica, principalment, per la
sortida d’unitats productives de la mostra del teixit productiu-.
La gran empresa mostra una capacitat d’ajust interna -de les empreses que es mantenen actiu durant
tot el període- més elevada, tant amb relació al factor treball com al factor capital. Aquesta característica
ho és, fonamentalment, com a conseqüència del seu comportament durant els anys de creixement -on
l’augment de l’ocupació i del capital instal·lat es produeix, amb més intensitat, dins de les empreses que
es mantenen en actiu durant aquests anys-. Mentre que en els anys de crisi, la gran empresa canalitza,
principalment, la reducció de l’ocupació i de l’estoc de capital a través de la sortida d’unitats productives
de la mostra del teixit productiu –com succeeix en les altres dimensions-, mentre que les que es mantenen en actiu mostren una relativa estabilitat tant de l’ocupació com del capital instal·lat.
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GRÀFIC 24. Aportació a l'evolució del volum d’ocupats i estoc de capital (a preus del 2007) de les empreses que
es mantenen en la mostra, les que surten i les que entren entre els anys 2001-2013, 2001-2007 i 2007-2013
per dimensió d'empresa. Mostra del teixit productiu de Catalunya (base de dades SABI)
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En termes generals, la pèrdua d’eficiència tècnica del conjunt del teixit productiu respon al fet
que, tot i que desapareixen de la mostra les empreses menys eficients, les que es mantenen
perden productivitat, tant en termes de capital com de treball, i les que s’incorporen ho fan amb
uns nivells de productivitat dels factors inferiors als de les empreses inicials.

En un context d’ajust del teixit productiu cap a processos productius més intensiu en capital -que es
produeix en totes les dimensions d’empresa- s’observa que:


La reducció del 26,7% de la productivitat del capital es produeix tant per la reducció de la productivitat del capital en les empreses que es mantenen en la mostra, amb una caiguda del 21,9%,
com pel fet que les que s’incorporen ho fan amb una productivitat mitjana del capital que és el
31,5% inferior a la inicial, com perquè les unitats productives que desapareixen de la mostra
tenen en termes mitjans una productivitat que és el 5,0% superior al de la productivitat mitjana
inicial.



El pràctic estancament en l’evolució de la productivitat del treball, amb una lleugera caiguda del
0,3%, es produeix perquè les empreses que es mantenen en la mostra redueixen la productivitat
el 2,3%, mentre que les que s’incorporen ho fan amb una productivitat el 7,9% inferior a la inicial.
En part, aquestes dues caigudes es veuen compensades pel fet que les unitats productives que
desapareixen de la mostra són les que tenien l’any 2001 una productivitat més baixa, el 6,8%
inferior a la productivitat mitjana d’aquell any.

Aquest comportament de l’agregat del teixit productiu es produeix en les quatre dimensions d’empresa,
si bé amb diferents intensitats. Amb el matís que en la gran empresa, les empreses que surten de la
mostra tenen una productivitat del capital inferior a la inicial.
A la vegada, aquest comportament també s’observa en els dos períodes analitzats, tant en els anys de
creixement (2001-2007) com en els anys de crisi (2007-2013):
Les empreses que s’incorporen tenen en els dos períodes un nivell de productivitat mitjà del capital inferior al de l’inici de cada període, al mateix temps que, en general, la seva productivitat del treball també
és inferior a la inicial.
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Només en el cas de la gran empresa observem que la productivitat del treball de les que s’incorporen en
cada període és més elevat que l’inicial, si bé en aquest cas això es veu compensat en part pel fet que
les empreses que surten de la mostra tenen, inicialment, uns nivells de productivitat del treball superior.

48

EL MODEL PRODUCTIU I LA PRODUCTIVITAT A CATALUNYA

GRÀFIC 25. Variació de la productivitat del treball i del capital (a preus del 2007) de les empreses que es mantenen en la mostra, les que surten i les que entren per dimensió d'empresa i períodes. Mostra del teixit productiu de
Catalunya (base de dades SABI)
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