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1. Resum 

En aquest treball s’analitzarà el sector automobilístic a Espanya. Primer de tot 
es portarà a terme una petita introducció al sector del automòbil, una breu 
contextualització d’aquest mercat  i un estudi del macro entorn; després es 
detallarà un concís contingut històric del sector, entre d’altres coses, per saber 
quins van ser els pioners dins aquest; seguidament, s’explicarà la regulació del 
Pla PIVE actual fent una petita menció del anterior Pla PIVE; finalment per 
saber com està el sector en l’actualitat i com ha afectat aquesta ajuda a les 
vendes es farà una entrevista a un actual director de vendes d’automòbils. 

Per altra banda, explicat tot això, s’analitzarà amb detall el sector del automòbil 
a Espanya a partir de les 5 forces de Porter: primer, la rivalitat interna dels 
competidors existents fent una descripció de la competència del sector; segon, 
el poder de negociació amb els compradors; tercer, el poder de negociació amb 
els proveïdors; quart, l’amenaça de nous competidors analitzant  totes les 
possibles barreres d’entrada; i per acabar amb les forces de Porter, explicaré 
les amenaces del productes substitutius. 

Per concloure, es descriuran les tendències futures del sector i les conclusions 
extretes del treball. 

 

1.1 Resum en anglès 
 

In this work I analyze the car industry in Spain. First, I take out a small 
introduction to the automotive sector, a brief contextualization of this market and 
study the macro environment, then a detailed sector concise historical content, 
among other things, to know what were the pioneers in this, then explain the 
current regulation plan PIVE making a small mention of the previous plan PIVE 
and finally on how the industry is today and how it has affected the sales will 
help to an interview a current director of auto sales. 

On the other hand, explained all this, we will analyze in detail the automotive 
sector in Spain based on Porter's five forces: first, the internal rivalry of existing 
competitors by describing the competition in the sector, and second, the power 
of negotiating with buyers, third bargaining power with suppliers, fourth, the 
threat of new competitors by analyzing all possible barriers to entry, and to stop 
the forces of Porter explain the threats of substitute products. 

In conclusion, we describe future trends in the industry and the conclusions of 
the work. 

 

2. Introducció 

El principal motiu de l’elecció de fer un anàlisi del sectorial del sector de 

l’automòbil a Espanya és bàsicament  per l’actualitat del tema. Crec que en 

l’actualitat és un tema de força interès ja que pels mitjans de comunicació cada 

dia sentim o llegim notícies lligades amb aquest tema.   
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A més crec que és un tema força interessant ja que hi ha molts aspectes i 

qüestions darrera d’aquest sector. I em pot ser molt útil per complementar 

conceptes vist al llarg del Grau. 

 

3. Objectius del treball 

Els objectius principals d’aquest anàlisi del sector automobilístic són arribar a 

conèixer com està el sector en l’actualitat a través de les cinc forces de Porter, 

quines són les ajudes implantades pel Govern, com és el grau de competència 

dins el sector i quina és la tendència futura del sector. 

 

4. Metodologia 

La principal font d’informació utilitzada per fer el present treball ha estat 
l’Internet. Les principals pàgines utilitzades han estat FACONAUTO, totes les 
pagines de les diferents marques automobilístiques i l’ANFAC. Una altra font 
d’informació que m’ha servit molt ha estat la visita i entrevista que vaig fer al 
director de vendes d’un concessionari d’automòbils, per tal de que m’intentés 
explicar des del seu punt de vista el què realment havia passat dins aquest 
sector. Cal esmentar, també, que la biblioteca de la UIB digital m’ha resultat ser 
bastant útil per a la recerca de la informació. Per acabar, també he anat mirant, 
però amb menor mesura, apunts d’assignatures que he anat desenvolupant al 
llarg d’aquest grau. Per tant, crec que he disposat de la suficient informació per 
fer l’anàlisi sectorial del sector automobilístic. 
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5.  Introducció del sector del automòbil (contextualització 
España i Europa) 

La indústria del automòbil és la major indústria de fabricació del món. El seu 
impacte sobre el treball, la inversió, el comerç exterior i el medi ambient fa que 
tingui una immensa importància econòmica, política i social. A Europa 
Occidental la indústria automobilística representa el 10% de la producció 
industrial i dóna feina directa o indirectament a 9 milions de persones. La 
producció de la indústria del automòbil inclou camions, autobusos, 
motocicletes, cotxes i maquinaria forestal. 

La indústria automobilística s’ha vist immersa en els darrers anys en 
nombroses fusions i adquisicions. Actualment la indústria dels vehicles a 
Europa està composta per  DaimlerChrysler, Volkswagen, BMW, Ford Europe, 
Generals Motors (GM), Renault, PSA (Peugeot-Citroën), Fiat i Porsche. A més 
existeixen també petits fabricants. Hi ha que dir que alguns fabricants 
japonesos tenen les seves instal·lacions a la UE, la qual és la major regió 
productora d’automòbils en el mon (34%). Es calcula que aproximadament 2 
milions de treballadors depenen, a Europa, directament de la indústria de 
l’automòbil, però entre els treballadors directes i indirectes s’arriben als 10 
milions de treballadors. 

Per altra banda, a Espanya, l’automoció s’ha convertit en un dels pilars 
fonamentals de la indústria del nostre país. És la indústria més poderosa i el 
segons sector més important de la economia, només per darrera del turisme. 
Uns 300.000 espanyols viuen d’ell. Espanya és el segon país productor de 
vehicles i el primer de vehicles industrials de la Unió Europea; és el dotzè 
fabricant en el món. La capacitat de producció anual és de 3.1 milions d’unitats, 
tot i que en el 2011 es van produir només 2.1 milions. El 90 % de la producció 
es destina a la exportació, en la seva majoria, a la Unió Europea. Les 
exportacions d’automòbils representen el 20% de la exportació espanyola. El 
pes d’aquest sector (incloent la indústria dels components) dins la economia 
espanyola representa més del 6 % del PIB. 

Hi ha que destacar també que la majoria de les plantes de producció de 
turismes a Espanya s’han especialitzat en vehicles de gama mitja o petita, 
essent Espanya un dels líders europeus en aquest segment tant competitiu. 

A Espanya contem amb 17 plantes de fabricació que pertanyen a 10 grans 
grups automobilístics i que es troben distribuïdes en 9 comunitats autònomes. 
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En els darrers anys el sector del automòbil s’ha transformat radicalment i els 
canvis que s’han produït es poden resumir en tres aspectes: globalització, 
reorganització interna de la producció i reestructuració de la cadena de valor. 
En aquest escenari global de transformació, en el cas d’Espanya, la producció 
centrada en el segment de cotxes de gama mitja-baixa i els canvis en la 
regulació laboral han conformat una estructura productiva en la qual la 
flexibilitat i la moderació dels costs s’han convertit en elements claus per 
mantenir la competitivitat en un segment de mercat on el preu de venda del 
producte és una variable fonamental. 
 
En aquest escenari global de canvis, en el cas d’Espanya, el sector en el seu 
conjunt presenta algunes particularitats importants respecte a la resta de 
països que són grans productors de vehicles: en primer lloc, no existeix una 
indústria nacional de fabricació d’automòbils, totes les empreses de muntatge 
són multinacionals al igual que gran part de les que fabriquen components. La 
presència d’aquesta activitat a Espanya és conseqüència, bàsicament, del 
procés de relocalització dels grans fabricants situats al centre d’Europa, cap als 
països del sud,  que va començar als anys quaranta del segla passat i que ha 
continuat fins ara. La lògica d’especialització territorial de les empreses 
multinacionals ha establert a Espanya un sector dirigit a la producció 
d’automòbils de gama baixa, orientat a l’exportació, amb baix nivell tecnològic 
en termes relatius i amb una capacitat de dur a terme innovacions de producte 
pràcticament nul·la. 
 
5.1 L’ANÀLISI DEL MACROENTORN 

 
Les macrotendències que afecten en aquests sector són: 

 

Gràfic 1 : Concentració i distribució de la industria dels components 

 Font: Sernauto 
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 Entorn tecnològic: tots els avenços tecnològics afecten al marc de 
l’estratègia de màrqueting. Les empreses han d’estar molt atentes a com 
evolucionen les tendències tecnològiques per a determinar el seu abast.  
L’internet continuarà sent un dels serveis indispensable en la vida de les 
persones, ja que a partir de ella podrem resoldre amb facilitat problemes i 
rutines diàries com dirigir cases, cotxes, mercats o fer qualsevol tipus de 
transaccions a través de ella. Aquest aspecte agafa molta importància a 
l’hora de promocionar el nostre producte.  
 

 Entorn mediambiental: són els recursos naturals que es necessiten com a 
inputs per les empreses o que són afectats per les activitats de la 
companyia. Les empreses automobilístiques s’han adaptat ràpidament a la 
creixent preocupació dels nivells de contaminació del medi ambient. 
Les empreses automobilístiques s’estan centrant molt en la fabricació de 
cotxes elèctrics, evitant l’emissió de gasos contaminants, que són els 
responsables del canvi climàtic. I a la llarga possiblement, tota la gama de 
vehicles seran elèctrics. Encara que també creiem que el canvi climàtic 
està influenciat per l’entorn tecnològic, esmentat anteriorment.  
 

 Entorn econòmic: està configurat per tots els elements que influeixen en 
el poder adquisitiu i els patrons de despesa dels individus. El simple fet que 
els individus tinguin poder adquisitiu no implica que comprin, sinó que ha 
d’existir un patró de despesa definit. Els elements que afecten aquests 
factors inclouen: nivells d’ingressos, expectatives futures, preu dels 
productes, etc.  
Per les diferents empreses automobilístiques és important saber quines són 
les principals potències mundials, per saber d’aquesta manera a qui dirigir 
les seves vendes i expandir-se com a empresa multinacional.  
 

 Entorn demogràfic: és l’estudi de les poblacions humanes en termes de 
mida, densitat, ubicació, estructures d’edat, gènere, raça, tipus de feina i 
altres dades estadístiques. És important pel màrqueting ja que estudia les 
persones i aquestes formen els mercats. La tendència d’aquest entorn que 
afecta a les empreses de cotxes és la demografia.  
. 
 

 Entorn cultural: Institucions i altres forces que afecten als valors, 
percepcions, preferències i conductes de la societat. Afecta bàsicament als 
hàbits de compra i consum. Les empreses han d’estudiar com les cultures 
poden afectar a la presa de decisions de màrqueting i com varien en els 
diferents mercats que atén l’empresa. 
 

6. Breu anàlisi històric del sector. 

És  difícil resumir la historia del automòbil ja que fa casi tres cents anys que es 
considera que es va construir el primer vehicle automòbil, encara que aquests 
són molt diferents dels models que conduïm avui o dels cotxes antics que 
puguem recordar. 
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Els primers cotxes eren propulsats per un motor de vapor, el que suposava un 
avenç tant gros per l’època que molt pocs el podien pagar. De fet, encara falten 
molts anys per poder veure els primers vehicles circulant pel carrer. 

Fins a finals del segle XIX no es van començar a fabricar els primers motors de 
combustió interna dissenyats per cotxes. El primer el va construir l’enginyer 
K.F.Benz, en el que se li van unir ràpidament altres models de grans llinatges 
històricament lligats al mon del motor, com Daimler o Maybach. El primer viatge 
“llarg” es va realitzar a Alemanya i va superar els cent quilòmetres, amb el que 
això suposava per aquells temps, tenint en compte que els motors consumien 
moltíssim i la metzina es venia en les farmàcies, pel que era realment complicat 
aconseguir quantitats suficients. A més aquests vehicles solsament 
aconseguien arribar als vins quilometres per hora, pel que podem fer-nos una 
idea del que va suposar viatjar en aquell cotxe.  

A finals del segle XIX, un jove francès anomenat Louis Renault va fabricar els 
seu primer auto. Seria després, a principis del segle XX quan Henry Ford 
desenvolupà la cadena de muntatge de fabricació d’automòbils, el que 
suposava una cosa històrica, al aconseguir fabricar models en sèrie, reduint 
costs i aconseguint que s’arribés a fabricar una quantitat de unitats impensable 
per aquella època, i el seu preu baixava tots els anys gracies a la producció en 
massa. Havia arribat el moment en el que el cotxe deixava de ser un article de 
luxe i convertia en un referent per la resta de fabricant i totes les companyies 
van començar a imitar algunes innovacions. La seva marca només seria batuda 
el 1972 per un altre automòbil, l’escarabat de Volkswagen, Juntament amb 
Renault i Ford, també hi hauria que anomenar altres pioners de la història del 
automòbil. Per exemple Charles Stuart Rolís, Ettore Bugatti, Ferdinand 
Porsche, Armand Peugeot, André Citroën, Ferrucio Lamborghini, Enzo Ferrari, 
entre altres.  Amb ells i qui els va seguir s’ha anat construint la era del 
automòbil modern, el que veiem nosaltres ara rodant pels carrers. 

 

7. Regulació estatal del pla PIVE (actual) amb entrevista a un 
venedor de automòbils. (Per saber que en pensa ell del pla 
PIVE i de la situació actual del sector).  

L’1 d’Octubre de 2012 va entrar en vigor el Pla PIVE-1, el qual constava d’un 
pressupost de 75 milions d’euros, amb una ajuda pública de 1000 euros i 
condicionada a una aplicació d’un descompte de al menys altres 1000 euros 
per el concessionari o punt de venda. La duració era de 6 mesos, sinó 
s’esgotava abans el pressupost. L’objectiu era la renovació de 75000 vehicles 
de turismes M1 i comercials N1 de més de 12 i 10 anys, respectivament. Els 
vehicles objectes de l’ajuda eren els nous i el emprats de menys de un any 
d’antiguitat amb les següents característiques: Turismes M1 i comercial N1 i 
vehicles elèctrics.  

El 4 de febrer de 2013 va entrar en  vigor la segona convocatòria del “Programa 
de incentius al vehicle eficient (PIVE-2)” l’objectiu de la qual consisteix en 
potenciar una disminució del consum energètic nacional mitjançant la donada 
de baixa definitiva en la DGT del vehicles antics i substituir-los per vehicles 
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nous i més eficients. Per tal d’aconseguir un estalvi energètic de 78 milions de 
litres de combustible al any i disminuir els gasos del efecte hivernacle de 
262.000 de tones de CO2 a l’any. El finançament del PIVE-2 es realitzarà amb 
càrrec al pressupost específic habilitat per l’IDAE (Institut per  la Diversificació y 
Estalvi de la Energia), per un import de 150.000.000 euros. El PIVE-2 tindrà 
una durada de 12 mesos, fins el 4 de febrer de 2014 o fins que s’esgotin els 
fons de la partida pressupostària que s’ha destinat i que és de 150 milions 
d’euros. 

El programa tindrà com objectiu, retirar de la circulació fins un màxim de 
150.000 vehicles amb més de deu o de set anys de antiguitat segons es tracti, 
respectivament, de vehicles de la categoria M1 o N1. S’estableixen una sèrie 
de normes per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de vehicles M1 i N1, 
que compleixin determinats requisits, sempre que l’adquisició vagi 
acompanyada de la baixa definitiva en tràfic d’un vehicle que reuneixi també 
determinats requisits.  

Pel que fa a les ajudes es destinaran a l’adquisició de vehicles nous de la 
categoria M1 (vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i 
fabricats pel transport de passatgers, que tinguin a més  del seient del 
conductor, vuit places com a màxim) o de la categoria N1 ( vehicles que la seva 
massa no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats pel transport de 
mercaderies), matriculats a Espanya, i que compleixin un sèrie de requisits. I 
també per l’adquisició de vehicles elèctrics, híbrids i d’autonomia extensa.  

Les ajudes per a l’adquisició de vehicles de categoria M1 i N1 estaran 
condicionades a l’aplicació en la factura de compravenda, de un descompte 
mínim de 1000 euros per vehicle realitzat per el fabricant/importador o per el 
punt de venda (concessionari) del vehicle adquirit. La quantia de l’ajuda pública 
aportada per l’IDAE serà de 1000 euros per vehicle. Aquesta ajuda ascendirà 
fins a 1500 euros en el cas dels vehicles de categoria turisme M1 de més de 
cinc places, sempre que el sol·licitant sigui una persona física integrant d’una 
família nombrosa. Per tant el descompte total que figurarà a la factura amb 
càrrec al Programa serà com a mínim de 2000 euros. I pel que fa en el cas dels 
turismes M1 de més de cinc places amb sol·licitant integrant de família 
nombrosa serà de mínim 3000 euros. 

Els concessionaris han d’estar adherits al PIVE-2. 

Els potencials beneficiaris poden ser: 

1. Particulars o persones físiques 

2. Autònoms, els quals han d’estar donats d’alta per l’IAE (Impost 
d’activitats econòmiques). 

3. Micro empreses, les quals han de tenir menys de 10 treballadors i que 
las seva xifra de negocis no superi els dos milions d’euros. 

4. Les petites i mitjanes empreses (PIMES) amb menys de 250 treballadors 
i amb un import net de volum de negocis inferior als 50 milions d’euros. 
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Els concessionaris han d’estar adherits al PIVE-2. Podran estar-hi les 
empreses autoritzades per la comercialització de vehicles que operen en el 
estat espanyol i que acrediten estar donats d’alta per aquesta causa mitjançant 
el nombre de registre industrial identificatiu del establiment. 

Les ajudes a la compra de vehicles nous i eficients recollides dins del Programa 
de Incentius al Vehicle Eficient o Pla PIVE-2 tributaran en el IRPF i hauran de 
ser declarades a Hisenda en la pròxima declaració de la Renta.  

Per altra banda, a més dels incentius rebuts pel govern, moltes marques també 
opten per fer les seves pròpies promocions. Són els casos de marques com: 
Renault, Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Seat i 
Volkswagen. 

Per exemple, Renault els seus descomptes poden arribar fins als 8000 euros 
en alguns models, a més qui no tingui cotxe vell per enviar al desballestament i 
donar de baixa definitiva en Tràfic, també poden beneficiar-se de descomptes 
similars als del Pla PIVE. Per la seva part, Peugeot ofereix la possibilitat de que 
els interessats en la compra d’un nou Peugeot 308, 3008, 5008, o 508 que no 
tinguin un vehicle vell per dur al desballestament que compleixi amb les 
condicions del Pla PIVE, accediran també a una sèrie de oportunitats i 
descomptes similars al del Pla PIVE.  

En resum, moltes marques opten per oferir grans descomptes i promocions 
aprofitant els incentius donats pel govern en el PIVE-2.  

7.1 Entrevista realitzada a Tolo Coll, director de vendes del concessionari 
Motorauto Ponent S.A. 

La següent entrevista està realitzada a Tolo Coll, que és el director de vendes 
de l’empresa Motorauto Ponent S.A., des de fa 18 anys, encara que porta 40 
anys dins d’aquest sector.  Aquesta empresa és un concessionari on es venen 
cotxes de les marques Renault, Dàcia i Hyundai. 

1. Com veu vostè l’actual situació en el sector del cotxe? 
Actualment la situació és alarmant, degut a la crisi econòmica i financera 
que estem passant durant aquests anys. Crec que les vendes dels 
cotxes no poden caure més avall, estan en una situació caòtica. Però 
dins aquest any 2013 puc dir que a nivell de Menorca han pujat un  9%, 
cosa que no coincideix a nivell estatal on no han pujat tant. 
Personalment en el meu concessionari han augmentat un 15%, podria 
dir que gracies a les ajudes del govern, que davant aquesta situació que 
estem vivint eren bàsiques i fonamentals. 
 

2. Davant aquesta situació de caiguda de les vendes, amb el Pla PIVE 
s’ha incentivat una mica la venda? 
Si, gràcies en aquest pla d’ajuda s’han incentivat les vendes. Amb el Pla 
PIVE 1 ja van millorar però la quantitat de diners destinada del govern al 
finançament va ser petita, per tant la durada del Pla PIVE 1 va ser molt 
curta. Ara amb el Pla PIVE 2, el qual la quantia destinada al finançament 
s’ha duplicat, es preveu que la durada sigui aproximadament fins l’agost 
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o setembre si segueix aquesta tendència de ritme vendes. El Pla PIVE 2 
no ha tingut el mateix impacte que el primer, ja que aquest va ser més 
novador i els consumidors l’esperaven més. També crec que la crisi és 
més forta ara que no abans i això afecta als clients alhora de realitzar la 
compra d’un vehicle. Ja que ara els clients cerquen models de vehicles 
més barats, és a dir, es fixen molt en el preu final del automòbil. Per 
aquest motiu penso, que amb el Pla PIVE s’han aconseguit millorar les 
vendes.  
 

3. Creus que es suficient aquesta ajuda per estimular la demanda de 
vehicles? 
Entre l’ajuda del govern i les promocions comercials de cada marca, 
penso que si es suficient per estimular la demanda, però posats a 
demanar com més gran sigui l’ajuda més augmentaran les vendes, però 
sé que en aquests moments la situació de l’estat és econòmicament 
precària. 
 

4. Amb vista de l’èxit del Pla PIVE 1, i del que està tenint el Pla PIVE 2, 
creu que hi haurà Pla PIVE 3? 
Si,  hi crec que és necessari per la renovació de la flota de vehicles a 
Espanya, ja que aquesta és una de les més antigues d’Europa amb un 
40% de cotxes de més de 10 anys. 
 

5. Quines mesures més s’haurien d’adoptar per estimular la venda? 
Incentivar plans financers amb un interès baix, perquè actualment 
aquests són una mica alts.  
Una altra mesura necessària seria la de estimular la fabricació de cotxes 
elèctrics o amb altres energies renovables. 
 

6. Seguint amb aquest tema, que en creu dels cotxes elèctrics, tindran 
l’èxit que s’espera?  
La meva opinió és que tindran un gran futur, però en aquests moments 
no tenim gairebé infraestructures destinades en aquests tipus de 
vehicles. Així com hi ha països com el Marroc que ja tenen 
aproximadament un 70 % de les infraestructures necessàries. Hi hauria 
d’haver un pla d’acció conjunt entre les forces polítiques, per tal d’activar 
aquest projecta si es vol arribar a bon port.  
Puc dir, que la meva marca Renault ha invertit molt amb aquest model 
de vehicles, actualment ja tenim quatre models de cotxes en el mercat.  
 

7. I per acabar, com veu el futur del sector? 
Veig un futur molt insegur, per la gran quantitat de canvis que hi haurà 
en els pròxims anys, i no sé quina serà l’evolució del sector. Tot 
dependrà dels camins que adoptin la Unió Europea, els països asiàtics i 
Nord-Amèrica, que són els països més potents del mercat automobilístic. 
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8. Les cinc forces de porter en el mercat automobilístic 

L’Anàlisi Porter de les cinc forces és un model elaborat per l’economista 
Michael Porter el 1979, en què es descriuen les 5 forces que influeixen en 
l’estratègia competitiva d’una companyia o un sector i determinen les 
conseqüències de rendibilitat a llarg termini d’un mercat, o algun segment 
d’aquest. Les primeres quatre forces que són: el poder de negociació dels 
proveïdors, el poder de negociació dels compradors, l’amenaça dels productes 
substitutius i l’amenaça dels nous competidors, aquestes quatre forces es 
combinen amb altres variables per a crear una cinquena força, la rivalitat entre 
els consumidors existents. 

Ara passaré a analitzar aquestes cinc forces de Porter en el sector 
automobilístic.  

   8.1 Rivalitat entre els consumidors existents 

La rivalitat interna és una de les cinc forces de Porter i consisteix en la 
competència dins el mateix mercat que depèn de les  característiques i 
estructura d’aquest. Podem dir que hi ha una forta competència dins el mercat 
automobilístic ja que hi ha moltes empreses ja contrastades amb marques 
mundialment conegudes.  El grau de competència que es dona a un sector és 
un dels indicadors més rellevants  de lo competitiu que potser un sector i del 
seu nivell d’atractiu. 

Un elevat grau de rivalitat limita la rendibilitat del sector. El grau en el qual la 
rivalitat redueix les utilitats de un sector depèn en primer lloc de la intensitat 
amb la qual les empreses competeixen i, en segon lloc, de la base sobre la que 
competeixen. 

La rivalitat dins del sector automobilístic es visible entre les empreses del 
sector que es disputen contínuament parts del mercat i procuren estar 
posicionades el millor possible. Les companyies han lluitat per aconseguir llevar 
clients a la competència, a través de la posada en marxa de nous models amb 
la finalitat de captar l’atenció de la demanda i ampliar la gama, confiant en que 
els nous models atraurien als clients de la competència.  

En aquests darrers anys de crisi econòmica i financera, i també de crisi en el 
sector, la rivalitat entre les empreses és gran ja que han disminuït les vendes i 
l’objectiu de totes les empreses és aconseguir la millor quota de mercat 
incrementant les vendes, el que dur a les empreses a adaptar la producció a la 
demanda per no caure en l’estoc, és a dir, en pèrdues. 

Els elements que defineixen el grau de rivalitat són els següents:  

 

1. El nombre de competidors 

En aquest sector el nombre d’empreses que competeixen es poc nombrós, 
però de igual potencial. Com ja he dit abans, les empreses competeixen 
entre si per aconseguir les majors vendes i és complicat de aconseguir 
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perquè són empreses molt semblants de potencial. No existeix un líder clar 
que marqui tendències ja que el lideratge és l’objectiu de totes les empreses 
i lluiten per aconseguir-lo. 

 

2. Creixement del mercat 

En l’actualitat ens trobem que a Espanya les vendes de vehicles continuen 
baixant degut en aquest període de recessió que estem vivint, això provoca 
en el sector inseguretat i inestabilitat a les empreses.  

 

3. Immobilitzat cars i especialitzats 

La indústria del automòbil té una forta inversió en immobilitzat, les seves 
plantes de producció i instal·lacions estan especialitzades. Això sumat a que 
produeixen a grans quantitats, ens dur a la conclusió que en aquest sector 
no i pot haver estocs, es treballa sobre la demanda perquè no hi ha 
capacitat de emmagatzemant o aquest es molt car. S’aprofita sempre al 
màxim la capacitat de producció però sense crear excessos, optimitzant els 
recursos. 

 

4. Excés de capacitat de producció 

Els excessos de capacitat  suposen increments que s’absorbeixen a llarg 
termini però quan l’economia d’escala té un excés es pot alterar l’equilibri 
entre la oferta i la demanda. Per tant, aquella empresa que faixi aquest error 
haurà de recórrer a disminuir els preus, moltes vegades ho oculten a través 
de promocions limitades i ofertes, que en realitat volen dir que es volen 
treure el cotxe de damunt. El problema ve quan l’excés de capacitat el tenen 
varies empreses a la vegada, ja que algunes d’elles no podrien superar-lo. 

 

5. Rendibilitat mitja del sector 

Els sectors amb bones taxes de rendibilitat presenten menys rivalitat entre 
empreses. Això no té lloc en el sector del automòbil ja que, com hem dit, la 
guerra de preus i comercial entre les empreses i marques determina un baix 
nivell de rendibilitat, això confirma la rivalitat existent entre les empreses 
d’aquest sector. 

 

6. Diferenciació del producte 

En aquest punt trobem dues possibilitats. De les diferents empreses 
obtenim games diferent: 

- Dins la gama mitja-alta la diferenciació es basa en la marca i en la 
qualitat que aporten els seus productes, això fa que la competència no 
sigui molt elevada. 

- En canvi, en les games baixes no només existeix diferenciació sinó que 
també trobem una guerra per ser l’empresa amb millor preu i servei, 
cosa que fa que la competència sigui elevada. 
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7. Fortes barreres de sortida 

Es produeixen quan hi ha factors estratègics, econòmics o emocionals que 
mantenen a les empreses competint encara que tinguin rendiments baixos. 
Són les forces que impedeixen que s’abandoni un sector. Aquestes barreres 
de sortida provenen dels següents elements: 

- Especialització dels actius: En el sector del automòbil aquesta és la 
barrera de sortida més important alhora de prendre la decisió de sortir 
del sector. Les plantes de producció de cotxes són molt especialitzades, 
això fa que el valor de venda si vols sortir del mercat sigui molt 
significatiu perquè es difícil trobar algú que vulgui comprar les teves 
plantes de muntatge i també es dificultós que faixi servir d’alguna cosa. 
Per aquest motiu és habitual que quan una empresa va malament intenti 
mantenir-se el major temps possible esperant poder millor a curt termini, 
faran tot el possible abans de sortir del mercat. 

- Cost de sortida:  En aquest sector es dona un cost de sortida molt 
elevat, amb la liquidació del negoci, la venda de les instal·lacions, a més 
dels “finiquitos”  que en aquest sector són molts perquè és un sector que 
dona treball a molta gent especialitzada. 

- Barreres emocionals: Són aquelles que vinculen a les mateixes 
persones que van decidir entrar en el sector que ara han de sortir del 
sector. Aquesta barrera en el sector automobilístics no existeix, no es 
dona.  

- Restriccions socials o del govern: A vegades el cessament d’una activitat 
resulta difícil per la preocupació del govern. El sector del automòbil és un 
dels més importants de Espanya, és el que més feina genera, té una 
gran influència en el PIB i un percentatge molt elevat en quan a 
exportacions per lo que el govern hauria de donar ajudes en cas de greu 
crisis del sector o influiria negativament en l’economia de l’estat. Això 
mateix és el que està succeint en aquests moments, i el govern està 
intentant estimular el sector amb ajudes com la del Pla PIVE o el pla 
PIMA Aire. 

 

8.1.1 Descripció detallada de la competència d’aquest sector.  

Espanya, l’automoció s’ha convertit en un dels pilars fonamentals de la 
indústria en el nostre país. És la indústria més poderosa del país i els segons 
sector més important de la economia, només per darrera del turisme. Espanya 
ocupa la posició numero 12 en quan a països productors d’automòbils en el 
món amb un total de 1.979.179 milions d’unitats només superada per China, 
EEUU, Japó, Alemanya, Corea del Sud, India, Brasil, Mèxic, Tailandia, Canadà 
i Rusia. Com podem veure en el següent gràfic. 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 90 % de la producció es destina a la exportació, en la seva majoria a la Unió 
Europea. El pes d’aquest sector (incloent la indústria dels components) dins la 
economia espanyola representa més del 6 % del PIB. 

A Espanya contem amb 17 plantes de fabricació que pertanyen a 10 grans 
grups automobilístics. A continuació passaré a analitzar aquests 10 grups 
automobilístics que són: PSA (Citroën i Peugeot), Renault, Nissan, General 
Motors (Opel), Volkswagen, Mercedes, Seat, Ford i Iveco ( encara que aquests 
només fabriqui vehicles de dimensions grans). 

PSA Peugeot-Citroën 

És una empresa formada per la fusió de dues empreses franceses: Peugeot i 
Citroën, encara que també es pot dir que Peugeot va absorbir a la marca 
Citroën. Aquest grup és el segon major fabricant d’automòbils d’Europa, amb el 
15.4 % de quota mercat d’aquest continent i del 19,6 % a Espanya. L’any 2012 
va tenir uns ingressos de 58.330 milions d’euros, un benefici d’explotació de 
1840 milions d’euros, però el benefici net va ser negatiu de -1040 milions 
d’euros. 

Pel que fa a la fabrica espanyola de PSA, es troba situada a Madrid, consta 
d’una superfície total de 756000 m2 i produeix 77000 unitats a l’any. També 
dona fins a 2181 llocs de feina dels quals 1728 són personal de producció. Una 
altra dada a remarcar és que de la producció total del centre el 96% es destina 
a l’exportació. En aquesta fabrica el grup PSA produeix en l’actualitat tota la 
gama del Peugeot 207. 

L’estratègia duta a terme per aquest grup és la de una recerca constant en la 
millora és a dir en la qualitat del producte perquè es pugui satisfer les 
necessitats dels clients. Una altra prioritat per l’empresa és la del Medi 
Ambient. 

Gràfic 2: Països productors d’automòbiils    

 Font: www.wikipedia.com 
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Renault 

Renault és una empresa francesa automobilística. Fabrica vehicles comercials i 
vehicles de carreres. Renault és propietària de Renault Samsung Motors i 
Dàcia, formant entre les tres el “Grup Renault”.  Aquesta empresa va 
aconseguir durant l’any 2012 una quota de mercat del 9,1 % dins el continent 
Europeu i del 9% a Espanya.  Durant l’any 2012, aquesta empresa va ingressar 
42460 milions d’euros, amb un benefici net de 35260 milions d’euros. 

Pel que fa a les tres fabriques que té Renault a Espanya, aquestes es troben 
situades una  a Valladolid, Sevilla i Palència. La primera produeix el Renault 
Modus, el Renault Clio III, el Renault Twizy i també fabrica motors. La segona 
s’encarrega de produir caixes de canvi. I la tercera produeix el Renault Megane 
III i el Renault Megane RS. En total la primera dona feina a 3694 empleats, la 
segona a 1263 empleats i la tercera a 2161. 

L’objectiu principal d’aquesta empresa automobilística és arribar als 4 milions 
de vehicles venuts a l’any. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, l’empresa 
compta amb la força i la originalitat de la seva marca, amb uns productes 
atractius i d’alta qualitat.  

Un altre objectiu important és la seva ambició de creixement a nivell 
internacional. Aquesta ambició s’aprecia amb l’aliança formada amb Nissan. A 
més, cal indicar que Renault aposta pels nous mercats de fort creixement: 
Europa central, Àsia i Sud-Amèrica.   

Nissan 

Nissan és un fabricant japonès d’automòbils. L’any 1999 per causa de les crisis 
asiàtiques, la marca francesa Renault va firmar una aliança amb Nissan, va 
adquirir el 44.4% de les accions amb dret a vot de Nissan i a la vegada Nissan 
va adquirir el 15% de les accions sense vot de Renault.  

Durant l’any 2012, Nissan va obtenir un benefici net de 3210 milions d’euros. 
Amb un quota de mercat del 3.9% a Europa i del 5.2 % a Espanya, gracies en 
això es posiciona en la octava marca més venuda a Espanya.  

Pel que fa a les seves fabriques a Espanya, Nissan compte amb tres centres 
de producció situats a Barcelona, Àvila i Cantàbria. A on fabrica els models 
Pathfinder, Navara, el camions Cabstar i Atleton, i les furgonetes Primastar i 
NV200. A més d’aquestes fabriques, Nissan té a Espanya un centre de R+D  
per motors i desenvolupament de vehicles industrials lleugers. En total Nissan 
dona feina a 4700 persones a Espanya. 

General Motors 

General Motors és una empresa nord-americana d’automòbils. Aquesta 
empresa va quedar com a líder del mercat mundial d’automòbils però el gener 
d’aquest any va perdre el lideratge, ocupant actualment la segona posició.  

Durant l’any 2012, va tenir uns ingressos de 150276 milions d’euros i 7585 
milions de benefici. Amb una quota de mercat del 8,3% a Europa i del 7,1 a 
Espanya. 
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General Motors té una fàbrica de producció de cotxes a Espanya, aquesta 
fabrica pertany a una filial seva a Opel, situada a Saragossa i a on es 
produeixen el Corsa, el Corsavan i el Meriva. Aquesta fàbrica dona feina a 
5600 treballadors. 

Grup Volkswagen (Volkswagen, Audi i Seat)  

El Grup Volkswagen és un fabricant d’automòbils alemany, és el major fabricant 
d’automòbils d’Europa, està constituït per 12 marques: Skoda, Audi, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Volkswagen, Sacania, MAN i Ducati. 

Durant l’any 2012, l’empresa alemanya va obtenir uns ingressos de 187.280  
milions i un beneficis de 18390 milions. Va aconseguir un 16.1% de quota de 
mercat a Espanya i un 22.3 % a Europa, posicionant-la amb la líder del sector. 

El grup Volkswagen consta de varies empreses fabricadores de vehicles a 
Espanya, una fàbrica situada a Catalunya que és la Seu de SEAT, i a on es 
fabriquen tots els muntatges finals dels models de SEAT, menys L’Alhambra, 
Mii i Toledo, i també fabrica aquí l’Audi Q3. Aquesta fabrica consta de 8453 
treballadors. Per altra banda, a Navarra també i trobem un fabrica d’aquest 
grup, en aquesta s’hi fabrica el Volkswagen Polo. En aquesta fabrica treballen 
un total de 4669 treballadors. 

Ford 

Ford és una empresa multinacional americana fabricant d’automòbils. Aquesta 
empresa és de les més importants d’aquest sector a nivell mundial, ocupa el 
quart lloc com a companyia automobilística amb més ingressos en el món. 

Durant l’any 2012, l’empresa va obtenir uns beneficis de 4.380 milions d’euros. 
La quota de mercat en aquest any va ser de 8% a Espanya i de un 7.7 % a 
Europa. 

Aquesta multinacional americana consta de una fàbrica a Espanya situada a 
València, aquesta produeix els models Ford Fiesta, Ford Ka, Ford Focus, Ford 
Mondeo, Ford C-MAX i Kuga. Aquesta fàbrica té una flota de 6180 treballadors. 

Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz és una fàbrica alemanya d’automòbils de luxe, autobusos i 
camions, que pertany a l’empresa Daimler AG. Aquesta està composta per la 
pròpia Mercedes-Benz, Maybach, Smart, Setra i part de Mitsubishi Motors. És 
el fabricant de cotxes més antic del món.  

Durant l’ant 2012, va obtenir un benefici net de 5580 milions d’euros i uns 
ingressos de 113 530 milions d’euros. Durant aquest període va arribar a una 
quota de mercat a Espanya del 4.9% i de un 5.2% a Europa. 

L’empresa alemanya té una empresa de fabricació de vehicles a Espanya 
situada a Vitòria, a on es fabriquen el model Mercedes-Benz Viano i que consta 
de 3321 empleats. 
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IVECO 

Iveco és un fabricant italià de camions, autobusos, vehicles comercials i de 
transport militar. És una filial de Fiat i produeix al voltant de 200000 vehicles 
comercials. 

Durant l’any 2012, Iveco va obtenir un ingressos de 9562 milions, 408 milions 
de benefici.  

Aquesta empresa consta de dues fàbriques a Espanya, una situada a Madrid a 
on es fabriquen camions pesats, i una altra situada a Valladolid i a on es 
fabriquen camions lleugers. 

Analitzades totes les marques que produeixen vehicles a Espanya i que 
després, com ja hem vist, la majoria són exportats. Passaré ara a analitzar les 
marques més importants del sector que no produeixen a Espanya, és a dir, 
aquelles marques que Espanya importa els seus vehicles. Les més importants 
són Toyota, Hyundai, BMW i Fiat.  

Toyota 

Toyota és una empresa multinacional japonesa de fabricació d’automòbils.  A 
partir de l’any 2007, aquesta empresa va passar a liderar el mercat mundial de 
fabricants de vehicles, fins l’any 2011 que Japó va entrar en recessió per culpa 
del terratrèmol de grans dimensions que hi va tenir lloc. Però durant aquest any 
2013 ha tornat a recuperar el lideratge mundial. Toyota està composta per 
vàries filials: Lexus, Scion, Hino i Daihatsu.  

Durant l’any 2012, la quota de mercat a Espanya va ser de 5.3% i a Europa no 
es sap amb exactitud per falta de dades, però aproximadament podria estar al 
voltant del 8 %. Toyota l’any 2012 va obtenir uns beneficis de 5160 milions 
d’euros. 

Hyundai 

Hyundai és el major fabricant sud coreà d’automòbils i el quint més gran del 
món. A finals dels anys 90, la també empresa sud coreana Kia va passar a 
formar part de Hyundai. Durant l’any 2012 aquesta empresa va obtenir una 
quota de mercat del 4.23 % a Espanya i del 3.4% a Europa. Hyundai és de les 
empreses que han crescut més durant aquests darrers anys, amb un benefici 
net de 6400 milions d’euros dins d’aquest any 2012.   

BMW 

BMW és fabricant alemany d’automòbils i motocicletes. Les seves empreses 
subsidiàries són MINI i Rolls-Royce. BMW és el líder mundial de venda dins 
dels fabricants de la gama alta.  Aquesta multinacional alemanya va tenir uns 
beneficis de 4770 milions d’euros, amb una quota de mercat del 4% a Espanya 
i del 5.2 a Europa durant l’any 2012. 
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Grup Fiat 

El grup Fiat és una històrica marca italiana de fabricació d’automòbils. Fiat està 
formada per les marques Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, sent completament 
independents de Ferrari i Maserati, també filials del grup Fiat, ja que les dues 
darreres tenen un públic exclusiu i minoritari tant per preu com per imatge.  

Fiat va obtenir al llarg del 2012 uns beneficis de 1411 milions d’euros, adquirint 
una quota de mercat de 4.1 % a Espanya i de 6.8% a Europa. 

8.1.2 Evolució de l’índex de concentració del mercat automobilístic a 
nivell europeu 

Analitzades les diferents marques que produeixen vehicles en el territori 
espanyol i les principals marques que importen vehicles a Espanya podem 
comprovar que el sector és molt competitiu; es tracta d’un sector on hi ha 
moltes empreses i molt competents totes elles. Així ho demostren les seves 
quotes de mercat que han anat disminuint i augmentant amb el pas dels anys, 
mitjançant agressives estratègies per incrementar els volums de vendes. 
Aquest gràfic demostra l’evolució de les quotes de mercat en els darrers 11 
anys del mercat automobilístic europeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic  3: Evolució de l’índex de concentració del mercat automobilístic a nivell 

europeu  

 Font: autoblog.com 
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Com podem veure a nivell europeu, el grup VAG domina ja el 22.3% de la 
quota de mercat, aquest control es degut a la crisis que patim, aquesta crisis ha 
tingut dues fases diferenciades. La primera crisi, va explotar l’any 2008, i el 
mercat va caure un 9% aquell any. Després d’aquest primer impacte, els 
governs de cada país van adoptar mesures per incentivar les vendes, ajudar a 
les seves indústries local, i els fabricants van començar una forta estratègia de 
descomptes. Aquesta estratègia va funcionar bé per tres companyies PSA, 
VAG i Renault que entre 2008 i 2010 van augmentar la seva quota de mercat a 
un ritme sorprenent, mentre GM, Ford, Fiat i Mercedes veien que les seves 
quotes de mercat disminuïen.  

Però la segona fase de les crisi, que va arribar el 2010, és la que més mal va 
fer a les franceses. PSA i Renault havien crescut gracies a vendre cotxes 
petits, barats, amb descomptes, i gracies a un mercat intern que es podia 
mantenir. Però de cop van caure els anomenats mercats perifèrics, Espanya, 
Grècia, Portugal i Itàlia, que eren de gran importància per les dues empreses 
franceses. La caiguda d’aquests mercats va fer molt de mal a PSA i Renault, 
que es desplomaven. El gran beneficiat va ser VAG, que es queda amb el que 
les altres perden.  

Per altra banda, tenim a GM i Fiat, les quals van estar aliades fins l’any 2006, 
quan van rompre la seva relació. Aquesta separació va beneficiar a Fiat, i va 
veure com durant l’any 2009 la seva quota de mercat va arribar a ser en torn al 
9%. Però que en aquesta segona fase de la crisi està sent catastròfica pels 
italians. Per la seva part, General Motors (GM) segueix en caiguda lliure.  

En aquest gràfic, podem veure també que  BMW està creixent a un ritme molt 
elevat i s’està imposant a Mercedes-Benz, que està estancada. Totes dues, 
van sofrir una caiguda important l’any 2009 degut a la crisi, però ara s’estan 
recuperant poc a poc.  

Pel que fa a les empreses asiàtiques veiem que Hyundai i Kia (fusionades), i 
Toyota estan pujant cada any, i ho fan a costa de petits percentatges que roben 
a PSA, Renault, Ford i GM.  

8.1.3 Índex de concentració del mercat a nivell espanyol 

Pel que fa a les quotes de mercat en Espanya durant l’any 2012 veiem que el 
mercat està dominat pel grup PSA, seguit molt a prop per VAG, que de cada 
any està guanyant més quota de mercat. Com ja he dit abans es conseqüència 
de la caiguda de PSA i Renault, el gran beneficiat és VAG, que es queda amb 
el que les altres perden.  L’evolució en els darrers anys del mercat 
automobilístic a Espanya va lligat a l’evolució del mercat europeu de 
l’automòbil. 

En aquest gràfic podem veure les quotes del mercat automobilístic espanyol. 
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Gràfic 4: Índex de concentració del mercat automobilístic a nivell español 

 Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

8.1.4 Evolució de les matriculacions, de la producció, de les exportacions 
i del parc de vehicles a Espanya 

En l’actualitat, a Espanya degut a la crisi financera i econòmica que estem 
patint les vendes de cotxes han disminuït molt en els darrers anys. Aquest 
gràfic demostra l’evolució de les vendes dels darrers anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, com podem veure en aquest gràfic, les matriculacions de cotxes 
han baixat estrepitosament en els darrers sis anys. La preocupant xifra de 
vendes marca un mínim històric a finals del 2012. Les ajudes aprovades pel 
govern com el Pla PIVE van arribar tard i no van servir per salvar l’any. En 

19,60%

16,10%

9%
8%

7,10%

5,30%

5,20%

4,90% 4,23% 4,10%
PSA

VAG

Renault

Ford

GM

Toyota

Nissan

Mercedes

Hyundai

Gràfic 5 Evolució de les matriculacions a Espanya 
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aquesta taula tenim un clar exemple de la caiguda de les matriculacions, de la 
producció, de les exportacions i del parc de vehicles aquest darrer any.  

Any 2012 2011 

Producció de vehicles 1.979.179 2.373.074 

Matriculació de vehicles 790.991 931.412 

Exportació de vehicles 1.729.172 2.121.068 

Parc de vehicles 27.480.341 27.596.353 

% exportació total sobre 
la producció total 

87.4 89.4 

% exportació vehicles 
sobre la exportació 
espanyola 

10.3 11.7 

% importació de vehicles 
sobre la importació 
espanyola 

3.5  4.3 

Taula 1: Producció, matriculacions, exportacions i parc de vehicles d’aquest darrers dos anys 

 Font: Elaboració pròpia, dades de la ANFAC. 

Podem observar també que tant la producció, la exportació i el parc de vehicles 
han disminuït considerablement aquest darrer any degut com ja he dit abans a 
la greu crisis financera i econòmica que em viscut aquests darrers anys. 

Però ara bé, les previsions de incrementar la producció de vehicles l’any 2013 
avancen favorablement, posicionant a Espanya com un país idoni d’Europa per 
fabricar nous models. Així ho reflexen les dades de producció de vehicles. Fins 
el mes de Juny la fabricació d’automòbils a Espanya a crescut un 5.5 % 
superant ja el 1.1 millons de vehicles produïts. En el mes de Juny el creixement 
es de casi un 11% amb 196.273 unitats venudes.  

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 6: Producció española de vehicles  

Font: ANFAC 
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Per segments, podem destacar la favorable evolució dels turismes amb un 
increment del 8 % en els primers sis mesos. També es important destacar la 
favorable evolució dels vehicle industrial pesat, que en el primer semestre 
d’aquest 2013 ha crescut un 10,5%. Com ja em dit abans Espanya és el primer 
fabricant europeu de vehicles industrials. 

Aquest èxit, és degut a les exportacions. L’obertura de nous mercats i 
l’augment de les taxes d’exportació de vehicles, està permeten augmentar la 
càrrega de treball de les factories. La diversificació de vehicles a altres països 
està aportant seguritat als inversors. Algunes dades que demostren aquest èxit 
són que les exportacions d’automòbils en el mes de juny de 2013, registren un 
creixement del 7,35% amb 169.723 unitats. Amb el que portem d’any les 
exportacions creixen un 6.13 %i el 86% dels vehicles que es fabriquen es 
destinen a altres mercats diferent al espanyol. 

 

 

 

8.1.5 Anàlisi sobre el comportament de la demanda de vehicles. 

El sector automobilístic és un sector molt competitiu per diverses raons,  hi ha 
molts de consumidors i molts de productors, i els dos són preus acceptants. Hi 
ha una lliure entrada i sortida d’empreses en el mercat, les quals produeixen 
bens homogenis. És un sector a on hi ha una existència de informació i 
coneixement perfecte. 

En una situació de curt termini, el mercat es troba en equilibri quan s’obté un 
preu que fa que la quantitat demandada en el mercat s’iguali amb la quantitat 
produïda per les empreses, és a dir, en equilibri la demanda és igual a la oferta. 

Si suposem que hi ha competència perfecta, entenem que tots els cotxes són 
productes homogenis, és a dir, satisfan les mateixes necessitats i als 
consumidors els hi és indiferent optar per una marca o una altre. Però no és 

Gràfic 7 Exportació espanyola de vehicles  

Font: ANFAC 
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exactament així, ja que hi ha esforços per la diferenciació i innovació, això sí, 
podem xerrar de models molt semblants. 

L’elasticitat creuada de la demanda és la relació entre un canvi percentual de la 
demanda d’un bé davant el canvi percentual del preu d’un altre bé. Depenent 
de l’elasticitat creuada de la demanda podem trobar dos tipus de béns: Béns 
substitutius i bens complementaris. Pel que fa als cotxes podem dir que són 
productes substitutius, és a dir, que l’elasticitat creuada de la demanda és 
positiva. Això significa, que si el preu de un model de cotxe augmenta, la 
demanda de l’altra model de cotxe augmentarà. 

Podem xerrar també de la elasticitat renta, que ens diu com varia la demanda 
de un bé per part de un consumidor quan varia la seva renta. Depenent de la 
elasticitat renta podem trobar béns normals o béns inferiors. Els vehicles són 
bens normals ja que al disminuir la renta, disminueix la seva demanda. Ara bé, 
també podríem trobar alguns casos de vehicles com a béns inferiors que són 
aquells que la demanda disminueix si augmenta la renta o que la demanda 
augmenta si disminueix la renta. Això podria ser els casos d’alguns vehicles 
barats. 

Dins els bens normals podem parlar de béns de luxe i bens necessaris. Quan 
parlem de bens de luxe, ens referim en aquells bens els quals la seva demanda 
creix més que proporcionalment a la renta i els béns necessaris són aquells 
béns que la seva demanda creix menys que proporcionalment quan augmenta 
la renta monetària. Que la elasticitat renta sigui menor en els béns necessaris 
s’explica perquè el consumidor adquireix la quantitat que necessita d’aquests 
béns sense que importi molt que la seva renta augmenti o disminueixi. Per el 
contrari, els béns de luxe, reaccionen de forma més accentuada, ja que són 
fàcilment prescindibles. Així podem dir que els cotxes de gama alta són béns 
de luxe, ja que la seva demanda es molt sensible als ingressos del consumidor.  

Com he dit en apartats anteriors la demanda de vehicles ha disminuït durant 
aquesta època de crisis, les matriculacions han caigut fins a situar-se en 
mínims històrics, la causa d’aquestes baixades té molt a veure amb el que 
acabo d’explicar. La crisis ha provocat una disminució generalitzada de les 
rentes dels consumidors, aquest fet i que els cotxes són bens normals ha 
ocasionat una forta disminució de la demanda, de fet les matriculacions han 
caigut molt.  
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Aquest gràfic demostra que cada vegada que hi ha hagut crisis les 
matriculacions de cotxes han disminuït, ja que els compradors potencials 
ajornen la seva decisió de compra a la espera d’augmentar els seus ingressos 
o de que millorin les seves expectatives salarials.  

D’altra banda, trobem l’altre cara de la moneda com són els béns que són 
aquells que la demanda disminueix si augmenta la renta o que la demanda 
augmenta si disminueix la renta. Això podria ser els casos d’alguns vehicles 
barats o low cost, com els Dacia que en el darrer semestre del 2013 ha crescut 
un 23% a Europa. 

8.1.6 Outsourcing 

L’outsourcing o també anomenat desintegració vertical és una tècnica 
implantada i consolidada d’organització de la producció en el sector de 
l’automòbil, aquesta tècnica consisteix en fragmentar la cadena de valor en 
fases més especialitzades i decidir quines activitats, productes i serveis 
acabats o semielaborats es realitzen dins l’empresa i quines s’exterioritzen, 
independentment de que la part que s’exterioritza es realitzi dins del mateix 
país o fora del mateix (offshoring) i de la propietat dels mateixos (pròpia o de 
tercers).  

L’outsourcing es realitza per diversos motius: Convertir part dels costs fixes en 
variables, reduir costs, realitzar menors inversions per dur a terme l’activitat, 
augmentar la flexibilitat, augmentar el coneixement tecnològic, millorar el 
producte/servei final, millorar la productivitat per especialització, etc. Però 
també té els ses inconvenients: Costs de transport, cost de telecomunicacions, 
ineficiència en la distribució, barreres comercials, major complexitat 
organitzativa, costs de gestió dels proveïdors, risc amb els contractes firmats 
amb els proveïdors, sistema legal del país on es realitza l’outsourcing, etc. 

Crisi del 1990-1992 

Crisi actual 

Gràfic 8 Evolució dels darrers  20 anys de les matriculacions  a Epanya 

Font: libre mercado 
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La pujada de l’outsourcing en la darrera dècada ha estat deguda a tres raons 
principalment: La primera és el canvi tecnològic possibilitant la divisió de la 
cadena productiva en activitats cada vegada més especialitzades, la segona 
raó és el procés de desregularització i liberalització, el que ha afavorit el 
comerç internacional i la formació de xarxes de producció. I la tercera raó és 
l’augment de la competència que motiva noves formes d’organització de la 
producció per que aquesta sigui més eficient.  

Les variables que composen el valor de  l’outsourcing són les següents: 
Matèries primeres, serveis exteriors, les mercaderies i els treballs exteriors. 

Diferents estudis realitzats sobre l’outsourcing a Espanya, han demostrat que el 
major pes en el valor de l’outsourcing és de les matèries primeres, després 
vindrien les mercaderies, menys pes tindrien els serveis exteriors que shan 
mantingut constants sense variacions al llarg dels anys i finalment els treballs 
exteriors que tenen molt poc pes en el valor final de l’outsourcing. 

. Les relacions entre elles són: 

- Les compres de matèries primeres s’incrementen a l’augmentar el valor 
de l’outsourcing, que són els bens que més valor afegit aporten al 
producte final, però aquestes tenen una relació negativa amb els serveis 
exteriors , el que significa que les empreses fabricants de vehicles 
dediquen més recursos en aquelles activitats, productes i serveis que 
més valor afegit i diferenciació aporten al producte final. 

- També hi ha una relació negativa entre les compres de matèries 
primeres i mercaderies, degut a que a  mes valor de outsourcing, les 
empreses es centren principalment en les matèries primeres que són les 
activitats , productes i serveis que més valor afegit i diferenciador 
aporten al producte final. 

- En relació amb les mercaderies no hi ha cap relació significativa amb les 
altres variables, ja que són principalment productes indiferenciats i que 
qualsevol fabricant de vehicles pot tenir accés a ells. 

El principal indicador de la pràctica de l’outsourcing és la demanda de vehicles, 
el que fa augmentar la competència en el sector. Al incrementar la 
competència, els fabricants de vehicles es centren en les activitats de la 
cadena de valor que més valor afegit incorporen al producte final i fa que en el 
mercat existeixin més productes diferenciats entre els fabricants de vehicles. 

Els efectes i conseqüències de realitzar outsourcing son varis: 

- Barreres d’entrada: Existeix una disminució de les barreres d’entrada 
degut a varies raons: Es realitza una transferència de coneixement i 
tecnologia entre el sector dels fabricants de vehicles cap al sector de 
components, per la qual cosa el sector de components s’especialitza, 
augmenta la competència en el sector dels components i ofereix major 
varietat de productes i serveis al sector de fabricants d’automòbils. 
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- Economies d’escala: A l’augmentar la competència entre els fabricants 
de vehicles, els preus son més ajustats i els marges es redueixen, per 
compensar aquesta reducció de marges els fabricants de vehicles 
realitzen out-sourcing, fent que el sector de components s’especialitzi, 
provocant economies d’escala en el sector de components i que els 
productes i serveis que ofereix el sector de components siguin més 
econòmics que si els produeixen els fabricants de vehicles. 

- Activitats de més valor afegit: A l’augmentar la competència, els 
fabricants de vehicles afegeixen més valor al producte final per poder 
competir i diferenciar-se dels seus competidors i es centren en les 
activitats de la cadena de valor que més aporten al producte final. 

- Cooperació fabricants vehicles- sector de components: A 
l’incrementar el valor de l’outsourcing, la cooperació entre els fabricants 
de vehicles i els fabricants de components augmenta, el que possibilita a 
les empreses conservar recursos, compartir riscs, obtenir informació, 
accedir a recursos complementaris, reduir els costs de desenvolupament 
de productes, millorar les capacitats tecnològiques,etc. Això provoca que 
els fabricants realitzin aliances de R+D+i exclusives amb els seus 
proveïdors més innovadors per garantitzar un nivell adequat de 
diferenciació en els productes. 

- Matèries primeres: Un vehicle està compost  per un 55% d’acer, entre 
els seus components. El consum d’acer destinat a la industria del 
automòbil oscil·la entre el 15%-20% de la producció mundial i es el 
primer consumidor de la producció mundial d’acer.  

El fabricants de vehicles al realitzar outsourcing transfereixen el risc de 
variabilitat dels preus de les matèries primeres i els increments de preus 
al sector de components. 

Com podem veure, l’outsourcing ofereix a les empreses d’automoció una 
formula flexible i d’estalvi de costs que li permet augmentar la seva productivitat 
i competitivitat. Amb les actuals circumstàncies, l’exteriorització de processos 
es converteix en una peça clau per aconseguir una major qualitat i eficiència, 
apostant no només per els beneficis econòmics, sinó també per els estratègics. 

  

8.2 El poder de negociació amb els compradors  

El poder de negociació amb els compradors és una de les cinc forces 
competitives de Porter. És l’habilitat del client per tal d’extreure el màxim 
excedent del consumidor (EC) possible. Els compradors son poderosos si 
tenen poder de negociació en relació amb els participants del sector (en aquest 
cas les diferents marques automobilístiques),  especialment si són sensibles als 
preus, i utilitzen el seu poder principalment per pressionar i obtenir reduccions 
dels preus, majors prestacions en qualitat i servei, fent que els competidors 
s’enfrontin entre ells.                                                                           
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Si a un sector de l’economia entren noves empreses, la competència 
augmentarà i provocarà una ajuda al consumidor ja que els preus dels 
productes de la mateixa classe disminuiran; però també, ocasionarà un 
augment en els costos ja que si la organització desitja mantenir el seu nivell en 
el mercat haurà de realitzar despeses addicionals. 

El poder dels consumidors sobre el sector es major o menor depenent dels 
següents elements:  

 

1. Nombre de clients 

En el sector del automòbil lo general es que el poder de negociació el 
tinguin les empreses ja que distribueixen a través de les seves pròpies 
xarxes de concessionaris i imposen els seus preus sense alternativa, però 
posen facilitats de finançament, alguns descomptes, etc. Però no sempre és 
així, podem trobar alguns clients com  policies, bombers, guàrdia civil, etc. 
Aquests si tenen un gran poder negociador ja que les seves compres solen 
ser de magnituds grans  i això fa que negociïn descomptes per rappels o 
volums de compres.  

2. Possibilitat de integració vertical cap endarrere. 

Això es dona quan hi ha greus problemes logístics per el consumidor, 
aquest pot tenir tendència a entrar en el sector, al menys de forma gradual, 
per cobrir-se de  possibles riscs de falta de producte o fortes pujades del 
preu. Aquest fet no es dona el sector del automòbil ja que el consumidor va 
al concessionari i aquest s’encarrega de la logística necessària perquè el 
consumidor adquireixi el vehicle. 

3. Rendibilitat dels clients  

Aquest fet ocorre quan els clients estan obtenint beneficis baixos, 
pressionaran fort per disminuir els costs de compra. En aquest sector no es 
habitual que això succeeixi, ja que perquè es doni aquesta circumstancia 
s’ha de ser un bon client i produir-se compres de grans quantitats.   

4. Costs o facilitats per part del client a canviar d’empresa 

Consisteix en que si un client ha adaptat els seus processos en el nostre 
producte li serà molt costós canviar de proveïdor i es convertirà en client 
habitual. En el sector del automòbil els clients finals, son els propis 
consumidors. Les empreses que fabriquen no subministren a ningú amb 
aquestes característiques sinó al reves, en el fabricant si que li 
subministren moltes empreses els seus components. 

5. Diferenciació del producte 

El poder de negociació del client en aquest aspecte en el sector es casi nul, 
ja que totes les empreses ofereixen productes diferenciats, que fa que 
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aquests siguin percebuts com a únics al mercat, Aquesta estratègia és 
comuna a la majoria de les empreses, ja que aquestes volen ressaltar les 
característiques específiques dels seus productes  ja sigui per marca, per 
qualitat, per tecnologia, seguretat, etc.  

6. El producte del sector no es important per la qualitat del productes 
del comprador. 

En aquest cas el client depèn molt del proveïdor, ja que els vehicles son 
productes d’alt preu i segons les prestacions que elegeixi el client tindrà que 
recórrer a una marca o a una altre.  

7. Disponibilitat d’informació per part del comprador 

Per realitzar la compra d’un vehicle el client vol tota la informació possible 
del producte. Els fabricants de cotxes faciliten tota la informació a través de 
la publicitat i de la informació que ofereixen els seus concessionaris. 
Aquesta va dirigida principalment als consumidors i no als intermediaris ja 
que aquests són els que aporten un benefici real a l’empresa. Les empreses 
utilitzen una gran varietat de mitjans publicitaris, per tal de persuadir i 
influenciar la decisió del consumidor final. Aquests mitjans publicitaris són: 
Internet, premsa diària, televisió, panells publicitaris, etc.  També, gran part 
de empreses automobilístiques utilitzen la F1 per promocionar-se. 

.   

8.3 El poder de negociació amb els proveïdors 

El poder de negociació dels proveïdors també és una de les cinc forces 
competitives de Porter, la podem definir com l’habilitat dels proveïdors per 
extreure benefici dels seus compradors. 

Els proveïdors poden exercir poder de negociació sobre els que participen en el 
sector amenaçant amb elevar els preus o reduir la qualitat dels seus productes. 
Els proveïdors poderosos són capaços d’extreure rendibilitat d’una industria 
que és incapaç de transferir els costs als seus propis preus. Un grup de 
proveïdors és poderós quan succeeixen les següents circumstàncies:  

1. Nombre de proveïdors 
 
En el sector automobilístic no existeixen molts proveïdors això fa que 
aquests faixin acords de subministrament exclusiu amb les grans empreses 
del sector. Tenen un important poder de negociació ja que a les empreses 
els interessa que produeixin només per ells. Aquest poder el podem veure, 
per exemple amb l’acord de col·laboració que tenen Elf (empresa d’olis i 
lubricants) i Renault. En aquest cas, podem veure que Renault depèn 
exclusivament de les vendes que els pugui fer Elf. Altres marques també 
tenen acords de col·laboració amb proveïdors 
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2. Cost de canvi de proveïdor 
 
Les peces i altres components que subministren els proveïdors als 
fabricants de cotxes són dissenyats per la pròpia empresa, són models 
únics, que la competència no posseeix, per això es preparen les 
instal·lacions dels proveïdors per fabricar aquestes peces. Per 
conseqüència, un canvi de proveïdor suposaria un elevat cost per l’empresa 
ja que hauria de tornar a equipar a un altre proveïdor de la maquinaria 
necessària perquè fabriquin com ells volen. Per això, els proveïdors tenen 
un gran poder de negociació ja que ni a aquests ni empresa els interessa 
canviar. 
 

 
3. No existeix un producte substitutiu per el que ofereix el grup de 

proveïdors  
 
En aquests sector, els proveïdors no tenen que competir entre ells, només 
han de subministrar les peces que els hi ha especificat l’empresa.  
 
 

4. Que  l’empresa no sigui un client important del grup proveïdor 
 
En aquest cas el poder de negociació del proveïdor es baix perquè els 
clients que tenen és a dir els fabricants de cotxes són sempre clients molt 
importants ja que només treballen per ells. La seva activitat depèn de les 
comandes que realitzen els fabricants. 
 

5. Possibilitat de integració vertical cap endavant 
 

       Això succeeix quan el proveïdor pot convertir-se en un nou competidor. La 
capacitat del sector per millorà les condicions de subministrament queda 
molt limitada. De moment no té lloc en el mercat automobilístic, però potser 
en un futur pròxim es possible que els fabricants de cotxes es trobin que els 
seus proveïdors els vulguin fer la competència. 

 

8.4  Amenaça de nous competidors 

L’amenaça de nous competidors és una de les cinc forces de Porter i la podem 
definir com el perill d’entrada de noves empreses, ja que els beneficis positius 
incentiven l’entrada de nous competidors.  

 Els nous entrants en un sector introdueixen noves capacitats i un desig 
d’adquirir participació de mercat, cosa que exerceix certa pressió en els preus, 
els costs i la taxa d’inversió necessària per competir. L’amenaça de nous 
entrants, per tant, posa límits a la rendibilitat potencial de un sector. Quan 
l’amenaça es forta les empreses establertes han de mantenir els preus baixos o 
incrementar la inversió per desmantellar als nous competidors. 
L’ amenaça de nous entrants a un sector depèn de: 
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1. Les economies d’escala  

L’economia d’escala, és el conjunt d’avantatges que obté un negoci gràcies 
a la seva expansió. Són factors que fan que el cost per unitat del productor 
disminueixin a mesura que la quantitat de producció augmenta. Es refereix 
al poder que té una empresa  quan arriba a un nivell òptim de producció per 
anar produint més amb menys cost, és a dir, a mesura que la producció en 
una empresa creix, els seus costos per unitat produïda es redueixen. Com 
més produeix, menys li costa produir cada unitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al sector de l’automòbil podem dir que si existeixen economies 
d’escala, és a dir, es necessari arribar a un nivell elevat de producció per 
amortitzar els costos. Això provoca que entrar en el mercat sigui molt difícil, 
només grans empreses que entrin amb capital suficient per invertir en les 
seves plantes de producció i incorporar-se a l’economia d’escala existent. 
Per tant l’èxit serà només per aquelles empreses que posseeixin un capital 
important i tingui experiència en el sector del automòbil, només aquestes 
empreses podran captar part del mercat als seus competidors. Les fusions i 
les adquisicions han de ser la forma d’entrada més adequada, ja que 
permet adquirir la mida i actius específics necessaris per poder atendre al 
major nombre de mercats en un període de temps limitat. En aquest sector 
són moltes les fusions i adquisicions entre empreses, per exemple l’aliança 
entre Renault i Nissan, la primera posseeix el 44% de les accions amb vot 
de la segona, i Nissan per la seva part posseeix el 15 % d’accions sense vot 
de Renault. Adquisicions com la de Volkswagen comprant Seat o 
l’adquisició de Daihatsu per part de Toyota, això només són alguns 
exemples de les moltes adquisicions, fusions i aliances del sector 
automobilístic, el qual explica la importància d’aquestes dins d’aquest 
mercat. 

La utilització d’un sistema de producció per mòduls, amb processos 
productius estandarditzats , davant una forta reducció dels costs de 
transport i de transacció explica que es creïn plantes de muntatge cap a 
economies que ofereixin: estabilitat econòmica, una bona infraestructura i 
factors productius a un preu competitiu. La mida empresarial en el sector del 
automòbil és una forta avantatge competitiva, ja que permet minvar els 

Gràfic 9 Economia d’escala 

 Font: Elaboració  pròpia 
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efectes de la reducció de vida del producte, recuperar les inversions 
realitzades en tecnologia i obtenir economies d’escala. 

2. Diferenciació del producte i identitat de marca 

En el sector del automòbil la identificació de marca és un dels factors més 
importants. Les empreses posseeixen un elevat grau de diferenciació amb 
la competència, s’identifiquen les marques en funció de factors com el 
confort, la seguretat, el prestigi, etc.  La identificació d’aquests factors amb 
les seves respectives marques es fruit d’anys de cuidar els seus clients, de 
grans inversions en publicitat, promoció i de campanyes de comunicació 
molt elaborades i pensades. Les empreses donen molta importància al fet 
de promocionar-se correctament. La publicitat de les empreses de vehicles 
va dirigida principalment als consumidors i no als intermediaris ja que 
aquests són els que aporten un benefici real a l’empresa. Utilitzen una gran 
varietat de mitjans publicitaris, per tal de persuadir i influenciar la decisió del 
consumidor final. Aquests mitjans publicitaris són: Internet, premsa diària, 
televisió, panells publicitaris, etc. Una altre aspecte molt important que 
utilitzen les empreses a l’hora de diferenciar-se és la participació en la F1, ja 
que és un esport molt mediàtic i que el veuen molts de espectadors arreu 
del mon.  

Per tot això, si una empresa vol introduir-se en aquest mercat ho tindrà 
realment difícil i haurà de realitzar fortes despeses per superar la lleialtat 
dels clients amb les marques ja existents. A més implicaria que es 
produïssin pèrdues al inici de l’activitat i tardaria molt de temps en 
aconseguir fer-se un lloc en el mercat. Una de les poques possibilitats que 
una empresa nova tingués èxit en un sector com el de l’automòbil seria que 
tingués el suport d’una multinacional, que tingués molt de diners per fer 
molta publicitat, molta qualitat en els seus vehicles o que introduís una 
característica en el producte totalment innovadora i inexistent.  

3. Requisits de capital 

El capital és una forta barrera d’entrada en el sector del automòbil. Els costs 
tan elevats com la creació d’una planta de muntatge, concessionaris, 
tecnologia en maquinària i en el propi vehicle, estudis de R+D, 
desemborsament inicial, publicitat massiva per donar-se a conèixer en el 
nou mercat, finançament al client i capital invertit amb ofertes, descomptes i 
promocions per captar clients, tot això suposa partir de zero amb un capital 
enorme. I així i tot, l’èxit no està garantit. En resum, aquest requisits de 
capital són una barrera d’entrada  important per el nou competidor i a la 
vegada una avantatge competitiva per les empreses que ja estan 
instal·lades en el mercat.  

4. Costs de canvi 

Aquest factor no sol tenir lloc en el sector automobilístic. En aquest sector, 
com em indicat abans, el més habitual és que els proveïdors més 
importants treballin per les grans marques, que cada empresa important 
tingui el seu propi proveïdor que únicament els subministri a ells. Els acords 
als que arriben proveïdor i fabricant són realment forts i no sol succeir que 
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es realitzin canvis de proveïdors, ja que, en el cas de que això succeís, 
suposaria un cost molt elevat per l’empresa trobar un altre proveïdor que 
s’adeqüés en els seus processos. El mateix passaria per el proveïdor.  

Si una empresa volgués entrar dins el mercat tindria problemes per trobar 
proveïdors eficaços, ja que els millors ja treballen per el competidors, és a 
dir, la falta d’un proveïdor de qualitat i el cost que pot suposar trobar-ne un 
per el nou competidor fan que aquest factor sigui una barrera d’entrada 
important dins aquest sector. 

 

5. Accés als canals de distribució 

La xarxa de distribució actual permet la distribució selectiva i exclusiva a 
través de xarxes oficials de concessionaris dels fabricants. 

Els canals de distribució estan dominats directament per els competidors 
actuals, això provoca que el nou competidor es trobi amb una forta barrera 
d’entrada, ja que hauria de proporcionar-se la seva pròpia infraestructura  i 
xarxa de distribució, el que li suposaria nous costs i moltes dificultats 
imposades pels actuals competidors. A més la clàusula de localització per la 
qual el fabricant es reserva el dret a determinar en quin lloc han d’establir-se 
els punts de venda dels seus distribuïdors. Permet actualment als fabricants 
controlar la ubicació geogràfica de la seva xarxa de concessionaris, cosa 
que suposaria pel nou competidor també cercar la seva pròpia ubicació 
geogràfica. 

6. Tecnologia, patents i registres. 

L’empresa nova es trobarà en aquest  sector amb barreres d’entrada difícils 
de superar, ja que la tecnologia del sector no està disponible en el mercat 
sinó que es troba dins de les empreses ja instal·lades. Les patents i 
registres són molt importants en aquest sector, tota empresa que ha llençat 
alguna novetat la té patentada. Per tant  la nova empresa tindrà que valorar 
si aquestes patents li suposen un obstacle per entrar en el sector o per el 
contrari no li afecten; l’accés a matèries primeres està restringit, les 
empreses ja instal·lades no permeten l’accés a les matèries primeres, el 
que suposa a la nova empresa subministrar-se en un altre mercat, cosa que 
feria augmentar considerablement els seus costs. Les ubicacions més 
favorables ja estan ocupades per les empreses més antigues, el que 
suposa que la nova empresa pot tenir grans pèrdues per una mala ubicació 
que l’allunyi de la infraestructura, canals i clients.  

7. Corbes d’aprenentatge   

En les corbes d’aprenentatge trobem un altre factor determinant que podria 
suposar una forta barrera d’entrada, és un fet que cada vegada que 
repeteixes un treball o activitat els cost disminueixi, però en aquest sector 
automobilístic no és així, ja que el procés de producció és igual sempre, 
però el cost de la inversió necessita molta producció per recuperar-lo, i una 
empresa nova no pot córrer el risc de fabricar molt i després quedar-se amb 
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molt d’estoc. Les empreses d’aquest sector treballen sempre sobre 
demandes de gran escala. 

8. Política governamental  

La realitat és que el govern espanyol no posa moltes facilitats a les 
empreses d’aquest sector, aquestes es senten explotades per l’estat.  Amb 
l’actual crisi les coses han canviat una mica ja que el govern intenta ajudar a 
les empreses amb plans i subvencions com el Pla PIVE o el Pla PIMA Aire.  

 

 

9. Reaccions esperades dels actuals competidors  

En el sector automobilístic les empreses que volen entrar, es trobaran amb 
una forta reacció de la competència existent, ja que és un sector 
caracteritzat per ser un oligopoli, és a dir, una estructura de mercat formada 
per la presencia de poques empreses, les quals estableixen les formes de 
competència. Això suposa, fortes barreres d’entrada als nous competidors. 
Davant l’entrada de nous competidors, les empreses existents lo normal és 
que l’anul·lin per complet, a través de baixades de preus, promocions 
especials, publicitat, canviant la oferta, innovacions, etc. Davant aquesta 
situació l’empresa nova no te més remei que no entrar, ja que no podrà 
cercar nous segments de mercat, ni tampoc nínxols perquè estan ocupats ja 
per les empreses existents. 

8.5 Amenaça de productes substitutius. 

L’amenaça de productes substitutius també és una de les cinc forces de Porter, 
dos productes son substitutius quan competeixen en un mateix mercat, 
ofereixen les mateixes prestacions i es poden utilitzar en les mateixes ocasions, 
és a dir, són els productes que satisfan de forma alternativa, la mateixa funció 
original per el mateix grup de consumidors segmentat per les empreses del 
sector, però que es basen en una tecnologia diferent. 

Quan l’amenaça de productes substitutius és alta, la rendibilitat del sector 
sofreix. Els productes o serveis substitutius limiten el potencial de rendibilitat 
d’una empresa ja que col·loquen un límit als preus. Si un sector no es distancia 
dels substitutius mitjançant el rendiment del seu producte, el màrqueting, o 
qualsevol altre mitjà, sofrirà en termes de rendibilitat i, a vegades, de potencial 
de creixement. 

En el sector automobilístic ens trobem amb diversos productes substitutius com 
les motocicletes, bicicletes, transport públic, etc. Als que més recorren els 
consumidors per substituir els vehicle propi, són les motos i el transport públic. 

Les motocicletes poden convertir-se avui en dia en rivals dels cotxes degut al 
reglament que permet conduir motos de baixa cilindrada amb el carnet B. Però 
aquest darrer any degut a l’actual crisi les vendes de motocicletes han baixat 
molt un 18,3 % respecte al total de 2011. Les que han caigut més són les de 
cilindrada alta caient fins un 31,4 %. Per ASNEDOR ( Associació d’Empreses 



36 
 

del Sector de les Dues Rodes), l’any 2012 ha estat el pitjor des de 1960. A 
més, amb l’actual crisi el panorama no és molt bo i demanen algun tipus 
d’ajuda tipus el Pla PIVE que tenen els cotxes. 

Pel que fa al transport públic, és un dels productes substitutius i ha evolucionat 
favorablement en els darrers anys. És de destacar que Espanya està entre els 
tres primers països de la UE i per damunt la mitja de la Unió.  

Tot i que no tenen molt de risc aquests productes substitutius, em de tenir en 
compte que moltes ciutats i països estan reivindicant l’abús de l’ús del cotxe i 
els problemes que dur en relació amb la contaminació i l’aparcament públic. 
Per això, la gent està començant a utilitzar molt el transport públic per accedir a 
les zones més transitades de les ciutats, a més les autoritats procuren dificultar 
el pas en aquestes zones. 

 

9. Les tendències futures del sector del automòbil 
 
La indústria mundial del motor en l’actualitat es troba en una profunda revolució 
tant tecnològica com conceptual, a causa de l’actual crisi econòmica que estem 
passant i de la necessitat d’apostar per un model de mobilitat sostenible, potser 
només comparable al gran canvi que va suposar la introducció de la cadena de 
muntatge per Henry Ford el segla passat. Actualment la indústria es troba 
condemnada a la construcció de noves generacions de cotxes, més econòmics, 
intel·ligents, amb fonts alternatives de combustible i molt avançats 
tecnològicament tots ells.  
 
Les quatre tecnologies que estan liderant aquest canvi en la indústria del motor 
són: 

- Els cotxes amb motors de combustió més eficients  
Aquesta tendència està liderada per els constructors alemanys, 
especialment per el grup Volkswagen, aposten per noves generacions 
de motors, especialment Diesel, les principals característiques d’aquests 
és que són de mida petita i de reduïda cilindrada en comparació amb els 
actuals, el que els permet fer corbes de potència i consum molt per 
davall dels actuals, per aconseguir això utilitzen sistemes de injecció 
directe. 
 

- Cotxes híbrids  
Un cotxe híbrid és un automòbil que utilitza de forma mixta dos sistemes 
de propulsió; un tradicional que es basa en un motor a combustió i un 
sistema paral·lel basat en un o varis motors elèctrics, que estan 
alimentats per bateries i que donen com a resultat una reducció en el 
consum de combustible i de emissions ja que, especialment en 
conducció urbana, el sistema elèctric permet un desplaçament sense 
haver de recórrer al motor de combustió. Actualment aquest tipus de 
cotxes s’han convertit en la joia de la corona per la indústria, 
especialment per els fabricants japonesos com Honda i Toyota. 
 

- Cotxes elèctrics 
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De forma sorprenent hem vist en els darrers dos anys com el automòbils 
elèctrics, malgrat a les seves restriccions tecnològiques, sense dubte es 
tracte dels cotxes del futur, ja que per la seva economia i per ser 
totalment zero emissions, comencen a aparèixer en força, especialment 
a Europa, a on ja es disposa de xarxes públiques de càrrega i 
exempcions en els impostos de circulació per transitar en zones 
cèntriques de capitals com Londres o París, a més de subsidis i estímuls 
fiscals per augmentar la seva demanda. 
La principal desavantatge d’aquests cotxes a dia d’avui és la seva 
limitada autonomia, el que els fa poc atractius per viatges llargs, però la 
indústria ja està treballant en noves generacions de bateries de càrrega 
ràpida i de major autonomia, el que farà que en un futur immediat trobem 
aquest tipus de cotxes per tot arreu. 
 

- Cotxes amb motor d’hidrogen 
L’hidrogen, sempre serà l’eterna promesa d’un combustible abundant, 
barato i del qual els seus residus no són més que aigua no deixa d’estar 
entre les tendències futures, perquè malgrat als seus actuals i grans 
inconvenients, especialment al seu emmagatzematge, hi ha fabricants 
que segueixen investigant per obtenir motors propulsats per hidrogen, i 
no només fabricants d’automòbils, sinó que també països com Noruega 
que està construint una xarxa d’estacions de recàrrega d’aquest 
combustible en les principals autopistes i fins i tot ha arribat a un acord 
amb el fabricant japonès Mazda, que és el que més ha investigat les 
possibilitats del hidrogen com a combustible futur. 

 
No es pot incloure dins aquestes tendències de futur els cotxes propulsats per 
metanol o bio combustibles, ja que són contaminants i la seva producció és 
d’un alt cost ecològic. 
A l’hora d’analitzar el futur d’aquest sector no podem deixar de banda tampoc el 
comportament del consumidor. Segons apunten tots els indicadors, el transport 
públic millorarà i s’utilitzarà massivament. Es veuran molts pocs cotxes per les 
autopistes per recórrer distàncies llargues. 
L’impacta en la fàbriques d’aquestes tendències és mal de preveure, però 
algunes conseqüències ja es suposen: 

- Fabricar un cotxe costarà menys temps  i diners 
- La mida de les fàbriques es reduirà  
- La indústria auxiliar seguirà tenen  una gran importància. 
- Els grans centres de desenvolupament dels fabricants s’aniran reduint 

fins a quedar només amb un departament de disseny. Al voltant seu 
apareixeran petites i flexibles empreses d’enginyeria que treballaran com 
a proveïdors. 

- La competitivitat dels fabricants es basarà amb la seva rapidesa per 
incorporà millors materials i més lleugers i en augmentar el rendiment de 
les bateries que s’associen amb el motor elèctric. 
 
Davant aquest panorama, existeix una gran preocupació social del que 
serà dels llocs de treball que estan en un sector sobre dimensionat, que 
ha tingut una política de creixement irresponsable. 
Les possibles solucions en aquests problemes podrien ser: 
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- Impulsar els automòbils impulsats per fonts renovables. 
- Activar línies especials d’investigació cap a sistemes i elements que 

millorin l’emmagatzemen i reutilització de l’energia. 
- Fer un pla de contingència per preparar als treballadors tant de les 

plantes de producció d’automòbils com de la indústria auxiliar, dels nous 
requeriments ambientals del mercat. És a dir, posar en marxa mesures 
com plans específics, avaluació individualitzada, etc. A través de 
involucrar tant a l’Administració Pública com als agents socials. 

 

 

10. Conclusions 

 

El sector automobilístic és un sector a on les empreses que hi actuen són 
empreses d’una llarga vida en ell, i que amb el pas dels anys s’estabilitzen i es 
creen una imatge de marca impossible de copiar o eliminar.  

En aquest sector és difícil que una empresa l’abandoni, ja que les barreres de 
sortida són francament altes. Per altra banda, també és molt dificultós que una 
empresa pugui entrar en el sector només ho podrà intentar si volen implantar 
una revolució innovadora i recolzada sempre per una multinacional estrangera. 
Al ser un mercat oligopolístic, la nova empresa es veurà devorada per la 
competència i les avantatges competitives que posseeixen gracies als anys de 
treball en el sector. La millor manera per poder entrar en el sector és a través 
de fusions i adquisicions cosa que es demostra amb la gran quantitat de 
fusions, adquisicions i aliances que s’han dut a terme dins del sector. 

Després d’analitzar el sector del automòbil en Espanya, arribo a la conclusió, 
que en aquests moments és un sector que està travessant una recessió degut 
a la crisi econòmica i financera del país. Amb les ajudes del govern com la del 
Pla PIVE s’han incentivat una mica les vendes, però a finals del 2012 inclús 
amb aquestes ajudes, les matriculacions de cotxes van assolir a Espanya el 
seu mínim històric. Ara bé, durant el primer semestre del 2013, amb la 
finalització del Pla PIVE 2 i amb l’anunci per part del govern del Pla PIVE 3 la 
producció i les matriculacions han augmentat. 

Molts experts apunten que el futur del sector està en els cotxes elèctrics però 
les infraestructures necessàries encara estan a anys llum per poder veure 
aquests cotxes rodant per les carreteres.  

És difícil fer una predicció del que passarà quan el mercat es recuperi, però una 
cosa està clara, el que tingui diners per invertir quan la situació canviï tindrà 
espai per créixer.   
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