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PRESENTACIÓ

La situació present exigeix un gran esforg a tots efs nivells per superar els problemes que
s’acumulen en les societats industriáis desenvolupades. Problemes a tots els nivells, polítics, se
dáis, económics. La nostra problemática no es diferencia excessivamentde la que experimenten
els Dobles europeos. El nostre sistema políticja no és sortosament un element diferenciador; les
nostres relacions exteriors es fan principalment amb els pa Jsos que integren la Comunitat. A més,
en el cas catalá, sempre hem reivindicat les nostres profundes arreis europees, que són a la base
mateixa deinaixementde Catalunya. No ha d'estranyar, en conseqüéncia, la volunta! europeista
de l'actual Govern de la Generalitat.

El Govern de la Generalitat ha tingut un interés especial a conéixer el procés que ens ha de
portara la integració amb les Comunitats Europees  Iparticipar-hi. En aquestsentit cal destacar la
creació del Grup de Treball Generalitat-Secretaria d’Estatpera les relacions amb la CEE, i també

elpositiuacollim0ntquehadmatalalnidativadelParlamenldeCatalunyaperarestabliment<^
la Comissió de Seguiment de les Negoclacions per  a rentrada d Esparta a la CEE. Pero no n hi
haDroudeconélxídepropelprocésIntegradorifínsitotexposarlesnostrespreocupaaonsicn-

a aquestm procés d'Incorporacló a la CEE ens ha de portar moH mes enlla: exige,x
Zés^nZaltres perqué,defel.ésunprocésqueimplicacanvismollprofundsenlanostrareali-
tat actual.

AauestapreparaáóésimpulsadapelGovemdelaGeneralrtatmiIjan^nturiprocesdesens,-
blllSinLZtíólíormacióatotselsnivells.Enaquestarr,Mcaldestacarelscursos^reles

Spees que patrocinem. realitzats amb la coUaboraao de la Carnea de Comerg,
^M^^Zd^Asuntos Exteriores. Aquesta actuació va adquinnt darrerament una nova dina-
Sa en tes ¡omades i cursets que sobre ámbits especifics relatius a temes común,tans

es fan a la Generalitat o amb el suport d’aquesta.

ovnfArts administratius, gent formada i coneixedora a fons deis temes
Necess,tem ̂> fJ^'^’‘,^^¿TPesdevenlrfuncionaris a la Comunitat. per assessorar o

i la íecció de les empresas que shan d'encarar amb el desafiament

Ze^repre^ntará la nostra Integrado a les Comunitats.

r- , Malvó calla teñir una diagnosiprévla. que amb tot rigor i profunditatescatís els

, ̂/' t^aZmlunva i amb més detall sobre íeconomla catalana. tindriaradheslóderEstat
éféctesqimaCa^um^ I^H^j^^fgl^ne^ssariuninstrumenlqueservis
espanyola les actuadons de formadó, dinformadó, de negodacio en de
de fé^édienlperbas^ hi comunitari, I també per bastir unes linies d'actuadó de
terminarles ‘'^'°''.^ f^i^Járémbitque ens ocupa. Totplega! ha de fomlr-nos una eina útil
l'Admlnishacióc^a^re^^^l'^^,^ ,^,^.^,^^^runprocésdh^^^^
queatud, a f'® f® nncentiu perpromoure estudie detállate sobre aspectes i te-

És a ,a pZsidénda de la Generalitat de Catalunya l'elaboraao d un ,n-

^"'‘'“caWde/tedhestódEspanyaatesComun/fateEur^^^^^
■ . Joan Sarda i Dexeus, i l’alt nivell académic  i professional

vestigacions
forme sobre els afectes a

gi d'aquesta institució, presidida peí Dr
de tots els seus membres n’asseguren la bondat i el ngor.



Mercés a la tasca de l’lnstitut, basada en els resultáis del treballrealitzatperl’equip del Dr. An
tón! Serra i Ramoneda, ara ja tenim reina cercada per poder treballarenpropunditat en la munió
d’ámbits i d’expectatives que es destrlen en restudi present, estudi que ens porta a destacar la
complexitat de les realitats que s’interrelacionaran amb la integració, i la dificultat de definir aprio-
rísticament els resultáis que se n’obtindrá d’ací  a uns anys.

De restudi, se’n desprén que réxit o el tracas sempre será relatiu, perqué mai no se sabrá si
l’alternativa a i’adhesió hauria donat uns altres fruits. Pero sí que sembla que dues coses queden

prou clares La primera, que per mantenir el nostre nivell actual de desenvolupament i per conti
nuar en la nostra línia d’evolució d’un país industrial madur, sba de fer un esforg de modernitza-
ció de canvi i de renovado de la nostra base económica, de tal envergadura que la miHoropcio
oer fer-ho d’una forma ordenada és la nostra integració a Europa. La segona, que els afectes de
TadZsió irán bons o dolents segons en quins termes es faci radaptació, peró sobretot segons
laipácii^t^^^^ tinguem i resforg intem que fem per adaptar-nos. Esforg, capaatat cTadaptacó
%Tidrileremhavercontribunambrediciódelpresentil,bre,ambto^^^
GeStaThapres ipensa continuar prenent en elcamp delprocés de la nostra mtegrac,ó a Eu¬
ropa.

JORO! PUJOL
Presiden, de la Generalitatde Catalunya

/'(■ ,
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Comissió de les Comunitats Europees.

Comité de Coordinació de les Industries Téxtüs.

Comité de Política Regional.

Comité de la Recerca Científica i Técnica.

Classificació de les mercaderies per les estadístiques de transport a Europa.

Capital total de les empreses catalanes.

Capital total de les empreses espanyoles.
Coeficient de variació.

Direcció General de Transaccions Exteriors.

AC

A C P

AC R

AM F

A N

AR

B E I

BOCE

B VI

C C A A

C C R

CECA

C EC E

C E D F P

C E E

CEEA

CEEC

C E E E

CES

C N A E

COCIN

COM

COMITEXTIL

C P R

CREST

CSTE

CTEC

OTEE

C V

DGTE
Establíment.

Fluxos de sortida de mercaderies de Catalunya a la resta d’Espanya.

Participació deis establiments catalans en el total d’establiments espanyois en matéria d’ocupació.

Exportacions catalanes a l’estranger.

Unitat Monetária Europea.

Associació Europea de Lliure Comer?.

Sistema Europeu de Comptes Económics Integrante.

Comunitat Europea de l’Energia Atómica.

Unitat de Compte de la Banca Europea d’Inversions.

Xarxa Europea de Telecomunicacions.

E

E C E

EC E- O

ECM

EC U

E FT A

ESA

E U R ATO M

EU RCO

EURONET

EUROSTAT Oficina Estadística de les Comunitats Europees.

(*) Versió catalana de les sigles utilitzades. Algunas d’elles corresponen a la seva expressió en llengua anglesa, francesa o
castellana.



E X IM B A N K Bañe de Crédit Oficial deis Estats Units dedica! al finangament del comerg exterior.

FECOM

FEO

F E D E R

FEOGA

FME

FMI

FSE

G ATT

Fons Europeu de Cooperació Monetaria.

Fons Europeu de Desenvolupament.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Fons Europeu d’Orientació i Garantía Agraria.

Fons Monetari Europeu.

Fons Monetari Internacional.

Fons Social Europeu.

Acord General sobre el Comerg I les Tarifes.

Grans empreses.

Gigavats eléctrica.

Fluxos d’entrada de mercaderies de la resta d’Espanya a Catalunya.

Impost de Compensacló de Gravámens Interiora.

Importaclons catalanes de l’estranger.

Impost General sobre Tráfic d’Empreses.

Institut Nacional d’Estadística.

Institut Nacional d’HIdrocarburs.

Institut Nacional d’Indústria.

Impost sobre el Valor Afegit.

Quilos equlvalents de carbO^ comunltats Autónomas.
Llel Orgánica de FInangament de les comunna

Mitjana.

Muntants

Muntants Compensatoris Monetaria.

Compensatoria de TAdhesló.

GE

G WE

ICE

IGGI

ICM

IGTE

I N E

N H

I N I

VA

KEC

LOFC A

M

MCA

MC M
Mitjana empresa.
Massa monetária harmonitzada. a

MAjana do participado de les exportaclons catalanes
sobre el total d’exportacions.

Mitiana de participacló del

aranzelária sobre el total d'exportacions. , . „ ,3 c E E d una

pala C E E d’una

les exportaclons catalanes a tot el món

Mitjana de parUcIpacló de les Importaciones catalanes de la C E
sobre el total d’Importaclons.

Mitjana de participacló de les
sobre el total d’Importaclons.

Mitjana de participacló de les Importaclons
sobre el total d’Importacions.

Mlllons de tenes equivalents do petroll.
les empreses en que no consta la

Importaclons catalanes de l’E F T

dtmensló sobr

Participació de

M  E
rtida aranzelária,

d’una partida

MaH
M PTEC

mptem
partida aranzelária

partida aranzelária

partida aranzelária

mptic
A d una

catalanes de tot el món d una
mptie

mptim

e el total d’empresesMTEP
^ ^ _

de l’agrupació de la C N A E.

No definits anterlorment.
Instrument Comunitari.

d’Unitats Territorlals Estadístiques.
Nou

Nomenclatura

N C

N D A

NIC

NUTS

Ocupació. Desenvolupament Económic.

S::rS:r;“:n3S0bre..espanv^^^^
Organitzacló Comuna de Mercat.

Ocupació en grans emproses.

ocupació en miflanes «■"P"’”»'
Organitaacló de les Naclons Unidos.

Ocupació en potitos empresM^^ ^^

SErSS:r-e“:.™pac,ósobre,.ocupac,ó.^^^
Producció.
Productivitat aparen! del trebaii.
Política Agrárla Comunitária.
Partlelpacló do los exportaciones
Pertlelpacló de les Importaciones catalanes sobre les
iPetifes empreses.

de Petroll.

sobre les exportaclons espa

O
O C D E
OCE
O C M
O G E
O M E
ONU
OPE
OPEP
O P M E
ose
P
P A del sector.

nyoles
importaciones espanyoles del sector.

PAG
PGE
PCI'
P É

 :



Participació sectorial de les exportacions espanyoles sobre el total de totes les exportacions.

Prodúcelo Final Agráría.

Participació sectorial de les importacions espanyoles sobre el total dejes importaclons.

Products Interior Brut.

Petites i mitjanes empreses.

Products Nacional Brut.

Participació sectorial en el total de les sortides de mercaderles catalanes a e er or.

Participació sectorial en el total d’entrada de mercaderles a Catalunya.

Regió Comunitaria Europea.

Recerca i Desenvolupament tecnológic.

Reial Decret.

Superficie Agrária Utilitzada.

Sistema Europeu de Difusió d’Ofertes i Demandes de trebaii per

Sistema Monetari Europeu.

Paritats de poder de compra.

Sistema de Preferéncies Generalitzades.

Sistema per a l’estabilització d’ingressos per exportació.

Tarifa Exterior Comuna. Drets normáis.
Exterior Comuna. Drets rebaixats a Espanya segons

llur compensacló internacioa

Acord Preferencial de 1970.
Tarifa

PEE

PFA

P I E

P I B

P M E

P N B

PT E

PTI

R C E

R + D

R D

nal.S A U

S E D O O

S M E

S P A

S P G

STA B E X

T E C

T E C R

TE P Tones equivalents de petroli.

Unitats Animáis.

Unitat Administrativa de Base.

Unitat de Compte Europea.

Unitat de Dimensió Europea.

Conferencia de les Nacions Unides per al Comer?

Unitat de Trebal! per Any.

Valor Afegit Brut.

U A

U A B

U C E

U D E

U N C T A D

UTA

V A B

i el Desenvolupament.





INTRODUCCIÓ

tat del tema, les nombrases implicacions de la inte-
gració i el termini lógic de la comesa exigien limitar
l’atenció de l’estudi ais aspectes més significatius i re-
llevants en el marc de l’estructura económica i social
catalana i de les competéncies de la Generalitat de
Catalunya. La selecció d’aquests aspectes no fou
sempre fácil, car el problema és complicat i les prefe-
réncies subjectives inevitablement es reflecteixen so
bre la selecció deis temes i els aspectes importants.

En d’altres publicacions s’han realitzat valuoses
análisis que poden completar la que aquí s’efectua.
Sense desmeréixer d’altres aportacions, cal esmen-
tar l’efectuada peí “Consejo de Cámaras de Comer
cio. Industria y Navegación” intituiat Libro Blanco so
bre el grado actual de integración de la Comunidad
Europea y sus implicaciones para España, i la realit-
zada peí Cercle d’Economía amb el títol La opción eu
ropea para la economía española. Libro Blanco sobre
las repercusiones económicas de la integración de
España en las Comunidades Económicas Europeas,
l’elaborada per I’ES ADE per encárrec del "Instituto de
Estudios Económicos" intitulada La industria españo
la ante las Comunidades Económicas Europeas i la,
darrerament publicada, per la Cambra Oficial de Co-
merQ, Indústria i Navegació de Barcelona-pionera en
l’análisi deis efectes de la integració i impulsadora de
cidida d’aquest procés- Los sectores industriales
ante la integración de España en las Comunidades

Quan el Molt Honorable President de la Generali
tat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, li proposá la re-
dacció d’un Llibre Blanc sobre les conseqüéncies per
a Catalunya de l’ingrés d’Espanya a la Comunitat
Económica Europea, l’lnstitut d’investigacions Eco-
nómiques no dubtá a respondre afirmativament. Car,
si la proposta s’adela plenament amb les funcions que
rinstitut té encomanades, ja havia fet palesa el 14 de
desembre de 1979 la necessitat d’examinar objecti-
vament els efectes sobre l’economla catalana deis

vultanta del procés d’integració d’Espanya al
Mercat Comú Europeu,
anys

L’elaboracíó: enfocament i dificultats

Es velé, dones, la necessitat de redactar aquest
Llibre Blanc amb l’exclusiva intenció de reflexionar
sobre la relació entre l’economia catalana, l’espanyo-
la, en la qual está Integrada, i l’europea comunitária
que hauria d’ésser la conclusió del procés endegat.
Davant de l’allau d’estudis I publicacions, la justifica-
ció del projecte eren les clares diferéncies d’estructu-
ra económica i social de Catalunya amb la de la resta
d’Espanya o les de les altres nacionalitats o regions.
El fet que l’abast territorial delimitador de la nostra re-
flexió no constituís un mercat únic, sinó una pega d’un
mercat més ampli, l’espanyol, sense barreres a la lliu-
re circulació de mercaderies o de factors de produc-
ció, tingué efectes enriquidors i innovadors. No era,
per exemple, suficient analitzar l’impacte del desar-
mament aranzelari vers els paísos de la Comunitat
sobre els fluxos comerciáis amb Europa, sInó que
també era rellevant l’examen deis efectes sobre els
fluxos comerciáis de Catalunya amb la resta d’Es

panya.

Europeas.
A un nivell diferent poden situar-se els precedents

més immediats d’aquest tipus d’análisi i de reflexió

que avui ens ocupa. Recordem alxí el llibre capdavan-
ter de Joaquim Nadal i Capará Catalunya i el Mercat
Comú i els més propers referits a d’altres nacionalitats
com el publicat per la Lankide Aurrezkia La Bconomía
vasca y el mercado común europeo.

Les raons suara dites I les de tipus estadístic queEl Consell de l’lnstitut consideré que la complexi-



Encárrec i equip de treball

Concretament, l’elaboració del Llibre Blanc, com
s’ha dit, s’iniciá amb la lletra datada el 26 de setembre
de 1980 que el Molt Honorable President de la Gene-
ralítatde Catalunya, senyor Jordi Pujol i Soley, adregá
al President del Consell de Direccíó de l'lnstitut
d’Investigacions Económiques, senyor Joan Sarda I
Dexeus, on s’encarregava a l’lnstitut l’elaboració del
Llibre Blanc sobre els efectes que la integrado d’Es-
panya a les Comunitats Económiques Europeos ha
de teñir sobre l’economia catalana. El Consell de Di-
recció de l’lnstitut, en la seva reunió del 7 d’octubre de
1980, acordá per unanimitat deis assistents:

a) Acceptar l’encárrec efectuat peí Molt Honora
ble President de la Generalitat de Catalunya,

b) Encarregar al senyor Antoni Serra i Ramoneda
la direcció de l’elaboració del Llibre Blanc.

c) Aprovar la memoria i el pressupost correspo-
nent per a la seva elaboració, assenyalant-ne el
carácter provisional.

El fet de recaure la responsabilitat de l’encárrec en
la meva persona m’obligá seguidament a formar un
equip que dugués el pes de l’elaboració. Aquest que
da constituít peí secretan de l’lnstitut, senyor Caries
Camps i Garda, que assumí les responsabilitats de la
direcció técnica i administrativa, el senyor Antoni Lla-
dó i Gomá-Camps, professord’Economiade l’Empre-
sa de la Facultat de Ciéncies Económiques i Empre-
sarials de la Universitat Autónoma de Barcelona,  i el
senyor Josep Piqué i Camps, professor de Teoria
Económica de la Facultat del mateix nom de la
Universitat de Barcelona. Tots tres constituíren un
cohesionat equip que treballá amb eficacia, il.lusió i
professionalitat en l’elaboració i redacció del Llibre
Blanc. En Caries Camps ha tornat a demostrar la seva
competéncia com a economista i la seva eficacia com

a Secretan de l’lnstitut. Ha guiat, coordinat, revisat el
treball, n’ha escrit algunas de les parts, i ha adminis-
trat el pressupost. Antoni Lladó i Josep Piqué no han
estalviat els esforgos per tal d’aconseguir que l’estudi
tingués el nivell qualitatiu propi de la tradició de l’lnsti-
tut i han fet palés que, malgrat llur joventut, tenen una
preparadó i una professionalitat prometedores d’un
brillant futur. Si no hagués comptat amb els tres eco-
nomistes esmentats, mal hauria pogut complir la co
manda que m’adregaven els meus companys del
Consell de l’lnstitut. El meu paper, ho he de reconéi-
xer, ha estat molt secundan; sóc, pero, responsable
deis detectes i errors que pugui teñir el treball que ara es

presenta. Completava l’equip la senyora Anna Lladó,
que, com a secretária i amb la seva discredó i compe
téncia, facilitó en tot moment el funcionament óptim de
les feines de mecanografía i administració. L’encert

que tot seguit esmentaré fan que l’análisi efectuada
hagi de ser considerada com un pas més en el camí
del coneixement deis efectes sobre l’economia cata
lana del procés d’integració espanyola a les Comuni
tats Económiques Europees. Evidentment, les princi
páis dificultáis que s’han hagut d’afrontar són les de
disponibilitat i fiabilitat estadístiques que, si sovint
presenten problemes a nivell espanyol, aquests crei-
xen a nivell de les nacionalitats, especialment si
l’anállsl requereix, com és el cas, un nivell de desa-
areqació sectorial notable, necessari si no es vol cau-
% en els paranys de les generalitzacions excessives,

utilitat dins l’análisi que ens ocupa.

Aquesta situació ha exigit especificar en cada mo
ment les fonts estadístiques utilitzades, l’abast de
l’análisi efectuada i el grau de significació que s’ha
d’atribuir a les conclusions extretes. Una d’aquestes
dificultats, que no s’ha pogut superar per factors
aiiens sobrerament coneguts, ha estat l’homogeneít-
zació sectorial de les diferentes fonts estadístiques,
encara que sempre s’ha procurat agrupar-les seguint
una mateixa sistemática.

Precisament, l’enfocament adoptat s’ha basat en
el criteri que Tanálisi deis efectes del procés d’integra
ció a les Comunitats Económiques Europees serla
plenament significativa si es realitzés a nivell de pro-
ductes que tinguessin un elevat grau d’homogeneít-
zacló. És evident que com més gran és el grau de
desagregacíó sectorial, més ens aproximem a aquest
objectíu i, a l’lnrevés, com més petit és el nombre de
sectors considerats, menys sígnificatives i aproxima
das són les conclusions a qué s’arriba. Precisament

per aixó, s’ha tingut cura d’utilitzar, sempre que s’ha
pogut, el major grau de desagregacíó, sense que alxó
pugui arribar a substituir les análisis especifiques que
cada sector económic (o, a d’altres nivells, els agents
económica i socials, les professions, etc.) necessária-
ment haurá d’efectuar si encara no ho ha fet.

Una alíra característica del treball efectuat ha es-
tat recorrer, sempre que ha estat possible, a docu-
mentació interior i a fonts origináis i directos proce

de les Comunitats Económiques Europees.

sense oblidar aqueiies publicacions i treballs mes sig-
nificatius en cada tema. De la mateixa rnanera s ha

volgut consultar diverses institucions
saber de forma directa llur opimo sobre els efectes de
la inteoració en l’economia catalana. Se’ls adrega una

SHSSrSS
fô tedtormadaM'equipdetreb^
visites, entre les quals cal destacar la reamada  a' an
tic “Ministerio de Relaciones con las
Económicas Europeas” a Madrid, I les
Brussel.les a la Comissió de les Comunitets Economi-
ques Europees, a la Missió Espanyola i ais diversos
representante deis Interesaos económics i socials
prop de les Comunitats.

dents
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selleries, ¡nstitucions dependents de la Generalitat,
cambres i confraries, coUegIs I associacions profes-
sionals, universitats i centres d’ensenyament supe
rior, entitats i associacions empresarials de tipus sec
torial, i a d’altres importante institucions catalanes.
Les respostes rebudes han estat nombroses i valua
ses per a la redacció final del Llibre Blanc, fet que ens
ha impulsat a agrupar-les en un volum a part que s’ha
Iliurat a la Generalitat de Catalunya. En nom de l’lnsti-
tut d’lnvestigacions Económiques, agraeixo llur
col.laboració, la qual esperem tornar a comptar en al-
tres treballs que emprengui l’lnstitut o que se li enco-
manin. També s’han d’agrair les nombroses ofertes
de col.laboració rebudes, que a voltes, donadas les
característiques del treball i els recursos de tot tipus
(económics, de temps, etc.) de qué s’ha pogut dispo-

, no s’han pogut fer efectivos.
En segon lloc cal agrair la invitació que rea-

litzá la Comissió de les Comunitats Económiques
Europeos, a través de la seva oficina a Madrid, i l’aco-
llida que ens dispensaren els seus funcionaris, ja que
la visita realitzada a Brussel.les durant la primera set-
rnana de juliol complí plenament els objectius que
l’equip de treball s’havia proposat. Voldria esmentar
aquí, tot agraint llurs esforgos i les facilitats proporcio-
nadés, el senyor Gian Paolo Papa, Director de l’Ofici-

Madrid, i el senyor Eduardo Lechuga que, amb

sar

na a

en la formació d’un equip on la bona entesa, capacitat
de treball i dedicació ultrapassava el que és corrent en
aquests casos, ajudá a l’éxit de la nostra comesa i
possibilitá de disposar de la redacció final del Llibre
Blanc en un temps que, donada la complexitat del
tema abordat, ha de considerar-se mínim.

A mesura que avangá el treball, i donada la volun-
tat de complir amb els terminis fixats, s’encarregá
l’elaboració i redacció d’aspectes específica del Llibre
Blanc a les persones que, per llur especialitat i bon ofi-
ci, els poguessin assumir amb eficacia. Així, el senyor
Antón Gasol i Magrinyá elabora i redacta l’análisi de
l’impacte de la integració sobre el sistema financer i
comptá amb la coMaboració del senyor Josep M.
Carrau i Ramón, Cap del Departamentd’Estudisde la
Caixa de Pensiona, en el si del qual es realitzá l’análisi
(vegeu apartat 4 del capítol IV). El senyor Pere A.
Fábregas i Vidal, important i competent executiu de
Catalana de Gas i Electricitat, S.A. elabora i redacta la

part corresponent a la política energética comunitaria
i els efectes de la integració en el sector energétic ca-
talá (vegeu apartat 4 del capítol VI). El senyor Joa-
quim Vergés i Jaime, Vice-rector de la Universitat
Autónoma de Barcelona, s’ocupá de la redacció i ela-
boració de l’análisi sobre els efectes probables de la

integració en les empreses publiques a Catalunya
(vegeu apartat 2 del capítol IX). Aqüestes aportacions
constituíren un ajut valuós per a l’equip, que integra i
adapta aquests treballs a la redacció final del Llibre
Blanc. Finalment, el senyor Alexandre Checchi i Lang,
adjudat per la senyora Anna María Garriga, assumí la
responsabilitat d’elaborar i redactar íntegrament el capí
tol corresponent a la política agraria comunitária i els
seus efectes sobre l’agricultura catalana.

L’equip de treball comptá tostemps amb la col.la
boració i estímul del Consell de Direcció de l’Institut
d’Investigaclons Económiques; en el transcurs de
l’elaboració del Llibre Blanc es reuní diverses vega-
des i finalment en la reunió del dia 10 de setembre de
1981 doná el vist-i-piau al contingut del Llibre Blanc
la seva tramesa al molt Honorable President de la G©"
neralitat de Catalunya, aprovant-ne per unanimitat les
conclusions.

la

„ .,
eficácia i bon ofici, s’ocupá que la visita a Brussel.les
assolís els seus objectius; també cal agrair a la Cap
del Servei de Documentació de l’Oficina, Margarita
Sáenz de la Calzada, la seva amabilitat i el seu esforg

per tal de servir puntualment tota aquella documenta
ció que se li demaná al llarg del treball.

En el viatge a Brussel.les, s’inclogué una visita  ala
Missió Espanyola. L’equip de treball, acompanyat del
diputat senyor Caries Gasóliba i Bóhm, mantingué
una reunió especialment fructuosa amb l’encarregat
de negocis, senyor Camilo Barcia, i els consellers de
la Missió, on es passá revista ais diferents aspectes
de les negociacions i del procés d’adhesió espanyola
a les Comunitats Económiques Europees. A tots ells,
el nostre agraíment, que cal fer extensiu ais senyors
Juan Antonio Riviére, Fernando Puerto i Leandro
Mercadé, i a les institucions per ells representados,

per la seva acollida i amabilitat. També s’ha d’esmen-
tar aquí el senyor José Aurelio Blázquez, Conseller
económic del President de la Junta d’Extremadura,
que acompanyá l’equip de treball en la seva visita a la
Comissió i que fou un excel.lent company de viatge.
Finalment, cal agrair els bons oficis de Miquel A.

3. Nota d’agraíment

El pocés d’elaboració del Llibre Blanc s’ha benefi-
ciat de di verses col.laboracions de tot ordre. En
primer lloc, cal esmentar les nombroses respostes re
budes a les lletres que l’lnstitut enviá demanant opi-
nió, informació i documentació sobre els efectes que
el procés d’integració d’Espanya a les Comunitats
Económiques Europees ha de teñir sobre l’economia
catalana, els seus agents económics i socials, i els di
versos sectors en els quals s’estructura. Les lletres
foren enviados ais partits polítics amb grup parla-
mentaris, síndicats, associacions patronals, con-

Argimon. ^ ,
DIns d’aquestes notes d’agraíment, cal incloure

també l’adrecada a la senyora Mercedes Fuelles i ais
senyors Juan Manuel Santos i Juan A. Peredo, peí

acollimennt i viu interés peí nostre treball demos-
trats en la visita que es realitzá a l’antlc Ministeri de
Relaclons amb la C E E i a la senyora Paloma Sán
chez Muñoz, de la Direcció General de Transaccions

seu
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litar-nos el despatx per realitzar el treball I obrir-nos de
bat a bat tots els seus servéis. El nostre reconeixe-

ment és més palés per tal com sense ell, l’equip de
treball no hauria pogut enllestir l’elaboració del Llibre
Blanc en els deu mesos de treball que s’hi esmerga-
ren. El fet que la seva Biblioteca sigui dipositária de
les publicacions comunitáries, el treball realitzat pré-

viament sobre la industria espanyola davant la inte- )
gració a les Comunit

t

'i

ats Económiques Europees i les !
possibilltats de col.laboració amb el seu professorat 1
ens oferia el maro idoni per a l’elaboració del Llibre i
Blanc. Fem extensiu el nostre agraíment a la Direcció 1
i a tot el professorat de l’Escola, i, en especial, ais pro- i
fessors Josep M. Suris, Francesc Meló i Lluís Riera.

A totes les persones esmentades i a totes aque-
lles que estigueren al nostre costat, oferint-nos llur j
col.laboració, llur opinió i llurs respostes a les nostres
preguntes, vagi el nostre agraíment. I

I finalment, al Consell de l’lnstitut d’Investigacions
Económiques, vuli fer palesa la meva ferma esperan-
ga que el treball ara presenta! no traeeixi la confianga
que en mi varen dipositar. |

Exteríors, per la informació que facilité sobre el cens
d’inversíó estrangera.

La Cambra Oficial de Comerg, Indústria i Navega-
cló de Barcelona presta un suport informátic a l’estudi
del fluxos comerciáis catalans i n’assumí el finanga-
ment. El seu secretan, senyor Josep M. Calpe, ens fa
cilita els mitjans i el senyor Girbau, Cap del Servei del
Centre d’Ordinadors de la Cambra, s’encarregá de la
tasca inforniática amb tota eficácia, puntualitat  I exac
titud. Igualment, cal agrair al senyor José Cristóbal
Ronce Cordones, administrador de la Duana de Bar
celona, haver-nos facilita! la llista de les mitjanes
aranzelaries. , ,

S’ha d’esmentar també aqu 1 1 ajut que ens propor-
Martí Parellada, professor d’Es-clonaren el senyor . „ , . ^ ,

tructura Económica, arran de I elaboracio de la seva
tesi doctoral, el senyor Josep Roig. professor d’Eco-
nomia Regional, i els estudiants que col.laboraren en
els célcuis complementaris, senyors Joaquim Martí,
Jordi Mercader i Josep Milá.

He deixat per al final, perqué ha estat el més decl-

siu, l’acolliment que ens proporcioné l’ESADE en faci-

ANTONf SERRA i RAMONEDA
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CAPÍTOL I

CATALUNYA DINS LES REGIONS ECONÓMIQUES EUROPEES

és al voltant deis 7.300 km^; dins l’interval 6.000-
10.500 krti2, trobem vint-i-una unitats. Com a excep-
ció, cal citar les UAB d’Hamburg, Bremen i Berlín-
Oest, amb extensions inferiors ais 1.000 km^, que es
constitueixen com a ciutats-regió.

La poblado d’aquestes unitats, l’any 1977, ateny
un valor mitjá d’un milió vuit-cents mil habitants, i es
d’un mínim de quatre-cents mil habitants a Aurich
(Baixa Saxónia) i un máxim de cinc milions a Düssel-
dorf, dins la regió de Rin del Nord-Westfália, regió que
concentra el 28% de la població de la República Fe
deral Alemanya.

b. Fran9a

Hi ha vint-i-dues UAB que es corresponen a les
anomenades fíégions de programme. Llur superficie
és molt heterogénia, ja que varia entre els 8.000 km^
d’Alsácia i els 45.000 km^ de Midi-Pyrénées; el mode

de superficie és dins l’interval comprés entre 25.000 i
37.000 km2, que comprén vuit regions.

La poblacio mitjana d’aquestes unitats és de dos
milions quatre-cents mil habitants, quantitat lleugera-
ment superior a la majoria d’UAB, (forga homogénies,
d’altra banda) provocada per la gran concentració de
població existent a l’llla de Franga que engloba apro-
ximadament el 19% de la població del pais. Franga
compta, a més, amb els departaments d’Ultramar,
que són Guadelupe, Martinica, Reunió i Guaiana.

1. La divisió territorial de la Comunitat Económi

ca Europea

L’acual delimitació territorial de les regions de la
Comunitat prové de les proposicions fetes per la Con-
feréncia sobre les Economies Regionals, celebrada a
Brussel.les l’any 1961.

En aquesta conferéncia es proposaren dos tipus
d’unitats territorials: les' Unitats Administrativas de

Base (UAB) i les Regions Comunitáries Europeos
(RCE).

1.1. Les Unitats Administrativas de Base

Segons la definició donada per la Conferéncia, les
UAB “constitueixen a escala nacional el marc utilitzat

peis Estats membres per a l’aplicació de llurs respec
tivos pol ¡tiques regionals” i “s’utilitzen com a base
que permeti una coordinació d’aquestes polítiques i
una millor apreciació deis diversos graus de desenvo-
lupament”.

Les UAB en els paísos de l’Europa deis sis, es de
limitaren en funció de criteris propis de cada Estat, i no
gaire coincidents. En canvi, el Regne Unit,
i  Irlanda no establiren una divisió específica en UA ,
sinó tan sois en regions.

a. Alemanya

Hi ha trenta-quatre UAB, i es corresponen a les
Regierungsbezirke o circumscripcions administrati-

Cal assenyalar la variabilitát territorial d aqüestes

unitats ai llarg del temps en funció de diverses refot^
municipals. L’extensió mitjana d’aquestes UAB

ves.

mes

c. Itália

Hi ha vint UAB que es corresponen a les “Regioni”
italianes. Sis d’elles, Llombardia, Piemont, Toscana,
Emília-Romanya, Sicilia i Sardenya, amb extensions

5



QUADRE NÚM. 1

ENTITAT TERRITORIAL I DEMOGRÁFICA
DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES DE BASE (1977)

TERRITORI
Km2

ParticípacióNombre

Menys de 1.000
De 1.000 a 5.000

De 5.000a 10.000

De 10.000 a 20.000

De 20.000 a 40.000

Més de 40.000

3 3,1
26 26,8
29 29,9
20 20,6
16 16,5
3 3,1
97TOTAL 100,0

Mitjana comumtária: 12.043 km2
Mínima: Bremen 404 km^

Máxima: MIdi-Pyrene'es 45.348 km^

POBLACIÓ
Mílersd’habítants

Nombre Particípació

Menys de 500
De 500 a 1.000

De 1.000 a 2.000

De 2.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

10 10,3

18,618

36 37,1

29,929

4,14

TOTAL 97 100,0

Mitjana comunitária: 2.010.000 habitants.
Mínima: 114.000 habitants a la Valí d’Aosta.
Máxima: 9.966.000 habitants a l’llla de Franga.

PONT:EUROSTAT. RegionalStatistics. 1977

entorn al milió tres-cents mil habitants, mitjana supe
rada fortament per les UAB Holanda del Sud, Holanda
del Nord, Brabant Nord, que concentren el 53% de la

poblado en el 31 % del territori deis Paísos Baixos.

compreses entre els 22.000 i 25,000 km^ se sitúen
per sobre de la mitjana italiana, (15.000 km^). La resta

. ofereix un conjunt poc homogeni, que osciüa entre la
Valí d'Aosta (3.200 km^) i la Pulla (19.000 Km ).

La població mitjana arriba ais dos milions vuit-
cents mil habitants, amb elevadas concentracions de

població a les reglons del Nord i centre ̂ '«al'aJJJ®
rantrasta vivament amb l’escassa població d alguna
de les unitats del Sud i Sud-Est Italia.

e. Bélgica

Hi ha nou UAB que es corresponen amb les pro-
víncies belgues. Són molt homogénies quant a super
ficie (entre 2.800 i 4.400 km^) La població mitjana se
sitúa entorn al milió cent mil habitants, i és un bon re-
flex de les poblacions de les diverses UAB, fora de
Brabant (dos milions dos-cents mil habitants) i de les
UAB de Namur, Limburg i Luxemburg, que no arriben
ais set-cents mil habitants.

d. PaTsos Baixos

HI ha onze UAB que es corresponen a les provín-
cies de TEstat. Excepte tres, la resta oscil.la entre
unésiextenslons de 2.0Q0 i 4.000 km^.

Quanrt a població es refereíx, la mitjana se sitúa

6



ni. Concretament, l’agrupació d’UAB s’hafet en funció
de Ies relacions existents entre les diferents regions

de programa d’acord amb criteris de polarltzació.
L’extensió de Ies diverses regions és molt diferen

ciada, car davant deis 145.000 km2 de la Conca Pari-
senca trobem la regió Nord-Pas de Calais amb una
superficie de 12.000 km2. valors molt dispersos res
pecte a la mitjana, 68.000 Km2

Respecte a la poblado, val a dir que está més uni-
formement distribuida que l’extensió, amb densitats
de població entre els 50 i 100 habitante per km2, a
excepdó de la regió de Tilla de Franga, que amb 830
habitante per km2, concentra el 19% de la població
del país, i la regió de Nord-Pas de Calais, amb 316 ha
bitante per km2.

És d’assenyalar, també, que les regions de I Illa de
Franga i la de Nord-Pas de Calais coincideixen amb
les UAB.

c. Italia

Hi ha onze RCE definidas per la Comunitat a peti-
ció de les autoritats italianes. Les UAB italianes foren
reagrupades en funció de criteris economice i socials
que donessin espais el més homogenis possibles,
des d’una perspectiva comunitaria. D’altra banda, cal
assenyalar també que certas RCE italianes coincidei-

amb les “Regioni”: Llombardia, Emília-Romanya,
Laci, Campánia, Sicilia i Sardenya.

L’extensió d’aquestes regions oscil.la entre els
13.000 km2 de Campánia i els 44.000 de la Regió
Sud, amb una extensió mitjana de 27.400 km2. La po
blació és bastant homogénia, entre quatre i sis milions
d’habitants; es destaca en Textrem superior la regió
de Llombardia, amb quasi nou milions d’habitants, i

Textrem inferior Sardenya amb un milió i mig.

d. PaisosBaíxos

Hi ha quatre RCE, delimitades en funció de criteris
geográfics. ja que el reagrupament de les UAB en
quatre conjunta determinats pels quatre punts cardi-
nals és tradicional en aquest país. Cal, tanmateix,
assenyalar que TOficina d’Estadístiques de les Co-
munitats Europees, en establir la Nomenclatura
d’UnitatsTerritorials Estadístiques Tany 1975, hadivi-
dit aquest país en cinc regions. Es divideix la regió
Sud en les regions del Sud deis Países Baixos i Sud-
Oest deis Países Baixos.

En la divisió tradicional, hi ha una homogeneitat
molt elevada quant a extensió, mentre que respecte a
la població es produeix una polarització a TOest deis
Países Baixos (45% de la població, en un 21 % del te-
rritori).

xen

en

f. Luxemburg

Constitueix una sola UAB, que es correspon amb
el Gran Ducat. Una extensió de 2.500 km2 i una pobla
ció de tres-cents seixanta mil habitants, la configuren
d’una manera molt similar a les UAB que la limiten.

1.2. Les Regions Comunitáries Europees.

Segons la Conferencia de Brussel.les, les Re
gions Comunitáries Europees (RCE) són "agrupa-
cions a escala comunitária de les UAB, delimitades
amb la finalitat d’estudiar les conseqüéncies de la
unió duanera i de la integració económica sobre es
pais immediatament inferiors ais nacionals”.

Tanmateix, pero, la delimitació d’aquests ®spais
ha estat forga complicada, i les reagrupacions d UA

han obeít ais criteris exposats; més aviatno sempre .
s’han fonamentat en les estructures territorials que

cada país considera per a Taplicació de les própies
polítiques regionals, criteri que havia de regir princi-
palment per a les UAB.

Dins la Comunitat deis Nou, hi ha
gions, amb una extensió i població mitjana de 25.0
km2, i 4.250.000 habitants. Cal assenyalar, pero, que
a afectes estadístics TOficina d’Estadística de la o
munitat considera 54 regions, amb la qual cosa es
dades anteriora passarien a ésser de 28.250 rn
4.800.000 habitants. L’Oficina d’Estadística de a Co
munitat establí Tany 1975 la Nomenclatura d ni
Territorials Estadístiques (NUTS). que coincideix
amb les regions comunitáries europees, excep ua
el cas d’Holanda, en qué en comptes de Quatre en
considera cinc, i el cas d’lrlanda en que en comptes
de nou en considera una. .

Segons els Estats membres, les regions economi
ques es distribueixen de la següent manera.

a. Alemanya

Hi ha onze RCE que coincideixen amb els “Lan-
der”, unitats territorials alemanyes, que segons la
Constitució formen el marc d’aplicacio de la p ^

regional. El grau d’homogeneítat deis ‘ Lander
bastant baix, tant respecte a Textensio com a 'a
ció. Així, per exemple, Bremen té 404 km i se
mil habitants, Baviera. 70.500 km^ i gairete onze mj-
lions d'habitants, i Rin dei Nord-Westfalia 34.000 k
disset milions d’habitants.

b. Franga

Hi ha vuit RCE que es corresponen anib les “zo-
d’étude et aménagement du territoire de ini

conjuntament per TInstitut National de Statistique e
Études Economiques i la Comissaria del Pía, en un
ció deis programes de desenvolupament a llarg termi

nes e. Bélgica

Hi ha tres RCE delimitades a base de criteris lin-
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QUADRE NÚM. 2

ENTITAT TERRITORIAL I DEMOGRÁFICA

DE LES REGIONS CÓMUNITÁRIES EUROPEES (1977)

TERRITORI
Km^

Nombre de regíons Participació

Menys de 1.000
De 1.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

De 10.000 a 20.000

De 20.000 a 40.000

Més de 40.000

4 7.7
3 5.8
4 7.7
17 32.7
13 25.0
11 21.1

TOTAL 52* 100.0

Mitjana comunitária: 25.000 km^
Mínima: Brussel.lesa 162 km^

Máxima: Conca parisenca 145.645 km^

POBLACIÓ
Milersd’habitants

Nombre de regions Participació

Menys de 500
De 500 a 1.000

De 1.000 a 2.000

De 2.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

Més de 10.000

1 1.9

3.82

19,210

30,816

20 38,5
3 5.8

TOTAL 52* 100,0

Mitjana comunitária: 4.249.000 habitante
Mínima: 355.000 habitante a Luxemburg
Máxima: 17.050.000 habitante a Rin del Nord-West-
fália

Nota (*): No s’ha tingut en compte Irlanda en ésser
considerada a afectes estad ístics com una sola regió,

malgrat la definido de 9 regions. A les mitjanes sí que
s’hi considera.

i

PONT:EUROSTAT. RegionalStatistics. 1977.

patitas de la Comunitat, exceptuant les ciutats-regió
com Bremen, Hamburg, Berlín o Brussel.les, i també
amb una densitat de població bastant inferior a la mit

jana de la Comunitat.

g. Regnellnit

Hi ha onze regions, definidos com a regions de

programa. L’extensló d’aquestes regions no és gaire
homogénia, car Escócia, per exemple, ultrapassa els

aüistics; la regió flamenca, la regió valona i, comanu-
oCp1cia..llregiódeBmsseJ.les.5sd^^^^^
partieularitat que una UAB (Brabant) Inclou tota una

(¿míseíJes), i de fet ¿s reparleix entre lesjms
regions del país. Cal destacar que la densitat de po-
blaeló de la regió flamenca dobla la de la regió valona.

f. Luxemburg

Gbnstituéix una sola regió. És de les regions més

8
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més 570.0Ó0. La densitat més important és la de Ho-
vedstadsregionen amb 615 habitants per km^.

78.000 km2, mentre que el North West no arriba a
8.000 km2. La mitjana se sitúa entorn de 22.000 km^,
sensiblement infuenciada per Escocia (mitjana sense
Escocia: 16.500 km2).

La població es concentra fortament en el South-
East (disset milions d’habitants; 30% del total), men
tre hi ha regions sensiblement poc poblades, com és
el cas d’lrlanda del Nord, amb poc més d’un milió  i mig
d’habitants.

j. Espanya

Si partim del futur mapa de les comunitats autóno-
mes, podríem delimitar setze regions: Andalusla, Ara-
gó, Astúries, les Canáries, Cantábria, Castella-Lleó,
Catalunya, Extremadura, Galicia, les liles Balears i
Pitiüses, Madrid, Castella-la Mancha, Múrcia. País
Base-Navarra, País Valencia i Rioja.

L’extensió mitjana de les regions seria de 31.500
km2, quasi idéntica a la de Catalunya, i molt similar a
la de les regions italianos, la meitat de les franceses, o
ostensiblement superior a les del Regne Unit, amb
uns valors extrems de 94.147 km2 per a Castella-Lleó
i de 5.014 i 5.034 km2 per a les liles i Rioja, respectiva-
ment.

h. Irlanda

Hi ha nou regions, constituidos de manera similar
al Regne Unit, caracteritzades per l’escassa població
que es concentra sobretot al voltant de Dublín. Cal
assenyalar, en aquest cas, que la NUTS considera Ir
landa com una sola regió a efectos estadístics.

Quant a la població els desequilibris serien més
accentuats encara. Enfront d una mitjana de població
de dos milions tres-cents mil habitants, Andalusia i
Catalunya serien les regions més poblades, a I entorn
de sis milions d'habitants, i Madrid la regtó amb una
concentrado de poblado més important (560 h/km ).
A més, cal teñir en compte que la ®
de les regionsde les regions económiques europeos es troba per

i. Dinamarca

Hi ha tres RCE (a més cal teñir en compte que Tilla
de Grenlándia també en forma part), definidos en
funció de les necessitats d’análisi económica i esta
dística de la Comunitat. Quant a extensió, són molt
heterogénies (33.250 km2 de Vest for Storebaeit con
tra 2.850 de Hovedstadregionen). La població també
varia molt entre la de Vest for Storebaeit, amb
2.750.000 habitants, i la d’Ost for Storebaeit amb no-

sobre de quatre milions d’habitants, mentre que el ni-
vell de dos milions és assolit en termini mit)a per les
UAB.

9



QUADRE NÚM. 3

EXTENSIÓI POBLACIÓ DE LES REGIONS I UNITATS ADMINISTRATIVES DE BASE
A LA COMUNITAT ECONÓMICA EUROPEA (1977)

Unitats Administrativas
de Base

Extensió
Km2

Població
milers

Densitat
Habitants/Km^Regíons

ALEMANYA 248.620 61.396 247

Schieswig Holstein 15.678 2.587 165

Hámburg 753 1.688 2.240

47.430

7.353
4.764
10.162
6.942

6.101

3.130

3.471

5.507

7.226
1.698

152BaixaSaxónia
Hannover
Hildesheim

Lüneburg
Stade
Osnabrúck

Aurich

Braunschweig

OIdenburg

231
180857
97989
98683
130795
132414
264915
159875

1.751707404Bremen
50117.04934.057R¡n del Nord-Westfálla

9955.263
3.869
2.403

1.799

3.715

6.287
7.364
6.895

6.514

7.997

Düsseldorf

Colonia
Münster

Detmoid

Arnsberg

525
349
276

465

2625.538
4.116
1.423

21.112
11.562

9.550

Hessen 356
Darmstadt

Kassel
149

1843.645
1.364

19.837
8.090
4.924
6.823

Renánia Palatínat 169
Coblenga
Tréveris
Rheínhessen-Palatínat

96474
2651.808

2559.121

3.429

2.368

1.480

1.844

35.751

10.558

6.920

8.917

9.356

325
Baden-Württemberg

Stuttgart
Karisruhe

Tübingen

Friburg

342
166

197

15310.812
3.585

70.547
17.530
10.374
9.628
7.176
7.287

8.536

10.016

205
Bavíera AltaBaviera

BaixaBavIera
Alt Palanitat

Francónia Superior
Francónia Mítjana
Francónia Inferior

Suábia ____

95990
100967
1471.058

1.512

1.190

1.510

207

139

151

4231.0862.569
4.0351.937, s^afíd 480

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 3)
Extensió
Km2

Unitats Administrativas
de Base

Població
milers

Densítat
habitants/Km®Regions

ITÁLIA 301.262 56.462 187

Nord-Oest 34.078
25.399
3.262
5.416

6.518
4.542

191
Piemont
Vail d’Aosta
Lígúria

179
114 35

1.862 344
373Llombardia 23.851 8.888

Nord-Est 39.822
13.613
18.364
7.845

6.426 161

Trentino-AltoAdige
Véneto
Friül-Venécia Julia

871 64
4.311
1.245

235
159

Emília-Romanya 22.123 3.952 179

Centre 41.141
22.992
8.456
9.694

5.784
3.583

141
Toscana
Cimbria
Marques

156
801 95

1.400 144
Laci 17.203 4.978 289

Campánia 13.595 5.357 394

Abruzzi-Molise 15.232
10.794
4.438

1.555
1.224

102
Abruzzi
Molise

113
331 75

Sud 44.420
19.348
9.992
15.080

6.509
3.837

147
Pulla
Basilicata
Calabria

198
618 62

2.053 136
Sicilia 25.708 4.919 191
Sardenya
BÉLGICA

24.090 1.575 65
9ÜB3030.541 322

Flandes 13.539
2.889
2.422
2.982
3.132
3.372

5.575
1.568

412
543Anvers

Limburg
Flandes Oriental
Flandes Occidental
Brabant

695 287
1.326
1.075
2.218

445
343
658

3.219
1.318
1.010

16.840
3.789
3.874
4.418
3.660
3.372

191Valonia
348Hainaut

Lieja
Luxemburg
Namur
Brabant

261
221 50
400 109

2.218 658

162 1.036
2.218

6.404Regió brussel.lesa
3.372 658Brabant

55.919 229244.103REGNEUNIT
20215.402

15.420
7.330
15.630
13.013
12.576
27.223
23.849
20.768
78.774
14.122

3.116
4.876
6.519
3.747
5.154
1.827
16.834
4.279
2.768
5.196
1.537

North
Yorkshire Humberside
North West
East Midlands
WestMidlands

EastAnglia
South East
Southwest
Gal.les
Escócia
Irlanda del Nord

316
889
240
396
145
618
179
133
66
109

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 3)

Unitats Administratíves
de Base

Extensíó Població
milers

Densitat
habitants/Km^Regions Km2

FRANQA 543.965 53.078 98

Illa de Franga 12.012 9.966 830

Cenca parísenca 67145.645
25.606
19.399
12.317
39.151
17.589
31.582

9.732
1.342
1.697
1.616
2.188
1.309
1.580

Xampanya-Ardenes
Picardía
Alta Normandia
Centre
Baixa Normandia
Borgonya

52
87
131
56
74
50

Nord-Pas de Calais 31612.414 3.917
Est 1034.931

2.321
1.538
1.072

48.030
23.547
8.280
16.202

Lorena
AIsácia
FrancComtat

99
186
66

Oest
826.965

2.813
2.621
1.531

85.099
32.082
27.208
25.810

País del Loira

Bretanya
Poitou-Charentes

88
96
59

Sud-Oest
545.574

2.564
2.273

103.599
41.308
45.348

Aquitánia
Migdia-Pirineus
Liemos í

62
50
4473716.942

Centre-Est
896.179

4.855
1.324

69.711
43.698
26.013

Roine-AIps
Alvérnia

111
51

Mediterránia
865.816

1.808
3.780

67.455
27.376
31.400
8.680

Llenguadoc-Rosselló
Provenga-AIps-Costa Blava
Córseqa

66
120
26228PAISOS BAIXOS
37513.85636.948Nord
1691.5279.045

2.499
3.865
2.681

Groningen
Frísia
Drenthe

218546
147569
153411

Est 2652.70310.211
3.928
6.283

OverIjssel
Gelderland

254997
2721.706

Oest 8166.2277.633
1.395
2.912
3.326

Utrecht

Holanda Septentrional
Holanda Meridional

628876
2.299
3.051

789
917

Sud-Oest* 2.745 338 123

Sud* 7.315
5.106
2.209

3.060
2.001
1.058

418

Brabant Septentrional
Limburg

392
479

LUXEMBURG 2.586 359 139
IRLANDA* 70.285 3.192 45

DINAMARCA 43.075
2.852
6.971

33.252

5.088
1.756

118

Hovedstadsregionen
OstforStorebaeIt
VestforStorebaeIt

616
83577

2.755 83

(Continua)
12

...



(Continuado quadre núm. 3)

Unitats Administrativas
de Base

Extensió
Km®

Població
müers

Densitat
habitants/Km®

Regions

504.750
87.268
47.669
10.565
5.014
7.273
5.289
94.147
31.930
41.602
29.434
7.995

79.226
11.317
17.682
23.305
5.034

ESPANYA
Andalusia

Aragó
Astúries
Les liles
Canáries
Cantábria
Castella-Lleó

Catalunya
Extremadura
Galicia
Madrid
Castella-La Mancha
Múrcia
País Base-Navarra
País Valenciá

Rioja

36.255
6.127
1.161
1.109

71.9
70,2
24,3

105,0
122,2
185,6

612
1.350
493 93,4

2.514
5.791
1.048
2.752
4.466
1.617

26,7
181,4
25,2
93,5

558,6
20,4

889 78,6
2.607
3.472

147,5
149,0

241 48,0

NOTA: (*) A nivells estadística, Irlanda es considera
com una sola regió i Holanda es divideix en cinc, en
comptes de quatre regions.

FONT:
EUROSTAT. Regional Statistics. Main indicators
1970-78
BANCO DE BILBAO. La Renta Nadonal y su distríbu-

dón provindai. 1977.
INE. Anuario Estadístico de España 1979.

perf ície de 31.980 km2, superior a la mitjana regional
de la Comunitat (25.000 km2) i una població de
5.791.000 habitante l’any 1977, per sobre també de la
mitjana regional de la CEE, que és de 4.250.000 habi
tante. Nogensmenys, cal considerar la possibilitat que
a Catalunya, si bé assolirá sens dubte la categoría de
regió comunitária europea, li siguí agregada alguna
de les Comunitats Autónomes veínes en el cas que

aqüestes darreres no siguin acceptades per si matei-
xes com a regions europeos; de totes formes la deflni-
ció anirla a carree de I’Administració central de l’Estat
i naturalment. caldria comptar amb el parer i confor-
mltat de les Comunitats Autónomes afectados.

Quant a la segona pregunta, sobre la convenien
cia un cop definida Catalunya com a RCE, de definir
les UAB dins de Catalunya, cal teñir en compte, en pri
mer lloc, que els paisos que s’incorporaren a la CEE
en la primera ampliació no les definiren I que la decisió
final dependrá de les instituclons polítiques de l’Estat.
La conveniencia residiría en el fet que l’accés a les
subvencione del Fons Europeu de Desenvolupament

Regional pogués ésser facilitada, encara que aixó no
és segur.

Resumint, el fet més important que cal teñir en

1.3. La divisió territorial
de la CEE i Catalunya

Com s’ha fet evident en els dos apartats anteriors,
els criteris seguits per fixar tant les UAB com les RCE
han estat diferente en la práctica per a cadascun deis
Estate, que les han definit ells mateixos, a excepció
del cas d’ltália en qué fou directament la Comunitat la
que fixá les regions italianos. Correspondria, dones, a
les institucions de l’Estat espanyol fixar les RCE, i, si
escau, també les UAB.

De cara a aquesta delimitació territorial, ens hem
de plantejar les següents qüestions:

1) Té Catalunya entitat territorial i demográfica su-
ficient per esdevenir ella sola RCE?

2) És aconsellable per a Catalunya que s'arribin a
definir les unitats administrativos de base?

La primera pregunta té una resposta clarament
positiva. Catalunya per si sola té entitat suficient per
convertir-se en regió comunitária europea i aixó és el
que creiem que lógicament succeirá. Així, té una su-

13
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compte és que la divisíó espanyola en RCE es decidi
rá a nivell de les institudons polí^ues de l’Estat i el
més probable és que en correspongui una a cada Co-
munitat Autónoma, a excepció d’aquelles amb menor
entitat demográfica i territorial. D’altra banda, que no
s arribin a definir les UAB, com va succeir a la primera
ampliació, o que si es defineixen s’agafin segons com
les provínoles, encara que algunes d’elles no tindrien
suficlent entitat demográfica per a justificar-ho.
Aquesta possibilitat caldria tenir-la present en les dis-
cussions sobre la divlsió territorial de Catalunya, per
plantejar alternativos catalanes en el cas que s’arri-
bés a pensar a crear les UAB a Espanya, encara que
no l’han de condicionar.

De totes formes, seria convenient una rápida defi
nido de les regions comunitáries europeos a l’interior
d’Espanya, i s’aclarís si és convenient definir o no les
unitats administrativos de base per part de les diver
ses institudons de l’Estat.

West Midlands i Yorkshire & Humberside al Regne
Unit, amb una densitat superior a 250 habitants/km^, i
en algunes de les esmentades regions superior a 350
habitants/km2, trobem una série de regions periféri-
ques, la densitat de les quals no arriba a 105 ha-
bitants/km^. Entre aqüestes, la majoria de regions
franceses. Irlanda, Escocia, Dinamarca, (llevat la re
gió de Copenhaguen), Sardenya, i la regió d’Abruzzi-
Molise a Itália. Tot i així, cal esmentar les regions de
Llombardia, Laci i Campánia, que malgrat ésser llun-
yanes de les regions de la zona central, presenten
densitats molt similars a aqüestes (vegeu quadre
núm.Simapanúm. 1).

Quant a les disparitats regionals dins els Estats
membres, es repeteix el mateix fenomen de concen-
tració entorn de les zones més desenvolupades. Els
casos
rilla de Franga té una densitat de població quinze ve
gadas superior a la del Sud-Oest, i en el Regne Unit,
on la regió del North West té un grau de concentració
tretze vegadas superior a Escocia (vegeu quadre
núm. 4).

En aquest context, Catalunya se sitúa amb una
població de 5,8 milions d’habitants, una extensió de
31.980 km2 i una densidat de 181 habitants/km^, una
mica per sobre de les mitjanes de les regions estad ís-
tiques europeos de població absoluta (4,2 milions),
extensió (25.000 km^) i densitat (170 habitants km^).

Tal situació, cal entendre-la veritablement en el
sentit de situació intermedia entre les regions més
subdesenvolupades de la Comunitat, notablement re

gions 'perifériques, i la gran megalópolis europea
integrada al voltant d’un suposat eix Londres-Nord
d’ltália, que creués Europa peis Paisos Baixos, les

industriáis alemanyes i abracés les regions del

més extrems es donen a Franga, on la regió de

zones

2. Catalunya dins les Regions
Comunitáries Europees

La present análisi pretén afaigbnar la situació de
Catalunya en el context de les regions comunitarios
europees, caracteritzant-la, fonamentalment, a base
d’uns criteris generáis: població, activitat de la pobla
ció i producció.

2.1 Població

Nord de Franga. ^ .
Des del puní de vista aquí tractat, podríem afaígo-

com certament homo-nar cortes regions europees

a. La dístribució de la població

u CEE, amb una

el milióimig de kmSque
Qénies amb Catalunya. Concretament el Nord-Oest
^  3 Llombardia, Renánia-Palatinat, Baviera o la re¬italiá,

tante el 1977, presenta una
del seu contingent humá, en

gió valona.

I, CEE no « on .««■

ocupa.

nitat com un conjunt d Estats, ^ membres.
separadament cadascun de s constatar que la

Així, a nivell ,nTva^
densitat de poblacio g|s paísos Baixos i
minim de 375 P^bitants/k P , , valor mitjá
45 habitants/km2 a Irlanda preseman^^
per a la Comunitat ^ ^EE com un conjunt deEn canvi, si

regions, la desigual di^r , ,mes: enfront d’una zona
de manifest en uns ^ ¿g pe, les tres regions
Genlral.de la Comunitat, ¡ «art de la regió
deis Paisos Baixos, la regió fl Nord-West-
valona a Bélgica, les regions del Rm d^ r^ora v
talla. Measen iSaden-Wür^berg ala BepubkcaF^
deral AÍemanya, les regions del ¿st
Illa dé Franga a Franga, i el Norlh West, South Eas,

b. Evolució de la població

En el curs deis darrers anys l’evolució de la pobla-
rió de la CEE ha estat marcada per un alentiment deis
dimes de creixement. Tal situació ha estat provocada,
d’una banda, per un moviment generalitzat de baixa
^  de natalitat I, d’altra, per la disminucio molt

immigracions provinents d’altres
de la taxa
important de les
paísos

nivell deis Estats membres de la Comunitat
distinguir tres grups de paísos en funció del

Al
podríem
creixement de la poblacio.

—Els paísos on la població, a hores d ara, está ja
estancament; República Federalen fort declivi o en

AIemanya, Luxemburg, Regne Unit, Bélgica.
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MAPANÚM.1
CONCENTRACIÓ DE LA POBLACIÓ A LA CEE(1977)

llüWdilÉtftri»yin»r.

CottM

● ●©

*

Regions amb més de 250 habitante
per quilómetre quadrat de mí^ana
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QUADRE NÚM. 4

CONCENTRACfÓ DE LA POBLACIÓ A LA CEEI ESPANYA M-

Nombre de

regíonsa

afectes estadíst.

Oensítat regional

máxima

Habitants/Km^

Densitat regional

mínima

Habitants/Km^

Relació entre

valora

extrema

Coeficientde

variació

Alemanya 11 4.035 152 26,5 1,36
501* 3,3* 0,51*8*

54 15,3 1,318308Franga

65 0.52373 5.711Itálía

816 123 6,6 0,785
PaTsos Baixos

6.404 191 1,513 33,5
Bélgica (ij

412 0,522** 2,2

139 1391
Luxemburg

0,84 h66 13,588911
Regne Unit {f

1.18 i83 7,46163
Dinamarca

45451Irlanda

1.0727,92055916
Espanya

2,07142,3456.40454
CEE 9

***
0,81***

19,788950

1

NOTES:

(*) No s’inclouen les ciutats-regions de Berlin-Oest,
Bremen i Hamburg.

(**) S’exclou la regió brussel.lesa.
)  Queden excloses les regions esmentades.(

SsTAT. Regional Statistics. Main Indicators.

f^Zlrio Bstadisllco de Espada. 1979 i e,adora-
ció própis.

I

A nivell regional, i d’una manera molt general, es

pot afirmar que les diferents regions segueixen les
tendéncies globals del propi país, sense oblidar, peró,

particularitats degudes a les característiques
própies de cada una de les regions.

En aquest sentit, i donat que el moviment natural
de població. excepte en comptades ocasione, no

unes

població continua creixent,
cada cop més lents: Franga,

on la-^Is paísos
encara que
l^lia, Dinamarca

j ● on la ooblaGió oreix a un ritme sostingut

gré2!“a5évSa taxa de natalltat i a una mi.lora
éntel saldo mígratori.

a uns ritmes
, PaTsos Baixos.
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QUADRE NÚM. 5

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A UEUROPA DELS DOTZE (%o)

Creixement
total

Creixement
natural

Saldo

migratori

Taxade
natalitat

Taxade
mortalitatPaTsos

1970 19781978 1970 1978 1970 1978 1970 1978 1970

Alemanya

Franga

Italia

PaísosBaixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Grecia

Portugal

Espanya

Catalunya
CEE9

9,4 11,810,5 -0,5 1.3 -2,4 9,2 1,9 13,4 12,1

0,0 16,8 13,8 10,7 10,33,6 6,1 3,6 3,59,6

12,6 9,6 9,53,2 -0,9 0,8 16,57,36,4 4,0

18,3 12,6 8,4 8,24,4 2,6 2,09,96,312,4
11,914,8 12,5 12,30,4 -0,30,72.30,42.7

3,2 11.4 12,2 11.70.0 13,0^,30,7-0.33.9
12,016,3 12,3 11,80,10.4 -1,50.4 4,53.0

21,9 21,1 11,4 10,04,2-1,211,110,415,39,3
9,8 10,414,4 12,22,3 1.01.84.62.86.9

15,9 8.4 8,83.8 16,5-5,37.28.110,92.8
9,820,0 17,1 10,3-2,57,3 -7.69.74.8-6,7
7,919,5 17.2 8.31.39.3 0,711.110,610,5

1,0 8,3 7,119,3 16,39,1 10,611,010,221,6
10,812,1 11,00,8 15,91.4 2.62.2 4.97.5

EUROSTAT. Estadistiques démographiques 1980.
INE. Anuario Estadístico de España 1979.

En aquest marc regional, cal situar Catalunya. Peí

que fa referéncia al creixement global de la població,
s’ha d’assenyalar, d’una banda, que la població cata
lana, amb una taxa de creixement global de 10,2 habi-
tants per miler el 1978, se sitúa capdavantera de les

regions europees conjuntament amb algunes regions
d’Italia (Sud i Campánia), deis Paísos Baixos (Nord,
Est i Sud-Oest), o del Regne Unit (East Anglia) i, d’al-

tra banda, que Catalunya no s’ha sostret a la tenden

cia general europea d’alentiment de les taxes de crei
xement de la població.

Quant ais moviments migratoris, Catalunya conti
nua actuant com a absorbidora neta de població de la
resta de l’Estat Espanyol, bé que amb molta menys
intensitat que en époques passades. La component

migratoria del creixement poblacional explicava el
50% del moviment de la població a Catalunya l’any

1970, mentre que l’any 1978 aquesta component, no
arribáva al 12%. En aquest sentit, Catalunya s’inse-

reix en el conjunt de regions europees, molt paral.lela-
ment a les regions del Nord d’Italia, i encara que per
altres raons molt a prop de Baviera. (vegeu quadre

núm. 6)

representa un veritable fet diferencial en l’evolució de
la població de les RCE, cal centrar l’atenció en les re-
sultants del moviment migratori.

Partint d’aquesta base, es poden constatar, a
nivell de les RCE:

-Pérdues progressives de població en les ciutats-

regió, en benefici de les regions més properes. Es el
cas de Berlín, Hamburg, Bremen, Brussel.les o

Copenhaguen.

—Guanys relatius de població en les regions més
desenvolupades deis paísos en més alt grau de dese-
quilibri económic interregional. És el cas de Tilla de
Franga, Llombardia i Laci.

-Estancaments o lleus recessions de població en

algunes de les regions més desenvolupades de la
Comunitat. Es el cas de Rin del Nord-Westfália, i

Saarland a Alemanya, o del South East i North West al

Regne Unit.

-Augments de població en les regions que pre
senten un entorn climátic i ecológic favorable. Es el
cas de Baviera o de la Mediterránia francesa.

17
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M●imli\QUADRE NÚM. 6 w.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

EN ALGUNES DE LES REGIONS COMUNITÁRIES EUROPEES I
i
m.

iíí

Ji’
Població
absoluta

milers de persones

Participació regional
en el total
del’Estat

Densitat
Habitante/

Km2

Densitat relativa
Densitat regional/
Densitat CEE 9

Íi
M

m!
i'M.1977 1970 19771970 1970 1977 1970 1977

W.mCEE 9

ALEMANYA

Rin del Nord-Westfália

Baden-Württennberg
Baviera

FRANQA

I  llladeFranga
Sud-Oest

I Mediterránia
ITALIA

Nord-Oest

Llombardia

251.500 259.260 170 100 100165 i
60.651 61.400 100,0

16.861 17.049 27,8

8.794 9.121 14,5

10.553 10.812 17,4

50.772 53.078 100,0

9.545 9.966 18,8

5.534 5.574 10,9

5.280 5.816 10,4

53.661 56.167 100,0

6.278 6.518 11,7

8.317 8.888 15,5

4.978 8,44.507

13.856 100,013.058

6.227 46,16.019

9.830 100,09.638

5.575 55,25.320

357 100,0340

55.918 100,055.522

148 145100,0 244 247

501 301 29527,7 496

15114,8 249 255 150 i
9017,6 148 153 90

100,0 98 57 5894
■ñ

478 48818,8 780 830

3254 3210,5 53

48 508610,9 79 J
108 110187100,0 178

';íií
112 11219111,6 185 i1213 21937315,8 351

Laci /f:\Y

162 1702898.8 267
PAÍSOSBAIXOS

...220214100,0 353 375
'■'iíOest

480 48081644,9 792
BÉLGICA 191 189322100,0 315

iRg. flamenca

LUXEMBURG
242 24241256,7 399 &

8280 '/i
Üí100,0

100,0

139132
REGNEUNIT 138 135229228 I

I Northwest
I West-Midland

I South-East

I DINAMARCA
I Hovedstads

IRLANDA

ESPANYA

I Catalunya

6.496 6.519

4.997 5.154
11.7 52311.6 527899 889

9.0 234 2339.2 391 396
16.823 16.834 30.3 366 36330,1 623 618

i4.929 5.088 100,0 69100,0 118 69114 íí
íi;-
Íí1.725 1.756 35,0 34,5 373 362615 616

2.950 3.269 100,0

100,0

100,0

100,0

41 45 25 26

33.582 36.566 66 4072 42

5.043 5.791 15,0 15,8 158 96 106181

PONT:EUROSTAT. Statistiques démografiques. 1980
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QUADRE NÚM. 7

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER GRUPS D’EDATS
DE LA POBLACIÓ DE LA CEE (1973-1977)

ANYS 19771973 1975
GRUPS D’EDATS

22,50-14 23,9 23,3

41,4 41,4 41,915-44

45-64 22,0 21,9 21,8
-1-65 13,0 13,4 13,8

FONT: EUROSTAT. Demografic Statistics. 1977

2.2. Activitat de la poblacióc. L’estructura d’edats de la població

a. Nivell d’activitatEn una Europa deis 9, marcada fonamentalment
peí declivi progressiu de la seva població, l'estructura
d’edats d’aquesta apareix com a element torga signifi-
catiu.

Les dades fonamentals corresponents a l’activitat

de la població a nivell deis Estats membres de la CEE,
figuren en el quadre 9. L’indicador general d’activitat
expressa la relació entre el conjunt de població activa
(ocupáis-f-aturats) i la població del país en la data de
referéncia. La taxa d’activitat expressa la relació entre

la poblacio activa i el conjunt de població en edat labo
ral (15 a 64 anys). Finalment, la taxa de dependéncia
indica el nombre d’habitants no actius per persona

A nivell regional, pero, l’esmentada tendencia no
es manifesta uniformement arreu. Així, en funció de
les diferents classes d’edats es podrien assenyalar
certes característiques:

-Igualtats molt importants del pes relatiu del grup
de població cqmprés entre 15 i 64 anys, per a cadas-
cuna de les regions. La importancia d’aquest grup
oscil.la entre el 62 i 64%. Tal igualtat suposa evident-
ment un paral.lelisme molt elevat entre les torces po
tenciáis de treball de cadascuna de les regions en el
moment de l’análisi.

activa.
Observeu que, peí que ta referéncia a la taxa d’ac

tivitat, Espanya s’insereix completament en la ten-
déncia quasi generalitzada de disminució d’aquesta
taxa, i tigurat, per altra banda, gairebé molt per desso
ta deis Estats membres de la CEE.

A nivell regional, i ja només considerant dades de
la taxa d’activitat el 1977, es pot parlar d’un cert equili-

bri per tots els Estats de la CEE, a excepció de Franga
i Italia on les disparitats regionals són molt marcados.
Així, mentre Sicilia té una taxa d’activitat del 42%, la
regió de Llombardia arriba al 57,4%. Igualment, men
tre la regió parisenca (Illa de Franga), otereix un valor
del 70,7%, la regió del Nord-Pas de Calais només
arriba al 59%. En general, aqüestes fortes disparitats
són produídes per la baixa taxa d’activitat femenina
registrada en les regions de qué es tracta. És molt sig-
nificatiu el cas del Mezzogiorno italiá, on lataxad’acti-'
vítat femenina no arriba al 25%, mentre que en la regió
de Llombardia supera el 36%.

En aquest marc, Catalunya presenta una taxa
d’activitat del 58%, per dessota de les regions d’Ale-

-Disparitats molt elevados quant ais grups
d’edats extremes. Tais disparitats afaigonen molt di-
ferentment, segons les regions, el panorama del futur
mercal de treball. Evidentment, un país o regió amb
una elevada proporció de població jove veurá en els
propers anys incrementada la demanda de llocs de
treball, més intensament que aquell país on el grau
d’envelliment de la població és més notable, (vegeu el
quadre núm. 8).

En aquest marc, Catalunya presenta una població
relativament més jove que la de la mitjana de regions
europeos, així com també una de les proporcions més
baixes de població de més de 65 anys, estructura que
correspon evidentment a una regió en expansió de
mográfica, molt diferent de la majoria de regions de-
senvolupades d’Europa.1
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Quadre núm.

 _ Partícipaniñ

II8

'i'.'l!

■ M:¡
■¡'■■'iís i

Ii:íii
(1975)

Regió/CEE9
15-44 45-64

■  . I

Í'JÍ: ''
0-14 15-44 45-64

22,0
+65 0-14 +6523,0 ÍM

»
41,4CEE9

alemanya
Rin del Nord-Westfália
Baden-Württemberg
Berlín
Baviera
franqa
Illa de Franga
Sud-Oest
ly/lediterránia
ITÁLIA
Nord-Oest
Llombardia

'M
13,5 100 100 100 10021,2 42,2 21,9 14,6 92 102 100 10821,2 42,5 22,5 13,8 92 102 103 10222,3 43,5 20,9 13,3 97 105 95 9815,9 40,3 1 í'iy'V

21,3 22,6 69 97 97 16621,4 42,6 21.7 14.3 93 103 99 10622,6 42.2 20,9 14,3 98 102 95 10521.0 46.1 20.8 12,1 91 111 95 10520,2 39,2 22,8 17.7 88 95 104 13119,9 iff,’
40,1 23,0 17,0 86 97 105 12624,2 41,5 22,3 12,0 105 100 101 8920,0 40,5 24,5 15,0 87 98 112 11123.1 43,0 22.5 11.4 100 104 102 84 í/j'i

24,8 42.8Laci 22,2 10.1 108 103 101 75
PAÍSOSBAIXOS 25,6 43,9 19,8 10,7 111 106 90 79

23.9 43.7Oest 20.7 11.7 104 105 94 86
22,0Bélgica

Reg. flamenca
LUXEMBURG
REGNEUNIT
Northwest
West Midlands
South East
DINAMARCA
Hovedstads
irlanda
espanya
ratí^lunva ^

41.5 22,5 14,0 96 100 102 103
22,7 42,7 21,6 12,9 99 103 98 96
20,2 43,9 22.9 13,0 88 106 104 96 i23,4 39,4 23,3 14,0 95 106101 103
23.9 38,8 23,4 13,9 104 94 106 103
24.3 40,3 23,2 12,2 97 105106 90
22.3 39,9 23,5 96 107 10614,3 97

■  líí22,7 41,7 22.3 101 102 9813,3 98
20,8 43,0 23,0 104 105 9813,2 90
31.1 38,4 19,3 88 82135 9311.1
27,2 41,4 21.1 96 7610,3 118 100
25,6 42,3 21,9 9910,2 111 102 75

)))

PONT:

EUROSTAT. Regional Statistics. Main Regio-
nals Indicators 1970-77.
EUROSTAT. Demographic Statistics 1978.
CONSORCI D’INFORMACIÓ I DOCUMEN-
TACIÓ DE CATALUNYA. Evoiució, moviment
natura! i estructura de ia poblado a Catalunya.
Octubre 1979.
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QUADRE NÚM. 9

ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ A UEUROPA DELS DOTZE

Indicador general
d’activitat

Taxa
d'activítat

Taxa de
dependencia

1970 1978 1970 1978 1970 1978

CEE9

Alemanya

Franga

Italia

Paisos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit

Irlanda

Dinamarca

Grécia

Portugal

Espanya

42,3 42,4 66,7 65,9 1,36 1,36

44,2 42,8 69,5 65,6 1,26 1,34

42,2 42,6 67,8 67,3 1,37 1,35

38,5 1,60 1,5938,6 58,8 59,2

1,74 1,8536,5 35,1 58,3 53,8

63,0 63,8 1,52 1,4139,7 41,4

42,3 62,2 63,1 1,46 1.3740,6

45,6 47,1 72,4 74,1 1.19 1.12

65,837,9 34,7 61,7 1,64 1,88

74,9 1,0748,3 51,8 80,7 0,93

57,8 54,0 1,6937,2 34,4 1,90

40,1 42,5 64,7 1,5068,4 1,35

38,8 37,1 62,1 59,1 1,58 1,70

PONT: Labour Forcé Statistics. OCDE 1980.

en el si deis Estats membres, especialment respecte
a l’agricultura. Així, a Alemanya, mentre a certes re-

gions l’ocupació agrícola és prácticament inexistent
(Bremen 0,7%), a d’altres, com Baviera, arriba al
10%; aquesta disparitat es veuria augmentada si con-
sideréssim UAB en lloc de regions (Baixa Baviera
22%). Igualment, a Franga trobem que la població
ocupada en l’agricultura no arriba al 1 % en la regió

parisenca (Illa de Franga), mentre que al Sud-Oest
i a rOest ultrapassa el 18%. A Itália, com a últim cas
extremadament significatiu, trobarem a l’extrem opo-
sat de Llombardia (4,1%) el cas del Mezzogiorno

(25%). Aqüestes disparitats es reprodueixen amb in-
tensitat desmesurada a l’Estat Espanyol. L’any 1977,

davant d’un 2% de població ocupada en l’agricultura

a la regió de Madrid, Galicia presenta un 48,6%.
L’any 1977, el pes deis sectors quant a ocupació a

Catalunya era el següent: agricultura i pesca, 6,8%;
indústria i construcció, 51,6%; servéis, 41,6%.

Aquesta estructura ofereix divergéncies en diversos
sentits respecte a la mitjana europea. Així, Catalunya

es troba per dessota de la mitjana en agricultura  i ser-
veis, i per sobre en la indústria. Aixó sitúa Catalunya
entre les regions industriáis europeos.

Es podrien considerar com regions més homogé-
nies a Catalunya des d’aquest punt de vista Baden-

Württemberg, Nord-Oest italiá, Llombardia, Est fran

cés, Nord-Pas de Calais, West Midlands, etc. (vegeu

quadre núm. 11).

manya, Franga, Regne Unit o Dinamarca, molt sem-

blant a les regions del Nord i Centre d’ltália. Bélgica, i
Irlanda, i sensiblement per sobre deis Paisos Baixos,

o les regions del Sud d’ltália.

b. L’estructura sectorial de l’ocupació

En el marc de la CEE i a nivell deis Estats mem

bres, l’estructura de l’ocupació per sectors ha evolu-
cionat en el curs deis darrers anys, cap al model tipie
de les economies desenvolupades, caracterizat, a

grans trets, per la disminució de la importáncia relati

va de l’ocupació en l’aghcultura, i, en menor grau, en
la indústria, i per l’augment relatiu de la població ocu
pada en el sector servéis..

D’altra banda, per l’any 1978, cal assenyalar que
només Irlanda i Itália es destaquen del perfil general
comunitari, amb un pes relatiu, molt important, de la
població ocupada en l’agricultura. Així mateix, Espa
nya ofereix una estructura d’ocupació fortament dife
renciada de la mitjana de la CEE, fonamentalment
amb reférencia a agricultura i servéis. Noteu, també,

la diferent evolució d’aquesta estructura en el curs

deis darrers anys, peí que fa a la tendéncia de dismi

nució relativa de la població ocupada en la indústria

per la CEE. (Vegeu quadre núm. 10).
Ara bé, l’estructura de l’ocupació per sectors, l’any

1977, presenta unes profundes disparitats regionals
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QUADRENÚM. 10

EVOLUCIÓ DE UESTRUCTURA DE L’OCUPACIÓ
PER SECTORS D’ACTIViTAT A L’EUROPA DELS DOTZE

Agricultura tndústria Servéis

1970 1978 1970 1978 1970 1978

CEE9

Alemanya

Franga
Italia

Paísos Baixos

Bélgica
Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Grécia

Portugal

Espanya

10,6 43,18.0 39,4 46,3 52.7
8.6 6,5 48,5 45,0 42,9 48,5
13,9 9.2 39,7 37.1 46,4 53,8
20,3 15,5 39,7 38,3 40,1 46,2
7,2 6.2 38,6 32,5 54,2 61,3
4.7 3,2 43,2 36,6 52,0 60,2
8,5 5,7 46,844,6 43,1 51,2
3,2 2.7 44,8 39,6 52,0 57,8

27,1 22,2 29,9 30,9 43,1 47,0
11,5 8,7 37,8 30,2 50,7 61,0
40,8 27,3 25,0 30,7 34,2 42,0

29,9 31,3 32,7 34,8 37,4 33,9

27,2 20,2 35,6 37,3 37,2 42,5

FONT: OCDE. Labour Forcé Statistics 1980.

QUADRENÚM. 11

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS
D’ACTIVITAT EN ALGUNES REGIONS EUROPEES (1977)

Participacíó Regió/CEE9X100

Agricultura Indústría Servéis Agricultura Indústria Servéis

/ CEE9

/ ALEMANYA

I Rin del Nord-Westfália

I Baden-Württemberg

I Baviera

I FRANCA

I  Illa de Franga
I Nord-Pas de Calais

7.3 40,5 52,1 100 100 100

5.7 45,0 49,3 77 111 95

2.6 49,3 48,2 35 122 92

6.0 50,8 43,1 82 125 83
10,0 44,3 45,8 136 109 88
9.7 37,6 52,6 133 93 101
0,9 35,3 63,8 12 12287
5,8 48,5 45,7 79 120 88

46,58.0 45,5 109 115 87Est
39,512,9 47,6 176 97 91ITÁLIA

Nord-Oest

Llombardia

REGNE UNIT
WestMídlands

ESPANYA*

Catalunya*

47,08.9 44,1 122 116 85

55,2 40,74,1 55 136 78

41,5 55,52.9 40 102 107

53,2 44,62.2 30 131 86

37,0 41.7 29221,3 91 80

51,6 41.6 936.8 127 80

FOA/T: EUROSTAT. Regional Statistics. Main regio
nal indicators. 1978
BANCO DE BILBAO. La renta Nacional de

España y su distribución provincial. 1977.
NOTA: (*) Distribueió segons el nombre de llocs de

treball.
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QUADRE NÚM. 12

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS ESTATS
DE L’EUROPA DELS DOTZE EN EL PRODUCTE INTERIOR BRUT*

19761970 1973 1978

Alemanya

Franga
Italia

Paísos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Espanya
Grécia

27,3 29,4 28,6 29,4

21,420,7 22,4 21,7

14,8 13,2 12,1 12,0

4,7 5,3 5,8 6,0

3,7 3,9 4,3 4,3

0,2 0,2 0,2 0,2

14,217,9 15,2 14,2

0,6 0,6 0,5 0,6

2.3 2,5 2,6 2,6

6,1 6,95,4 6.8

1.41.5 1.4 1.4

Portugal 0,9 1.01.0 0,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

NOTA: (*) Preus i taxes de canvi corrents.
PONT: EUROSTAT.National accounts. ESA Aggre-

gates. 1960-1978.

Aquesta desigual distribució de la prodúcelo a ni-
vell d’Estats es manté en considerar la CEE-12 com

un conjunt de regions.*-
Així, (vegeu el quadre núm.13), vuit regions

concentren a 1977 el 38,4% del PIB total de la CEE-
12. Són aqüestes regions: Rin del Nord-Westfália,
Baden-Württemberg, Baviera i Baixa Saxónia a la
RFA, l illa de Franga i la Conca parisenca a Franga,
els Paísos Baixos de l’Oest i el South-East del Regne
Unit. Catalunya, amb una participació en el PIB total
d’un 1,29%, ocupa el lloc vint-i-sis entre les regions
europeos, i figura com a primera regió económica
deis Estats que formen part de la segona ampllació.
Amb participacions simHars a Catalunya es troben les
regions del Centre i Italia, Hamburg, Escocia, West
Midlands, Nord-Pas de Calais i Sjaelland a Dinamar-

2.3. Producció

La present análisi es basará en dades correspo-
nents a la producció i el seu origen per sectors d’acti-
vitat. Cal teñir en compte, en tot cas, que en treballar
amb el producto interior brut (PIB) a preus corrents les
comparacions en el temps entre les diverses unitats
territorials no sempre proporcionaran una idea exacta
de la realitat, donadas les diferentes evolucions del ni-
vell de preus a cadascun del Estats i regions.

a. Valor global de producció

La distribució de la producció total entre els dotze
Estats de la potencial Comunitat ampliada resulta
extremadament desigual, circumstáncia lógica, dona
da la gran diferéncia en potencial huma, recursos
económics i grau de desenvolupament existent entre
cadascun d’ells. (vegeu quadre núm. 12).

ca.

UAB de Brabant a la regió brussel.lesa i. per últim, estableix tres

regions per a Dinamarca encara que diferenls de les establertes
per la NUTS. Portugal es considera com una sola regió i a Grécia es
distinqeixen nou regions. Aquesta especial configuració és nomós

les dades de PIB a nivell regional de l’any 1977. (vegeu qua-

la

pera

*En l’intent d'actualitzar al máxim la informació, s'ha recorregut a

l’utilització d’estadistiques regionals que configuren la divisió terri
torial europea en regions, d’una manera lleugerament diferent a
l’explicitada en aquest trebail. Previa una reelaboració de la infor
mació, s’ha arribat a una divisió territorial, expressada en l'any II,
que considera una regió de menys per ais Paísos Baixos, assimila

dre núm. 13).
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QUADRE NÚM. 13

EL PRODUCTE INTERIOR BRUT

A LES REGIONS DE L’EUROPA DELS DOTZE (1977)

PIB/ocupat
(en dólars)

PIB/habitant
(en dólars)

PIB (en milions
de dólars)

Particípacíó en el total
delaCEE12Regions

CEE12 1.750.079 100,00 14.7425.542
CEE9 1.599.421 91,40 6.169 15.440
ALEMANYA 515.725 29,47 8.400 20.638

Schieswig-Holstein
Hamburg
Baixa Saxónia
Bremen
RindelN.Westfália
Hessen
Renánia-Palatinat
Baden-Württemberg
Baviera
Saarland

18.148
23.442
52.925
7.822

142.287
47.581
27.473
81.443
87.430
8.051
19.123

1,04 7.015
13.953
7.326
11.126
8.335
8.587
7.549
8.929
8.081
7.447
9.928

18.670
32.558
18.701
25.986
25.595
22.110
19.211
21.192
18.503
21.186
23.725

1,34
3,02
0,45
8,13
2,72
1.57
4,65
5,00
0,46

Berlín (Oest) 1,09
FRANCA 380.556 21,75 7.170 17.754

Illa de Franga
Cenca parisenca
Nord-Pas de Calais

10.394
6.921
6.525
6.957
5.690
5.702
7.008
5.998

21.976
17.711
18.446
17.904
15.011
15.193
17.775
17.439

5,93103.819
67.356
25.549
34.305
39.628
31.783
43.300
34.826

3,85
1,46

Est 1,96
Oest
Sud-Oest
Centre-Est

2,26
1,92
2,47

Medíterránía 1,99
PAÍSOSBAIXOS 106.330 6,08 7.674 22.938

Nord 15.194
17.027
53.614
20.495

9.904
6.262
8.159
6.669

33.540
20.150
23.473
21.065

0,87
Est 0,97
Oest 3,06
Sud 1,17
LUXEMBURG 0,16 20.1682.803 7.895
IRLANDA 9.175 0.52 2.874 9.156
DINAMARCA 46.315 2.64 9.103 20.986

Sjaelland
Jylland

22.954
19.600
3.761

1.31 9.836
8.473
8.357

20.568
21.729
19.899

1,12
Fyn 0,21
rfXÜA 217.272 12,41 3.848 10.720

1,84 4.938
5.129
4.118
4.748
3.924
3.662
2.518
4.229
2.507
2.478
3.021

13.557
13.582
11.985
12.428
10.657
12.435
9.340
14.081
9.723
9.816
11.520

32.185
45.569
26.462
18.842
22.699
18.604
13.375
6.576

16.315
11.956
4.689

Nord-Oest
Llombardía
Nord-Est

Emília-Romanya
Centre
Laci

Campánia
Abruzzi-Molíse

2,60
1,51
1,08
1,30
1,06
0,76
0,38
0,93Sud
0,68Sicilia

Satdenya 0,27

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 13)

PIB/habitant
en dolara

PIB(enmilions
de dolara)

Participació en el total
delaCEE12

PiB/ocupat
en dolara

Regiona

BÉLGICA 77.480 4,43 7.882 20.686

Flandes

Valónía
Brabant

2,15 8.060

6.676

9.081

22.315

19.741

24.392

37.601

19.682

20.197
1.12

1,15
REGNEUNIT 13,94 4.359 9.778243.755

North

Yorkshire Humberside

North West

East Mídlands

West Mídlands

EastAnglia
South East
South West

Galles

Escocia

12.203

19.669

27.078

15.521

21.402

6.847
83.658

17.437

11.617

22.460

5.863

0,70 3.921

4.036

4.160

4.137

4.154

3.735

4.935

4.064

4.196

4.325

3.814

9.251

9.273

9.595

9.652

9.232

8.915
11.167

10.050

10.326

10.218

10.659

1.13

1,55

0,89

1,22

0,39

4,78
1,00

0,66

1,28
Irlanda del Nord 0,34

GRECIA 22.955 2.1951,31i 6.232

Sterea Helias

Tessália

Peloponés
Macedónia

liles Jóniques
Creta

liles Egees
Trácia

Epir

11.644

1.514

2.148
4.407

0,67 2.921

2.280

2.203
2.178

2.102

1.980

1.980

1.935

1.807

9.242

6.554

5.901
6.233
4.717

5.094

6.090

4.976

5.422

0,09

0,12
0,25

368 0,02
917 0,05
804 0,05
627 0,04
526 0,03

PORTUGAL 16.272 0,93 1.664 5.116

ESPANYA 113.401 6,48 3.119 9.035

Madrid

País Base

Catalunya
Les liles

Navarra

Aragó
PaísValenciá

Astúries

Castalia la Vella

Múrela

Cañarles

Lleó

Castalia - La Mancha

Galicia

Andaiusia

Extremadura

4.049

3.921
3.784
3.648

3.355
3.204
2.984

2.983

2.928

2.487

2.448

2.394

2.374
2.310
2.186
1.787

11.102

10.793
10.055
9.178

9.096
8.731

8.541

8.341

8.197

7.865

8.181

6.350
7.110

5.486
7.696
5.685

18.541

8.505

22.634

2.313

1.701

3.833

10.660

3.470

6.556

2.336

3.379

2.756

4.003

6.611

14.130

1.973

1,06

0,49

1,29
0,13

0,10

0,22

0,61

0,20

0,37

0,13

0,19

0,16

0,23

0,38

0,81
0,11

FONT: Elaborado propia a partir de: MOLLE, W. i
VAN HASELEN, H. Nederiands Economisch

Instituí Rotterdam 1980.

“Regional disparity and assisted areas in the

European Community of tweive”. Ponéncia
desenrotilada a la VI Reunió d’Estudis Regio-

nals. Valéncia. Novembre 1980.
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b. Evolució de la producQíó global
(1970-1978)

En el maro de ¡'Europa deis Dotze, i en el curs deis
darrers anys, el panorama de l’evolucíó de la produc-
cló en termes reais (vegeu quadre núm. 14) queda
clarament definit en tres etapes:

1. Període 1970-73: La norma general mostra una

tendéncla global a Texpansió. molt més marcada en
els Estats aspirante a la segona ampliació que en els
Estats membres de la CEE-9, circumstáncia lógica
donadas les característiques de países en vies de de-
senvolupament.

2. Període 1974-1975: "'1'-^®;
ressió per a cenes economies de la CEE-9. Ate
mania Regne Unit. Luxemburg i Dinarnarca , fort

deis ritmes de creixement per ais altres Es-
fif^ de te CEE Ltelentiment del ritme de creixemen
tats de la ote. Qrécia i Espanya. malgrat
tambe es ‘ creixement superiors a la deis

Stetemem^resde laCEE, i Portugal perlasevaban-
da entra en recessio.

-5 Període 1975-78: és el camí de la recuperado
®re7p¿ la majoria deis paTsos de l'Europa deis

nñee Sois Espanya presenta una taxa anual mitjana
S^creixement inferior a la del període anterior.

taxa de creixement igual a la mitjana del país, i difereix
per tant de la tendencia de les regions europees més
industrialitzades. Tingueu en compte que el ritme de
creixement real de l’economia espanyola és dos
punts i mig superior a la mitjana de la Comunitat, i per
tant cal suposar un creixement real paral.leí de l’eco-
nomia catalana, amb i així Catalunya s’inseriria de pie
en l’evolució de les regions europees més industrialit
zades.

I

En el període 1974-75, la crisi es féu palesa amb
tota la seva virulencia arreu d’Europa, i, com ja s’ha
assenyaiat, les economies deis Estats membres de la
CEE entren en recessió o veuen disminuít fortament
el seu ritme de creixement. A nivell de l’evolució eco
nómica del propi país, es pot observar, en els casos
en qué es disposa d’informació estadística, que en
general els ritmes de creixement de les regions més
industrialitzades es sitúa per dessota de la mitjana
deis Estats, excepció teta de Rin del Nord-Westfália, i

en canvi a les regions més subdesenvolupades, ca-
racteritzades per una més gran participació relativa
del sector agrícola, els ritmes de creixement se sitúen
per sobre de la mitjana deis respectius paísos: signifi-
cativament el Mezzogiorno italiá creix aproximada-
ment tres punts per sobre (en termes monetaris) de
les regions industrialitzades del Nord d’ltália. Igual-
ment el South West del Regne Unit creix sis punts per
sobre del South East, la regió més important del Reg
ne Unit.

D’altra banda, cal assenyalar que la crisi es mani
festó amb molta importáncia a les ciutats-regió,  o en
aquelles regions en qué, com aqüestes, el sector ser
véis té un pes relativament molt important (més del
55% de l’ocupació total).

Peí que fa a Catalunya, cal assenyalar que el crei
xement del PIB es manté en l’época de crisi lleugera-
ment per sobre de la mitjana espanyola. En aquest
cas, també, i donada la superior taxa de creixement
del PIB a Espanya, respecte el conjunt europeu, s’ha
de concloure que si bé la crisi es fa clarament palesa
l’economia catalana continua creixent a ritmes supe
riors a la resta de regions de la Comunitat.

1

I

En aquest marc global del conjunt deis Estats
membres, cal inserir l’evolució de la producció a nivell
regional. Malauradament, el material estadístic del
aué es disposa és incomplet i heterogeni, amb el qual
només s’han pogut elaborar xifres fins a l’any 1975

ZJ^eu quadre núm. 15), i sempre referit a faxes de
erS^ement global sense díterencíació entre compo-
neñneal i rnonetária. Malgrat aqüestes crcumsteiv

casos on es disposi de material estadístic

Sentt p^rl comparar |■evoluol6 de tes regions
fundó de la deis Estats on pertanyen.

el període 1970-73, época de creixement
*● . .t a tnt Eurooa no s’observen, en general, dis-

^ sostingut a tot Eu industrialit-
crepanc.es significati^s^^^^^^
zades Nord-Westfália i el Nord-
país. ® que les regions amb predomini
Oest Italia, ^ per sectors, del sector ser-
absolut. segons l^o^^P^^ ^^,3 respectius
veiscreixe P circumstáncies: Hamburg, Ber-
paisos. En aqueste ,.^33^ Laci,
lín, Mediterránia, reaió brussel.lesa.

creixement més lent que peí global deis pa'sos, es
cas del Sud-Oest de Franga, Campánia i Sardenya a
itálla, amb l'excepció clara del Sud d’ltália.

Catalunya, inserida dins la dinámica de fort creixe-
nienldó i'eGonQmia de i’Estat espanyol, presenta una

en
Així, en

c. Producte interior brut per persona ocupa¬
da

El producte interior brut per persona ocupada ens
expressa la productivitat aparent del treball, és  a dir,
el resultat de la seva combinado amb un capital i tec
nología determinats per a cada lloc de treball.

Evidentment, el diferent grau de desenvolupa-
ment deis diversos Estats de l’Europa deis Dotze
determinará diférencies ostensibles en el nivell de
productivitat aparent.

Així, si bé dins Tactual Comunitat aqüestes dife-
réncies són ja prou marcadas, la productivitat a Dina
marca és més del doble que a Irlanda, a nivell de

2©
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QUADRENÚM.14

EL CREIXEMENT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT
AUEUROPADELS DOTZE(1970-1978)

Mitjana1970-73 Mitjana1974-75 Mitjana1976-78

Total Real Preus Total Real Preus Total Real Preus

CEE9

Alemanya

Franga
Italia

Países Baixos

Bélgica
Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Grécia

Portugal
Espanya

7.4 13,2 13,011.9 4.5 0,1 13,1 3,3 9.7

10,4 3.9 6.5 6,2 -0.6 6,8 7.5 3.7 3.8

6.6 13,9 1.7 12,2 13,3 3.9 9.412,2 5.6

4.0 8.4 18,2 0.2 18,0 20,2 3,5 16,712,4

13,3 4.5 8.8 11,5 1.3 10,2 10,3 3,5 6,8

13,7 9.3 2.9 6.411,3 5,1 1.3 12.46.2
6,7 5.3 6.4 -2.4 8,8 9.2 3.0 6.212,0

4.4 8,0 19,9 -1.2 2,712,4 21,1 15,5 12,8

4.5 13,2 17,1 2.9 14,2 19,5 4.417.7 15.1

8.9 11.4 12,2 3,313,3 4.4 -0.7 12,1 8,9

17,7 18,917.0 7.8 9.2 1,1 16,6 5,3 13,6

27,3* 6.1* 21,2*15,8 8.4 7.4 16,0 -1.6 17.6

16,4 6.9 9,5 20,0 3,4 16,6 22,8 2.7 20,1

NOTA: (*) Mitjana corresponent al período 1976-77.

FONT: EUROSTAT. National Accounts. ESA-Agre-
gates. 1960-78.

A nivell de les reglons comunitáries, Catalunya es
troba per dessota de totes les regions d’Alemanya,
Franga, Paísos Baixos, Bélgica, Dinamarca i del Nord
i Centre d’ltália. En canvi, supera lleugerament la mit
jana del Regne Unit i de les regions del Mezzogiorno
italiá.

l’Europa deis Dotze aquesta relació entre Dinamarca
i Portugal arriba a quatre vegades.

Ara bé, tais disparitats no es donen només entre
els diferente paísos, sino també a l’interior mateix de
cada país, i per descomptat en major grau en consi
derar la Comunitat ampliada com un conjunt de re
gions, com a conseqüéncia lógica de l’efecte multipli
cador de les disparitats internes sobre les disparitats
a nivell d’Estats. (Vegeu quadre núm. 13 i mapa núm. 2)

Respecte ais desequiiibris interns, cal assenyalar,
que Espanya i Grécia, junt amb Alemanya i els Paísos
Baixos, són els Estats amb disparitats més elevades:
la regió de Madrid, amb un PIB per persona ocupada
de 11.102 $, dobla el valor atribuít a Extremadura. En
l’extrem oposat, Dinamarca ofereix les disparitats mí
nimas. (Vegeu quadre núm. 16).

Quant a l’Europa de les regions, es fa palés un
augment molt importantd’aquestes disparitats. Així el
Nord deis Paísos Baixos, amb un valor del PIB per
persona ocupada de 33.540 $, té una productivitat de
treball més de set vegades superior a la de la regió de
les liles del Mar Jónic.

En aquest context, Catalunya, amb un PIB per
persona ocupada de 10.055 $, es sitúa sensiblement
per sota de la mitjana de la Comunitat actual (65,12%
del seu valor) i, així mateix, de la mitjana de l’Europa
deis Dotze (68,20% del seu valor).

d. Producte interior brut per habitant

Es pot considerar el producte interior brut per ha
bitant com un indicador de renda i nivell de vida. De
fet, és la resultant del producte interior brut per perso-

’ocupada i la taxa d’ocupació de la poblado.
Des d’aquest punt de vista, i en el marc habitual de

les disparitats entre Estats o regions, es trobará que
aqüestes són més accentuades que en el cas de la
productivitat aparent en la mesura que les taxes
d’ocupació. dependents de les taxes d’activitat i deso-
cupació. són elevades en les regions d’ait nivell de
productivitat aparent (vegeu quadre núm. 13 i mapa

"^"Efectivament, i a nivell deis Estats de l’Europa
deis Dotze, s’observa que el producte per habitant a
Dinamarca és cinc vegades i mitja el de Portugal, rela-
dó sensiblement superior a l’esmentada peí producte

per persona ocupada, (vegeu quadre núm. 17).

na
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QUADRE NÚM. 15

TAXES DE CREIXEMENT REGIONAL DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT
A LES REGIONS DE LA CEEI ESPANTA (1970 -1975)

Regions Mítjana1970-73 Mitjana 1974 ● 75
ALEMANYA 10,4 6.2

Schieswig-Holstein
Hamburg
BaixaSaxónia
Bramen
Rin del Nord-Westfália
Hessen
Renánia-Palatlnat
Baden-Württemberg
Baviera
Saariand

7.611.3
8.2 5.1

13,0 8,7
4,010,9

9.8 6.6
6.110.7
6,212,0
4.611.4
5,811.4
9,511,5

Berlín (Oest) 9,0 6.4
FRANQA 12,2 13,9

llladeFranga
Cenca parisenca
Nord-Pas de Calais

12,4
12.5
12,4

Est 12,8
Oest
Sud-Oest
Centre-Est
Medíterránía

13,9
11,7
13,4
11,4

PAISOSBAIXOS 13,2*13,3
Nord 16,3 19,1*

10,3*
12,6*
19,9*
12,8*

Est 14,0
Oest 12,6
Sud-Oest 16,0
Sud 14.1
LUXEMBURG 12,0 6.4
IRLANDA 17,7 17,1
DINAMARCA 13,3 11,4
Hovedstadsregionen
OstforStorebaeIt
Vest for Storebaeit

11,7 9.9

13,9 12,9
15,4 11.8

ITÁLIA 12,4 18,2
Nord-Oest 11.5 17,3

Llombardía
Nord-Est

Emília-Romanya
Centre

17.112.7
13.7 18,7

19,613,6
17,912.1
17,211.4Lací
18,012,0Campánia

Abruzzi-Mollse
Sud
Sicilia
Sardenya
BÉLGICA

21.113,4
20,914,1
19,113,4

11.3 19,5
17,4*11.3

Flandes
Valónia
Brabant

17,7*
18,0*
15,4*

12,2
11.0
10,7

(Continua)



(Continuació quadre núm. 15)

Regions Mitjana1970-73 Mitjana1974-75
REGNEUNIT 12.4 19,9
North
Yorkshire-Humberside
North West
EastMidlands
West Midlands
EastAnglía
South East
South West
Gal.les
Escocia
Irlanda del Nord

15,3
12,0
12,8
10,3
11.8 19,2
13,6 17.9
12,2 17,0
13,6 23,4
13,1 17,7
13,0 19,8
13,1 19,1

ESPANYA 18,8* 20,5
Andalusia

Aragó
Astúries
Les liles
Canáries
Cantábria
Castella-La Mancha
Castella-Lleó

Catalunya
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
País Base-Navarra
País Valencia

Rioja

19,0*
17,5*
18,3*
21,8*
20,5*
13,0*
19,8*
14,0*
18,8*
15,2*
18,1*
19,1*
21.5*
19,1*
23,8*
17,6*

19,9
18,6
18,9
8.5
13,9
18.7
17,5
19,5
20,9
15,9
22,1
25,1
21,4
21,6
20,2
19,1

NOTA (*): Mitjana del període 1971 -73

FONT: EUROSTAT. Regional Statistics. Main regio
nal indicators 1970-77.
BANCO de BILBAO. La Renta Nacional de

España y su distribución provincial.

definides, i el tercer lloc entre les regions deispees
paísos de la segona ampliado.

Com a regions més homogénies a Catalunya des
d’aquest punt de vista es poden assenyalar el Laci i el
Centre a Itália, Irlanda del Nord, East Anglia i el Nord
al Regne Unit. La resta de regions comunitáries,
excepció teta d’alguna regió italiana, supera aquesta
xifra i per contra totes les regions de Grécia, Portugal
i Espanya, excepció teta de Madrid i País Base, que
den per sota.

En l’ordre de les dísparitats internes deis diferents
Estats, Espanya i Itália apareixen com els paísos que
presenten el més alt grau de desequilibri en la distri-
bucló de la renda: per un PIB per habitant de 4.049 $ a
la regió de Madrid, Extremadura, a l’extrem oposat,
presenta un valor de 1.787 $. Igualment, el cas d’ltá-
lia, Llombardia dobla el valor de Sicilia (5.129  $ i 2.478
$).

En el si de l’Europa deis Dotze, les disparitats que
den encara més accentuades. Davant deis 13.953 $

per habitant a Hamburg, Portugal, considerat ara com
a única regió de TEstat, presenta un valor de 1.664 $
per habitant.

En aquest context, el valor del PIB per habitant a
Catalunya és de 3.784 $ (61,3% de la mitjana de la
CEE I 68,3% de la mitjana de l’Europa deis Dotze).
Ocupa el lloc quaranta-nou entre les 79 regions euro-

Estructura sectorial de la produccióe

L’evolució de l’estructura productiva per sectors

deis paísos de l’Europa deis Dotze en els darrers
presenta unes tendéncles generáis claramentanys

marcades.
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QUADRENÚM. 16

ANÁLISI DE DISPARITATS REGIONALS:
EL PRODUCTE INTERIOR BRUT PER PERSONA OCUPADA (1977)

(endólars)

PIB/ocupat
máxim regional

PIB/ocupat
mínim regional

PIB/ocupat
mitjanade

l’Estat

Nombre de

regions

Coeficient

de variado
(1):(2)

(2)(1)

CEE9

CEE12

Alemanya

Franga
Italia

, PaTsos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Grécía

Portugal

I Espariya

53 33.540

33.540

32.558

21.976

13.582

33.540

24.392

8.915

4.717

18.503

15.011

9.340

21.065

19.741

15.440

14.742

20.638

17.754

10.720

22.938

20.686

20.168

9.778

9.156

20.986

6.232

5.116

9.035

3,76 0,37
79 '7,11 0,50
11 1,76 0,20
8 1,46 0,12
11 1,45 0,14
4 1,59 0,25
3 1,24 0,11
1

11 11.167 8.915 1,25 0,07
1

3 21.729

9.242

19.899

4.717
1,09 0,04

9 1,96 0,23
1

16 11.102 5.486 2,02 0,20

PONT: Elaborado propia a partir del quadre núm. 13.

En tots els países es dona una pérdua d’importán-
c/a relativa del valor de la producció originada en el
sector agrícola, juntament amb un augment del valor
relatiu de la producció originada en el sector servéis, a

excepció teta d’ltália per aquest darrer cas.
Quant al valor de la producció originat peí sector

inH,j<;trial cal assenyalar les pérdues d’importáncia
inousinc*, parsos, excepció teta d’ltália, Es-relativa en

-Pel que fa referéncia a la indústria, trobem en
aquesta situació només tres paísos, Alemanya, Itália i
Luxemburg.

-Per últim, i respecte al sector servéis. Bélgica,
els Paísos Baixos, Dinamarca i Regne Unit presenten
una proporció molt superior a la mitjana de la CEE.

oanva i Grécia. .
Fn aeneral aqüestes tendencies es corresponen

a les esmentades per l'estructura sectorial de l’ocupa-
●  w^pnsmenvs cal assenyalar que, en el cas

guany relatlu del sector industrial en valor
d Italia, ei gu ' gpyat d’una perdua relativa de
de prodúcelo ac^n g, p,g,g¡x ,en,pg
poblacio ocup i’augment relatiu de la po-
que a Portugal, i a ^ ¡ ¡ gg correspon amb la

valor de la P''°‘^“ffV°g.„gsta evolució presenta unes

deis Dotze:

Ara bé, aqüestes disparitats, fonamentalment,
respecte ais sectors agrícola i industrial, en el marc
regional es veuen més accentuades per les diferents
estructures productives de les regions de la Comuni-
tat (vegeu quadre núm. 19). Mentre a Extremadura el
valor de la producció agrícola representa el 26,3% del
total regional, aquest percentatge per exemple a la re
gió del North West al Regne Unit només arriba al
0,9%.

En el mateix sentit, i peí que fa al sector industrial a
l’extrem oposat a la regió del Nord deis Paísos Bai
xos, amb un valor de la producció industrial del 56,3%
"del total, trobem les liles Canárles, on l’esmentada
proporció és del 23%. (Les regions comunitáries amb
el mínim percentatge són el Laci 25% i la brussel.le
sa 22,9%).

Catalunya, en aquest marc, se sitúa entre les re
gions industrialitzades europeos, amb estructures de
la producció molt similars a les regions de Rin del

-Irianda. Itália, Grecia,
1977, efereixen una paráeipació de a^cultura sen
slblement superior a la mitjana de la Comunitat en
áquést período.
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MAPANÚM.2
DiSPERSIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRÜT PER PERSONA OCUPADA A LA CEE (1977)
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QUADRENÚM. 17

ANÁLISI DE DISPARiTATS REGIONALS:

EL PRODUCTE INTERIOR BRUT PER HABITANT (1977)
(en dólars)

PIB/habitant
máxim regional

PIB/habítant
mínim regional

PIB/habitant
mitjanade
l’Estat

Nombre de

regions

Coefícient

devariació
(1):(2)

(1) (2)

CEE9

CEE12

Alemanya

Franga
Italia

Bélgica
PaTsos Baixos

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Grécia

Portugal

Espanya

53 13.953

13.953

13.953

10.394

5.129

9.081

9.904

2.478

1.664

7.015

5.702

2.478

6.676

6.262

6.169

5.542

8.400

7.170

3.848

7.882

7.674

7.895

4.359

2.874

9.103

2.195

1.664

3.119

5,63 0,40
79 8,39 0,54
11 1,99 0,23
8 1,82 0,22
11 2,07 0,27
3 1,36 0,15
4 1,58 0,21
1

11 4.935 3.735 0,081,32
1

3 9.836

2.921

8.357

1.807
1,18 0,09

9 1,62 0,15
1

16 2,27 0,234.049 1.787

PONT: Baboració propia, a partir dei quadre núm. 13

Nord-Westfália, Renánía-Palatinat i Baden-Württem-

berg a Alemanya, Nord-Pas de Calais i Est a Franga,
Llombardia I Piemont a Itália, i East Midlands, North i
Yorkshire-Humberside al Regne Unit.

berg. Particularment, tant aquesta última, integrada
per les UAB de Sttutgart, Karisruhe, Friburg i Tübin-
gen, com Rin del Nord-Westfália, integrada per les
UAB de Düsseldorf, Colonia, Münster, Detmoid i
Arnsberg, serien per llur carácter de regions eminent-
ment industrialitzades i per llur extensió les més equi
parables a Catalunya. En can vi, com a fet diferencial,
a excepció del ja esmentat de nivell de renda i produc-
tivitat, presenta, d’una banda, una molí importantcon-
centració de poblado, i d’altra, una estructura d’edats
determinada per un grau superior d’envelliment de la
població i acompanyada per un marcat declivi de la
poblado.

2.4 Regions més homogéntesambCatatunya

A oarlir deis criferis generáis utilitzats, si bé és difí

cil determinar les regions que per les seves caracte-

rfefiquL demográfiques, d’activifat de la pobtecio ,
pr^uccló són més semblants a Catalunya, es poden
eXure algunes concluslons, encara que val a d,
aí^Zcisfrepaísanlvelldedemograflaiproductivitat

I  ro a wnitps amb les regions poc desenvolu-
s  ,¿e„ canvl a nivell de l'estructura
'“.í -^rlDSoació és comparable a les princi-

SrStons industrialitzades d’Europa (vegeu qua-
dre núm. 20).

Franga; Els valors del producte per habitant i per
persona ocupada a Catalunya representen, respecti-
vament, el 52,8% i el 56,6% del valor de la mitjana de
Franga. No obstant aqüestes diferéncies, podem con
figurar com a regions més homogénies a Catalunya el
Nord-Pas de Calais i l’Est (AIsácia, Lorena, Franc
Comtat). Efectivament, hi ha forta similitud peí que fa
referénda a les estructures de producció, de l’ocupa-
dó i d’edats de la poblado. En canvi, presenten unes
entitats territorials i demográfiques forga diferencia-
des de la catalana, ultra el menor ritme de creixement
de la població, provocat en part per saldos migratoris
negatius.

.. Mflinrat les fofles diferéncies quant a

nivell rienda per habitant i

cLToya^mpr^íS^^"' 45.1 % ¡ el
48,7% de la mitjana Alemanya), apareixen com a mes
simllars a Catalunya, tant per l’estructura de la pro-
dUGdó com de l'ocupadó, les regions del Rm del
Nófd-We^álía, Renánia-Palatinat i Baden-Wurttem-
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QUADRENÚM. 18

EVOLUCIÓ DE UESTRUCTURA

DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT PER SECTORS (1970 > 1977)

Agricultura Industria Serváis

1970 1977 1970 1977 1970 1977

CEE9

Alemanya

Franga
Itália

Paísos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda*

Dinamarca*

Grécia*

Portugal*

Espanya*

4,2 43,0 53,7

47,2 43,9 51,13,8 2,8 52,3

41,1 39,5 53,6***
5,3 44,16,3

49,3 47,944,87,3 40,510,3
39,2 51,8 57,342,06,2 4,7

53,0 58,239,042,52.44,4
39,5 52,645,455,63,24,9
52,5 57,140,544,42.43,1
47,0 47,834,635,217,717,8
52,0 62,631,040,16.47.9

51.851,531,428,220,3 16,8
42,638,742,944,014,517,3
53,251.237,635,59.213,3

NOTA: (*)AI cost deis factors
(**)La suma deis tres sectors no es sempre
igual a 100. La diferencia representa la Taxa
de Valor Afegit deduíble de les compres de
béns de capital
(***) Xifres de 1973

PONT: EUROSTAT. Statistiques de base: 1971-
1980

gions amb una concentració de poblado superior a la
de Catalunya, amb una poblado en declivi (excepdó
feta d’East Midlands), degut a taxes de mortalitat su-

periors a les de natalitat (poblado relativament en
vellida) i saldos migratoris negatius. L’extensió
d’aquestes regions no arriba a la meitat de la de Cata
lunya.

Itália: El Nord-Oest d’ltália, (Piemont, Ligúria, Valí
d’Aosta) i Llombardia, apareixen com les regions més
semblants a Catalunya. Ambdues, amb una estructu
ra productiva i de l’ocupació semblant a la de Cata
lunya, presenten nivells de renda i productivitat lleu-
gerament superiors ais catalans. D’altra banda, amb
una poblado relativament més envellida, especial-
ment el Nord-Oest, i un ritme de creixement de la po
blado una mica més lent, manifesten una tendéncia
paral.lela a Catalunya respecte ais moviments migra
toris. Cal assenyalar, especialment, la semblanga de
l’entitat territorial i demográfica del Nord-Oest amb
Catalunya.

Regne Unit: Si bé cal fer notar que el conjunt de
regions del Regne Unit, tant peí que fa referéncia al ni-
vell de renda per habitant com peí que respecte,  a pro
ductivitat pot assimilar-se perfectament ais nivells de
Catalunya, específicament i per raons vinculadas fo-
namentalment a l’estructura de l’origen del producte

podem assenyalar com a regions més semblants a
Catalunya la de Yorkshire-Humberside, North i East
Midlands. En tot cas, cal teñir en compte que són re-

Altres Estats: En la resta deis Estats de la CEE

(Paísos Baixos, Bélgica, Luxemburg, Dinamarca i Ir
landa) no es considera cap regió amb un grau d’ho-
mogeneítat suficient respecte a Catalunya.

3. Els problemes reglonals de la Comunítat.
La política regional deis Estats membres

3.1. Els problemes reglonals i de la política

regional dins la Comunitat

Els desequilibris regionals existents a cada un
deis Estats membres es veuen agreujats quan els ob-
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QUADRENÚM. 19

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓ
A LES REGIONS DE LA CEEI ESPANTA (1976)

% Regió/País Agricultura Industria Servéis

ALEMANYA 100,0 2.7 46,1 51,2

Schleswlng-Holstein
Hamburg
Baixa Saxónía
Bramen
Rin del N.-Westfália
Hessen
Renánia-Palatinat
Baden-Württemberg
Baviera
Saarland

3,5 6,9 36,4 56,7 !
4,6 0,6 36,6 62,8

10,2 5,8 43,2 51,0
1.5 1.3 42,4 56,3

28,0 1.6 48,5 49,9
9.3 1.8 40,2 58,0
5,4 49,93,4 46,7

46,0
50,6
49,6

51,615,6 2.4
45,416,7 4,0

0.8 49,61.6
Berlín (Oest) 3,7 0,2 47,1 52,7
FRANCA 100,0 40,1 54,85.1

Illa de Franca
Cenca parísenca
Nord-Pas de Calais

27,2 0.5 36,5 63,0
17,4 8.1 44,1 47.8
6,7 4,2 49,7 46,1

Est 49,7 46,19,0 4,2
Oest
Sud-Oest
Centre-Est
Mediterránia
PAISOS BAIXOS

35,4 53,8
54,9
50,7
62,0

10,4 10,8
35,79.48,5
45,111.4 4.2

9.1 6,7 31,3
100,0 4,9 37,9 57,2

13,2Nord 7,3 56,3 36,4
16,1 6,8 34,9Est 58,1
48,0 3,5 30,8 65,7Oest
2,5 12,2 43,844,0Sud-Oest

19,4 52,14.5 43,4Sud
100,0 2,6 38,6 58,8LUXEMBURG

34,9 49,2100,0 15,9IRLANDA
6.4 30,6 63,0100,0niNAMARCA _

Hovedstadsregionen
OstforStorebaeIt
VestforStorebaeIt
ITALIA "IZ

28,7 70,540,0 0,7
12,0 31,4 56,610,1

49,9 10,1 32,0 58,0
100,0 7,7 40,5 51,8

48,015,3 4.4 47,6
Nord-Oest
ilombardia
Nord-Est
Emílía-Romanya
Centre
Lací
Campánia
Abruzzí-Mollse

52,6 44.03.421,2
41,1 50,6

46,8
8,312,3

41.311.98.7
40,7 52,27,110,4
25,0 70,14,98.9
30,4 57.3

50,6
53,9

12,36,2
34,614,82,0
32,313,87.2
26,8 60.013,25.7Sud
33,2 57,89.0Sicilia 2.1
38.8 57,93.3100.0

BELGICA 42,0 54,13.956,2
'  Fláñdes

I VaidJiia
li Regiéibrusselleaa

41.5 54,44.027.7
22,9 77,10.016,1

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 19)

% Regió/País IndústríaAgricultura Serváis

REGNEUNIT 100,0 2.1 40,8 47.1

North

Yorkshire-Humberside
Northwest
East Midlands
West Midlands

EastAnglia
South East
Southwest

Galles

Escocía
Irlanda del Nord

5.2 2.1 48,6 49,3
2.4 47.2 50,47,9

11,3 0.9 44,8 54,3
2.9 48,3 48,86.2
1.6 50,8 47,68,8

35,5 57,42,9 7.1
33,8 1,0 32,8 66,2

3.6 35,66,9 60,8
4.6 3,1 42,9 54,0
9,2 3.4 43,9 52,6
2.2 4.7 40,0 55,3

ESPANYA* 100,0 9.7 39,1 51,2

Andalusia

Aragó
Astúries
Les liles

Canáries
Cantábria

Castella-La Mancha
Castella-Lleó

Catalunya
Extremadura
Galicia
Madrid
Múrcia
País Base-Navarra
País Valencia

Rioja

12,5 16,2 32,6 51,2
3.3 14,8 38,1 47,1
3.2 8.2 52,9 38,9
2.0 5.9 25.7 68,4

2.8 23,09.4 67,6
1.4 11.2 44,4 44,4
3.6 24,5 35,0 40,5
6.1 21,6 31,7 46,7

20,2 3,9 48,0 48,1
1.8 24,7 50,026,3

34,3 47,95,6 17,8
15,8 0.9 32,5 66,6

39,32,1 12,7 48,0
9,3 5,7 53,3 41,0
9,6 9,1 38,4 50,5
0,7 19,4 35,4 45,2

NOTA; (*) Xifres de l’any 1975

PONT: EUROSTAT. Statistique de Base 1971-80.
BANCO DE BILBAO. La Renta Nacional de

España y su distribución provincial. ,

desenvolupament relatiu, derivadas d’estructures
més o menys basades en Tagricultura, amb més o

menys subocupació o emigració. Així, moltes vega-
des, els problemes regionals provenen d’estructures
industriáis obsoletes, decadente dins la divisió inter
nacional del treball (com la minería del carbó, la side

rurgia, la construcció naval o el téxtil). En aquests ca
sos, la política regional passa per ajuts i projectes de
reconversió industrial i de reciclatge de la má d’obra.

Els dos problemes esmentats són, sens dubte, els
més importants en el si de la Comunitat des de la

perspectiva territorial. Ara bé, cal no oblidar altres si-
tuacions que poden suposar, també, un obstacle per
a l’harmonització de les polítiques comunitáries  i per a

la perspectiva de la unió económica. En aquest sentit,
cal teñir en compte els problemes específics derivats

de la situació geográfica (des del carácter de regió
fronterera fins a la insularitat) i també els provocáis

excessius graus de concentració humana i eco-per

servem des de la perspectiva de la Comunitat en el
seu conjunt. La segona ampliació aguditzará encara
més aquests desequilíbrís ja que els tres páísos,

Grécia, Portugal i Espanya tenen unes estructures

espaciáis notablement desiguals, amb una série de
regíons de nivell de desenvolupament económic per
dessota, fins i tot, de les regions més pobres de Tac
tual Comunitat.

Per il.lustrar aixó, podem posar Texemple de les
dísparitats regionals peí que fa a la renda per habítant.
A Tactual Comunitat, aquesta disparitat am'ba a ésser
d’u a cinc, entre les regions més pobres (Calábria, Do-

negal), i les més riques (Hamburg, Illa de Frange, re
gió brussel.lesa). Dones bé, aquesta disparitat arriba
rá a ésser d’u a quínze, quan es produeixí Tadhesió

deis tres paísos mediterranis aspirante (sobretot per
la pobresa de les regions del Sud portugués).

Ara bé, els problemes regionals europeus no que
den limítate a situacions de desenvolupament o sub¬
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socials, polítiques i electorals de gran abast. I cai dir
que la Iluita deis organismes comunitaris per trencar
aquesta resistencia ha resultat fins ara, prácticament,
infructuosa. Sense perjudici del que direm més enda-
vant, la política regional comunitaria está completa-
ment subordinada i implémentada ais programes
estatals de desenvolupament i equilibri regionals. I
són els Estats els que tenen el poder de decisió en
aquest camp, malgrat les declaracions de bona volun-
tat i els intents de cedir una certa sobirania en aquest
sentit. L’análisi del reglament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional confirmará plenament
aquests punts.

A més a més, s’ha donat la circumstáncia que el

plantejament d’una política regional comunitária en
certs casos ha estat previ a l’adopció de polítiques
d'aquest tipus en algún deis Estats membres. I com
que la política regional europea ha nascut amb la fo-
namental limitació derivada de la seva subordinació a
les efectuadas peis Estats, aquests, a vegades, han

hagut fins i tot d’improvisar les seves propias políti
ques regionals per no desaprofitar els fons financers
proporcionats peis pressupostos comunitaria desti-
nats a tal fi. Un fet que caldrá també teñir en compte,
tant a nivell espanyol com catalá.

nómica, amb l’efecte correlatiu de grans déficits en in-
frastructura i greus atemptats contra la qualitat de la
vida.

Tots aquests problemes existents dins l’ámbit co-
munitari s’a precien óbviament en major o menor
escala dins cada Estat membre i molts d’ells porten a
l’endegament de polítiques regionals en el seu interior
a base, principalment, de dos tipus de mesures:

a) Els estímuis de carácter financer i/o fiscal;

b) Les inversions publiques en infrastructura

Ara bé, malgrat aqüestes iniciatives de carácter
estatal, hi ha una série de raons que justifiquen
l’adopció d’una política regional amb perspectiva co
munitária. Així, tot partint del principi que la política re
gional comunitária no pot substituir, almenys en un
termini previsible, les polítiques regionals estatals,
podríem enumerar algunas d’aquestes raons;

1) Els desequilibris són més profunds a nivell co-
munítarí que a nivell estatal.

2) Els desequilibris existents accentuen les dife-
réncies entre les taixes d’inflació deis diferents
paTsos, obstaculitzant l’articulació de polítiques
monetáries comunes.

3) La necessitat de coordinar les accions regio
nals en regions frontereres.

4) La conveniéncia d’alleugerir les repercussions
regionals de les decisions preses a nivell europeu,
tot obviant problemes polítics.

5) Els desequilibris existents afecten més la capa-
citat económica i financera deis países que nor-
malment tenen menys capacitat en aquest sentit.

6) Finalment, les motivacions polítiques derivades
de la necessitat de consolidar la Comunitat, so-
bretot en moments de crisi.

3.2. Les polítiques regionals deis Estats membres

Com acabem de dir, per a alguns países, l’obliga-
ció d’establir programes de desenvolupament regio
nal, resultant de la disposició creadora del Fons Euro-
peú de Desenvolupament Regional (FEDER), és a
l’origen deis seus treballs de programació regional,
segons resquema comú elaborat peí Comité de Políti
ca Regional. . ^ ^

Les polítiques regionals adoptados per cada un
deis Estats membres han perseguit objectius diver
sos en el marc deis programes de desenvolupament
regional elaborats que cal revisar.

Bélgica: La documentació tramesa a la Comissió
comprén dues parts completament diferenciades. de
rivades de l’existéncia de dues comunitats ben defini
dos. És a dir, hi ha un programa per a Flandes i un al-
tre per a Valónia.

Peí que fa a Flandes, els elements que justifiquen
accions d’ajut regional en les zones de desenvolupa
ment són diversos. Cal esmentar relevada taxa
d’atur el pes de sectors en decadéncia com, per
exemple el téxtil i la confecció, la dependéncia exte
rior conjiintament amb una reducció de les inversions
estrangeres, i finalment problemes derivats del medi
ambient i l’ordenació del territori.

Els objectius assenyalats per les autoritats bel-
ques per a Flandes, se centren en l’increment de
rocupació i la reabsorció de l’atur que es posen en
funció de processos de reestructuració industrial  i de

En definitiva, la concepció d’unió económica com
porta la necessitat d’arribar a nivells d’homogeneítza-
ció importants que permetin l'adopció de polítiques
económiques a nivell comunitari i que no entrin en
contradicció amb els interessos de cada Estat mem
bre, fins al punt de fer-los compatibles i susceptibles
de coordinació. Ünicament en aquest marc es podran
reduir eficagment els desequilibris existents i preveu-
re els que es puguin produir en el futur.

És evident que la principal dificultat a l’hora de po
der articular una política regional efectiva a nivell
comunitari cal buscar-la en la resisténcia deis Estats

membres a perdre el control polític sobre un tema tan
important i amb unes conseqüéncies económiques

37



programes d’acció regional i un d’específic per a la
ciutat de Berlín (Oest). Igual que en el cas danés, les
regions de promoció económica assenyalades peí
programa no coincideixen amb les regions definidles
peis Organismes comunitaris.

D’altra banda, la justificació deis diferents subpro
grames és molt variada. Així els ajuts van encaminats
a finalitats molt diverses segons les regions:

- Augmentar els nivells d’indusirialització, base
d’inversions en infrastructura.

reforgament del sector tercian. Els plans de reestruc-
turació s’han elaborat per a la siderurgia i per al téxtil i
confecció. Les accions contra l’atur es basen en un

suport a les petites i mitjanes empreses i en l’endega-
ment de grans obres d’infrastructures publiques, so-
bretot en el camp deis transports i les comunicacions.
També cal esmentar les accions de les Societats de
Desenvolupament Regional, tot i que el yolum deis
crédits qué disposen és relativament reduít.

Pera Valónia, la necessitat d’accions regionals es
donada per:

- Disminuir el grau de monoestructura industrial,
per la via de la reconversió.a) El predomini excessiu de la siderúrgia, que no

s ha adaptat en la mesura necessária i amb un ni-
vell d’inversions insuficient.

- Alleugerir els efectes derivats del carácter fron-
terer o periféric de la regió.b) La dispersió en la producció de mercaderies in-

termédies i

c) La torta dependéncia exterior peí que fa a les
primores matéries.

- Racionalitzar la xarxa de comunicacions.

- Compensar els entrebancs provocats per l’exis-
téncia d’instal.lacíons militars i la permanéncia de
gran nombre de soldats aliats.

Evidentment, els objectius marcats per Valónia

queden fixats per la necessitat de reestructurar el sec
tor siderúrgic i augmentar la productivitat de tot el sec
tor industrial, principalment, en el téxtil. Algunes de
les mesures en aquest sentit són la de fomentar els

projectes públics per a infrastructures i economies ex
ternes, i també, óbviament, la deis ajuts de carácter fi-
nancer.

Tant per a Flandes com per a Valónia, els Plans
Regionals són sotmesos ais Consells Regionals res-
pectius, juntament amb els organismes especialitzats
de l’Estat belga. Posteriormentsón presentats al Par-
lament per a la seva adopció.

- Compensar les “regions desafavorides per la
natura”, ja siguí per qüestions topográfiques o cli-
mátiques.

Addicionalment, cal fer notar que dins les regions
de promoció económica poden coexistir problemes
d’aquest tipus que poden afectar molt desigualment
espais determínate de cadascuna d’elles. És a dir, per
ais plans de desenvolupament regional, no és obsta-
ele l’existéncia de desequilibris intraregionals,  i els
ajuts tenen una consideració unitária per a tota la re¬
gió.

Dinamarca: Per al cas danés, s’ha de distingir en-
els Plans dedícate a l’illa de Groenlándia que té

I jns oroblemes molt específica i els Plans dirigits a les
rpflions própiament daneses. Les autoritats estatals
HariPses han limitat en forga mesura el nombre de les
Inions susceptibles d’ésser afavorides per la política

Sal. Així, només hi són afectáis, flns ara fres de-
^.1 r=nt<! i alaunes comunitats locáis, amb la pers-

un nivell de desenvolupament

P^able al de la resta del país, reduir les varia-
comparable i-ocupació, millorar les infrastruc-

SÚ

tre

cifsaSl de la má d'obra, etc. Les
' iStóes són de dimenslons molt redu ides (la
atavonoes ^ persones i la mes

47 000 hSts), de manera que la47.UUU d’acord amb les comu-

Cal assenyalar també que, junt amb les mesures i
els objectius tradicíonals de la política regional (crea-
ció d’infrastructura, plans de reconversió, exemp-
cions fiscals o ajuts fínancers) hi ha un objectiu que
rep una especial atenció per part de les autoritats ale-
manyes: el desenvolupament equilibrat deis diferents
sectors económics i la insisténcia en la necessitat de
potenciar al máxim el sector turístic.

Franga: Els programes de desenvolupament
franceses s’han d’emmarcar dins els seus Plans de
Desenvolupament Económic i Social. De 1976 a
1980, el Pía de referéncia és el Vil i, des del punt de
vista regional, presenta dos objectius básics. Per jjna
banda, evitar l’enfonsament demográfic de certes zo
pes rurals i potenciar el creixement de les ciutats peti
tes i mitjanes en perjudici de les grans aglomeracions.
D’una altra banda, combatre les dificultats derivades
de l’alentiment del creixement, i per tant de la capaci-
tat d’ocupació, en aquellos regions més afectados per
la reconversió o els efectes de les polítiques comunl-
táries.

zones
més gran

^plementació deis ajuts es

nitats locáis. ^ue la problemática regio-

nal a Dinamarca
bris són relativament reduits.

Rppúbllea Federal d'Alemanya: El
desenvolupament regional es compon de vint-i-un

A més a més deis diferents programes de desen-
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regíons situades en el Sud d’ltalía amb unes caracte-
rístiques especifiques que podríen resumír-se en la
subutilització de la torga de treball, la urbanitzacíó ex-
cessíva de certes zones, la situacíó de dependéncia
exterior de les estructures productives existents, I  la
manca d’inversions productives que siguin absor
bente de má d’obra; tot plegat dins d’un context definit
per un gran pes de l’agricultura I baíxos nivells de ren
da i consum, en termes relatius. Ara bé, s’ha de dir
també que els desequilibris dins el Mezzogiorno són
torga rellevants i que tenen tendéncia a ampliar-se.

FIns el moment present, l’lmpacte de les diferente
mesures de la política regional en el Mezzogiorno no
ha estat massa gran, sobretot, si el comparem amb
els problemes existente. De tota manera, sembla ha-
ver-hi una voluntat decidida, per part de l’Estat Italia,
per un cantó, i per la Comunitat, per l’altre, en el sentit
de canviar etectivament la situacló. Els recursos apór
tate tins ara (vía FEOGA, o via FEDER), han estat tor

ga limítate I el pes substancial de la política regional
l’ha suportat l’Estat Itallá, que está actuant seguint
dues orlentaclons básiques: una, el suport prioritari a
la modemització del sector agrari; segona, reorientar
els fons financers existente des de les Industries capi-
tals Intensives, cap a les Indústries amb alta capacitat
d’absorcló de torga de treball. Amb alxó es pretén as-
solir les següents tinalltats: la reducció de la taxa d’in-
tlació a nivells comunitaris, la Inversió de la tendéncia
regressiva deJ conjunt de la regló I aconseguir un crel-
xement estable I equilibrat, limitar els déficits exteriors
i del sector públic en la regló, i, tinalment, la defensa
de Tocupació.

Tots aquests objectlus s’Intenten, dones, aconse
guir a base d’un conjunt molt ampli I variat de mesures
que van des de tluxos privilegíate de crédit a mesures
de toment d’exportaclons, reconversió de sectors in
dustriáis o inversions en Intrastructura i promoció del
turisme, que tenen diferente Intensltats d’apllcació en
fundó de les subreglons on s’apliquen, i, lógicament,
deis seus problemes específics.

Luxemburg: Les accione de desenvolupament

adoptadas peí govern luxemburgués són definides
més per la preocupació sectorial que no pas, óbvla-
ment per la preocupació regional dins l’ámbit del
Gran Ducat. És a dIr, la política regional queda com-
Dletament diluida dins la política económica general
de desenvolupament económic i llulta contra els de-
sequilibris básics (inflació, atur, etc.)

Holanda: El Pía de Desenvolupament deis PaT-
sos Balxos considera dues reglons prioritáries a l'hora
d’aplicar les mesures de política regional. De tota ma
nera cal dir que el govern holandés ha mantingut una

gran’preocupacló per fer compatible aquesta política
regional amb els objectlus básics en el moment pre
sent, que són els derivats de la política estructural i de
la política sectorial, sobretot en el camp Industrial. En

volupament regional endegats en la perspectiva deis
objectlus esmentats, el Vil Pía comporta vint-l-cinc
programes d’acció prioritaris, deis quals podem dir
que tres tenen una incidéncla específica sobre deter
minadas zones del territori, i sis, tot i afectar el conjunt
francés, tenen conseqüéncies per a l’ordenació i el
desenvolupament regional de certes zones.

De tota manera, el principal instrument de política
regional dins el Vil Pía és el deis esquemas de desen
volupament regional (que comprenen totes les re-
gions de programa franceses a excepció de la regló
parisenca). Alxí, al marga deis Departaments d’Ultra-
mar, que per les seves característiques tenen un trac-
tament més específic, la política regional francesa
s’orienta a l’actuació en cada una de les reglons, amb
el reconeixement de cada problemática, dins la qual
Tendarreriment económic és un deis elements, peró
sovint no el més decisiu. Reglons clarament industria-
lltzades o dinámiques com AIsácia, País de la Loira,
Roine-AIps, o Provenga-Costa Blava, reben contrlbu-
cions de l’Estat francés, en concepte d’ajut
regional, tan quantioses com les rebudes per altres
reglons realment deprimides o poc industrlalitzades
com, per exemple, Nord-Pas de Calais, o el Llengua-
doc-Rosselló. L’articulació d’aquest tipus de política
regional s’explica peis objectlus mateixos del Vil Pía,
amb la perspectiva d’aconseguir unes taxes de crei-
xement suficientment altes per absorbir la má d’obra,
augmentar la competitivitat internacional de la produc-
ció francesa, obtenir un nivell óptim d’urbanització,
etc. En aquest context, els fins equillbradors o pura-
ment redistributius queden en un segon terme, i en tot
cas subordinats ais objectlus generáis de la planifica-
ció global.

Irlanda: El component regional de la política eco
nómica irlandesa queda inserit dins un pía de desen
volupament, artieulat a nivell nacional, el qual, amb
mesures de carácter sectorial, respon a l’objectlu
d’afavorir el desenvolupament equilibrat de totes les
reglons del país. Alxó és alxí, perqué, malgrat les dls-
parltats Internes d’lrlanda, són molt més significatives
i  importants les disparitats existents entre Irlanda I ai-
tres Estats de la Comunitat. En aquest sentit, el go
vern irlandés s’ha fixat l’objectiu de disminuir primer
aqüestes, en la major mesura possible, amb el con-
venciment que és una condicló prévia per poder, més
endavant, endegar una política regional Irlandesa,
próplament dita. Hem de teñir en compte, també, que
Irlanda és un deis paísos amb major taxa d’atur i amb
taxes d’inflació superiors a la mitjana europea. De
manera que la gravetat deis desequílibris básics  i la
situació de subdesenvolupament relatiu, col.loquen
en un primer pía l’objectiu del creixement económic,
enfront de requilibri regional.

Itália: Com és prou conegut, la política regional
italiana se centra en el Mezzogiorno com a conjunt de
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a) Les polítiques regionals deis Estats europeus
són molt lluny d’ésser homogénies.

b) L’objectiu de requilibri regional no sempre és el
prioritari.

c) La política regional s’insereix en un maro molt
més ampli: les polítiques de reestructuració pro
ductiva i sectorial a nivell estatal,

d) Els efectes de la política regional han estat,
malment, minsos. Hi ha seriosos dubtes respecte
a reficácia real de la política regional, com a tal.

Ara bé, malgrat aqüestes consideracions, certa-
ment pessimistes, sobre les polítiques regionals prac
ticados fins ara, els problemes regionals que ja hem
comentat i les raons donados a fi d’endegar una políti
ca regional comunitaria, continúen essent válidos per
justificar l’existéncia de les polítiques regionals, amb
plena consciéncia de les seves limitacions i de la ne-
cessitat, en qualsevol cas, d’insistir en l’estudi i Tapli-
cació de mesures més adients.

nor-

aquest sentit, la política aplicada a la regió del Sud-
Limburg va encaminada a reconvertir una estructura
económica basada en la minería, cap a una estructura
més diversificada. En canvi, la política dirigida  a la re-
qló del Nord té un carácter més global, més dirigit a
Conseguir ritmes de desenvolupament més regulars
i uniformes dins una estructura sectorial, ja forga di
versificada, pero amb evidente problemes d’atur es
tructural i un cert nivell de renda que és baix en termes

'^®*^EI?Ínstruments básics utilitzats per les autoritats
holandeses han estat les primes i els estimule a la
nversió privada, les inversions públiques en infras-
tmctures en intervencions dins el mercat del treball, i
i^ndegament de Societats de Desenvolupament,

b finalitat I vocació regional. Tot plegat, comple-
mentat per mesures de carácter socio-cultural i d’or-
denació deterritori.

El Regne Unít: La problemática regional en el
Unit és una conseqüéncia, fonamentalment.Regne

d’una estructura productiva basada en industries tra-
dicionals (la derivada del carbó, la téxtil, la construc-
ció naval, la metal.lúrgica), o en una agricultura no su-
ficientment renovada. Tot aixó es manifesta, des del

puntde vista regional, en taxes molt intenses i diferen-
ciades d’atur, i en la necessitat de procedir a grans es-
forgos d’industrialització en determinades zones,  i de
reindustrialització o de reconversió en altres.

Peral compliment/d’aquestsobjectius, les mesures
adoptados per les autoritats poden resumir-se en
quatre grans apartats:

4. La política regional de la Comunitat

4.1. Antecedents

L’esperit del Tractat de Roma, peí que fa al grau
d’influéncia de laformació del Mercat Comú sobre els
desequilibris regionals, reflecteix la creenga genera-
litzada en els efectes benefactors de la competencia i
Iliure circulació de persones, capitals i mercaderies
(d’acord amb la teoria económica tradicional, sobre la
integració i els desequilibris). En aquest sentit, no re-
cull la necessitat de cap política específica de desen
volupament regional, encara que, en el tercer punt de
l’article 92 del Tractat, deixa la porta oberta a la possi-
bilitat de fer compatible la fundó del Mercat Comú
amb l’existéncia d’ajuts dirigits a certes regions, amb
carácter puntual, i sempre que afavoreixin la igualació
comunitária o, com a mínim, no entrin en contradicció
amb l’interés general comú.

Així, dones, les polítiques regionals deis Estats
membres queden subordinados, peí Tractat, al fet
que es donin unes circumstáncies molt especiáis.
Malgrat aixó, i acollint-se a una definició ámplia
d’aquestes circumstáncies, les polítiques amb finali
tat regional proliferen, i més a la vista de l’agreuja-
ment deis desequilibris. Ben aviat, les mateixes insti-

tuclons comunitáries comencen a plantejar-se algu
nos actuacions tenint en compte les seves dimen-
slons i conseqüéncies regionals. Exemples d’aixó
poden ésser algunes missions de la Banca Europea
d’Inversions, o l'articulacló de determinades políti
ques sectorlals. Ara bé, una política regional específi
ca de la Comunitat no es planteja explícitament fins al

a) Estímuis i promocions per a la instal.lació d’in-
dústries a les zones assistides.

b) La creado d’infrastructura industrial.

c) Desenvolupament del turisme.

rertes limitacions peí que fa a les inversions en
considerades per la política regional.

d)
les zones no

Les regions assistides peis plans de desenvolupa-
són sis d'Anglaterra, mes Escocia,

menf que ais efectes de la política
Gal.les I des d’un punt de vista glo-

regionalsónCsOS ¡,^,3 ¡ptraregionals exis-bal, malgrat les grans o p d'Escócia.

tents en algunes ● aquests casos, hi ha
Hem de teñir en comp ^ q^e d’alguna ma-
factors de tipus polític, J \ , ¿^bíts espaciáissisríissís»
tats económiques.

Concluslons. Després d'aquesta breu alalia de

les polítiques regionals deis nou Estats
podém extreure algunes concluslons significativos.
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ca regional comunitárla de manera pura I simple, com
un suport financer de les pol (tiques regionals de cada
Estat membre.

-1 finalment, com repartir el finangament? Dones
bé, la solució adoptada fou la de fixar "a priori” la quo-
ta que haurá de beneficiar cadascun deis Estats i que
evidentment requerirá llargues i tenses negociacions
al més alt nivell, fins que s’aconsegueix l’acord el
1974.

moment de les negociacions per a la primera amplia-
cló de la Comunitat, i com a efecte de les pressions
exercides en aquest sentit peí Regne Unit, per com
pensar els afectes de la política agrícola comunitária.

Així, la política regional i el seu principal instru-
ment (el PEDER), són imposats per la necessitat de
buscar un mitjá equilibrador, des del punt de vista an-
glés, per compensar les conseqüéncies onerosas per
ais nous membres, de la política agrária comunitária.
De tota manera, aquest compromís, que té, en princi-
pl, una justificado financera, més que no pas própia-
ment regional, ha portat la Comissió a proposar una
reforma, que permeti adaptar, de debo, els Instru
ments de política regional creats a les seves finalitats
naturals, és a dir, el desenvolupament regional equili-
brat i l’ordenació del territori europeu. Aquesta refor
ma, ja en marxa, que será analitzada posterior-
ment, suposa un pas endavant en l’articulació d una
auténtica política regional europea específica, des-
prés d’una serie d’anys per ais quals únicament po-
dem observar alguns precedente, com veurem a con-
tinuació.

Així, sense cap éxit, funcioná desde 1959 fins a
1965 una “Conferencia sobre economies regionals”

seguida de reunions de “Grups d’experts”, amb I ob-
jectiu d’establir les bases per a una política regional, a
nivell comunitari. Paral.lelament, s’editen una serle
d’informes (Motle, Birkelbach, Rossi i Bersani) sobre
el problema, que fan que 'a Comissió faci una série de
proposicions al Consell de Ministres de la CEE, amb
la perspectiva d’endegar una política regional comu
nitária. Pero aqueste intente topen amb problemas
politice que fan retardar la seva instrumentació con
creta (per exemple, el repartiment de poders entre la
Comissió i els Estats membres, o si les funcione han
d’esser sois de coordinació o no, o també, el proble-

del finangament). Així dones, en aquest període
que podem fer arribar fins ais primers anys setanta,
els intente de la Comissió ensopeguen constantment
amb resisténcies de carácter polític, fins que arran de
rinforme Thomson sobre els problemes regionals
dins la Comunitat ampliada, publicat el maig de 1973,
es proposa la creació del Fons Europeu de Desenvo
lupament Regional (PEDER) I del Comité de Política
Regional. Ara bé, la principal virtualitat de I Informe
Thomson és la de posar en relleu els problemes bá-
sics que ha d’afrontar una política regional europea i
apuntar-h¡ algunas solucions:

- En primer lloc, el tema de quin ha d’ésser l’órgan
decisori, es resol amb un compromis: el president
del Comité de Política Regional será nomenat
peis Estats membres, i el secretar! ho será per la Co
missió.

- En segon lloc, el grau d’intervenció directa sobre
les regions afectadas per part deis organisrries comu-
nítaris creats es redueix al mínim, concebent la polítl-

ma

Tot aixó, en el que es refereix a la política regional

específica, ja que si considerem les diferents pol (ti
ques comunitáriesestructurals i sectorials veurem
que totes tenen una certa implicació regional .

En aquesta perspectiva, cal assenyalar cedes ac-
tuacions de la Banca Europea d’Inversions, del Fons
Social Europeu, del Fons Europeu d’Orientació i de
Garantía Agrícola, i els crédits de reconversió de la
Comunitat Europea del Carbó i de I Acer.

En tots els casos, les intervencions tenen un ca

rácter predominantment sectorial, encara que, lógica-
ment amb conseqüéncies regionals. En qualsevol
cas són tractats amb detall en els capítols correspo-
nents i aquí sois se’n fa esment, tot aclarint que els
«ieus éfectes regionals han estat relativament minsos
amb potser u^a única excepció: la de la Banca Euro-
oea d’Inversions que, d’altra banda, és I única institu-
dó comunitária -al marge del PEDER- que recull ex-

plícitament l’objectiu regional entre les seves finalitats
estatutáries.

. Els Instruments: el PEDER I el Comité de políti

ca regional
4.2

Fons Europeu de Desenvolupament Re-a. El

gional

Després d'aquest llarg recorregut, finalment, el 18
de marc de 1975, s'institueixen el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (PEDER) i el Comité de
Política Regional.

Peí que fa al PEDER, queda com un organisme
adscrit a la Comissió, dirigit per un Comité format per
representante deis Estats membres i presidit per un

epresentant de la Comissió, elqual no té vot pero es
^ sotmet els projeotes al Comité, el qual pren la

decisió per majoria qualificada, segons diverses
nonderacions aplicades ais diferents Estats mem
bres En cas de discrepáncies entre el Cornite i la Co
missió la decisió final es pasea al Consell de la Co-

el que
seva

Fins a 1978, les accione del PEDER esvaren limi
tar a aqueiles regions on ja existien ajuts deis Estats
membres, si bé estaven inserte en uns programes de
desenvolupament regional examinats peí Comité, i
elabórate segons un esquema fixat per aquest.
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A partir del nou reglament, a més d’aquesta moda-
litat d’ajut, que segueix representant el 95% deis re
cursos del Fons, s’institueix la dedicació del 5% res-
tant a accions comunitáries especifiques de desenvo-

lupament regional, al marge deis programes de políti
ca regional deis Estats membres.

Peí que fa a la primera modalitat de finangarhent
és a dir, la que representa el 95% deis recursos  i que

pía la denominado de finangament “sous-quota”,
el répartiment es fa de la següent manera:

Bélgica 1,39% (1.5%)
Dinamarca 1,20% (1,3%)
R. F. Alemanya 6.00% (6,4%)
Franga 16,86% (15%)
Irlanda 6,46% (6%)
Italia 39,39% (40%)
Luxemburg 0,09% 0,1%)
Paísos Baixos 1,58% (1,7%)
Regne Unit 27,03% (28%)

Entre paréntesi figuren les proporcions anteriors a
la revisió del reglament del PEDER, i s’observa una
minora de la participacló de Franga (en rao de l’exten-
sló deis beneficis del Fons ais departaments d’Ultra-
mar) i d’lrlanda (per a ajudar-la a l’efectiva).

Com ja s’ha esmentat, aqüestes proporcions es fl-
xen mitjangant negociacló política entre el diferente
Estats membres segons el seu grau de desequilibri
regional.

Les demandes al Fons són presentados a la Co-

missió peis Estats membres, que també hauran pre-
sentat els seus respectius programes de desenvolu-
pament regional (segons resquema establert peí Co
mité de Política Regional), en els quals s’ha de res-

pondre a l’objectiu “de contribuir a la correcció deis
principáis desequilibris regionals que puguin afectar
el bon funcionament del mercat comú i l’evolució con-
vergent de les economies deis Estats membres, amb
la perspectiva, prlncipalment, de realitzar la unió eco
nómica i monetaria".

En qualsevol cas, cal destacar la total dependén-
cía de la política del FEDER (almenys peral 95% deis
seus recursos) respecte a les polítiques regionals de
cada Estat membre; constitueix, a la práctica, un sim
ple suport financer sense auténtica autonomía d’ac-
ció Aquesta dependéncia és tan forta que, fins i tot, a
l’hora d’lnspeccionar els resultats de les inversions fi-
nángades peí FEDER s’ha de fer amb l’acord previ de

re

l’Estat implicat i per mitjá deis seus propis agents, en
cara que hi pot haver també representante de la Co-
missió, laqual únicamentfixa elsterminisd’inspecció.

Els recursos del FEDER es poden dedicar al fi
nangament d’inversions superiors ais 50.000 UCE
que tinguin els següents objectius:

a) Inversions en activitats industriáis, artesanals o
de servéis, que ja es beneficien deis ajuts regio
nals del seu propi Estat, i que suposin la creació o
el manteniment de l’ocupació.

b) Inversions, amb un carácter públic o semipúblic
en ínfrastructures que contribueixin al desenvolu-
pament de la regió on se sitúen. Aquest tipus d’in
versions, en un terminí mitjá, no poden excedir del
70% deis recursos del Fons.

c) Inversions en ínfrastructures que afectin l’agri-
cultura de muntanya i altres zones desafavorides,
sempre que estiguín en regions susceptibles de
rebre l’ajut del Fons. Aquest objectiu, afegit al nou
reglament, ha cobert una part molt petita del total
de finangament del FEDER.

El grau de participació del Fons en els projectes
esmentats té una série de limitacions de carácter
quantitatíu que difereixen segons el tipus de projecte
(*). D’altra banda, la Comissió, a l’hora de presentar
els projectes susceptibles d’ajut al Comité, examina la
coheréncía de la ínversíó amb la política regional deis
Estats membres a la regió en qüestíó; sobretot en els
aspectes següents:

a) La contríbució de la inversió al desenvolupa-
ment económic de la regió.

b) La coheréncia amb els objectius de la Comuni-
tat.

c) La sítuacíó del sector afectat i la rendibilitat de la
inversió.

d) El carácter fronterer de la inversió.

e) La coordinacíó amb altres ajuts comunitaris.

El procedíment d’acceptacíó de demandes depén,
també, del volum del projecte, ja que en els casos de

tats membres, participació que cal relacionar amb la seva capacitat
de finangament.

(*) Aquast fet és iiTipprtant de teñir en cpmpte, tant a nivell óatalá,
cdm eépañyol, car suposa la particípadó financera tant del FEDER
corh^iiee Adiniñlitracfdns Centráis, o si óscau regionals deis Es-
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menys de 10 milions d’unitats de cx>mpte europees
(UCE) les demandes es poden presentar de manera
global, mentre que en el cas contrari cal fer-ho sepa-
radament, projecte per projecte, i amb major informa-
ció sobre el conjunt de la Inversió.

Al marge d’aquest conjunt d’Intervencions del PE
DER, la insisténcla de la Comissió a endegar una au
téntica política regional comunitária, supranacional,
aconseguí uns certs resultats. I així, en el reglament
del 79, s’incorporá la possibilitat que el Fons participi

el finangament d’accions comunitáries específi-
nues de desenvolupament regional, encara que no
vinauin recolHdes en els programes elaborats peis Es
tate membres. Aqüestes participaclons, que en el
,1 nauatge comunitari reben el nom de contribucions
“hors-quota”, han d’anar lligades a l'objectiu de
compensar els efectes reglonals de les diferents polí-
tiques comunitáries, o, excepcionalment, en esdeve-
niments especialment greus en alguna regió, o en zo-
__ on s’hagin perdut un gran nombre de llocs de tre-

ball-
Ara bé, tot i que el total d’aquestes participaclons

“autónomes” del PEDER ja és prou petit (el 5% del to
tal), son els Estats membres els que han de comuni
car a la Comissió les dades relativas ais problemas

regionals que hem esmentat, i presentar-hi les de
mandes. A més, el Consell, d'acord amb la Comissió i

prévia consulta al Parlament, fixa per a aquest tipus
d’accions un programa especial, on es regula i es jus
tifica la seva conveniéncia.

b. Comité de Política Regional

El Comité de Política Regional es crea paral.lela-
ment al Fons Europeu de Desenvolupament regional,
i és igualment reformat el 1979. amb la perspectiva
d’augmentar les seves prerrogatives.

L’objectiu fonamental del Comité, es de contribuir
a la coordinació de les polítiques regionals deis Estats
membres, i té per tuncions procedir a l’examen deis

problemas regionals, i analitzar les -"f '
^

en

nos

 recomenacions de política regional, d acord arnb
finalifats comunitáries i a fi d’assolir un grau mes
Tde convergéncia de les polítiques e^nomi-
dels diferents Estats membres de la CEE.

El Comité, per aconseguir aqueste objectius, pro-
j  a i’pstudi deis següents temes, per ais quals

¿^ r^llIrZ opinions deis medie regionals que con-
sideri conveniente:

at nbiectius mitians,métodesiexperiénciesdels

EstSem¿res! en matéria de política regional,

b) Métodes técnics d’elaboració de programes
desenvolupament regional,

c) Evolució de la situació económica i social a ni-
vell regional dins de la CEE.

les
les
elevat

ques

de

d) Programes de desenvolupament preséntate
peis Estats membres. amb l’aportació d’un esque
ma comú que compren:

— Análisi económica i social de la regió consi
derada.

- Objectius en termes d'ocupació. renda i in-
frastructura.

- Accions de desenvolupament.
- Recursos financers.

- Endegament del programa,

o) Mitjans financers dirigits al desenvolupament
regional,

f) Incidéncia regional deis instrumente financers
comunitaris.

g) Evolució i coordinació de les inversions amb fi-
nalitat regional,

h) Régims d’ajut amb finalitat o incidéncia regio-
nal.

i) Mesures de dissuasió a les regions amb forta
concentracció d’activitats económiques.

j) Millora de la informació deis inversors de cara al
desenvolupament regional.

A més el Comité está associat estretament amb
l’elaboració per la Comissió d’un Informe sobre la si
tuació i l’evolució sócio-económica de les regions co
munitáries (que ha d’ésser presentat al Consell cada
dos anys i mig).

Peí que fa a la composició del Comité, cada Estat
membre nomena dos representante entre els alte fun
cionarte responsables de la seva própia política regio
nal. participant a més d’un.observador de la Banca
Europea d’Inversions. La presidéncia s’elegeix d’en-
tre els diferents representante per dos anys. renova
bles. En canvi el secretariat del Comité correspon a
un representant de la Comissió.

En qualsevol cas queda ben reflectit. també, el fort
grau de dependéncia respecte a la voluntat deis Es
tate membres i. en conseqüéncia. la poca incidéncia
real del Comité a l’hora d’articular una auténtica políti
ca regional específica a nivell de la Comunitat. si ex-
ceptuem l’obligació deis Estats de seguir els esque-
mes comunitaris per elaborar els seus programes de
desenvolupament regional, que després han d’ésser
pósate a la considerado de la Comissió per poder re-
bre els ajuts del PEDER.

De tota manera, cal dir que la preocupació pete
desequilibris regionals és cada vegada més pronun
ciada i. con a rninim. s’han aconseguit avangos cap a
l’establiment d’una concepció global europea deis
problemes regionals. així com una major sensibilltat
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b) De menys de 10 miüons d’UCE: 2.053 projec-
tes, deis quals:
282: Industries metáUiques de transformado.
206: Material eléctric i electrónic.
184: Máquinas i material mecánic.
174: Alimentacló, begudes i tabac.
161: Industria de productes minarais no metál.lics.
158: Fusta i mobles.
150: Indústria deis plástics.
109: Indústria química.
107: Indústria del paper i arts gráfiques.
522: Projectes diversos,

b. Per ais projectes d’infrastructura:
4.171 projectes

a) De més de 10 milions d’UCE: 123 projectes,
deis quals:
82: Equipaments generáis per a zones industriáis.
14: Infrastructura de carreteres i vies de comuni
cado.
9: Ports.
5: Aeroports.
3: Infrastructura de transport d’energia.
10: Infrastructures diverses,
b) De menys de 10 milions d’UCE: 2.991. deis

1571: Equipaments generáis per a zones indus
triáis. . „
407: “Advance faetones .
276: Infrastructura de carreteres i vies de comu-

nicació.
148: Ports. . .
144: Preparado de terrenys per a zones indus

triáis.
124- Infrastructura turística.
31: Compra de terrenys per a la utilitzacio in

dustrial.
28: Aeroports.

262: Infrastructures diverses.

de cara ais possibles impactes regionals de les políti-
quesdelaCEE.iunamínima coordinació de les pol (ti
ques regionals estatals.

4.3. Un balang de les intervencions del PEDER

La Comissió de les Comunitats Europeas publica
anualment, des de la creado del PEDER, un Informe
recollint i analitzant les seves intervencions.

D’aquests Informes es desprenen les dades següents
que van des del 1975 al 1978 (en redactar aqüestes lí-
nies, no ha aparegut l’lnforme relatiu al 1979):

- El PEDER ha finangat un total de 6.347 projectes
amb un volum d’inversió total de 13.777 milions
d’UCE, deis quals corresponen uns 1.880 milions
a dotacions del PEDER, repartits d’aquesta mane¬
ra:

300 milions
500 milions
500 milions
580 milions

-1975
-1976
-1977
-1978

- El 65,7% de les accions del Fons han anat a pa
rar ais projectes d’infrastructura, i la resta a projec
tes industriáis o de servéis. Si considerem els vo-
lums de les inversions afectades, els percentat-

ges vahen del 45 al 55%, respectivament.

- El 46,7% de les accions del Fons han finangat
projectes de més de 10 milions d’UCE (el percen-
tatge puja lógicament al 58%, si considerem els
volums d’inversió afectada per aqüestes accions).

- Els llocs de treball creats o mantinguts degut ais
projectes que han rebut algún finangament del
PEDER, sumen més del quart de millo.

- Quant a la distribució sectorial deis crédits del
PEDER, ha estat la següent: c. Per ais projectes d’agricultura de muntanya:

1.057 projectes.

Suposen un 25% de les accions del PEDER en in
frastructura. pero únicament un 3,5% ates el volum
SsiHúe representen sobre el total deis projec-

‘®*Rnarment, cal analitzar raspéete més irni^rtant
a l’hora de fer un balang de les actuacons del FEDER

s’han considerat: la distribucióen eisquatreanysque

a. Per ais projectes industriáis o de servéis:
2.176 projectes

a) De més de 10 milions d’UCE; 123 projectes,
deis quals:
31: Indústria química.
18: Automóbil.
12: Alimentació, begudes.
11: Maquines i material mecánic.
10: Material eléctric i electrónic.

9: Indústria de productes minerals no metál.lics.
8: Práducció i primera transformació de metalls.
7: Indústries del plástic.

17: Projectes diversos.

^""ía"s!h"meutglamen.del FEDER es,a^^^^
el grau de participacló de cada Estat membre a hora
de repartir els seus ajuts. Vista la distnbucio i e's cnte-
ris que el Consell ha seguit per establir-la, no aven-
turat predir que Espanya rebrá una part important deis
ajuts regionals comunitaris. Com ja s ha apuntat amb
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anteriürítat, ia distribució entre les diferents regions
espanyoles dependrá de la confíguració definitiva del
mapa regional, i, en definitiva, de quins siguin elstrets
fonamentals de la política regional que endegui l’Estat

espanyol, d’acord amb la necessitat de presentar els
seus programes de desenvolupament regional a la
Comissió, quan Espanya formi part de les Comuni ats
Europees.

En qualsevol cas, per poder teñir ja alguns punts
de referéncia, pot ésser il.lustratiu fer una mínima
descripció de quina ha estat la distribució regional
deis ajuts del PEDER, a cadascun deis Estats mem-
bres:

diferents zonfes del Mezzogiorno, han actuat altres
criteris, com els déficits en infrastructura, els exces-
sos de concentració urbana, estructures productives
en decadéncia, l’excessiva concentració sectorial.
etc.

Países Baixos: Les intervencions del Fons s’han
dirigit a les dues zones prioritáries assenyalades en el
Programa de Desenvolupament Regional de l’Estat
holandés, és a dir, el Nord i el Sud Limburg (sobretot,
en aquest darrer). Aqüestes zones pateixen proble-
mes de reestructuració sectorial i deficient estructura
industrial amb l'aparició d’atur estructural o de subo-
cupació, que no pas de pobresa o subdesenvolupa-
ment relatiu.Bélgica: Les intervencions deis Fons s’han situat

1  les zones designades per la Ilei belga del 1970,
com a zones d’expansió económica, i particularment,
a Valónla, afectada per una série de problemes que ja
s’han esmentat en parlar de la política regional de
l’Estat belga.

Dinamarca: El 100% deis ajuts a l’Estat danés
han estat dirigits a projectes a Tilla de Groenlándia,
donada Tescassa viruléncia deis problemes regionals
al térritori continental.

en
Regne Unit: Les regions més afavorides han

estat Irlanda del Nord, en gran mesura, i després,
Gal.les, Escocia i algunes regions del North i el North
west d’Anglaterra; el criteri fonamental ha estat el
derivat del baix nivell relatiu de producció i renda, en
cara que matisat per consideracions de carácter sec
torial i de reestructuració productiva.

5. Catalunya i la política regional comunitaria

La participació de Catalunya a la política regional
comunitária será marcada fonamentalment peí fet
que aquesta no té un grau suficient d’autonomia, ja
que sempre es realitza a través de les Administra-
cions centráis deis Estats membres i no directament
a través de les Administracions regionals i peí fet de
la situació relativa de Catalunya entre les altres
gions i nacionalitats espanyoles.

De totes formes, s’ha de plantejar i defensar
aquells argumente que més poden afavorir la partici
pació catalana en la política regional comunitária i en
Taccés al Fons de Desenvolupament Regional Euro
peo, car si bé cal reconéixer el grau major de desen
volupament económic respecte la majoria de naclo-
nalitats i regions espanyoles, no ocorre el mateix en el
conjunt de la Comunitat deis Dotze.

Per aixó, cal defensar en la mesura del possible:

re-

R. F. Alemanya: A part del cas de Berlín que, per
raons especifiques i obvies, ha rebut un 60% del total
d’accions del FEDER a la R. F. Alemanya, la regió
més beneficiada ha estat la del Sove-Oest Palatinat,

que sofreix una estructura excessivament basada en
la minería del carbó i la siderúrgia, amb una producti-
vitat relativa molt baixa.

Fran^a: Quasi la totalitat deis ajuts han anat a fi-
nangar projectes situats a les regions amb nivells de
renda més baixos, és a dir, les de TOest i del Sud, i
també a Córsega, que a la seva pobresa relativa afe-

'¡X els problemes derivats de la insularitat. De tota
manera també s’han finangat projectes industriáis en
rpflions que, malgrat el seu alt desenvolupament in-
Hustrial relatiu, tenen greus problemes de reestructu-
rarió productiva i de reconversió industrial. Esment
Icnectól mereíx també el volum important d’accions

dirigides a potenciar el desenvolupament
franceses d’Ultramar.

del
d 1) La necessitat que la política regional comunitá

ria superi Támbit estatal per situar el problema
deis desequilibris regionals en tot Támbit comuni-

eis departaments

Manda; S'ha repartif amb certa unitomitat
ais obiectius de creixement i de reducció

d-acord amb els ob^ regionals. De

íaTa W hauntada maiorlaafavorde leszo-

^ m¿ suWesenvolupades que están situades a
roest de Tilla.

tari.

2) La necessitat d’abordar les reestructuracions
industriáis adients a les regions industrialitzades,

● especialment les que més afecten les comarques
o conques que registren un major grau d’envelli-
ment industrial. (Especialment signiflcatiu
aquest sentit pot ésser el finangament "hors quo-
ta” del FEDER per ais territoris afectats per les
reestructuracions del téxtil).

en_ La totalitat de les intervencions del Fons a

rastat iteliá ha estat al Mezzogiorno; ha dorninat,
dotJGS, de manera general el criten de desenvolupa
ment relatiu. Ara bó. peí que fa al repartiment entre les

ItáHa:
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tat, en les seves activitats d’estudis I reflexió en qué té
faculta! per consultar els medís regionals que cregui
conveniente. Aqüestes activitats poden portar sens
dubte a un coneixement més precíe deis problemes
regionals a l'interior d’Espanya, a una definició  i racio-
nalització de la política regional espanyola i a una
avaluació més acurada deis mecanismes compensa
dora i de solidaritat actualment existents. També cal-

drá plantejar-se la possibilitat i utilitat consultiva del
Comité en la consideració deis problemes, objectius i
instrumenta de la política territorial específicament
catalana.

3) La necessitat de plantejar-se determinades ac
ciona especifiques d’alta muntanya, encara que
superin l’ámbit regional, com seria el cas deis Piri-
neus.

4) La necessitat de millorar Íes comunicacions
amb les regions franceses més properes, espe-
cialment a nivell ferroviari.

D’altra banda, cal avaluar positivament per a Ca
talunya el Comité de Política Regional de la Comuni-
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CAPÍTOL II

EL CANVI DE MARC EXTERIOR (I):
LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES: LA UNIÓ DUANERA.

Quedi ciar que aquestas definicions tipifiquen
deis teórics que no es corresponen, normalment,
les situacions concretes d’integració que es poden
trobar a la realitat, i per tant, a la situado actual de la
Comunitat Económica Europea si bé el seu horitzo es
el d’assolir la plena unió económica (amb el que aixo
representa d’unió política), tot seguint un procos que
parteixdelaUnióDuaneraipassaperl’establimentdel
MercatComú.

mo-
1. Els processos d’Integració económica

Les Comunitats Europeos constitueixen un ciar
exemple de procés d’integració económica. Com és
sabut, definir una situació d’integració económica és,
moltes vegades, una questió de grau. De tota mane-

nivell conceptual, podem distingir quatre estadisra, a
básics:

a) Les Áreos de Lliure Comerg que es caracterit-
zen per l’eliminació de qualsevol barrera per al co-
merg entre els paísos membres de l’área, tot man-
tenint politiquee comerciáis própies enfront de ter
cero,

b) Les Unions Duaneres, que a més de constituir
una área de lliure comerg incorporen la unificació
deis aranzeis i les politiquee comerciáis deis paí
sos integrante enfront de paísos tercero,

c) El Mercat Comú, que implica, a més de la unió
duanera, l’eliminació de totes les restriccions a la
mobilitat deis factors (capitals i treball) entre els di

ferente paísos que formin el Mercat Comú.

d) La Unió Económica, que suposa no tan sois un
mercat unificat, sinó també l’harmonització de les
politiquee económiques deis estáte associats.

Com és obvi, els diferente nivells d’integració que
s’han esmentat comporten diferente graus de renun
cia a les sobiranies nacionals. Per exemple, resulta

difícil pensar en la viabilitat d’una unió económica
sense un nivell molt notable d’unificacló política i de

creació d’órgans decisoris representatius, a nivell su-
praestatal.

i
a. El procés d’lntegracló económica europea
Catalunya

Peí que fa ais efectes sobre l’economia catalana
derivats de l’adhesió d’Espanya a la CEE, reper-
cussions més evidents serán les provocades una
intensa modificació del marc exterior en ’
es movien les empreses i el sector puWic a V ■

Així, variará substancialment el grau de P''° ®
mercial, el sistema monetari, els Controls

tente, els fluxós de recursos financers, de ^
mans, l’estructura de la demanda de consum et^
aixó, a nivell catalá i a nivell espanyol,
te que, com és prou sabut, el mercat
productes catalana és el mercat espanyo, .. .

la integració d’aquest dins del
ha de suposar. óbviament, una transformado fona

Atés tot aixó, i donades altres

previsible que la repercussió mes intensa, a
mini, siguí la derivada de la unificacio duanera men-
tre que els efectes de la unificació del mercat,  i per
tant de l’eliminació deis entrebancs a la lliure circula-
ció deis factors, es taran patosos en un termini mes

que
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Ilarg, tot i que no han d’ésser per aixó, menys impor-
tants.

extehors amb costos més baixos, suposa una asslg-
nació més eficient deis recursos, a nivell internacio
nal, i “una creado de comerg”, situado que si bé és
positiva per al conjunt pot ésser perjudicial per  a de
termínate sectors i determinadas árees, almenys en
un termini relativament no massa Ilarg.

D’una altra banda, si la unió duanera significa la
substitució, degut a l'adopdó d’un nou aranzel de pro-
ducció exterior a la unió per producció d’un deis paí
ses integrante amb uns costos de producció més alts,
aleshores aquesta “desviació de comerg” implica una
assignació menys eficient deis recursos a nivell inter
nacional, encara que també cal insistir ací en qué aixó
pot ésser, en canvi, beneficiós per a determinats sec
tors o determinats espais geográfica, com a mínim a
curt termini. A més, pot contribuir a millorar el benes-
tar general en augmentar la capacitat de consum, si el
preu del producto comprat dins de la unió és inferior al
preu, inerementat per l’aranzel, d’aquell mateix pro
ducto elaborat a l’exterior de la unió.

Sense entrar en l’análisi teórica de tota aquesta
problemática, es pot dir que des del punt de vista del
conjunt de la unió, i sense entrar en els efectos con-
crets sobre sectors i árees económiques, una unió
duanera pot ésser més positiva per ais estats mem-
bres com més complementaos siguin els tipus de
mercaderies produídes per ells, ja que aleshores la
creació de comerg será més significativa que la possi-
ble desviació de comerg que tingui lloc. Per motius si-
milars, i sense entrar en la seva justificació, la unió
duanera també será més positiva per al conjunt com
més alta sigui la protecció inicial del país o paísos que
s’integren, i més baixa sigui la nova protecció comu-

De fet, una análisi exhaustiva de les repercus-
sions económiques de qualsevol procés d’integració
hauria d'incloure la consideració de totes les transac-
cions que es produiran entre les diferente árees,  i per
tant també d’aquelles transaccions que hom anome-
na “invisibles” i que poden constituir una renglera
molt significativa de les balances de pagamente
fins i tot que les derivados de les transaccions estric-
tament ¿omercials. En aquest sentit, cal estimar la in-
fluéncia que graus més elevats d’unificació monetá-
ria per exemple, poden teñir sobre els moviments de
capital a curt i Ilarg termini, o sobre les taxes d’inflació
o les estructures deis tipus d’interés. Per aixó, aquest
tema será objecte d’análisi més endavant.

D’altra banda, tot procés d’Integració implica una
serie d’efectes dinámica, derivats de múltiples cau-
ses. Per exemple, es pot esmentar l’increment de l’es-
pecialització productiva, l’augment de la competéncia
internacional, la modifícació de les taxes de creixe-
ment, rhomogeneítzació de les polítiques económi
ques i la seva racionalització, etc. Aquesta efectos
que, a nivell teóric, s’acostuma a considerar
positius (i per aixó s’anomenen “avantatges diná-
míes”) suposen, normalment, beneficia a aquellos zo-
nes amb un grau ja notable d’especialització i de
capacitat productiva, com és el cas de Catalunya. De
tota manera, cal fer palesa la impossibilitat de quanti-
ficar o de predir amb exactitud l’impacte d’aquests
afectes, car tot depén de la capacitat d’adaptació de
reconomia catalana (i en particular, deis seus empre-

saris) a la nova situació definida per la integració, en
cara que l’experléncla histórica mostra que, malgrat
les opinions contraríes a l’obertura a l'exterior, tots els
procesaos de liberalització comercial significatius han
coincidit amb époques de forta expansió económica
de Catalunya.

, mes.

na.

Aqüestes afirmacions permetrien en principi de
fensor la integració de Catalunya des del punt de vista
de la millora de l’eficiéncia económica general. Ara
bé, cal també teñir molt en compte els efectos perni
ciosos que, a curt termini sobretot, es pot produir-se
sobre sectors o espais concreta afectats per la inte
gració, efectos que poden fins i tot arribar a anuí.lar,
des d’una perspectiva social i política, els beneficis

generáis esmentats. De manera que, si bé es pot dir
que tot procés d’integració pot ésser beneficiós per ai
conjunt de la unió a Ilarg termini, no es pot afirmar, en
canvi, sense una análisi més concreta i de carácter
empíric, que l’adhesió d’Espanya a les Comunitats
impliqui necessáriament un guany net per a l’econo-
mia catalana, independentment del termini que ens fi-
xem per quantificar-ho.

Les dificultats que aquesta análisi comporta no
provenen tan sois de la distinció entre els efectos ge
neráis que poden deduir-se d’un model teóric simplifi-
cador de la realitat i deis efectes concrets que es do
nen en aquesta realitat que és molt més complexa.
Sense entrar en les consideracions de carácter pol ític
que óbviament cal fer, aquesta mateixa complexitat
de la realitat incorpora un seguit d’elements que tam-

b La Unió Duanera i els seus efectes ¡mme-
diats: la modificacíó deis fluxos comerciáis

Des del punt de vista teóric, una unió duanera im-

Otica l'eliminació deis aranzeis (i allres través al
romerc) entre els países integrants de la unió, i
Sdopdó paral.lela d'un aranzel comu i una política
Scial comuna, enfront de paVsos tercers^ Dei-
xant ara, de banda els efectes dinámics que s ha es-
mentrt i que es manifestaran en un terminmes Ilarg i
amb un sentit poc previsible, la repercussió immedia-
^erá la modifícació deis infercanvis comerciáis deis
paTsos Implicáis, ja sigui els integrants de la unió com
els no integrants.

L’análísi teórica tradicional d’aquest tema assen-

yaladues vessants, en principi cóntradictóries. D’una
banda, una unió duanera, en la mesura que possibilita
la substitució de productes interlors per productos
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les concessions de Ilicéncies d’importació, o Ies me
sures de suport de les exportacions que no pas l’estu-
di de l’aranzel concret que, a més, sol ésser, en el cas
deis productes del sector agrari, molt variable segons
les condicions que hi hagi en cada moment i els inte
réseos polítics presente en cada situació.

bé s’han de teñir molt presente a l’hora d’avaluar les
conseqüéncies d’una integrado económica determi
nada.

Per exemple, si s’analitza exclusivament els efec-
tes del desarmament aranzelari que és la conseqüén-
cia més immediata i visible d’una unió duanera, es tro-
ben tots els problemes derívate de la fixació del que
hom anomena “protecció efectiva”. Si bé l’aranzel
té com a finalitat protegir la indústria própia de la
competéncia estrangera, quan el procés de producció
ha incorporat béns intermedia o semielaborats, o
béns de producció, la protecció “efectiva”, és a dir, la
protecció que realment té un producte qualsevol de-
pendrá, a més del seu propi aranzel, d’aquells aran-
zels aplicats ais “inputs” que s’hagin utilitzat en la
seva producció; i per tant, l’impacte de l’estructura
aranzelária esdevé molt complex i no pot limitar-se
tan sois ais seus efectos sobre aquella productes de
demanda final. Per entendre aixó, només cal pensar
en la possibilitat de comprar, un cop assolida la unió
duanera, béns d’equip o primerea matéries, a més
bon preu que les que s’adquirien fins ara en el mercat
interior, degut al seu elevat nivell de protecció.
Aqueste efectos caldrá tenir-los en compte ais dife
rente sectors, en parlar de la modificado de les impor-
tacions catalanes arran de la integrado a la CEE.

Seguint amb les complicacions i dificúltate que
comporta l’análisi exhaustiva i concreta deis efectes
de la unió comercial, en incorporar-hi nous elements
que es donen a la realitat, hom pot constatar, per la
seva gran importáncia, l’existénda de protecció, al
marge deis aranzeis, derivada de la intervenció del
sector públic sobre les economies en general, i sobre
el comerQ en particular. Així, l’establiment de mono-
polis de producció o de comercialització, l’existéncia
del comerg d’Estat, el control deis canvis, les mesures
fiscals, les pol ¡tiques de subvencione o de gravámens
(de compensació fiscal o conjunturals), poden ésser
clare exemples d’aquesta intervendó distorsiva sobre
el lliure comerg. També cal teñir en compte, tanma-
teix, les restriccions quantitatives que poden establir-
se (“contingente” o “quotes”) i, connectat amb aixó.
Ies politiquee “antidumping”, sense oblidar la influén-
cia d’acords comerciáis discriminatoris. Fins i tot, i no

precisament sense importáncia, s’han de considerar
els efectes de les reguiacions de carácter técnic  o le
gal, peí que fa, per exemple, a exigéncies sanitáries,
d’embalatge o d’estandaritzadó industrial.

S’ha d’ésser conscient que tot aixó sol constituir
práctica habitual dins la política comercial de tots els
paTsos, i en conseqüéncia, la difícultat d’un estudi ex-
haustiu i rígorós del tema queda ben palesa, sobretot
si entrem a analitzar casos concrets, com, per exem
ple, el comerg deis productes agraris. En el comerg
agrícola, és prou sabut que l’aranzel juga un paper re-
lativament minso a l’hora de determinar el seu grau de
protecció efectiva o real. Són molt més importants
l’estudi de les polítiques de preus subvenciónate, o

2. Els efectes de la Integracló sobre la política
comercial de l’Estat espanyol

L’article 3 del tractat de Roma estableix com a f¡-
nalitats de la Comunitat;

- I’eliminació, entre els Estate membres, deis
drets de duana i de les restriccions quantitatives a
l’entrada i sortida de mercaderies, així com tota al-
tra mesura d’efecte equivalent.

- restabliment d’una tarifa exterior comuna i d’una

política comercial comuna respecte a Estate ter
cera.

En aquest context, dones, i per analitzar els
efectes sobre la política comercial exterior espanyola,
semblá necessarí establir una doble via de progres-
sió D’una banda, s’haurien d’analitzar els canvis que

es produiran en les relacions de l'Es‘a‘ ̂  P®'’
sos membres de la Untó Duanera, i d’aftra banda els
aue es produirien en les relacions amb la resta del
món, considerant l'Estat espanyol com a membre de
la Unió Duanera. . . ̂

Peí que fa referéncia a les relacions mtracomuni-
táries queda prou explícita en el Tractat la necessitat
d’eL’inar tota barrera, aranzelária o no, al comerg en
tre els Estats membres. En aquest sentit, dones, tal
declaractó suposaria l'eliminactó deis drets de duana
?una Ltra qüestió seria el ritme al qual aquesta  s hau-
ten d^limLr), de les contingentacions o deis drets o
í^tómentaclons especiáis que poguessin recaure
Sire tot producte d'origen comunitan o proceden!
tfun Estat tercer havent satisfet els drets de duana ,
LZiolert les formalitats necessaries en qualsevo
de°s Estats membres (producte en “lliure practica )

que tos |^r®’’quet’alliberament totai dei
entre els paisos comunitaria pot quedar iimi-

tatperíafacultatdeprohibirorestringirimportacionso
et^^rtacions que tot Estat membre te per raons de
S ordre o seguretat publiques, de proteccio de ia
.¡alut i de la vida de les persones, deis anímala  ode les
riin érde ptotecetó del patrimoni artistic, historie o
Swiógic o de protecció de la propietat industnal o
cí^mercW (art. 36 del Tractat de Roma); tambe per
nSva de comerg interior vigent que fa refe
réncia básicament, a qüestions de defensa de la
competéncia (politica “antidumping” intracomunita-
ria, antisubvencions, etc.) o a condicions técniques i

Cal
comerg

la
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administratives per al comerg. Convé assenyalar la
importancia que aqüestes qüestions poden adquirir
de cara a dificultar l’aplicació del principi de Iliure cir
culado de mercaderies.

D’altra banda, i peí que fa referéncia a les rela-
cions amb la resta del món, també és prou explícit el
Tractat quant ais afectes que produirá l’adhesió. En
primer lloc, l’aranzel espanyol se substituirá per la Ta
rifa Exterior Comuna, i en segon lloc, l’Estat espanyol
haurá de subscriure ‘Tacquis communautaire” en
matéria de política comercial exterior.

L’article 113 del Tractat de Roma, a més d’emfa-
sitzar robligatorietat d’uns principie uniformes en ma
téria de política comercial, assenyala explícitament.
encara que no de manera exhaustiva, els temes que
cal incloure en els dominis de la política comercial de
la CEE; principalment: modificacions aranzeláries,
acords aranzelaris, acorde comerciáis, unificació de
mesures de liberalitzacló, política d’exportacló  i de
fensa davant les Importacions, en especial en qües
tions de dumping I subvencione.

Per últim, i al marge del Tractat de Roma, cal fer
especial esment de la situacíó diferenciada que en
matéria de política comercial exterior deriva de l’apli-
cacló de les normes del Tractat de la Comunitat Euro
pea del Carbó i l’Acer. Efectivament, el Tractat de la
CECA manté com a norma básica per ais productes
CECA (vegeu llista núm. 1) la independéncia deis Es-
tats membres en matéria de política comercial (única-
ment en les relacíons extracomunitáríes).

- Fosa de foneria i altres foses en brut.
- “Spiegeis” i ferromanganés carburat.

Productes en brut i productes semielaborats de
ferro, d acer ordinari o d’acer especial, inclosos
els productes de reutilització o de relaminatge.

— Acer líquid coiat o no en lingots, entre els quals,
lingots destináis a la forja.

- Productes semiacabats: blooms, lingots d’acer,
lingots plans, “largets”, “coils” laminats en ca-
lent (altres que els “coils” consideráis com a
productes acabats).

Productes acabats en calent de ferro, d’acer or
dinari o d’acer especial.

- Rails, travesees, "selles”, eclisses, biguetes,
perfiláis pesats i barres de 80 mm i més, “pal-
planches”.

- Barres i perfiláis de menys de 80 mm i plans de
menys de 150 mm.

- “Fer machine”

- Rodons i quadrats per a tubs.
- Llandes i bandes laminados en calent (incloses

les bandes de tubs).
- Xapes laminados en calent de menys de 3 mm
(no revestidos i revestidos).

- Plaques i xapes d’un gruix de 3 mm i més, plans
de 150 mm i més.

Productes fináis de ferro, d’acer ordinari o
d’acer especial.

- Llauna, xapa emplomada, xapa negra, xapes
galvanitzades, altres xapes revestides.

- Xapes laminados en fred de manys de 3 mm.
- Xapes magnétiques.
- Bandes destinadas a obtenir llauna.

De tota menera, el Tractat de la CECA preveu cer
tas mesures en vista a una coordinació de les políti-
ques comerciáis exteriors deis Estats membres. Així,
per decisió del Consell es fixen uns tipus aranzelaris
máxim i mínim entre els quals ha d’oscil.lar la tarifa
fuanera davant d’Estats tercers de cadascun deis Es

tats membres o bé la Comissió pot establir recomana-
cions per administrar i controlar la concessió de llicén-
cies d’importació i exportado d’aquest tipus de pro
ductes. Finalment, i en matéria d’acords comerciáis,
s’estableix una política de coordinació conduída per
la Comissió.

Plantejada així la questió, el present capítol s’es-
tructurará conforme al següent esquema:

En primer lloc, es tractará deis efectes sobre la po
lítica aranzelária de l’Estat espanyol. A continuació,
s’examinaran els efectes sobre la política comercial
(excepte política aranzelária) tant des del punt de vis
ta deis canvis respecte a les relacions amb l’Europa
deis Deu com respecte a la resta del món. Per últim, i
ja en el marc de les relacions amb la resta del món, es
fará referéncia al sistema d’acords comerciáis que la
Comunitat té susbcrits amb diferents árees geográfi-

C

D

E

LLISTA NÚM. 1

PRODUCTES CECA

I  - Combustibles

- Hulla

- Aglomeráis d’hulla
- Coc, a excepció del coc per a eléctrodes i coc

de petroli
Semicoc d’hulla

- Briquetes de lignit
- Lignit

Semicoc de lignit

- Siderurgia

A  Primeros maíéries per a la producció de la fosa i
de l’acer. .

- Mineral de ferro (llevat pintes)
- Ferro i acer esponjosos (esponja)
- Feralla
- Mineral de manganés

B  Fosa i ferroalíatges

II
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rior Comuna. Evidentment, Ies repercussions de tal
canvi sobre l’economia de Catalunya serán determi-

nades per les diferéncies de protecció existente entre
ambdós aranzeis, sense perjudici de les particulari-

tats que a nivell aranzelari puguin resultar deis acorde
comerciáis i aranzelaris de la Comunitat amb Estats
tercers, i que necessáriament hauran d’ésser assumi-
des per Espanya.

Així, dones, convindria en la present análisi, per tal
de fer palés el nou grau de protecció de l’economia
catalana, fer una diferenciació general entre les rela
cione intracomunitáries i extracomunitáries. Tanma-
teix, pero, abane d’entrar en aquesta distinció, valguin
una série de precisions sobre l’estructura general
d’ambdós aranzeis.

ques, conjunt d’acords que modifiquen substancial-
ment el régim general de política aranzelária i comer
cial, i que revesteixen particular importancia per l’am-
pli abast geográfic que presenten. De fet, el régim ge
neral de política comercial exterior només s’aplica ais
paTsos desenvolupats no europeos, básicament els
Estats Units i Japó, i en una versió modificada, ais
Países de l’Est.

Peí que fa referéncia ais intercanvis agraris a
nivell intracomunitari i extracomunitari, val a dir que

l’especificitat del tema i de la seva regulació requereix
tractament a part. Així, les qüestions relatives  a orga-
nitzacions comunes de mercat per a productes agra
ris (relacions intracomunitáries) i a la protecció del
mercat interior básicament peí sistema de “préléve-
ments” (relacions extracomunitáries) es tractaran en
el capítol cinqué relatiu a la Política Agrária Comuni-
tária. 3.1. Les estructures aranzeláries de la CEE

iEspanyaPer últim, i entorn de l’especifitat deis productes
CECA, en el següent capítol relatiu ais efectes sobre
els fluxos comerciáis de Catalunya amb l’exterior, es
tindran en compte les particularitats escaients.

Tant l’Aranzel Espanyol com la Tarifa Exterior Co
muna s’estructuren conforme a la Nomenclatura del
Consell de Cooperació Duanera de Brussel.les, es a
dir a base de les 21 seccions, 99 capitols 1943 parti-
des de qué consta. Tanmateix, els aranzeis són espe-
cificats per posicions aranzeláries o subdivisions par-
ticulars de cada partida. És en aquest punt on es pre
senten les divergéncies d’estructura entre I Aranzel
espanyol i la TEC. donat que la nomenclatura no exi-
gefx una homogeneítat per a aquest nivell d especifi-
cació.

3. Els efectes sobre la política aranzelária. La
supressió de les barreres aranzeláries amb la
CEE. L’adopció de la Tarifa Exterior Comuna

Com ja s’ha assenyaiat, el fet de la integració de
l’Estat espanyol a la CEE tindrá en matéria aranzelá
ria dues repercussions básiques:

En primer lloc, i peí que fa a les relacions de l’Estat
espanyol amb la Comunitat, s’hauran de suprimir tots
els drets de duana i taxes d’efecte equivalent*. En
aquest sentit, dones, tindrá lloc un desarmament
aranzelari amb el que les exportacions catalanes  i es-
panyoles podran entrar Iliurement en la CEE i a l’inre-
vés les importacions catalanes o espanyoles de la
Comunitat podran fer-se efectivos sense el pagament
de cap dret d’entrada.

En principi i deixant de banda les conseqüéncies
de l’abolició d’altres barreres al comerg no aranzelá
ries, les repercussions sobre l’economia catalana
estarán en gran mesura en funció deis graus de pro
tecció actuáis que estableixen l’aranzel espanyol  i la
tarifa exterior comuna, afectats, evidentment per les
rebaixes acordades en l’Acord Preferencial entre Es
panya i la Comunitat, entrat en vigor l’any 1970.

En segon lloc, i peí que es refereix a les relacions
de l’Estat espanyol amb Estats tercers, s’haurá de
substituir Tactual aranzel espanyol per la Tarifa Exte-

Tot i així i ¡a en funció deis compromisos adquirits
l'Estat espanyoi en ei decurs de Íes negociacions

MB, a l'adhesió d'Espanya a la CEE, el primer de ge-
ner de 1981 ha entrat en vigor un nou aranzel que de
fet pot ésser considerat, a efectes d’estructura, com
eqrálent a la TEC, donat que les poacons aranze-
arterde l'Aranzel espanyol (més nombrases que les
dTfa TEC) poden ésser agrupados de ta manera que
es ̂ nesponen en llur totalitat a les diferents posi-
don“ aranzeláries de la TEC. Antenorment les pos -
cions aranzeláries agráries eren mes nombroses a la
TEC que a l'Aranzel espanyol, al reves del que suc-
ceía amb els productos industriáis.

Quarta la presentado de les tanfes api,cades,
l'Aranzel espanyol es configura amb una columna
quíndou els drL normáis per a cada posico, al seu
TOStaf figuren els aranzeis aplicables, per raon^s de les

‘uiae> mríHifiracions convencionals, a la CEE, ais
mpmíres del GaÍt (Acord General sobre Co-

paisos memb es del ü^s ,.efta (Associació Eu-

rar¿,'dfL llura comerg). També, en columna a parí
laxes a pagar en concepte d'impost de

CorlTpensadó de Gravámens Interiors, taxa que
Sstifica en el sentit de compensar la imposicio indi-
re^rque recau sobra les mercaderies produides a

^^*^Per'^la seva part, l'Aranzel comunitari o Tarifa Ex-

per

es

(*) Aixó toreará Espanya a eliminar, per exemple, en les relacions
intracomunitáries els drets convencionals duaners, el “cánon" de

propaganda de l’oli d’oliva, les taxes fitosanitáries només aplicados
ais productes importats i l’arbitri sobre el coto, si es que no ham es-
tat ja suprimidos.
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car en gran mesura l’estructura del comerg exterior
esdevé un resultat de l’estructura aranzelária.

S’han utilítzat com a fonts básiques per al cálcul
de les proteccions mitjanes:

terlor Comuna també presenta una columna de drets
convencionals aplicables ais paTsos firmants del
GATT, i d’altra banda explícita en sengles columnes
els drets aplicables ais paTsos o árees amb fies quals
la CEE té firmats acords comerciáis: Espanya, EFTA,
paTsos mediterranis, Portugal i Convenció de Lomé.
Quant al SPG (Sistema de Preferéncies Generalitza-
des), la Comunitat el publica anualment en document

.  . X ● . .. .

Cal fer esment, aixi mateix, que en el cas de la
CEE també els productes importats están gravats
amb rimpost sobre el Valor Afegit (IVA), diferent per a
cadascun deis Estats membres i que acompleix la
fundó de l’ICGI (Impost de Compensació de Gravá-
mens Interiors) a Espanya. L’adequació espanyola al
sistema vigent comunitari en aquest aspecte és una
de les exigéncies de l’adhesió i suposará canvis im-
portants en el sistema d’imposició indirecta i en la
desgravació fiscal a l’exportació.

Una altra qüestió és el grau de protecció nominal
d’ambdues estructures. L’opció aquí presa per a la
seva avaluació ha estat la que porta a la comparació
de les proteccions nomináis mitjanes. Evidentment
l’opció és criticable, perqué pondera igualment cada
una de (es posicions estadístiques de l’aranzel inde-
pendentment del pes de cadascuna d’elles en el valor
del comerg exterior. Tanmateix, aquesta es presenta-
va com l’alternativa més viable, ja que procedir a
l’avaluació d’una protecció nominal ponderada repre-
sentava el tractament d’un elevat volum de dades es-
tadístiques fora de l’abast de l’equip realitzador, i d’al
tra banda els resultats que es podien haver obtingut
tampoc no serien més adients que els que s’utilitzen.

En el cas d’Espanya, l’Aranzel espanyol entrat
en vigencia el primer de gener de 1981, i establert per
una série de Reíais Decrets apareguts durant els me
ses de nobembre i desembre de 1980. Facilitat per
l’Administració de Duanes de Barcelona.

En el cas de la CEE, una Comunicació de la Co-
missió al Consell, (núm. 88 del 10 d’abril de 1980) pu
blicada en el Journal Officiel des Communautés Euro-
péennes. ■

Així mateix, també s’han tingut en compte les re-
duccions conjunturals aplicables a l’Aranzel espanyol
decretados peí govern amb carácter transitori l’abril
de 1980. Val a dir que aqüestes reduccions establer-
tes per períodes de tres mesos han estat prorrogados
sistemáticament. En general, malgratque la modifica-
ció del dret normal s’estableix amb un valor diferent

per a cada posició, el valor de la reducció oscil.la entre
un 10 i un 20% del valor del dret normal.

El métode de cálcul per obtenir les proteccions no
mináis mitjanes ha estat de tipus piramidal. Partint de
les proteccions per posicions es calcula la mitjana de
la partida, i partint de les mitjanes per partidos s’arriba
a les mitjanes per capítols, i a partir d’aquestes s’obte-
nen les mitjanes per seccione.

El quadre núm. 21 dóna una idea aproximada de
la protecció oferta per ambdues estructures aranze-

QUADRE NÚM. 21

PROTECCIÓ NOMINAL MITJANA
ARANZEL ESPANYOL I TARIFA EXTERIOR COMUNA

ESPANYA CEE

AN AR AC ACR TEC TEC-R

Per secciona 15,3* 10,9* 12,9* 9.1* 6,5* 3,4*

14,3 10,3 6.1 3.212,1 8.5

Per capítols 14,016,7 11,9 9,9 7.1 3,1

NOTES:(*) La mitjana no comprén la secció XXI (capí
tol 99).
AN; Drets normáis d’apllcació.
AR: Drets normáis amb rebaixa a CEE

(Acord Preferencial 1970).
AC: Drets normáis amb rebaixa conjuntural

(R.D. 18 d’abril 1980).
ACR: Drets normáis amb rebaixa conjuntural
i rebaixa a la CEE.

TEC: Tarifa Exterior Comuna. Drets nor
máis.
TEC-R: Tarifa Exterior Comuna. Drets rebai-

xats per a Espanya (Acord Preferencial
1970).

PONT: Elaborado propia.
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QUADRE NÚM. 22

PROTECCIONS NOMINAIS MITJANES PER SECCIONS
ARANZEL ESPANYOLI TARIFA EXTERIOR COMUNA

Aranzelespanyol Aranzelcomunitari
SECCIÓ DENOMINACIÓ

AC TEC TECRAN AR ACR

V Productes minerals

Químiques
Plástics

Pell

Fustaisuro

Paper
Téxtil

Calgat
Vidre ¡ cerámica

Metalls preciosos i manufactures

Metalls comuns i manufactures

Maquinária

Materialdetransport

Imatgeiso
Armes

Diversos

Objectesd’art

1.9 1,6 0,41.7 1.4 0,6
VI 16,4 12.1 13.7 10,2 9,1 3.8
Vil 20,9 14,9 17,5 12,2 8.3 3.4
VIII 12,5 7.0 2.310,8 6,0 5,3

13,1 8.5IX 11,4 7.1 7.4 4.9

12,2X 10,6 10,6 8,8 7.2 2.9
22,8XI 15,9 18,7 13,0 8,5 3.9
17,1XII 8,7 14,8 7,4 9,3 3,8

XIII 17,5 12,8 14,7 2.810,7 7,2
XIV 4,4 3.1 3,8 2.7 1.9 0.8
XV 13,9 10,2 12,0 2.58,8 6.2
XVI 21.7 16,4 18,2 13,6 6,2 2.5
XVII 17,3 14,1 14.3 2.311,6 5,8
XVIII 17.9 13,4 15,0 11.2 7,9 3,9
XIX 7,2 5,3 6.3 4,7 6,0 2,4
XX 27.8 19,8 22,6 16,0 7,2 2.9
XXI 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

NOTES: AN: Drets normáis d’aplicació.
AR: Drets normáis amb rebaixa a la CEE

(Acord Preferencial 1970).
AC: Drets normáis amb rebaixa conjuntural

(R.D. 18d’abril 1980).
ACR: Drets normal amb rebaixa conjuntural i

rebaixa a ia CEE.
TEC: Tarifa Exterior Comuna. Drets nor

máis.
TECR: Tarifa Exterior Comuna. Drets rebai-

xats per a Espanya. (Acord Preferen
cial 1970).

FONT: Baboració propia.

cions i capítols (de productes industriáis) les mitjanes
deis:

láries, sobre els productes industriáis (seccions  V a
XXI i capítols 25 a 99). (*)

Per a un major detall, i sense perjudici deis co-
mentaris que es puguin fer en els dos apartats se-
güents, vegeu el gráfic núm. I i així mateix els quadres
núm. 22 i 23, que contenen, respectivament, per sec-

- drets normáis d’aplicació.
- drets rebaixats per a la CEE (Acord preferencial

1970).
- drets d’aplicació conjuntural (R.D. 18 d’abril de

1980).
- drets d’aplicació conjuntural inclosa rebaixa a
CEE.

- drets normáis de la TEC.
- drets rebaixats per a Espanya de la TEC (Acord

Preferencial 1970).

(*) Ja s'ha assenyaiat amb anterioritat que respecificitat deis pro-
duotes agraris Mlurs transformats remetía aquesta análisí al capítol
deipolftíca agrárla.
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QUADRENÚM.23

PROTECCIONS NOMiNALS MITJANES PER CAPÍTOLS.
ARANZEL ESPANYOLI TARIFA EXTERIOR COMUNA

Aranzelespanyol Ar.comunitarí
Seco. Capít. Denominació

AC ACR TEC TECRAN AR

Sal; sofre, terrea i pedrea; guixoa; calg i cimenta.

Minerala metaUúrgica, eacoriea í cendrea.

Combuatiblea minerala, olia minerala i producteade
llur deatil.lació, matériea bituminoaea: cerea minerala.

V 25 2.9 2.0 2.6 1.7 0,8 0,0

0.5 0.0 0.026 0.5 0.5 0.5
27

2.3 2.2 2.0 1,9 1,1 0.8

Productea química inorgánica; compoatoa inorgánica o

orgánica de metall precioaoa, d’eiementa radioactiua. de

metalla de lea terrea eatranyea i d’iaótopa.

Productea qu ímica orgánica

Productea farmacéutiquea.
Adoba

Extractes adobante i tintoria; tanina i llura derivats;

matériea coloranta, colora, pinturea, vernisaoa I tinta;

máatica;tintea.

Olia eaaenciala i reainoidea; productea de perfumería o
de tocador i coamética.

Sabona, productea orgánica tenaoactiua, preparacíona

per a lleixiua, preparacíona lubricanta, cerea artificíala,

cerea preparadea, productea per enlluatrar y polir, bugiea

i articlea análega, paatea per modelar i "cerea” per a
l’art dental.

Materiea albuminoidea i coles.

Pólvores i explosius; articles de pirotécnia;

fosfore; aliatges pirofórics; matéries Inflamables.

Productea fotográfica i cinematográfica.

Productea diversos de les industries químíques.

Matéries plástíques artificíala, éters i estera de la
cel.lulosa, resines artificíala i manufactures

d'aquestes matéries.
Cautxú natural o sintétic, cautxú factici i

manufactures de cautxú.

VI 28

9,7 8,2 3,2
7,7 12,7 5,1
11,0 10,5 4,2

5.4 3,3 1,3

11,3 13,0

9,0 10,5
13,5 15,2

15,1

12,229

17.830

6.97.7 6.131

32

9,8 3,915,5 11,3 13,0 9,5

33
3.28.28.714,0 10,4 11,6

34

3.89.713,7 10,111,716,0
5.912,6 10.115,013,018,235

36
4.411,212.718,415,021,7
3.411,7 8,7

13,4 7,6
15,914.820,137

3,316,3 17,921,838
Vil 39

13,9 11,9 4,923,2 16,8 19.2

40
4,8 1,915,9 10,518,7 13,0

1.23,16,3 2,77,0 3.0VIII Pella i cuiros.

Manufactures de cuiro; articles de guarnicloneria, de

talabarderia i de viatge; marroquineria i estogeria;

tripes manufacturades.
Pelletería i confecciona de pelletería; pelletería facticia.

Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta.
Suro i les seves manufactures.

41

42

8,0 3,8

4,7 1,8
19,7 10,1 16,9 8,6

10,8 7,8 9.3 6.7
43

5.7 2,2

9,7 9.7

6,7 2,7

7.08,9 10,7

9,9 11.6

6,7 11,9

12,2IX 44
8.613,345
5.713,7Manufactures d’esparteria i cistelleria.46

0,2 0,14.5 3.34.9 3,7Matéries utílítzades en la fabricació del paper.

Paper y cartró; manufactures de pasta de cel.lulosa.

X 47

48
16,5 6,6

4,8 I 2,1
(Continua)

17,1 17.119,9
de paper i cartró.
Articles de Ilibreria i arts gráfiques.

6,110,111,8 8,349
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(Continuació quadre núm. 23)
Ar. comunitariAranzelespanyol

Secc. Capít. Denominació
AN TEC TECRAR AC ACR

Sedes, borra de seda i borrissol de seda.
Téxtiis sintétics artificiáis continus.

Téxtiis metáUics i metal.litzats.

Llanes, peis i crines.
Lli i rami.

Coto.

Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus.

Les altres fibres téxtiis vegetáis; filats de

paper i teixits de paper filat.
Catites i tapissos; veliuts i pelfes, teixits arrissats

i teixits d’oruga o pelfilles (“chenille”); cintes,

passamaneria; tuis i teixits de malíes anusades; puntes,
i blondes: brodats.

Buates i feltres; cordes i articles de cordilleria;

teixits especiáis, teixits impregnats o recoberts;
articles de matéries téxtiis d'ús técnic.

Géneros de punt.

Peces de vestir i llurs accessoris, de teixits.
Altres articles de teixits confeccionats.

XI 50 11,9 8,9 10,3.

23,4 17,5 19,4

14,6 5,9 12,9

17,1 12,5 14,6

22,3 8,9 18,1

21,3 17,4 17,8

19,1 14,4 16,4

7,7 4,6 1,8

14,5 9,5 3,851

5,2 7,8 3,152

10,4 4,9 2,153

7,2 6,4 2,654

14,6 6,4 3,955

10,6 5,356 12,3
57

15,1 6,0 12,7 5,1 3,1 2,1
58

31,8 23,9 25,6 19,2 12,3 5,8
59

25,4 15,4 3,921,1 12,8 9,7
60 32,9 24,7 26,4 19,8 13,5 7,1
61 38,2 28,7 29,9 22,4 13,3 5,7
62 25,2 15,218,9 20,2 13,7 5,5

Roba usada i draps.63 20,5 20,2 16,0 15,7 3,6 1.5

XII I 64 I Calgats, botines, polaines i articles análegs;

I  I llurs partscomponents.

65 I Barrets i altres cofats i llurs components.

66 I Paraigües,para-sols,bastons,fuetslxurrlaques

I  i llurs components.
67 I Plomes Iplomissoispreparats i articles de plomes

I  o plomissols;flors artificiáis; manufactures de

I  I cabells; ventalle.

18,9 4,811.1 9,4 11.016,1

14,4 2,86,6 12.5 5,7 7.1

18,0 7,2 15,6 6.2 10,6 4,3

9,8 14,9 8.5 8,617.2 3.4

XIII 68 I Manufactures de pedra,gulx,ciment,amiant,

I mica i matéries análogues.

69 I Productos cerámica.
70 I Vidre i manufactures del vidre.

16.1 11.8 13.7 10,0 4.9 1.9

16,4 12,2

20,1 14,3

8.813,6 10,2 3,5

16,7 11.8 7,8 3.1
XIV 71 Perles fines, podres preciosos i semiprecioses

i simílars, metalls preciosos; xapats de metalls preciosos

i manufactures d’aquestes matéries; bijuteria
defantasia.

Monedes.
8.8 6,2 7,7 5,5 3,8 1.5

72 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XV 73 1 Foneria, ferro i acer.

74 I Coure.

75 I Níquel.

76 I Alumini.

77 I Magnesi, berll.li (glucini).
78 I Plom.

I  79 I Zenc.

Estany.80

14,5 13,1 12,7 11,5 6,2 3.1

15,0 11.3 2,313.1 9,8 5.8

9.7 7.3 1.78,5 6.4 4.1

17,2 12,9 3,315,0 11.2 9.1

4,4 1.8 1.6 5,1 1.54.0

5.6 3.14.2 5.1 3,8 6.1

13,1 9.8 11,6 8.7 7.3 3.1

15.7 11.8 4.2 1.613,8 10,3

(Continua)
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. (Continuació quadre núm. 23)

Aranzelespanyol Ar. comunitarí i
Secc. Capít. Denominació

AN AR AC ACR TEC TECR

XV 81 Altres metalls comuns.

Eines, articles de ganiveteria i coberts detaula
de metalls comuns.

Manufactures diverses de metalls comuns.

9,0 3.6 7.8 3,2 5.9 2,0

82

20,1 14,8 17,2 12.7 7.9 3.1

83 28,5 21,4 23,3 17,5 6.7 2,6

XVI Calderes, máquines i aparells i artefactes mecánics.

Maquines i aparells eléctrics i objectes destinats

a usos electrodoméstics.

84 17.9 13,6 15,3 11,4 5.3 2.1

85

25.6 21.1 2.819,2 15,8 7,1

XVII Vehicles i material per a vies férries; aparells no

eléctrics de senyalització, per a les vies de comunicació.

Vehicles automóbiis, tractors, velocípedes
i altres vehicles terrestres.

Navegado aéria.

Navegació marítima i fluvial.

86

18,5 18,5 15,8 15,8 5,5 2,2

87

33,2 25,5 25,9 19,9 10,2 4.1

88 9,1 6,1 7,9 2,15.3 5,3

6.2 7,6 0,989 8,6 5.5 2,3

XVIII 90 Instruments i aparells d’óptica, de fotografía

i cinematografía, de mesura, comprovació i precisió;

instrumenta i aparells médico-quirúrgics.

Rellotgeria.

Instruments de música; aparells per a enregistrament

i reprodúcelo del so; parts i accessoris d'aquests

Instruments i aparells.

19,3 14,0 16,3 11,9 8.1 3.0

7.8 3,191 21,5 17.0 17,6 14,0

92

9.2 5.612,9 11,0 7,8 7.8

XIX 93 Armes i municions. 7.2 5.3 6,3 4.7 6.0 2,4

XX Mobles; mobiliari médico-quirúrgic; articles de Hit

i similars.

Matéries per a la talla i emmotllament, laborades,

(incloses les manufactures).

Manufactures de raspalleria, pinzells, escombres,

espolsadors, borles i sedassos.

Joguines, jocs, articles d’esplai i per a esport.
Manufactures diverses.

94

32,2 23,4 25,8 18,7 6.1 2.4

95

13,6 11,3 4.3 1,720,2 17,0

96

18,2 22,3 14..8 8,5 3,427,1

3,997 34,1 25,6 27,0 20,3 9,8

98 25,3 15,0 7,4 3.318,2 20,8

XXI Objectes d’art, objectes per a col.leccions i antiguitats. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,099

NOTES: Vegeu quadres núm. 21 i 22.

PONT: Elaborado propia.

terior Comuna (modificada igualment per l’Acord de
1970). Normalment, el ritme de rebaixes aranzelárles
acordades en el Tractat d’adhesló fixa Taplicació

d'aquestes sobre els drets efectlvament aplicats en
una data concreta que és objecte de negoclacló (un

any abans en el cas de la primera ampliació). AIxí.
dones, és important teñir en compte que en el cas que

en aquesta data estiguessin vigents les rebaixes con-

junturals, les reduccions s’aplicarien sobre els drets
aranzelaris rebaixats com a conseqüéncla de l’Acord
Preferencial de 19701 d’aquestes mesures conjuntu-
rals.

3.2. Análisí de les modificacions aranzelárles per
al comerg amb la CEE

Com ja s’ha assenyaiat, el fet de la integrado de
l’Estat Espanyol a la CEE suposará, al final del perío
do transitori que es pugui acordar en el decurs de les
negociacions per a l’adhesíó, l’eliminació deis drets

de duana vigents en el cpmerg actual amb la Comuni-

tat, és a dir, d’una banda l’Aranzel espanyol modificat
per les rebaixes contingudes en l’Acord Preferencial

de 1970 (afectades ara per la rebaíxa conjuntural ja
esmentada anteriorment) i, d’altra banda, la Tarifa Ex-
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QUADRE NÚM. 24

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL ESPANYOL AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 20%

Número
Capítol

Protecció
Mítjana

Denominació

61 28,7 Peces de vestir í accessorís de teixits.

97 25,6 Joguines, jocs, articles d’esplaí i per a esport.

Vehicles automóbíls, tractors, velocípedes í altres vehícles terrestres.87 25,5

Génerede punt.60 24,7

Catites i tapissos. Velluts, pelfes, teixits arrissats i teixits d’eruga o pelfó

(“chenille”): cintes, passamaneria, tuis i teixits de malíes anusades (xarxa):

58 23,9

puntes, farbalans i blondas; brodats.

Mobles i mobiliari médico-quirúrgic; articles matalasseria i similars94 23,4

21,4 Manufactures diverses de metalls comuns.83

Roba usada i draps.63 20,2

NOTA: La protecció mitjana és referida ais drets re-
balxats per a la CEE, sense afectar per la re-
ducció conjuntural (R.D. 18 d’abril de 1980).

PONT: Elaborado propia.

QUADRE NÚM. 25

CAPÍTOLS DE LA TARIFA EXTERIOR COMUNA AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 6 %

Número
Capítol

Protecció
Mitjana

Denominació

Suro i les seves manufactures.45 9,7

7,1 Génerede punt.60

48 Paper i cartró. Manufactures de pasta de cel.lulosa de paper i cartró.6.6

NOTA: La protecció mitjana es refereix a la TEC amb
la rebaixa continguda en l’Acord Preferencial
de 1970.

PONT: Elaborado propia.

Des d’una perspectiva general, cal assenyalar
que el desarmament aranzelari comportará una situa-
ció més fortament diferenciada en el cas de l’aranzel
espanyol que en el del comunitarí. En altres termes, i
moit especlalment per a certes árees d’activitat, es
veuran eilminades unes elevadas proteccions en el
cas espanyol, sempre, d’altra banda, molt superlors a
les vígents per a Teconomia comunitária.

S’ha pogut ja observar (vegeu quadre núm. 21) la

diferéncla de protecció que suposa l’aranzel espanyol
rebaixat i la tarifa exterior comuna rebaixada. Més ex-

plícitament es pot assenyalar que mentre en l’aranzel
espanyol 8 capítols presenten proteccions superiors
al 20%, 136 d’ellsoscll.len entre el 10 i 20% (en total el
55,8% deis capítols considerats), en el cas de la Tari
fa Exterior Comuna (evidentment també afectada per
la rebaixa continguda en l’Acord Preferencial de
1970) no s’observa cap capítol amb una protecció su-
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QUADRE NÚM. 26

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL ESPANYOL AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA INFERIOR AL 5 %

Número
Capítol

Protecció
Mitjana

Denominació

Objectes d’art, antiguitats i objectes per a col.leccions.99 0.0

Monedes d’or i plata.72 0,0

Minerals metal.lúrgics, escories i cendres.

Magnesí i beril.li.

26 0.5
77 1.8
25 2,0 Sal i sofre; terres i pedres; guix, calg i ciment.

Combustibles minerals, olis minerals i productes de liur destil.lació; matéries
bituminoses; ceres minerals.

27 2.2

Pell i cuiro.41 3,0

3.6 Altres metalls comuns.81

Matéries utilitzades en lafabricació de paper.47 3.7
Plom.78 4.2

NOTA: La protecció mitjana és referida ais drets re-
baixats per a la CEE sense afectar per la re-
ducció conjuntural (R.D. de 18 d’abril de
1980).

FONT: Elaborado propia.

De fet, si tenim en compte que la política d’acords
amb la Comunitat (vegeu l’apartat 5) afavoreix per
norma la Hiure entrada de certs productes agrícoles i
la majoria de productes industriáis procedents deis
paTsos o árees amb les quals s’han signat acords
(EFTA, paTsos mediterranis. Convenció de Lomé.
Sistema de Preferéncies Generalitzades), raplicació
de la Tarifa Exterior Comuna queda reduTda a un
nombre reduTt de productes, i alxí mateix de paTsos.
Básicament queden en aquest marc els intercanvis
comerciáis amb les poténcies Industriáis no europeos
i el bloc de paTsos amb régim de comerg d’Estat.

En aquest context, dones, el que hauria d’ésser
una análisi de les diferéncies entre proteccions mltja-

nes per seccions, capítols o partidos, s’hauria de re-
plantejar per a tots els paTsos abastats per la política
convencional de la Comunitat, com una análisi de de-
sarmament aranzelari, sotmés en alguns casos (bási
cament en el deis paTsos beneficiaris del SPG) a cor
tes restriccions de tipus quantitatiu.

De tota manera, i donat l’extremat casuisme en
qué s’haurla d’incórrer, si intentéssim reflectir totes
les excepcions al régim general de la TEC, s opt^a
en aquest apartat per considerar l'análisi de les modi-
ficacions aranzeláries que suposaria adoptar el régim

general. Evidentment, no per aixó s’intenta evitar una
avaluacíó de les conseqüéncles aranzeláries de la

política comercial de la Comunitat. Més endavant,  i en

perior al 10% i només un nombre de 3 presenten una
protecció superior ai 6%.

Concretament es presenten en els quadres núm.
24 i núm. 25 la relació deis capítols més protegits
d’ambdues estructures aranzeláries. Així mateix,
també és convenient fer esment d’aquells capítols de
l’aranzel espanyol amb un grau menor de protecció
(quadre núm. 26) a fi d’assenyalar aquellos árees
d’activitat menys afectados peí desarmament aranze
lari. Per últim i donat que, en el cas de la TEC, són 65
els capítols amb una protecció inferior al 5%, es re-
metran al quadre núm. 23 per a l’apreciació particular
deis graus de modificació de cada capítol.

3.3. Análisi de les modíficacíons aranzeláries per
al comerg amb Estats Tercers

Básicament, com ja s’ha assenyaiat anteriorment,
la Integració de l’Estat espanyol a la CEE suposará, a
la fi del período transítori en el cas de relacione amb
Estats tercers, la substitució de l’Aranzel actual per la
Tarifa Exterior Comuna.

Tanmateix, cal teñir en compte que tal substitució
d’estructures aranzeláries resulta de i’aplicació del
régim general de relaciona amb Estats tercers, i que
aquest régim general és modificat per la política
d’acords que la Comunitat manté amb tercers paTsos.
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QUADRE NÚM. 27

CAPÍTOLS DE UARANZEL QUE PRESENTEN UNES DIFERÉNCIES
ENTRE UARANZEL ESPANYOLI LA TARIFA EXTERIOR COMUNA SUPERIORS AL 15 %

Número
Capítol

DenominacíóAN-TEC

94 Mobles i mobilíari médíco-quirúrgic; articles matalasseria i símilars.26,1

Peces de vestir i accesoris, de teixits.61 24,9

Joguines, jocs, articles d’esplaí i d’esport.97 24,3

Vehicles automóbíls, tractors, velocípedes i altres vehicles terrestres.87 23,0
83 21,8 Manufactures díverses de metalls comuns.

Catites i tapissos; velluts i pelfes; teixits arrissats i teixits d’eruga o pelfó

(“chenille”); cintes passamaneria, tuis, teixits de malíes anusades (xarxa), puntes,
farbalans, blondes i brodats.

58 19,5

Génere de punt.60 19,4

Manufactures de raspalleria; pinzells, escombres, plomalls, borles i sedassos.

Maquines i aparells eléctrics i objectes destinats a usos electrotécnics.

96 18,6
85 18,5

Manufactures diverses.98 17,9

Roba usada i draps.63 16,9
Llí i rami.54 15,9

Materials per a talla i emmotllament (manufactures incloses).

Buates, feltres; cordes i articles de cordería; teixits especiáis; teixits impregnats
o recoberts; articles téxtiis per a usos técnics.

95 15,9
59 15,7

FONT: Elaborado propia.

els apartats corresponents a política convencional de
la CEE i ais efectes de la integrado en els fluxos co
merciáis de Catalunya es tindran en compte, si són re-
llevants, les excepcions al régim general.

Per ais capítols que es consideren (25 a 99 de la
Nomenclatura de Brussel.les) s’observa una protec-
ció en l’Aranzel espanyol molt superior a la que esta
blea l’Aranzel comunitari (vegeu quadre núm. 21).
Només tres capítols, 77, 78 i 29 (magnesi i beril.li,
plom i productes química orgánics) presenten una
protecció superior en la TEC que en l’Aranzel
espanyol. D’altra banda, sis capítols de l’Aranzel
espanyol tenen una protecció superior ai 30% i divuit
d’ells oscIHen entre proteccions del 20 i 30%. En can-
vi, en el cas de la TEC, amb un máxim de protecció en
el capítol 48 (industries papereres), només presenta
13 capítols amb una protecció superior al 10% (vegeu
quadre núm. 23).

Quant a nivell de diferéncies entre els valors de
l’Aranzel espanyol i de la TEC (per capítol), a conti-
nuació s’expliciten les máximes (vegeu quadre núm.
27) i tes mínimes (vegeu quadre núm. 28).

En darrer terme cal esmentar, a nivell de política
aranzelária general, que l’adopció de la TEC per part
de l’Estat espanyol és un fet constrictiu, i que en tot
cas rutilíteadó de la política aranzelária (possibles

modificacions ulteriora de la TEC) restará únicament
en mans de les instáncies comunitáries.

3.4. El procés d’adaptació de la Tarifa Exterior Co
muna i de supressió d’aranzeis amb la Comunitat

Com és sobrerament conegut, les negociacions
de les Comunitats amb els paTsos aspirants a l’adhe-
sló es desenvolupen fonamentalment entorn deis
períodes de transició, perqué aquests darrers vagin
assumint, per arribar a fer-ho plenament, el “cabal"
comunitari (acquis communautaire). A través deis pe
ríodes de transició s’intenta que l’acoblament del nou
país membre a l’economia comunitária es realitzi de
la forma més plañera possible; així s’estableixen ter-
minis cutis en aquells aspectos en qué les diferéncies
existente entre la Comunitat i el país sol.licitant no són
massa grans i períodes llargs en aquells aspectos en
qué les diferéncies són considerables. Evidentment,
l’estructura económica del país aspirant a l’adhesió,
la conjuntura económica per la qual travesea i els n¡-
vells de protecció existente han de teñir una Influéncla
decisiva en la fixació de períodes de transició: perío^
des massa curte en relació al problema de qué es
tracti poden agreujar els efectes perversos de la inte-
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QUADRENÚM.28

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL QUE PRESENTEN UNES DIFERÉNCIES
ENTRE UARANZEL ESPANYOL I LA TARIFA EXTERIOR COMUNA i INFERIORS AL 5%

Número
Capítol

DenominacióAN-TEC

77 -0,7 Magnesi i beril.lí.
78 -0,5 Plom

Productes químics orgánícs.29 -0,5
Monedes.72 0.0

Objectes d*art; objectes per acol.leccions i antiguitats.99 0.0

Minarais metal.lúrgícs, escories i cendres.26 0.5

Combustibles minarais, olis minerals i productes de llur destil.lació; matéries

bituminoses; cares minarais.

27 1.2

1.2 Armes i municions.93

Sal; sofre; térra i pedres; guix, calg i ciment.25 2,1
Altres metalls comuns.81 3,1
Suro i les seves manufactures45 3,6

Navegació aéria.88 3,8
Pell i cuiro.41 3,9
Productes farmacéutics.30 4.4

Manufacturats d’espart i cistelleria.46 4,7

PONT: Elaborado propia.

la primera ampliado i cinc anys en el cas de Créela,
mentre que en el cas espanyol, atés l'elevat grau de
protecció de l’economia espanyola i la situado deriva
da de la cris! económica deis anys setanta, pot ser su
perior, car les posiclons negociadores sitúen aquest
període de transició entre cinc I deu anys.

El ritme de reducció deis drets aranzelaris tampoc
no va ésser el mateix l’aplicat per a la primera amplia-
ció que en el cas de Créela. En la primera s’apllcaren
reduccions del 20% anual, a excepció de la primera

reducció que només tingué una duració de nou mesos
I de la quarta que només s'aplicá sis mesos fins que
es completé el desarmament aranzelarl. En el cas de
les taxes d’efecte equivalent, la primera reducció
s’efectuá un any més tard a l’entrada en vigéncia del
Tractat d’adhesió, pero s’aplicá de cop una reducció
del 40% continuant des d’aleshores el ritme previst
peis drets aranzelaris. En el cas de Créela, el calen
dad fou idéntic tant peis drets aranzelaris com per les
taxes d’efecte equivalent encara que les dues prime-
res reduccions foren més febles (10% anual), conti

nuant seguldament la reducció a un ritme del 20%
anual.

Es difícil precisar qué sueceirá en el cas espanyol,
peró, si el període de transició és més llarg que en
aquests altres paYsos, seria convenient comengar per

gradó, tot disminuint els afectes positius, i períodes
massa llargs poden fer perdre incentiu a l’adaptació
deis agents económica a la nova realitat comunitárla.

En el cas de la Unió Duanera, l’experiéncia de la
primera ampliació de les Comunitats (Dinamarca, Ir
landa i el Regne Unit) i del cas de Créela és il.lustrado-
ra respecte al que pot succeir en el cas espanyol (ve-
geu quadre núm. 29).

En primer lloc, cal fer referéncia a la determinació
deis drets de duanes de base o referéncia ais quals
aplicar la reducció prevista. En el cas de la primera
ampliació es prengueren els drets vigents un any
abans de l’entrada en vigéncia deis Tractats d’adhe
sió; en el cas de Créela s’agafaren els aplicats sis me
sos abans. En el cas d’Espanya és previsible que els
drets de base siguin els veritablement aplicats en la
data que es fixi, incloent-hi les suspensions conjuntu-
rals, els contingents aranzelaris o les suspensions de
drets aranzelaris de carácter sectorial o regional; la
data concreta dependrá de la marxa de les negocia-
cions i de la data d’entrada en vigéncia del Tractat
d’adhesió.*

En segon lloc, quant al desarmament aranzelarl
en les importacions i de les taxes d’efectes equiva-
lents en les relacions intracomunitáries, el període de
transició acordat assolí quatre anys i mig en el cas de
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/

en el cas deis productes CECA i en d’altres productes
convenientment especificáis.

Tant en el cas del desarmament aranzelari en les
relacions comerciáis intracomunitáries com en el de
I’alineació de l’Aranzel vigent amb la Tarifa Exterior
Comuna en relacions comerciáis extracomunitáries el
ritme previst pot ésser accelerat tant per part del nou
país membre com per part de la Comunitat si ho desit-

Finalment, respecte a l’harmonització de la no
menclatura duanera espanyola a la comunitaria, que

j el cas d’lrlanda i Grecia s’aplicá des del mateix mo-
ment de l’adhesió i en el cas de Dinamarca i el Regne
Unit al cap d’un any, en el cas espanyol ja s’ha proce-
dit a l’adaptació a comengaments de 1981.

ja¬

én

ritmes de reducció més lents per anar-los accelerant
posteriorment. D’altra banda, la posició comunitaria
demana un desarmament aranzelari més rápid en el

cas espanyol que el comunitari per considerar que
l’Acord Preferencial de 1970 ha estat favorable a Es-

panya. Evidentment, des de la perspectiva espanyola
es defensa un desarmament harmónic a base per-
centual, és a dir, amb disminicions percentuals idénti-
ques per a ambdues parts i sense que el ritme de de
sarmament deis productes agraris siguí diferent del
deis productes industriáis.

Aquest darrer punt és important per a aquejles in-
dústries que utilitzen primeree matéries agrícolas
amb elevada protecció aranzelária (com la industria ■
téxtil, per exemple), car uns ritmes de reducció aran-
zeláría per ais productes agraris més alentits que en
els productes industriáis retallarien la seva capacitat
d’adaptació en no produir-se, simultániament a l’aug-
ment de competéncia, l’abaratiment de costos de pri-
meres matéries agráries, a menys que aqüestes s’ex-
cloguessin del bloc de productes agraris.

D’altra banda, tant en la primera ampliació com en
el cas de Grécia existeixen excepcions al ritme gene
ral de desarmament aranzelari; en el segon cas, no-
més peí que fa referéncia a la franquicia de drets de
duana en el marc del tránsit de viatgers i en els petits
enviaments de carácter no comercial. En el primer
cas peí que fa referéncia al carbó i a d’altres productes
específicament citEds per diverses raons en els anné^
xos corresponents; els drets de duana amb carácter
fiscal reben també un tractament específic.

Finalment, durant el període detransició, els drets
aplicats a la importado de mercaderies comunitáries
han d’ésser preferente, és a dir, no poden ser supe-
riors ais aplicats a tercera paísos (cláusula de nació
més afavorida).

En tercer lloc, quant a la reducció de drets aran-
zelaris i taxes d’efectes equivalents aplicats a les ex-
portacions, se suprimiren en la primera ampliació al
cap d’un any de l’entrada en vigéncia del Tractat d’ad-
hesió, mentre en el cas grec se suprimiren de forma
immediata: cosa que és desitjable que succeeixi tam
bé en el cas espanyol.

En quart lloc, cal fer referéncia al procés d’alinea-
ció deis aranzeis del nou país membre amb la Tarifa
Exterior Comuna. En el cas de la primera ampliació el
procés no comengá fins un any més tard amb una re
ducció inicial del 40% i seguí amb posterioritat al ritme
del 20% anual com en els altres aspectes; en canvi,
en el cas de Grécia se seguí els ritmes fixats en el de
sarmament aranzelari de les importacions, fet que
probablement succeirá en el cas espanyol. En amb-
dos casos considerats es procedí a alinear els drets
d’aquelles posicions o partides aranzeláries amb dife-
réncies inferiors al 15% al cap d’un any de l’entrada
en vigéncia deis Tractats. També aquí es registren
excepcions al ritme d’alineació general, especialment

4 Els efectes sobre la política comercial.
La garantía del principl de Iliure circulado de
mercaderies: les normes de comerg interior.
El régim general de comerg exterior

La integració de l’Estat espanyol en les Comuni-
tats Europees suposará un nots^ble canvi de la política
comercial exterior aplicable. D’una banda, i per  a les
relacions en la Comunitat, desapareixera tota possibi-
litat de dur a terme una política comercial; en altres
termes, el comerg amb la CEE haurá d’ésser conside
ré com un comerg de mercat interior. D altra banda i
respecte a les relacions amb la resta del mon, caldra
adoptar el régim uniforme de la política comercial co
muna integrat per la normativa general y les excep
cions determinados per la política convencional de la
Comunitat.

4 1 La garantía del principi de Iliure circulació
de mercaderies. El régim de comerg interior

fonamentals de la integració enUn deis efectes , * ●
una Unió Duanera, és la supresió de totes les restric-

entre els Estats membres de lacions al Iliure comerg * ♦
Unió. Com ja s'ha assenyaiat, el ’
coneix en l'article 3 aquest principi. Ara I article
15 del Tractat explícita la possibilitat que la Comidió

pugui, en cas de dificúltate económiques provocadas
disparitats subsistents en les mesures de política

comercial, autorizar un Estat membre a prendre me-
de ¿rotecció respecte deis productes onginans

d’Estats tercers que es trobin en Iliure practica dins de
!a CEE, és a dir que hagin estat importats per un altre

^®*De"fereíLt d’aplicació del Tractat havia autorit-
zat els Estats hiembres a establir de forma general i
prévia un sistema de vigiláncia intracomuni ana. Tan-
mLix, i arran d'una senténcia del Tribunal de Justi
cia que posava en entredit la possibilitat de declarar
amb carácter general les mesures de vigilancia, la

1

per
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Comissió ha adoptat un nou sistema peí qual la decla
rado de producte sota vigilancia depondrá d’una
autorització previa, cas per cas, de la Comissió, des-
prés d’un examen de la situació económica del sector
afectat.

Tot i així, i al marge de les restriccions a la Iliure cir-
culació que poguessin representar les esmentades
clausules de vigilancia comunitaria, cal constatar que
la declaració d’Unió Duanera (desarmament aranze-
lari i supressió de restriccions quantitatives al comerg)

comporta necessáriament el perfecto establiment
d’un mercat interior, per l’existéncia d’una série de

practiques de tipus comercial que tendeixen a provo
car distorsions en els intercanvis comerciáis entre els
Estats membres, i, per tant, a posaren perill una efec
tiva aplicació del principi de Iliure circulado de merca-
deries.

no

ques en el camp de les practiques contráries a la Iliure
competéncia:

- El “dumping” intracomunitari.

- Certs acords entre empreses, les decisions
d’associació i les práctiques concertados entre
empresa.

-L’abús de posíció dominant (monopolis).

El sistema “antidumping” previst en el Tractat de
Roma es basa en el que es podría anomenar “retorn
del dumping”. En aquest sentit, els productos origina-
ris deis Estats membres o que s’hi trobin en “Iliure
práctica” expórtate a un altre Estat membre en condi-
cions de “dumping”, poden ésser reimpórtate en el
primer Estat sense drets de duana ni restricció quanti-
tativa.

El Tractat de Roma recull en el seu articuiat una
série de normes de naturalesa diversa tendente a evi
tar aqueste tipus de distorsions.

En realitat, i des d’una perspectiva d’aproximació
general al problema, algunes d’aquestes disposicions
es podrien caracteritzar com a “normes de mercat in
terior”. Básicament, i en fundó del Tractat, es poden
englobar en aquesta categoría.

Peí que fa reférencia a les práctiques d’acords
Interempresarlals o ais abusos per posició dominant,
cal assenyalar la diferent regulació existent, al marge
del Tractat de Roma, peis productos CECA. Tot i així,
només es fará una succinta referéncia al régim gene
ral que s’estableix en el Tractat de Roma.

La normativa complementária del Tractat, en trac-
tar el problema de les enteses, es refereix básicament
a aquellas que puguin provocar els efectes il.l ícits que
de manera no limitada s’expressen en l’article 85.1
del Tractat. Així, dones, no es persegueix el fet de
l’acord empresarial, sinó solament aquells acords que
tinguin efectes il.lícits, que peí fet d’haver estat decia-
rats com a tais són nuis de pie dret.

Són declarats il.lícits, amb un criteri general, tots
aquells acords d’associació que tinguin per objecte
impedir, falsejar o restringir el joc de la Iliure concur-^
réncia dins el Mercat Comú, principalment els consls-
tents en:

1) Les normes de defensa de la Iliure competéncia
(mesures “antidumping”, mesures antiacords in-
terempresarials o repressió de la situació d’abús
per posició dominant)

2) Les normes de control deis sistemes d’ajuts fi-
nancers o práctiques discriminatóries propiciados
peis Estats (monopolis de carácter comercial, per
exemple).

3) Les normes sobre els mercats públics.

4) Les normes técniques que regulen eí comerg.

Així, dones, per tal d’establir els possibles efectes
sobre la política comercial espanyola en les seves re-
lacions amb la Comunitat caldrá analitzar el contingut
básic d’aquest conjunt de normes que s’han esmen-
tat,car en tot cas algunes de les restriccions al Iliure
comerg o les condiclons en qué s’ha de realitzar la Iliu
re círculació de mercaderies serien determinades per
elles.

-fixar d’una manera directa o indirecta els preus
de venda o compra, o d’altres condicions de tran-
sacció.

-limitar la prodúcelo, les vendes, el desenvolupa-
ment técnic o les inversions.

-repartir els mercats o les fonts de proveíment.
Básicament, l’análisi es fará a base deis quatre

punts anteriorment precisats, car en el camp de les
possibles restriccions al comerg ja s’ha assenyaiat la
possibilítat que en tot cas tindrien les instáncies com-
petents de sol.licitar les mesures de vigiláncia sobre
el comerg intracomunitari.

-aplicar, respecte ais clients, condiclons de-
siguals a prestacions equivalents infligint-los per
aquesta causa un desavantage en matéria de
concurréncia.

-subordinar la conclusió de contractes a l’accep-
tació, per les parís contractants, de prestacions
suplementáries que, per llur naturalesa o en fun^
ció deis usos comerciáis, no estiguin vinculados
amb l’objecte del contráete.

4.1.1. Les normes de defensa de la

Iliure competéncia

El dret comunitari reconeix tres situacions bási-
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certes activitats o certas regions económiques, si
no s’alteren les condicions deis intercanvis en me
sura contraria a l’interes comú.

-els acordats peí Consell a proposició de la Co-
missió.

La garantía de l’efectiva apllcació del régim gene
ral establert peí mateix Tractat és determinada per un
sistema de control deis ajuts financers concedits peis
Estats. Básicament consisteix a mantenir, per part de
la Comissió, una tutela completa sobre la política

d’ajuts del Estats, basada en l’obligació que els Estats
membres tenen d’informar-la per a tota creado o mo-
dificació d’ajuts que s’esdevingui.

De tota manera, cal assenyalar la dificultat real

que suposa
control deis ajuts financers, tant perqué els diferents
tipus no están sempre fonamentats en raons única-
ment económiques, o bé perque no són prou transpa-
rents en la seva adjudicado, amb la qual cosa en
molts casos l’acció repressiva de la Comissió pot que
dar torga diluída.(*)

el fet d’exercir una auténtica política de

Tanmateix, la Comissió pot, amb competencia ex
clusiva, donar per válida una d’aquestes práctiques si
aquesta contribueix a un millorament de la prodúcelo
o distribució deis productes, o a promoure el progrés
técnic o económic, tot reservant per ais acordants una
part equitativa del benefid que en pugui resultar, si
imposa a les empreses interessades restriccions que
no siguin Indispensables per a Tassollment d’aquests
objectius o que no els proporcionin la possibllitat d’eli-
minar la competéncia per ais productes de qué es
tractl.

no

Finalment, i ja fent referéncla ais abusos de posi-
ció dominant, el Tractat mateix els prohibeix. Quant a
rexplicitació deis tipus de practiques abusives, pre-
veu les mateixes que en el cas deis acords d’associa-
ció d’empreses declara il.lícites.

4.1.2. Les normes de control deis ajuts financers

i de les practiques discriminatóries deis Estats

Molt sovint les intervencions financeres deis Es

tats en l’economia poden suposar forts Impediments al
desenvolupament d’una competéncia lleial. Les
subvencions, els mitjans de crédit privilegiats, bonifi-
cacions d’interessos, participacions financeres, etc.,
atorgats a les empreses poden constituir, així mateix,
l’origen de distorsione en el Iliure comerg.

El Tractat de Roma declara d’una manera general
la incompatibilitat de tot ajut concedit peis Estats
membres o proporcionat mitjangant recursos de
l’Estat amb el principi de la Iliure circulació de merca-
deries, sempre que tal ajut afecti els intercanvis ais
Estats membres. Únicament, i^títol d’excepció, enu
mera de manera estricta aquells ajuts compatibles:

—ajutss ais consumidors sense discriminació as-
sociada a l’origen deis productes.

—ajuts destinats a reparar el danys causats per
calamitats naturals o altres esdeveniments ex-
traordinaris.

—ajuts concedits per Alemanya a certes regions,
per compensar els desavantatges económics
causats per la divisió del país.

4.1.3. Els mercats públics

Un obstacle forga important a l’aplicació del princi
pi de Iliure circulació de mercaderies el pot constituir
la segmentació del mercat interior de la CEE en el
terreny de les compres publiques, mentre aqüestes
puguin adregar-se únicament a empreses origináries
del propi país de l’estat comprador.

El Tractat de Roma regula la qüestió, principal-
ment a base de dues línies fonamentals. D’una ban
da, forgant l’aplicació del principi de Ilibertat d’estabii-
ment i de prestació de sen/eis en els mercats públics, i
d’altra, establint un régim de coordinació per a l’ator-
gament de mercats públics d’obres o proveíments. La
coordinació de l’atorgament deis mercats públics
comporta essencialment els requisits de: publicitat
comunitária, regles comunes de participació per a les
empreses, i regles d’atribució deis mercats. També
aquí caldria adaptar Tactual legislació espanyola  i les
normes que es puguin donar en l’ámbit de les compe-
téncies de la Generalitat.

Així mateix, s’estableix la possibllitat de declarar
la compatibilitat per a altres tipus d’ajuts:

-els destinats a promoure la realitzacló d’un pro-
jecte important d’interés europeu comú o a pal.llar

greu pertorbació de l’economia d’un Estatuna

4.1.4. Les normes técniques o sanitáries
reguladores del comerg

S’entén per norma técnica o sanitaria reguladora
del comerg aquella que, establerta per les autoritats
públiques o organismes professionals, imposa ais

membre.

-els destinats a afavorir el desenvolupament eco

nómic de les regions amb un nivell de vida anor-
malment balx o en les quals persisteix una greu
subocupació.

-els destinats a facilitar el desenvolupáment de
{*) Vegeu el cas deis monopolis públics de carácter comercial en

els capítols 6 i 9.
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productes unes qualitats técniques o sanitáries deter-
minades sense les quals aquests no són admesos en
el comerg. Evidentment, una manca d’harmonització
en aquest terreny pot comportar de fet unes barreros
infranquejables per al comerg.

És per aixó que les instáncies comunitáries han
realitzat un enorme esforg en aquesta tasca harmonit-
zadora. El 31 de desembre de 1980 eren ja 136 les di-
rectives en vigor i 58 les pendents de resolucíó.

Aproximadament la meitat de les normes dictados
fan referencia a condicione requeridos per ais vehi-
cles automóbiis. En ordre d’importancia numérica se-

gueixen les disposicions establertes per ais aparells
de mesura. També, i ja amb una menor importáncia
quantitativa, es troben regulacions per ais següents
sectors o branques d'activitat: agro-alimentária, apa
rells d’elevació i ascensors, aerosols, adobs, material
eléctric, substancies perilloses, productes téxtiis,
tractors agrícoles i forestáis, motocicletes, productes
cosmétics, etc.

portará l’adopció envera els paísos no membres de la
Unió Guanera de la política comercial comuna., El
contingut de la política comercial comuna és definit
per l'article 113 del Tractat de Roma; sintéticament es
pot afirmar que formen part de la política comercial
comuna les qüestions de modificacions aranzeláries,
la política convencional i els régims generáis d’impor-
tació i exportado de mercaderies.

S’analitzaran a continuado els régims d’importa-
ció i exportació deixant per a l’apartat cinqué d’aquest
capítol la política d’acords de la Comunitat.

4.2.1. La política d’ímportació

La política d’importació de la Comunitat descansa
sobre uns principie comuns d’aplicació general, sen
se perjudid de les excepcions que es puguin derivar
de la política convencional de la Comunitat. Aquests
són:

a) El régim comú aplicable a les importacions de
paísos tercers.

4.1.5. Conclusíó

b) Un procediment comú de gestió de contingents
quantitatius.

c) Un régim comú de defensa contra el “dumping”
extracomunitari.

A manera de resum general, es podria concloure
que, básicament, els efectes sobre (a política comer
cial de l’Estat espanyol envers els paísos de la Comu-
nitat, derivats de l’artide 115 del Tractat de Roma i del
conjunt de normes de mercat interior que s’han analit-
zat, serien els següents:

-posibilitat d’adopció, prévia consulta a la Comis-

sló, de mesures de vigiláncia per al comerg de
certs productes originaris d’Estats tercers i en lliu-
re práctica a la Comunitat, si l’apreciació de la si-
tuació económica del sector ho exigelx.

-acatament de les normes de defensa de la lllure
competéncia en les condicions que s’han explici-

a) La normativa comunitária relativa al régim
comú d’importacions s’estructura conforme a dues lí-

nies diferenciadas, encara que amb nombrosos punts
en comú: d’una banda, regula les importacions provi-
nents deis paísos de comerg d’Estat, i d’altra les de la
resta del món.

Les importacions deis paísos de la resta del món
són reguladas peí reglament del Consell de 8 de maig
de 1979. S’hi facilita una relació exhaustiva deis pro
ductes procedents d’Estats tercers que a nivell comu-
nitari i a nivell deis Estats membres, si escau, gaudei-
xen de Ilibertat d’importació, és a dir, que no es troben
sotmesos a cap tipus de restricció quantitativa (llista
comuna de liberalització). Materialment, la presenta-
ció de la llista comuna de liberalització va acompan-
yada per l’explicitació deis paísos per ais quals els
productes no liberalitzats a nivell'comunitari sí ho es-
tan a nivell d’Estat, amb la qual cosa es pot apreciar,
per paísos, els productes sotmesos a restriccions
quantitatives en llur importació de la resta del món.

Tanmateix, s’estableix en aquest text legal la pos-
sibilitat de modificació del régim general de liberalitza
ció previst en fundó deis perills que per a la Comunitat
pugui representar una determinada evolució de les

importacions de certs productes. Les excepcions o
modificacions al régim esmentat són determinados
per la possibllltat d’adoptar, a nivell comunitari o d’Es
tat, mesures de vigiláncia o de salvaguarda.

Quant a les mesures de vigiláncia, ja siguin adop-

tat.

-submissió al control comunitari de la política
d’ajuts fínancers estatals i supressió de monopolis
de carácter comercial.

-adopció de les normes de regulacló deis mercats
públics a la concurréncia comunitária, segons les
darreres modificacions incorporadas arran de les

negoclacions comerciáis multilaterals 1973-79
(Ronda Tokyo).

-adopció, per a la prodúcelo exportable, de les
normes técniques aprovades per la Comunitat.

4.2. El régim general de comerg exterior

La integració de l’Estat espanyol a la CEE com-
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de la resta del món els mecanismes de vigilancia  i sal

vaguarda. L’única diferencia notable respecte a
aqueste darrers és la menor importáncia de la llista de
liberalització comuna.

El segon reglament es refereix a tots aquells pro-
ductes no compresos en el reglament anterior, així

certs productos impórtate de la República
Popular Xlnesa i ais sotmesos al régim comú d’impor-
tació de productos téxtiis (Acord Multifibres). Básica-
ment i per ais productos que es consideren, el regla
ment determina els Estate membres per ais quals la

posada en Iliure práctica deis productos esta sotmesa
a restriccions quantitatives. Així mateix, s’estableix
que el Consell publicará anualment els contingente
d’importació a obrir per part deis Estate membres
envere aqueste pa'ísos. De tota manera, sota certs
supósits restrictius, existeix la facultat atribuida ais
Estate membres de superar els contingents esta-
blerts

com a

tades a posterior! o amb carácter previ, podran ésser
aplicados si l’evolució del mercat d’un producto indos
en la llista comuna de liberalització amenaga amb

perjudicar els productors comunitaris de productos
concurrente o similars, o si així ho exigeixen els inte
réseos de la Comunitat, i sempre tindran una durada
temporal. En principi, la declaració d’una mesura de
vigiláncia per a un producto suposa l’exigéncia de
presentado d’un document d’importació per poder
ésser declarat producto en Iliure práctica. En defecto
d’una declaració per part de la Comissió posant un
producto sota vigiláncia comunitária, l’Estat membre
que hagués demanat tal declaració pot procedir a una
vigiláncia interior de les importadons del producto en
qüestió.

De fet, l’adopdó de mesures de vigiláncia suposa
básicament una especial voluntat de control quantita-
tiu de les importadons deis productos sobre els quals
s’interposin.

D’altra banda, i ja respecte a les mesures de sal
vaguarda, poden ésser adoptados per la Comissió, a
petició d’un Estat membre o per iniciativa propia, si un
producto s’importa a la CEE en tais quantitats i/o en
tais condicions que es pot produir un perjudici greu
per ais productos comunitaris de productos similars o
concurrents, o si les circumstáncies critiques ho re-
quereixen. Aqüestes mesures poden consistir en:

-abreujar el termini en el qual són utilitzables els
documents d’importació (a Iliurar per ais produc
tos sota vigiláncia).

- modificar el régim d’importació del producto, su-
bordinant la posada en “Iliure práctica” a una auto-
rització d’importació.

A diferencia del cas de les mesures de vigiláncia,
el reglament explícita que, a partir de gener de 1982,
les mesures de salvaguarda només podran ésser de
cretados per les instáncies comunitáries.

De fet, la instauració d’una mesura de salvaguar
da pot arribar a suposar l’impediment de l’entrada de
certs productos en el mercat comunitari, almenys en
cortes condicions de quantitat o preu.

En general, tota mesura de vigiláncia o salvaguar
da pot ésser abrogada per la Comissió, o, si s’escau,
peí Consell si així es considera convenlent, després
d’haver tingut lloc una série de consultes en el si d’un
comité consultiu a tal fi.

Respecte al régim d’importacions procedente deis
países de comerg d’Estat (Bulgária, Hongria, Roma
nía, Polonia, Txecoslováquia, República Popular Xi-
nesa, R.D. Alemanya, U.R.S.S., Albánia, Vietnam,
Corea del Nord i República Popular de Mongólia) és
regit peis reglamente de 8 de maig de 1979 i de 4 de
desembre de 1980.

El primer d’aquests reglamente aborda el régim
d’importacions per a la llista de liberalització comuna,
establint de manera análoga al régim d’importacions

Evidentment, dones, la subscripció de la política
comercial comuna representará l’adopció deis regims
ara comentats. Més particularment, i donada I espe
cial regulació de la política comercial espanyoa,
incloent-hi diversos régims de comerg
balitzat. no liberalitzat ni globalitzat, i d Estat) el mes
alt grau de liberalització del comerg comunitari produi-
rá profundes modificacions en el régim de comerg
deis productes inclosos dins aqüestes categories.

Ab(í, dins el régim de comerg d’Estat ° srtuacio
equivalent (disposició vuitena de l’Aranzel de Dua-
nes), cal considerar els productes petrolers, els com
bustibles sólids derivats de l’hulla, ei cotó
dat o pentinat i les deixalles de coto. D a tra banda en
els réqims de comerg globalitzat i no liberalitzat, ni

globalitzat, cal incloure els productes detallats en la
‘■iii«itaD”del’AcordPreferencialde1970. .

Els productes petrolers, a excepcio deis betums i
asfalts, les ceres de lignit, turba i '"¿stics bjtu^están exclosos de la llista unificada de liberalització,
e?¿raTu“a nivell deis Estats membres, Frang. es
rúnic país que no té el comerg d’aquest productes li-
beraliteat. Des d'aquesta perspectiva, dones, I Estat
espanyol podría mantenir el régim t*® '

Quant ais combustibles sólids derivats de I hu
lla, també es podría mantenir la pobtiea
oróoia car aquesta són productes CECA, i per tant,
gaudeixen de la possibilitat d® r®9®'®®'° í*®
merg per la política propia de ¡

Respecte al cotó en brut, cardat o pentinat i les
deixalles de cotó, cal assenyalar 9®® ®'
beralitzat i únicament s’han establert mesures de vi
giléncTa en el cas d'ltália. Evidentment, aixo
la liberalització de les importacions de coto. No cal dir
que aquesta liberalització és molt convenient per  a la

l’esm^ntada “llista D”, caldrá liberalizar per com-
plet llur comerg exterior.
en
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b) Per al conjunt de mercaderies no incloses en la
llista comuna de liberalització d'importació (i si escau
d’exportació ) poden establir-se contingents comuni-
taris, ja siguí per decisió autónoma de la Comunitat, o
bé per acords amb países tercers.

El procediment de distribució deis contingents en-
tre els Estats membres és determinat per decisions
del Consell, atribuint quotes a cadascun deis Estats,
quotes que en el cas que es consideri convenient po
den ésser augmentades per decisió del mateix Con
sell, o, si mancava, per decisió de l’Estat membrefins
a un 20% de l’import inicial.

Tot producte objecte de contingent, excepció teta
deis productes agríenles regulats per normativas
propias, per assolir la condició de producte en Iliure
práctica necessita una autorització d’importació.

c) El régim comú de defensa contra el “dumping”
i  (es subvencions de países no membres de la CEE
és establert de nou peí reglament de 20 de de-
sembre de 1979, incorporant els resultáis de les ne-

gociacions comerciáis multilaterals 1973-79 (Ronda
Tokyo) respecte a l’aplicació de rarticle VI de l’acord
general del GATT.

En aquesta normativa, s’estableix la possibilitat
de sotmetre, respectivament, a un dret “antidumping”
o a un dret compensador tot producte objecte de
“dumping” o de subvencione concedidos en el país
d’origen si la seva entrada en el consum en la CEE pot
causar un perjudicí.

Alxí mateix, el reglament estableix les definicions
de “dumping” i de subvenció (a títol exemplificatiu), i
el procediment d’establiment deis drets “antidum
ping” i compensadora.

mer lloc, la institució d’un grup de coordinació de les
politiquea d’asseguranga-crédit i de crédits finan-
cers, així com l’establiment d’uns procediments de
consulta i informació en aqüestes matéries. En segon
lloc, s’ha prescrit l’adopcló de pólisses comunes d’as
seguranga-crédit a l’exportació per a operacions a
llarg, mitjá i curt termini. De tota manera, cal assenya-
lar que l’harmonització efectiva de les técniques d’as-
seguranga de crédit no s’ha dut a terme, per manca
d’acord en el tema de les primes a aplicar en aqüestes
pólisses.

Per fi, és interessant assenyalar el paper adoptat
peis acords d’autolimitació de les exportacions com a
element de regulació deis intercanvis. En general,
aquests tipus d’acords es prenen per evitar l’adopció
de mesures restrictivos a la importació peis paísos
destinataris de les exportacions.

4.3. El procés d’adaptació a la política
comercial comunitaria

La integració espanyola a les Comunitats Econó-
miques Europeos suposa l’acceptació de la política
comercial comunitaria i la supressió d’obstacles  a la
Hiure circulació de mercaderies a l’intehor de la Comu
nitat. El procés d’adaptació en la primera ampliació i
en el cas de Grécia suposá l’establiment de períodos
de transició en determinats aspectos que cal teñir en
compte per esbrinar el que probablement pot succeir
en el cas de l’adhesió espanyola.

En primer lloc, junt amb el desarmament aranzela-
ri s’ha de procedir, com hem dit, a l’eliminació de res-
triccions quantitatives i de les mesures d’efectes equi-
valents en les relaciona comerciáis intracomunitáries.
A la primera ampliació aquelles s’aboliren des del
mateix moment de l’adhesió, mentre per a les darre-
res es concedía un período de transició de dos anys;
una excepció fou el cas de la ferralla exportada peis
paísos comunitaris que gaudiren de períodos de tran

sició de dos, tres i cinc anys, respectivament segons
el país considerat: Regne Unit, Dinamarca, Irlanda,
per aquest ordre.

En el cas de Grécia també se suprimiren des del
moment de l’adhesió amb un període de trar^sició de
dos anys per a la ferralla: peró per a una llista de pro
ductes s’establí un sistema transiten per a la desapa-
rició deis contingents, de manera que aquests havien
d’augmentar a raó del 25% anual en el cas que esti-
guessin expressats en unitats de compte i del 20% en
el cas que ho estiguessin en volum (a excepció d’au-
tobusos, autocars, etc. en qué el ritme d’augmentfixat
fou del 20 i del 15% respectivament) fins que les
importacions durant dos anys consecutius fossin infé^
hors al 90% deis contingents; a partir d’aquí el pro
ducte havia d’ésser liberalitzat.

Quant a les mesures d’efectes equivalente, tant
en el cas de la primera ampliació com en el cas de

4.2.2. La política d’exportació

El régim general d’exportació establert peí regla
ment del Consell, de 20 de desembre de 1969, decla
ra el principi fonamental de lllbertat d’exportació, és a
dir, no aplicabilitat de restriccions quantitatives per ais
productes no explicitats en l’annex de l’esmentat
reglament. Cal assenyalar que la llista d’aquests ex-
plicitada en el reglament és bastant reduída.

En tot cas, sí es produeix o preveu una situació
crítica de penuria de productes essencials o els inte-
ressos de la Comunitat alxí ho requereixen, la Comis-
síó, a iniciativa própia o a demanda d’un Estat mem-
bre, pot decidir mesures de salvaguarda, canalitza-
des per la subordinació de l’exportació d’un producte
a la presentació d’una autorització d’exportació. Tot
Estat membre, a títol provisional i en espera de la
decisió pertínent de la Comissió o del Consell, pot de
cretar mesures de salvaguarda amb carácter intern.

En el terreny deis ajuts a l’exportació, la Comunitat
ha pres decisions per unificar els régims d’asseguran-
ga-crédít. Aqüestes disposicions comporten, en pri-
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predomina el tráfic de perfeccionament actiu (impor
tar per reexportar) a la Comunitat predomina el passiu
(exportar per reimportar); a mésj’apllcació deis princi-
pis d’equivaléncia i identitat de les mercaderles és
més rigorós en el cas comunitari. En el segon cas, la
normativa comunitaria és més restrictiva, per exem-

ple, respecte a la importado de maquinaria sense
drets aranzelaris i en el tipus d’operacións a efectuar,
fet que pot afectar les empreses establertes a la zona
franca de Barcelona, en reduir-se els avantatges de

qué gaudeixen actualment. En ambdós casos s han
demanat períodes de transido per part espanyola.

Grecia, es consideren períodes de transido en deter
mínate aspectes; així es considera un període de cinc
anys per a l’adaptadó deis monopolis públics amb ca
rácter comercial. Addicionalment, en el cas de Grecia,

s’especificá també rabolició immediata deis drets ex-
clusius de comercialització existente en el cas deis
adobe.

També en el Tractat d’adhesió de Grécia es pre-
veieren períodes de transició de tres anys amb reduc-
cions del 25% anual per a les flanees i sumes a pagar
al comptat per les importacions procedente de la Co
munitat (com també de paísos tercers); de cinc anys
per a la supressió de la preferencia general del 8%
aplicada en els mercats públics i de dos anys perqué
els proveídors comunitaris fossin inclosos en les llis-
tes des proveídors acceptats; en canvi, els drets ex-
clusius d’exportació havien de ser suprimits de forma
immediata, així com els drets exclusius d’importació
de sulfat de coure, sacarina i paper fi.

FInalment, també es preveía en ambdós Tractats
l’aplicació de la forma més immediata possible de les
disposicions sobre tránsit comunitari de mercaderles,
tráfic de perfeccionament, aplicado si s’esqueia de
les disposicions “antidumping”, etc., i també la vlgén-
cia de les legislaclons duaneres en el comerg intraco-
munitari mentre encara fossin aplicats drets de duana
durant el període de transició.

Tot plegat assenyala una modificació profunda de
la política comercial espanyola. Un cas forga signifi-
catiu derivat de la implantació de l’impost sobre el va
lor afegit és el de les desgravacions fiscals a les ex-
portacions que serien determinades principalment en
fundó d’aquest darrer impost; aixó pot minorar el grau
de desgravació fiscal existent actualment, amb les
conseqüéncies Imaginables sobre el grau de compe-
titivitat de les exportacions. D’altra banda, l’impost de
compensació de gravámens interiora haurá d’ésser
substituít per l’aplicadó de l’impost sobre el valor afe
git a les mercaderles importades.

Peí que fa a les restriccions quantitatives i a les
d’efectes equivalents que han d’ésser

suprimides en el cas del comerg Intracomunitari I
adaptades al régim comercial de la Comunitat en les
relaciona comerciáis amb paísos tercers, existeix el
precedent grec que es fixaren períodes de transició
per ais contingenta de determínate productes o per a
determinades mesures, la qual cosa facilita la posidó
espanyola respecte a aquest punt; per exemple, en el
cas deis monopolis de carácter comercial (CAMPSA,
Tabacalera, etc.); existeix el precedent de períodes de
transició de cinc anys per a la seva aplicació, circums-
táncia que també és previsible que s’apliqui en el cas
espanyol.

FInalment, cal esmentar també a nivell d’exemple
l’adaptadó de la política comercial espanyola en al-
tres aspectes, com els del tráfic de perfeccionament o
les zones tranques. En el primer cas, la normativa co-
munitária és molt més restrictiva i mentre a Espanya

mesures

5. La política convencional de la Comunitat.
Les relacions comerciáis privilegiades

La política convencional deis Estats membres, en
virtud de l’artide 113 del Tractat, queda integrada en
el régim uniforme de la política comercial comuna, i,
per tant, queda com a competéncia exclusiva de la
Comissió. Una decisió del Consell de 16 de desembre
de 1969 marcá les línies generáis aplicables a la po i-
tica d’acords comunitaris en el període definitiu de la
Unió Duanera. S’hi preveuen tres casos diferenciats.

-la prórroga deis acords deis Estats membres
teriors al període de transició s’organitza de tal
manera que es produeixi una substitució progres-
siva d’aquests per acords d’abast comunitari prin-
cipalment, grácies a uns procediments de consul
ta previs a les reconduccions o prorrogues deis
acords.

-la conclusió d’acords a partir de l’inici del període
definitu recau amb competéncia exclusiva en la
Comissió, que els negocia per iniciativa propia o a
proposta deis Estats membres.

-en els casos excepcional en qué fos Impossible
recórrer al régim comunitari de negociacio

s'establiria un régim provisional per a
d'acords. Básicament aquest regim era determi

nat per restabliment de relacions amb ejf Pfiso®
de comer? d’Estat que no reconeixien la CEE rorn

a enlitat negociadora. En data de 3J desembre
de 1975, peró, es tanca tota possibilitat de seguir
per aquesta via.

En aquest sentit, dones, subscriure la
venoional de la CEE significa d'una banda 1
del bloc d’acords subscrits per Comiss ó i de I attra,

la prohibicló de la gestió futura de la
cional per part de l'Estat espanyol.
acords existents, cal assenyalar que ®
llur reconducció és determinada peí
aconts. En l’actualitat, el Consell ha '®

rroga de certs acords preexistents entre diferents Es-

an¬

de
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normes técniques, les compres governamentals, les
subvencions i els drets compensadors, els drets
“antidumping”, els procediments d’atorgament de lli-
céncies d’importació i el valor en duana. També s’han
elaborat acords sobre el comerg d’aeronaus civils,
productes láctics i carn bovina. De fet, aquest conjunt
d’acords, alguns del quals han entrat ja en vigor, su-
posen un pas endavant en l’objectiu d’eliminació de
les barreres no aranzeláries al comerg.

tats membres i paísos tercers. De tota manera, cal
oblidar la possibilitat de mantenir per part de l’Estat
espanyol tot acord que mantingui uns criteris diferen
ciáis respecte a la política general de la Comunitat.

Cal remarcar la importancia que te l’adopció de la
política convencional de la Comunitat per tal com su-
posa l’establiment d’uns régims especiáis per al co
merg amb diferents árees i certes menes de produc
tes que serán comentats en analitzar els diferents
blocs d’acords que es considerin(*). A aquest efecte,
es distingirá básicament entre:

- Acords multilaterals
—Acords bilaterals

PreferencialS
No prefe

5.2. Els acords bilaterals

rencials S’inclouen en aquest apartat els acords negociats
per la Comunitat com a part, enfront de tercers, ja si-
guin paísos o bé conjunts de paísos, sempre que ac-
tuín de forma unánime. Es distingirá, a efectes de
l’análisi, entre acords preferencials fundats en la idea
de zona de Iliure canvi o en la concessió d’avantatges
de tipus comercial, i acords preferencials que no in
corporen cap mesura específica de política comer-

5.1. Els acords multilaterals

Cal fer referéncia, en tractar deis acords multilate
rals, ais acords qué la Comunitat ha negociat en el
marc del GATT.

Com és prou conegut. han estat tres les negocia-
cions (Rondes Dillon, Kennedy i Tokyo) més impor
tante mantingudes durant la vida de la Comunitat,
amb resultats que afecten, básicament, qüestions de
modificacions aranzeláries i harmonització d’altres
mesures de política comercial.

De fet la Ronda Dillon, oberta el maig de 1961, su-
posá una rebaixa mitjana de la TEC compresa entre el
7 i el 8%, i la Ronda Kennedy, mantinguda entre 1964
i 1967, suposá unes reduccions que perterme mítjá
arribaven al 37,8%.

La Ronda Tokyo, conclosa l’any 1979, també ha
suposat la presa d’acords sobre una série de modifi
cacions aranzeláries i de normativa de política comer
cial a posar en vigor en el decurs deis propers anys.

Els acords resultants d’aquestes negociacions
multilaterals han estat aprovats peí Consell, el 17 de
desembre de 1979, i en línies generáis presenten en
materia tarifária una reducció general de la TEC, que
significa aproximadament una baixa d’un terg deis va
lora actuáis peis productes industriáis, que s’haurá
d’escalonar en un període de vuit anys, generalment
a rao de vuit reduccions anuals iguals. En matéria no
tarifária, l’aprovació d’una série de codis sobre les

cial.

5.2.1. Els acords preferencials

El sistema d’acords preferencials de la Comunitat
no és configurat conforme a una estructura homo-
génia ni a una voluntat predeterminada en el Tractat
de Roma de donar-hi una certa orientació. Al contrari,
a la pol ítica d’acords s’ha anat afaigonant conforme ais
interessos o circumstáncies que s’han anat palesant al
llarg del temps.

De fet, aquest conjunt d’acords comerciáis co-
mengaren d’una manera empírica, i foren molt a l’inicl
una continuado de les relacions de l’época colonial.
La Comunitat creá uns vineles privilegiats amb els
Paísos i Territoris d’Ultramar que estaven sota la
dependéncia deis Estats membres, vineles que ro-
mangueren, un cop aquests territoris esdevingueren
independents, i que foren explicitats en la Convenció
de Yaoundé. Més tard, aqüestes relacions contrac- .
tuals s’estengueren a paísos d’ultramar que no
havien estat dependéncies colonials deis Estats
membres (Convenció d’Áustria) i ja, per últim, com a
resultat de l’adhesió a la CEE del Regne Unit (básica
ment), les relacions s’ampliaren definitivament ais
paísos i territoris d’África, Carib i Pacific (Convenció
de Lomé I i II).

D’altra banda, i en fundó d’uns interessos clara-
ment deduíbles per raons de proximitat geográfica,
també la Comunitat iniciá una política d’apropament
ais paísos de l’área mediterránia. Els primers signats
foren els acords d’associació amb Grécia i Turquía,
més tard ampllats sota altres formes a d’altres paísos
ribereños del Mediterrani.

També l’entrada a la CEE deis tres Estats de la pri
mera ampliació suposá una extensió de les relacions

{*) L'acceptació de la política convencional de la Comunitat en el
cas de la primera ampliació i en el cas de Grécia, presenta diferen
cies ímportants donada la díversitat d'acords subscrits en un mo-
ment i l’altre. De totes maneres, l’acceptació immediata de la políti
ca convencional no vol dirque no s’establissin també períodos tran-
sitoris; així en el cas de Grécia i per a determináis productes s’esta-
blf un període de transicíó de cinc anys en l'aplicacíó del Sistema de
Preferéncies Generalitzades. D'altra banda, quant ais acords sig
nats per la Comunitat amb determináis paísos, ia pauta a seguir és
que les mesures transitóries i adaptacions siguin objecte de proto
cole amb participació de totes les parts.
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- Cooperacib comercial: S’acorda la Ilibertat
d’accés a la Comunitat de la quasí totalltat deis

productes procedents deis paisos ACP, sense
drets de duana ni restricclons quantitatives. No-
més en el cas de certs productes agrícoles es pre
senten certes reserves al réglm general, encara

que les disposicions reguladores presentin dlfe-
réncíes favorables deis paTsos ACP respecte a la
CEE. Únicament han de mantenir la cláusula de
nació més afavorida i no establir discriminacions
entré el Estats membres. D’altra banda, hi ha una
flexibilització de les regles definidores de l’origen

deis productes entre els diferente Estats. Perfi, la
regulacló del sistema d’intercanvis es completa
amb l’establlització deis ingréseos per exportado
(STABEX) en contra de les fluctuacions de preus
de certs productes (café, coto, cacau, etc.) fins a
un total de 44.

privilegiades amb altres Estats europeos: els mem
bres de TEFTA (Associació Europea de Lliure Co-
merg) no candidats a Tadhesió, precisament en fundó
del vincle anterior deis candidats a Tampliació amb
l’EFTA.

Per fi, i arran de les demandes formulades peis
paTsos del Tercer Món en el si del GATT, i deis treballs
de sistematizació duts a terme en el marc de l’OCDE
(Organitzadó de Cooperació i Desenvolupament
Económic i de l’UNCTAD (Conferencia de les Na-
cions Unides per al Comerg i el Desenvolupament), la
Comunitat acordá establir un Sistema de Preferén-

cies Generalitzades per al comerg amb els paTsos en
vies de desenvolupament.

Conforme a l’evoludó ressenyada caldrá, dones,
analítzar els sistemes de relacions privilegiades en fun
dó de les árees geográfiques amb qué la Comunitat
té signats acords. S’analitzaran les relacions amb els
paTsos d’Africa, Carib i Pacific (ACP), els paTsos me-
diterranis, els membres de TEFTA i per últim amb els
paTsos en vies de desenvolupament (Sistema de
Preferéncies Generalitzades).

- Cooperació financera i técnica: Els objectius
básics de la cooperació financera i técnica son
básicament: reforgament de les estructures eco-
nómiques i socials, desenvolupament rural i \n-
dustrial, comercialització de productes, formacio
deis homes, reforgament de la cooperaao rego
na! i interregional. Els Instruments són el Fons tu-

de Desenvolupament (FED) i la Banca Eu-
d’lnversions (BEI). Els mitjans financiers

a 5.200 milions

ropeu
ropea
previstos per la Convenció arriben

a. Els paisos i territoris d’Ultramar

Aquests territoris són dependéncies colonials deis
Estats membres. Llur régim de comerg amb la CEE és
definit per les disposicions contingudes en la quarta
part del Tractat de Roma que defineixen un régim
d’associació compost per dos elements: l’aplicació de
certes disposicions del Tractat a les relacions mútues
i una contribució financera de la CEE a les inversions
en els esmentats territoris.

d’UCE, deis quals el FED en finanga aproximada-
mentel87%.

- Cooperació industrial:Els objectius básics fi-
xats en aquest camp són el desenvolupament de
la producció industrial d’aquests paisos 1 1 assoli-
ment d’un major grau de llur participado en els in-
tercanvis comerciáis, mitjangant basicament el
desenvolupament d’estructures industrial^ crea-
ció d’empreses. accés a la tecnología, etc. Es inte-
ressant remarcar l’especial atencio
problema de l’ajust de la seva estructura 'ndustnal
en fundó deis canvis que es determinen en la divi
sió internacional del treball, qüestio que
banda es pot manifestar amb consequencies in-
certes sobre el panorama de l’economia catalana.

- Cooperació agrícola: Básicament, en
camp la Convenció considera les possibi itats
d’ajut técnic al desenvolupament
d’aquests paTsos. De fet s’ha creat un
cooperació agrícola i rural amb aquesta i

b. Els paTsos ACP. Les Convencions de Lomé

Són aquests, 60 paTsos independents, antiga-
ment colónies deis Estats membres (1). Les relacions
amb la CEE són regides per les Convencions de
Lomé, la segona de les quals ha entrat en vigor el pri
mer de gener de 1981.

La convenció de Lomé, comporta un régim d’as
sociació que s’estén a diversos camps en les condi
cione següents:

(1) Bahames, Barbados, Benín, Botswana, Burundi, Camerún, Cap
Verd, Comores, Congo, Costa d'lvori, Djíboutí, Dominica, Etiopia,
Fiji, Gabon, Gámbia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guinea Equatorial, Guyana, Alt Volta, Jamaica, Kenya, Kiríbati, Le
soto, Libéria, Madagascar, Malawi, Malí, Maurici, Mauritania, Ní-
ger, Nigéria, Uganda, Papuásia-Nova Guinea, República Céntra-
frícana, Ruanda, Santa Liúda, Salomón, Samoa, Occidental, Sant
Tomás i Príncep, Sant Viceng, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
Somalia, Sudan, Surinam, Swazilándia, Tanzania, Txad, Togo,

Tonga, Trinitat, Tobago, Tuvalu, Zaire, Zámbia i Zimbabwe.

c. Els paTsos mediterranis

La política mediterránia actual de la CEE és presi
dida per l’interés d’aportar un enfocament global  i sis-
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cions de la CEE al Maghred i al Machrek només gau-
diran de la cláusula de nadó més afavorida. Peí que fa
al sector agrícola, s’estableixen reduccions tarifáries,
per a Israel entre el 20 i el 80%, i per ais paTsos del
Maghreb i Machrek entre el 20 i el 100% per al 80%
deis productes, en les importancions de la Comunitat,
i en el cas de les exportacions, a part de la cláusula de
nació més afavorida (Maghreb, Machrek), Israel apli
ca unes reduccions tarifáries del 10 al 25% per a certs
productes alimentaris, llegums, fruita i conserves de
peix.

temátic de les relacions amb els diversos paísos de la
conca mediterránia, tot respectant les particularitats i
necessitats que presenten cadascun d’ells en funció
de llur grau de desenvolupament económic.

Des d’aquesta perspectiva cal considerar dues
grans tipologies en la concepció deis acords. D’una
banda, els acords d’associació, tipus Turquía, Xipre o
Malta, que engloben mesures tendente a l’adopció de
la TEC i eliminació d’obstacles ais intefcanvis, i, per
altra part, certes mesures de cooperació económica i
financerá de promoció del desenvolupament ( en
aquesta Hnia també es podría incloure l’acord prefe
rencia! amb Portugal, malgrat que peí seu cantó esti-
gui vinculat a TEFTA). D’altra banda el acords de coo
peració signats amb els paTsos del Maghreb (Marroc,
Tunísia i Algéria). Machrek (Egipte, Jordánia, Liban i
Siria), Israel i lugoslávia.

En qüestions de política comercial, els esmentats
acords d’associació preveuen, amb diferents hori-
zonts temperáis, l’adopció de la Tarifa Exterior Comu
na peis diferents paTsos, i l'elimínació progressiva
deis obstacles ais intercanvis; en el cas de Turquía, i
evidentment de Portugal en la seva condició de candi-
dat a l’adhesió, es preveu l’establiment de la Unió
Guanera.

En el camp deis intercanvis comerciáis, cal dife
renciar entre el sector industrial i el sector agrari.
Quant ais productes industriáis i per a les importa-
cions de la CEE, s’estableix la franquicia total al
comerg, excepció feta de Xipre i Malta per ais produc
tes téxtiis; peí que fa a les exportacions comunitáries,
per contra i fins que no s’assoleixi la desaparició deis
drets de duana (Turquía 1986, Xipre i Malta sense

data), caldrá satisfer l’aranzel d’aquests paTsos amb
les reduccions establertes fins a la data.

Peí que fa ais productes agrícoles, la Comunitat
aplica un régim preferencial de reduccions aranzelá-
ries en funció deis productes i deis paTsos, oscil.lant,

segons aquesta distinció, entre el 90 i el 40% per a les
seves importacions, i en canvi no s’estableix res per a
les exportacions a aquesta paisos, excepció feta de
Turquía que sí concedeix un cert régim preferencial.

Portugal, com ja s’ha assenyaiat, apareix com un
cas aTIIat, en funció de la vigéncia de l’acord preferen
cia! entrat en vigor l’any 1973 dins el marc deis acords
amb TEFTA, i de la condició de país candidat a l’adhe-

Quan ais altres tipus d’acords considérate, els
acords de cooperació són interessants a l’hora de res-
senyar que llur abast integra diverses árees: coopera-
ció económica, técnica, financera, comercial, social i
institucional.

Básicament, i peí que fa a les mesures de coope
ració comercial, i en especial al sector industrial s’es-
tablelx la lllure franquicia per a tots els productes in
dustriáis entrats a la CEE, i en canvi, excepció feta

d^iSFael qué per a la majoria deis productes consti-
tuéix una zona dé Iliure canvi amb la CEE, les exporta-

síó.

Especial atenció mereix per a la concurréncia de
produccions de certs productes entre Catalunya y els
paTsos del Maghreb el tractament específic aplicat al
vi i oli d’oliva, i fruita i llegums. Per al vi corrent s’esta
bleix una reducció tarifária del 80% sota reserva d’un
preu de referéncia comunitari. Per ais víns de qualitat
s’estableix una exempció de drets de duana fins a un
contingent anual de 450.000 Hl.

Respecte a l’oli d’oliva, reducció del “préleve-
ment” a nivell de 0,5 UC per 100 kg a títol d’avantatge
comercial, i de 10 UC per 100 kg a títol d’avantatge
económic (en certes condicions especiáis per a Algé
ria).

Els fruits i els llegums gaudeixen d’una reducció
tarifária compresa entre el 30% i el 60%, generalment
dins els límíts d’un calendad de no estació.

d. Els paTsos de l’EFTA

Amb l’intent de conciliar la voluntat de no recons-
titució de barreres duaneres entre els paTsos de
l’Europa Occidental amb la salvaguarda del dret a
l’autonomia de decisió, la CEE, arran de la primera
ampliació, signa una série d’acords amb els paTsos de
l’EFTA (evidentment, excepció feta amb el Regne
Unit i Dimanarca) amb un contingut comú peí qual
s’establia entre aquests paTsos (SuTsa, Austria, Sué-
cia, Islándia, Portugal, Noruega i Finlándia) i la CEE
una zona de Iliure canvi.

Per norma general s’estableix un desarmament
aranzelari total per al comerg deis productes indus
triáis (capítols 25 al 99 de la Nomenclatura de Brus-
sel.les) així com per ais productes agrícoles transfor-
mats. S’exclouen del camp d’aplicació de l’acord els
productes agrícoles, així com tota harmonització o
coordinació de politiquee o legislacions per no com-
prometre l’autonomia de decisió comunitária.

Com a excepció al régim general de desarmament
aranzelari es troben una série de productes per ais
quals s’ha suspés el procés de desarmament fins a
una data determinada. Així, i per a tots els paTsos
EFTA, la CEE manté la protecció aranzelária per al
paper i productes de paperfins a l’inici del 1984. En el
sentit contrari, és a dir per a les exportacions CEE, els

paTsos EFTA mantenen la protecció aranzelária per
ais productes que s’esmenten en els annexos deis
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Tentrada d’un producte, combinada amb la idea de
restricció quantitativa a la importació. En aquest sen-
tit, tot producte industrial semielaborat o acabat no sa
tisfará cap dret de duana a l’entrada en el mercat co-
munitari, si no ultrapassa la limitació quantitativa a la
importació a la qual estigui sotmés.

Peí que fa a la limitació quantitativa, fixada en prin-
cipi amb periodicitat anual conforme a un métode
preestablert, cal assenyalar que s’aplica d’una forma
diferenciada segons el grau de sensibilitat económica
del producte. Es distingeix entre productes sensibles
(quinze en total), quasi sensibles (cent nou) i no sensi
bles (al voltant de mil set-cents).

Per ais productes sensibles, categoría atorgada ja
peí país de procedéncla del producte o peí producte
en si matelx, la limitació s’estableix en forma de con-
tingentació aranzelária, de forma que un sostre global
previst per a cada producte es reparteix a l’avangada
entre els Estats membres.

Per ais productes quasi sensibles, la limitació
s’estableix conforme a un sostre comunitari que no

implica atribució prévia de quotes ais Estats membres
I que, d’altra banda, se sotmet a vigilancia comunitá-

acords de cadascun deis paTsos. D’altra banda, i
d’una manera eventual, es poden Instituir uns sostres
máxims de la importació o exportació a partir deis
quals es restableixen els drets de duana.

e. El Sistema de Preferéncies Generalitzades

El SPG consisteixenunconjuntdeconcessions
de tipus aranzelari atorgades peis países Industrialit-
zats, I entre ells la CEE com a bloc únic, ais países en
vies de desenvolupament (122 en total) (1) en el marc
de la Conferencia de les Nacions Unides sobre el co-

merg i el desenvolupament. Aquest sistema Instaurat
per la CEE l’any 1971, per un període anual, ha estat
renovat successivament fins a l’actualitat per regla
mente del Consell, i anualment es dóna a conéixer en
publicació Independent.

El contingut de les concessions previstes en el
SPG varia segons els productes considérate; s’esta-
blelx una diferenciació entre els productes agrícoles
transfórmate i els productes industriáis semielaborats
o manufactúrate.

Per ais productes agrícoles transfórmate es con-
cedeixen avantatges aranzelaris a 320 productes
aproxímadament, consistente generalment en rebai-
xes parcials deis drets de duana, encara que en algu-
nes ocasione es produeix una exoneració total. Les
importacions acollides sota aquest régim de preféren-
cia s’admeten en el comerg (excepció feta que es de-
creti una clásula de salvaguarda) sense limitació
quantitativa, excepte si es tracta d’importacions de ta-
bac, conserves de pinya, mantega de cacau i café so
luble.

ria.
Per ais productes no sensibles, la limitació de dret

no es fa efectiva si no és en circumstáncies excepcio-
nals associades al grau de sensibilitat del producte.

D’altra banda, i a fi d’aconseguir un repartiment
equilibrat deis avantatges entre els paísos beneficla-
ris s’estableix la regla del "topall” ("butoir”) consistent
en la fixació d’un límit superior a la part de contingent
exportable per un país SPG determinat. Normalment,
aquest límit superior representa el 50% del contin
gent.

Per ais productes industriáis semielaborats i aca-
bats, cal fer una diferenciació entre productes téxtiis i
no téxtiis.

Productes téxtiis: L’apllcació del SPG al comerg
deis productes téxtiis és determinada en fundó de la
pertinenga deis productes procedents d’aquests paí
ses a les categories definides (cent vint-i-set en total)
en el marc de l’Acord Multifibres de 1978 (AMF).

Així, si un producte forma part de I’AMF gaudirá
deis avantatges del SPG (exempció de drets de dua
na per a tota importació per sota d’un cert límit quanti-
tatiu) si procedeix d’algun país en vies de desenvolu
pament amb el qual la CEE ha signat un acord bilate
ral en el marc de l’Acord Multifibres (vint-i-un paísos
en total) (1) o bé procedeix deis paísos considerats
menys desenvolupats dins deis paísos en vies de de
senvolupament (vint-i-vuit en total) (2). Els límits

Productes no téxtiis: El SPG descansa en

aquest cas sobre la idea de franquicia aranzelária a

(1) Afganistán, Algéria, Angola, Arábta Saudita, Argentina, Baha-
mes, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benín, Butan, Birmánia, Bo-
lívia, Botswana, Brasil, Burundi, Camerún, Xíle, Xína, Xipre, Co-
lómbia. Comores, Congo, Corea del Sud, Costa Rica, Costa d’lvori,
Cuba, Djibouti, Dominica, Egipte, El Salvador, EmiratsArabsUnits,
Equador, Etidpia, Fiji, Gabon, Gámbia, Ghana, Granada, Guate
mala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití,
Alt Volta, Honduras, india, Indonésia, Irán, Iraq, Jamaica,
Jordánia, Kampuchea, Kónia, Kiríbati, Kuwait, Laos, Lesoto, Liban,
Libéria, Libia, Madagascar, Malawi, Malásia, Maldives, Mali, Ma-
rroc, Maurici, Mauritánia, Méxic, Mogambic, Nauru, Nepal, Nicara
gua, Niger, Nigéria, Ornan, Uganda, Pakistán, Panamá, Papuásia-
Nova Guinea, Paraguai, Perú, Filipines, Qatar, República Centra-
fricana. República Dominicana, República del CapVerd, Romanía,
Ruanda, liles Salomón, Samoa Occidental, Sant Tomé i Princep,

Senegal, Seychelles i dependéncies, Sierra Leone, Singapur, So
malia, Sudan, Sri Lanka, Santa Liúda, Saint Vincent, Surinam,
Swazilándia, Siria, Tanzania, Txad, Tailandia, Togo, Tonga, Trini-
tat i Tobago, Tunísia, Tuvalu, Uruguai, Veneguela, Vietnam, lemen
del Nord, lemen del Sud, lugoslávia, Zaíre, Zámbia.

(1) Hong-Kong, Corea del Sud, Romanía, india,
Méxic, Thaitóndia, Brasil, Colómbia, Singapur, Malásia, lugoslávia,
Filipines, Pakistán, Argentina, Guatemala, Perú, Uruguai, Indonó-
sía, Sri Lanka, Xína, Macao.

(2) Afganistán, Bangladesh, Benin, Butan, Botswana, Burundi,
Etiópia, Gámbia, Guinea, Haití, Alt Volta, Laos, Lesoto, Malawi,
Maldives, Mali, Nepal, Niger, Uganda, República Centrafricana,
Ruanda, Samoa Occidental, Somália, Sudan, Tanzánia, Txad, le
mán dól Nord, lemeri dél Sud.
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bilització de les importacions, fixant-les al nivell de
1976 (en contra del text de l’acord que preveu un in-
crement anual del 6%) per ais productes més sensi
bles.

quantitatius a la importació, fets paleaos en el cas deis
acords biiaterals com a cláusules d’autolímitacíó de

les exportacions, es determinen per categoria de pro-
ducte i per país en funció d’un percentatge de les im
portacions comunitáries l’any 1977.

Per contra, si un producte no forma part de l’AMF
els avantatges del SPG s’apliquen ais cent vint-i-dos
paisos beneficiaris del sistema. Els límits quantitatius
a la importació assoleixen un 55% del volum de les
importacions de la CEE deis paisos beneficiaris l’any
1977. Evidentment, per sobre els límits quantitatius
establerts es dona un restabliment deis drets de dua-

Cal dir, finalment, que en tots dos casos el límit

quantitatlu a rimportació es fixa per a alguns produc
tes a nivell comunitari sense la indicació de reparti-
ment entre els Estats membres, i en altres Indicant la
quota que correspon a cada Estat membre.

na.

Així, reconeguda aquesta possibilitat a la CEE,
aquesta signá la prórroga de l’acord, que es mantin-
drá en vigéncia fins a fináis de 1982, i per tal de regu
lar les importacions deis paisos exportadors a baix
preu signá, en el marc de l’AMF prorrogat, vint-i-set
acords biiaterals amb aquests paisos (*), peis quals
s’estableixen per a cada categoria de productes (cent
vint-i-set en total) les quantitats que els diferents pai
sos accepten com a límit superior de llurs exporta
cions. En tot cas, i per garantir el compliment efectiu
de les cláusules d’autolimitació d’exportacions, s’es-
tableix un sistema de control administratiu que faculta
les instáncies comunitáries en el cas oportú (en funció
de l’increment de les importacions d’un país determi-
nat que s’hagi donat) per establir restriccions quanti-
tatives a la importació, i en conseqüéncia per subordi
nar la condició de “Iliure práctica” del producte en
qüestió a l’atorgament d’una autorització d’importa-
ció. D’altra banda, i independentment del contingut
deis acords, s’estableixen per a una série de produc
tes especificats en l’annex IV del reglament 3059/78
del Consell relatiu al régim comú d’importacions de
productes téxtiis originaris d’un país tercer, restric-
cion<% quantitatives a la importació.

D’altra banda, i per completar la regulado especí
fica del comerg de productes téxtiis, cal teñir en comp-
te els arranjaments fets per la Comunitat amb alguns
paisos, amb els quals ja existien relaciona preferen-
cials: Espanya, Portugal, Marroc, Tunísia, Malta  i Xi-
pre. En general, aquests arranjaments estableixen,
d’una banda, límits superiors a les importacions de
certs productes (dotze en el cas d’Espanya), i de l’al-
tra, la instauracló d’uns sistemes de vigiláncia  a fi de
controlar el ritme de les importacions, amb la possibili
tat addicional de decretar mesures de salvaguarda, si
s’assoleixen determinats nivells.

En darrer terme, cal també teñir en compte l’espe-
cial regulació del comerg de productes téxtiis amb els
paisos de comerg d’Estat, peí qual s’estableixen els
productes (dividits en 171 categories) sotmesos a
restriccions quantitatives, sens perjudici del que es
pugui derivar deis acords negociats amb Romanía,
Hongria i la República Popular de la Xina.

Evidentment, la integració de I’Estat espanyol im
plicará la subscripció total d’aquest régim d’importa
cions, amb la reserva, obvia per altra part, de la libera-
lització total del comerg amb la Comunitat.

En aquest sentit, i en funció de rorientació que pu-
guin prendre a partir del 1982 les negocíacions en el

f. El régim comú d’importacions de productes
téxtiis

La particular situació de crisi del sector téxtll  a la
Comunitat, i la voluntat de defensa del mercat comu
nitari davant la important penetrado procedent deis
paisos exportadors de productes téxtiis a baix preu,
ha comportat un régim particular per al comerg
d’aquests productes.

La política de la Comunitat en aquest terreny
s’arrenglera en el context definit per la prórroga de
l’Acord Multifibres, ínicialment entrat en vigor l’1 de
gener de 1974 i amb una durada limitada a 31 de de-
sembre de 1977, i que pretenía regular els problemes
específics del comeg internacional deis productes
téxtiis, básicament:

- la ímportáncia de la producció i del comerg deis
productes téxtiis, partícularment per ais paisos en
víes de desenvolupament.

- la situació poc satisfactória d’aquest comerg per
ais paisos exportadors, degut a la proliferacíó de
les mesures restrictíves a la importació.

- la necessitat d’evitar, en els paisos importadors,
situacíons de desorganitzacíó del mercats a con
seqüéncia d’un increment molt fort de les importa
cions.

La valoració deis resultats de i’acord efectuada

per la CEE ai final de la primera etapa assenyalava el
no assoliment del tercer objectiu básic de l’AMF de
1974. De fet, els anys 197411975, la CEE va absorbir
ei 72% del creixement mundial de les exportacions de
productés téxtiis. Des d’aquesta perspectiva, dones,
la CEE deciará estar disposada a renovar l’acord si se
li oferíen possibilitats d’aconseguir una efectiva esta-

(*) Els paisos enumerats com a beneficiaris del SPG, més Hongria,
Haití i Bangladesh. A més, Egipte, pero tan sois per ais productes
de cotó.
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i económica (facilítacíó de les transaccions, coopera-
ció tecnológica i científica, creació de mercarts  i políti
ca d’ocupació). El més significatiu d’aquests acords
és el formalitzat amb el Canadá l’any 1976.

També, en el marc deis acords no preferencials, la
CEE ha signat acords comerciáis amb certs paísos de
rAmérIca Llatina (Argentina, Uruguai, Brasil, Méxic)
amb la finalitat de desenvolupar els Intercanvis co
merciáis, de líberalitzar al máxim el comerg, i d’evitar
possibles discriminacions.

En aquest sentit, també caldria esmentar els
acords signats amb certs paísos asiátics (Bangla-
desh, Sri Lanka, india, Pakistán), amb els quals, a
part de l’especificitat deis acords sobre el comerg de
productes téxtiis, s’estableixen certes mesures de
cooperado comercial.

marc del GATT per a la nova prórroga de l'Acord Mul-
tifibres, cal teñir en compte, si es mantenen les cir-
cumstáncies actuáis, les limitacions a qué serien sot-
meses les importacions deis paísos exportadors de
productes téxtiis a baix preu, i eventualment la quota
que hauria de correspondre al mercat espanyol dins
el comunitari, en ordre a un coneixement quantitatiu
de la competéncia exterior.

5.2.2. Els acords no preferencials

S’entenen com a acords no preferencials aquells
que en el seu contigut no incorporen cap avantatge
especial de tipus comercial, sinó que de manera ge
neral estableixen unes línies de cooperado comercial
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CAPÍTOL III

EL CANVI DE MARC EXTERIOR (II):
ELS EFECTES DE LA UNIÓ DUANERA SOBRE

ELS FLUXOS COMERCIALS I ELS SECTORS INDUSTRIALS CATALANS

ha prestat la Cambra, facilitant-nos la utilització de les
cintes que recullen les esmentades dades a partir de
les quals s’han elabora! uns llistats que reflecteixen
l'evolució de les exportacions catalanes, des de  I any
1974 a l’any 1979, especificadas per capítols i per

partidas de l’aranzel. A base d’aixó, s’han pogut ava
luar no tan sois la Importancia quantitativa de caóa
grup de productes, sino també la naturalesa de la
seva evolució, a partir de mesures estad ístiques com
el coeficient de variació de les mitjanes de les xifres

d’exportacions deis anys considerats.
A més, ha estat possible ordenar les dades per la

magnitud del volum mitjá exporta!, tant per a ®x-
portacions totals, com per árees geográfiques, delimi-
tades des de la perspectiva deis diferents mares de
relació comercial propia de la Comunitat. Aqüestes
nou árees són les següehtS:

1- L’Associació Europea de Lliúre Comerg
(EFTA).

2-Els países de l’Est (inclouen els países de co-
mergd’Estat).

3.- Els países afectats per la Convenció de Lomé,
o países ACP (África, Carib, Pacific).

4.— Els paísos de la cenca mediterránea.

5.- Els paísos asiáties (básicament els del Sud
es!).

6.- Els paísos de l'Amórlca Llatina.

7.- Els paísos árabs.

1. El comerg catalá: visió de conjunt

Óbviament, l’adhesió d’Espanya a les Comunitats
Europeas tindrá com un deis afectes més intensos la
modificació substancial deis fluxos comerciáis de Ca
talunya amb l’exterior, derivada de la unió duanera i,
per tant, de la transformació radical deis mecanismes
de protecció.

Aquest canvi suposará un gran impacte sobre
Tactual estructura del comerg de Catalunya, ja sigui
amb la resta d’Espanya, ja sigui amb Testranger. En
aquest context, una análisi de les repercussions de
Tadhesió ha de passar forgosament per Testudi de
Tesmentada estructura i de com es pot veure afectada
peí canvi del marc exterior que fins ara la determina.

Conseqüemment, abans d’entrar en el tractament
de les repercussions sectorials concretes, és conve-
nient presentar una imatge de la situació actual peí
que fa ais fluxos comerciáis de Catalunya.

No cal insistir en les dificultats estad ístiques que

aquest tipus d’análisi comporta. Les dades de qué
hom disposa a aquest nivell són més aviat escasses i
elaboradas amb una série de problemas metodoló-
gics. I encara, les poques existents, són degudes  a un
conjunt d’esforgos més o menys individuáis i amb mit-
jans precaris, peró que cal agrair peí que representen
de contribució a árees en les quals el desconeixe-
ment, des d’un punt de vista empíric, és o ha estat
prácticament total.

Com és prou sabut, les dades del comerg exterior
de Catalunya més completes i fiables són, peí que fa a
les exportacions, les que facilita la Cambra Oficial de
Comerg, Indústria i Navegació de Barcelona, mitjan-
gant la seva publicació “Catalunya exporta” per a
cada any. Cal recordar aquí la col.laboracíó que ens
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8.- La mateixa Comunitat Económica Europea. Aqueste resultáis ens permetran, en conseqüéncía i
juntament amb els proporcionáis per la Cambra de
Comer? barcelonina, presentar una visió de conjunt,
amb totes les limitacions esmentades, del comer? ca-
talá i la seva evolució previsible.

Cal fer, pero, algunes observacions més. En pri
mer lloc, i és quasi trivial dir-ho, els anys deis quals es
disposen de dades, sobretot en el cas del comerg
amb Espanya, corresponen a períodes caracteritzats
per una greu crisi económica, i a més, l’estructura que
reflecteixen no correspon, segurament, a la que puguí
teñir en els moment presents (6 anys després en el
cas del comer? amb la resta de l’Estat), encara que en
el cas deis intercanvis amb l’estranger la major dispo-
nibilitat de dades elimini en gran mesura aquest retret.
En qualsevol cas, peró, l’alternativa és inexistent I
partirem de la presumpció que els canvis estructuráis
no han estat prou significatius com per eliminar les
conclusions d l’análisi i que l’any 1975 tampoc no fou
un any especialment anormal des del punt de vista del
comer?.

Una segona observació respon a la classificació
utilitzada, o classificació CSTE, utilització obligada
per la metodología aplicada. Així com la distribució
deis productes de l’aranzel permet una análisi molt
desagregada i, en línies generáis, for?a precisa, aixó
no sempre es pot afirmar de la que recull la CSTE, en
la qual els productes no agraris suposen uns trenta-
cins sectors, que van des de sectors molt concreta i
desagregáis (com el cautxú brut, les sorres i graves,
laferralla, l’hulla, el lignit o el coc) a sectors tan amplia
i complexos que impedeixen treure’n conclusions ge
neráis realment significatives (com elementa química
i compostos; productes química diversos; filats, teixits
i productes téxtiis i connexos; maquines; o una mena
de “calaix de sastre” anomenat productes manufac
turáis diversos).

En aquest sentit, dones, si bé és possible copsar
els grana treta del comer? catalá amb la resta d’Espa-
nya, es fa molt més difícil la comparado (i per tant, i
alxó és el més important, la possibilitat de fixar els

graus d’interdependéncla existents) amb el comer?
amb l’estranger, molt més detalla! i precís. En qualse
vol cas, l’intent d’establir aquests graus d’interdepen-
déncía en la mesura que sigui possible, a més de
la considerado de dades corresponents al comer? ex
terior a nivell espanyol, i la contrastado amb les trans-
formacions de les estructures aranzeláries (tema ja
tractat anteriorment, en el capitel n° II) i altres dades
addicíonals, queda materialitzat en l’apartat quatre
d’aquest capítol que tracta, específicament, al nivell
més desagrega! que ha estat possiblej al mateix
temps operatíu, de la modificado del marc exterior
que suposa l’adhesió per a cada un deis grups de pro
ductes que es consideren, i en conseqüéncia, de
l’evolució previsible d’acord amb la nova situado.

Amb les reserves anteriors que, óbviament.

9.- La resta del món (inclou Estats Units, Canadá i

el Japó).

Aquest mateix tipus d’análisi s’ha efectúa! per a
les importadons catalanes des de l’any 1975 a l’any
1978. No cal recordar que la Cambra de Comer? de
Barcelona no efectúa el cálcul de l’esmentada varia
ble, de la mateixa manera sistemática i regular en qué
ho *fa per a les exportaclons. El fet que s’hagi pogut
disposar de les cintes corresponents és degul a l’ela-
boració que es féu arran de la tesi doctoral del profes-
sor de la Faculta! d’Económiques de la Universitat de
Barcelona, doctor Martí Parellada. Aquesta tesi, titu
lada Els fluxos comerciáis entre Catalunya i la resta
d’Espanya (1975) i entre Catalunya i l’estranger
(1975-78): Metodología i análisi de resultáis, presen
tada el novembre de 1980, ens ha estat facilitada peí
seu autor i ens ha estat d’una gran utilitat, ja que no
només fou l’origen de la confecció de les dades d’lm-

portacions catalanes a l’entranger que hem esmentat,
sino que ens ha proporcional les dades més fiables
existents en relació amb el comer? de Catalunya amb
la resta de l’Estat espanyol.

Aqüestes xifres presenten una interessant aproxi-
macíó a l’estatde les relacíons comerciáis en qüestió.
Es refereixen a l’any 1975, (i per tant, instal.lats en
plena crisi económica amb el que aixó podría teñir de
distorcedor respecte a l’estructura deis fluxos)  i agru
pados d’acord amb els cinquanta-dos sectors en els
quals es classifiquen els fluxos físics de mercaderies
transportades, o classificació CSTE (Classificació de
les mercaderies per les Estadístiques de Transport a
Europa). La utilització d’aquesta distribució sectorial
respon a la metodología aplicada per Martí Parellada
a l’hora d’avaluar els fluxos comerciáis existents.

Així, donada la inexisténcia de dades en valor de
l’intercanvi de mercaderies entre Catalunya i la resta
d’Espanya, el camí utilitzat, explica! a grans trets, ha
estat el següent: partint de l’obtenció deis fluxos físics
(segons els diferents mitjans de transport, és a dir, ca
rretera, ferrocarril, cabotatge i aeri) I a base de la con-
versió de la classificació CSTE en la classificació

aranzelária, aplicar a les quantitats físiques obtingu-
des els valors unitaris que es desprenen de les xifres
de comer? amb l’estranger. Óbviament, aquest meto-
de presenta tot un segult de problemes, el més impor
tant deis quals és el de la consideració d’una igualtat
d’estructures del comer? catalá, amb l’estranger i
amb la resta d’Espanya. En qualsevol cas, l’autor pro-
cedeix a una série de correccions a partir de l’análisi
indlvidualltzada de diversos productes en els quals,
presumíblement, hi pot haver més distorsions.

El resulta!, dones, és una estimacló de la balan?a
comercial de Catalunya amb l’exteríor (resta d’Espa
nya I estranger) per a l'any 1975, i de les balances co
merciáis amb l’estranger deis anys 1975 a 1978.
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1.1. Dades básiques. Évolució

Aquesta visió de conjunt del comerg catalá previ a
l’adhesió, ens permetrá en definitiva, juntament amb
els Instruments d’análisi presentáis en el capítol ante
rior, entrar ja en l’estudi de les repercussions própia-
ment dites que l’entrada d’Espanya a les Comunitats
Europeas pot suposar per ais fluxos comerciáis, ara
existents, de Catalunya amb el seu exterior. Peí que
fa a les quantitats, l’evolució del comerg amb l’estran-
ger ha estat la següent:

poden matisar o modificar Tanállsi que presentem,
exposarem, en primer lloc, l’evolució quantitativa del
Gomerg catalá amb l’estranger durant els anys consi-
derats per a les exportacions i per a les importacions.
També presentarem la situació a l’any 1975 del
comerg amb Espanya, amb les seves principáis ca-
racterístiques. Tot seguit, s’analitzará l’estructura
sectorial i la distribució geográfica deis fluxos comer
ciáis, tant peí que fa a les entrades com a les sortides
de mercaderies per a l’estranger i per a la resta d’Es
panya.

QUADRE NÚM. 30

ÉVOLUCIÓ DEL COMERQ EXTERIOR CATALÁ

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Exportacions (milions ptes) 88.105 93.570 111.163 166.238 208.023 265.449

Evolució en termes corrents

(índex 100:1974) m,2 126,2 189,1 236,1 301,3100

Evolució en termes constants

(índex 100:1974) * 192,0130,8 154,290,4100

Evolució en termes constants

de les exportacions

espanyoles(índ. 100:1974) * 100 91,8 107,2 131,7 190,1163,6

Participació de les

exportacions catalanes en

les espanyoles. 21,5 21,2 20,8 21,4 20,7 21,7

Importacions (milions ptes) 199.106 254.848149.533 245.773

Evolució en termes corrents

(índex 100:1975) 100 170,5133,2 164,4

Evolció en termes constants

(índex 100:1975)

. Evolució en termes constants

de les importacions

espanyoles (índ. 100:1975)

Participació de les

importacions catalanes en

les espanyoles

**

**

1.00 119,6 125,4 117,8

ibo 100,8103,0 105,9

oes

17.816,0 17,0 18,2

(Continua)
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(Continuadó quadre núm. 30)
19791974 1975 1976 1977 1978

Saldo Salanga comercial de

Catalunya amb l’estranger

(milions ptes)

Participació catalana en el
déficit de la balanga

comercial espanyola

-55.963 -87.943 -79.535 -46.825

11,4 15,0 13,8 10,9

Taxa de cobertura de

Catalunya

Exp. catalanes
Imp. catalanes

Taxa de cobertura d’Espanya

xlOO

xlOO

Exp. espanyoles
I

62,6 67,6 81,655,8

mp. espanyoles 49,9 57,4 70,047,3

NOTES: (*) Deflectit segons els índexs de preus de
les espányoles.

(**) Deflectit segons els índexs de preus de
les importacions espanyoles.

FONT: instituto Nacionai de Estadística, Dirección
Generai de Aduanas. Cambra de Comerg de
Barceiona i eiaboració propia.
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GRAFIC NÚM. II

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS (índex 100 = 1974)
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■

GRÁFIC NÚM. III

EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACIONS (índex 100 = 1975)
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GRÁFIC NÚM. IV

EVOLUCIÓ DÉ LA TAXA DE COBERTURA
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Com es pot apreciar en el quadre i els gráfics
anteríors, Tévolucíó de les exportacions catalanes di-
fereix una mica respecte a les espanyoles. Així, cal
constatar un fort creixement, en termes reais, a partir
de 1977 en el cas catalá, i de 1976, en el cas espan-

yol. De fet, el 1976 les exportacions reais catalanes
romanien per dessota del nivell assolit el 1974. Des-
prés aquest retard es recuperará el 1979, en el qual,
fins i tot, el creixement de les exportacions catalanes

permet sobrepassar l’índex de les exportacions espa
nyoles. Peí que fa a les importacions, el dinamisme de
les catalanes és torga superior, i malgrat el descons
de l’any 1978 (en termes reais), l’evolucióés slgnlfica-
tivament creixent, mentre que les importacions
espanyoles mo^ren una tendéncia a l’estancament.

De tota manera, i malgrat aquest major dinamís-

me importador, unit a una evolució molt más paral.lela
de les exportacions, la taxa de cobertura catalana en
relació amb la seva balanga comercial continua
essent más elevada que l’espanyola. Aixó és així,
perqué mentre les exportacions catalanes vánen a re
presentar un 21 % aproximadament, de les espanyo
les, les importacions, en canvi, es mostren entre un 16
i un 18% del total. En conseqüéncia, l’aportació cata
lana al déficit comercial espanyol es mou entre l’11 i el
15% del total, per sota, dones, del pes económic  i de-
mográfic de Catalunya.

Quant al comerg entre Catalunya i la resta de l’Es-
tat espanyol, tan sois es disposa de dades correspo-
nents a l’any 1975 (any que, d’altra banda, mostra un
comportament irregular des del punt de vista econó
mic) i que s’han incorporat en el següent quadre:

QUADRE NÚM. 31

EL CARÁCTER OBERT DE L’ECONOMIA CATALANA (1975)

Fluxos d’entrada de mercaderies a Catalunya de la resta d’Espanya (mílers pessetes)

Fluxos de sortida de mercaderies de Catalunya a la resta d’Espanya (milers pessetes)

530.619.936,1

554.329.506,1

% fluxos de sortida sobre el VAB de Catalunya 48,5%

% exportacions catalanes a Testranger sobre el VAB de Catalunya

% total fluxos de sortida més exportacions de Catalunya a la resta del món, sobre el VAB
de Catalunya

% fluxos d’entrada de mercaderies de la resta d’Espanya sobre el VAB de Catalunya

8,2%

56,7%

46,5%

% importacions catalanes sobre el VAB de Catalunya 13,1%

% total fluxos d’entrada més importacions de Catalunya sobre el VAB de Catalunya 59,6%

11,8%% fluxos de sortida sobre el VAB a la resta d*Espanya

% exportacions de la resta d’Espanya sobre el VAB de la resta d’Espanya 7,7%

% total fluxos de sortida més exportacions de la resta d’Espanya, sobre el VAB de
la resta d’Espanya 19,5%

% fluxos d’entrada sobre el VAB de la resta d’Espanya 11,8%

% importacions de la resta d’Espanya sobre el VAB de la resta d’Espanya 17,3%

% total fluxos d’entrada més importacions de la resta d’Espanya, sobre el VAB
de la resta d’Espanya 29,1%

NOTA: Els termes “fluxos de sortida’’ i “fluxos d’en
trada’’ es refereixen a les relaciona comer

ciáis dins l’Estat espanyol. Els termes “expor
tacions’’ i “importacions” es resen/en per a
les relaciona amb i’estranger.
VAB: Valor Afegit Brut

FONT: FONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral
Banco de Bilbao, i elaboració própia-
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Quant a la distribució geográfica dei comerg
la resta d’Espanya, cal esmentar les fortes reláclons
amb el País Valencia i Aragó, zones amb les quals
Catalunya és deficitária. També hi ha relacions inten
ses, encara que amb superávit, amb Madrid i Andalu-
sia, mentre que amb el País Base la balanga és gaire-
bé equilibrada, amb un pes sobre el total deis fluxós
també prou signlficatiu. (Vegeu quadre núm. 33).

□'aqüestes xifres es dedueix la gran importáncia
del mercat espanyol per a Catalunya, alxí com el ca
rácter obert a Texterior de la seva economía, amb tot
el que aixó pot comportar de cara a afrontar un procés
d’integració. Ara bé, aquest carácter obert deriva de la
penetrado en el mercat espanyol, mercat que está
molt més protegit que l’estranger, i que será el que pa-
tirá majors impactes en produir-se l’adhesió.

En aquest sentit, l'análisi deis efectes de l’adhesió
ha d’anar básicament dirigida a les modificacions so-
fertes peí mercat espanyol, molt més signlficatiu que
no pas les transformacions que puguin succeir en els
fluxos comerciáis de Catalunya amb l’estranger, tot i
la seva importáncia.

D’aquest conjunt de dades, es dedueix que la ba
langa comercial catalana per a l’any 1975 tingué un
déficit global de l’ordre de 32.253 milions de pessetes,
és a dir, un 2,8% del PIB de Catalunya. Per a la resta
d’Espanya 514.605 milions i un 11,4%, respectiva-
ment.

2. El comerg catalá: estructura sectorial

2.1. El comerg amb l’estranger

Des del punt de vista sectorial, s’utilitzen les com-
paracions per secciona de l’aranzel per al comerg ex
terior, tot destacant els capítols més significatius, i els
sectors CSTE per al comerg amb la resta d’Espanya.

2.1.1. Importáncia i evolució quantitativa de les
diferents seccions de Taranzel

Sens perjudici de l’análisi més detallada que a ni-
vell més desagregat es fará en limes ^
dem efectuar una primera aproximado a partir de i es
tudi de les diferents seccions de ●
mer lloc. intentarem avaluar la ®eva
relativa dina del cortjunt del “Jeta
per estudiar després més concretament la set^a
evolució, i sobretot. la seva aportacio al sald° de ja
balanga comercial catalana amb I
pes relatiu en el conjunt del comerg e^erior esp V
(vegeu quadre núm. 14 i gráfic núm. 7).

És prou visible el pes hegemónic, tant peí que ta
a les exportacions com peí que fa a íes importación,
de la secció XVI, corresponent a la

que cal dir que la poca homogeneitat deis prpauc-
tes que la integren fa convenient una analisi mes de
sagregada i que es fará més endavant.

També és signlficatiu el pes del té)rtil (decreixent)
de la química (creixent) i amb posicions inverses
quant a les exportacions i a les importacions.

En l’apartat d’exportacions, també cal esmentar el
material de transpon, el metall i el paper, menjre que
per a les importacions són destacadles el metal ,
vegetáis i els plástica.

Una análisi més detallada per secciona de I aran-
zel, peí que fa a l’evolució del comerg exterior cataia,
alxí com el pes relatiu sobre el comerg exterior es
panyol, ens mostrará els resultats que anirem veient a
continuació. La font i les notes explicatives deis grá
fica que utilitzarem són les següents:

ra

Aquesta clara diferencia és donada per la major
dependéncia relativa de les importacions per part de
la resta d’Espanya en compareció amb Catalunya, a
més d’un major dinamismo exportador en termes re-
latius per part de Catalunya. Al mateix temps, si hi afe-
gim un saldo global amb la resta d’Espanya, positiu,
aleshores queda plenament justificada aquesta dife-
renciació peí que fa a les magnituds deis déficits co
merciáis (de fet, la contribució de Catalunya al déficit
comercial espanyol es mou sempre entre l’onze i el
quinze per cent, aproximadament, con ja hem comen-
tat anteriorment).

1.2. Distribució geográfica. Evoiució

De l’análisi del quadre núm. 32 i deis gráfics V  i VI
es dedueix el pes determinant de la Comunitat en els
fluxos comerciáis catalans, sobretot peí que fa a les
importacions. Els anys considerats per a aqüestes fan
difícil d’identificar tendéncies, tot i que destaca la re-
gularitat de les procedents de la CEE, així com un cert
decreixement de la resta del món i l’EFTA, compensat
per un major dinamismo de les importacions de
TAmérica Llatina. Peí que fa referéncia a les exporta
cions, ja és més plausible la identificació de les ten
déncies relativos. Així, per a la Comunitat, hom detec
ta una recuperació a partir de 1978, paral.lela a una
davallada de les exportacions dirigides ais pai'sos
EFTA. Per a les zones que resten, hi ha un cert estan-
cament, excepte per a la resta del món que acusa una
disminució relativa i per ais paísos árabs que, en can-
vi, mostren augmenta significatius.
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QUADRE NÚM. 32

DISTRIBUCIÓ GEOGRÁFICA DEL COMERQ EXTERIOR CATALÁ

(milions de pessetes)

ÁREES 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1. EFTA

Importacions
Exportaclons
Taxa de cobertura(%)

15.268
9.241

19.567
9.213

21.664
16.110

24.769
19.0709.889 22.208

60,5 47,1 74,4 77,0

2. Países de comerg d’Estat

(socialistes)

Importacions

Exportaclons

Taxa de cobertura(%)

1.708
2.260

132,3

2.815
2.410

3.487
4.095

117,5

3.165
4.446

140,5

1.660 5.622

85,6

3. Países AGP

Importacions

Exportaclons

Taxa de cobertura(%)

3.050

2.119

4.264

2.711

6.948

3.988

6.719

6.173942 7.605

69,5 63,6 57,4 91,9

4. Países mediterranis

*  Importacions

Exportacíons

Taxa de cobertura(%)

4.769
10.972

230,1

4.787
26.461

552,8

5.660

25.443

449,5

5.840
15.068

258,0

29.4739.481

5. Países asiátics

Importacions

Exportaclons
Taxa de cobertura(%)

5.812

1.684

6.217

2.350

2.794

1.099

4.602

1.349736 3.767

39,4 29,3 29,0 37,5

6. América Llatína

Importacions

Exportaclons
Taxa de cobertura(%)

4.174

10.396

249,1

5.573

11.396

204,5

9.745

16.315

167,4

11.096

20.044

180,6

8.882 27.577

7. Resta del món

Importacions
Exportaclons
Taxa de cobertura(%)

34.880
14.127

45.848

16.869

55.270

26.100

57.613

21.922 28.26016.469

40,5 36,8 38,0 47,2

8. CEE

Inrrportacions

Exportaclons

Taxa de cobertura(%)

82.813

39.711

110.362

48.008

135.115

68.520

141.143

92.35638.667 125.544

48,0 43,5 65,450,7

9. Países árabs

Importacions
Exportaclons
Taxa de cobertura(%)

234 601 80878
7.143

1.188,3

12.041

1.489,7

4.139

1.766,4

15.3941.379 3.644

4.658,7

TOTAL

Importacions

Exportacíons

Taxa de cobertura(%)

149.533

93.570

199.106

111.163

245.773

166.238

254.848

208.02388.105 265.449

62,6 55,8 67,6 81,6

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado propia.
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QUADRE NÚM. 33

FLUXOS DE MERCADERIES ENTRE CATALUNYA
I LA RESTA D’ESPANYA.PARTICIPACIÓ REGIONAL (1975)

Regions i Nacionalitats Entrados Sort'des Taxa de cobertura

Les liles

Canáríes

Madrid

Andalusia

Galicia

Nord-áfrica

País Base

Castella-La Mancha

PaísValenciá

Casteiia-Lleó

Extremadura

Navarra

Aragó
Astúries

Múrcia

Santander

2,35 7,48 295,8

187,7

154,3

143,4

132,8

110,8

3,551,82

14,27

12,39

9,06

8,55

3,392,55

0,291,00
97,710,29 9,58

2,94 2,70 96,7

20,20 17,50 92,0

6,55 89,87,78
89,80,640,77
74,82,233,32
71,714,0418,86

65,82,113,72
55,02,204,93

42,73,55 1,08
TOTAL 100,00 100,00 104,5

PONT: Marti PARELLADA. “Tesi doctoral" i elaboracióprópia.
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QUADRE NÚM. 34

PES RELATIU DE LES SECCIONS DE UARANZEL

EN EL COMERQ EXTERIOR CATALÁ

ImportacionsExportacionsSeccions
Posició %0 Posició%o

1-Animáis

II-Vegetáis

lll-Olisigreixos
IV- Ind. Alimentáries

V-MInerals

Vl-Quimiques
Vil- PlásticS

VIH- Pell i cuiro

IX- Fusta

X- Paper
XI-Textil

Xll-Calgat
Xlll-Vidre i cerámica

XIV- Metalls preciosos
XV-Metal!

XVI- Maquinaria

XVII- Material de transport

XVIII-Óptica I so
XIX-Armes

XX- Diversos

XXI- Objectes d’art i antiguitats

19,448

65,642
11.170

40,242

32,769

186,009

61,332

34,204
16,071

32,503

84,885

1,821

17,034

9,254

77,376

219,162
14,174

55,363

0,120

11,038

2,536

128,454

42,737

21,158

38,826

54,479

96,310

28,710
46.547

26,104

69,592

146,947

8,077

16,125

6,432

75,163

176,657

98,523

14,453

1,114

22,307

1,277

17
59
1614
810
107
24
611
98
1412
116
32
20

18
13

15
18

19
4

5
1

1
15

3
7

16
21

21
17

13
19

20

NOTA: Els %o representen la mitjana de participa-
ció sobre el total d’exportacions catalanes
durant el període 1974-79 i sobre el total d’im-
portacions catalanes en el període 1975-78,
respectivament.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaboració
propia

EXPLICACIÓ deis sfmbols deis gráfics VIII al XXVIII

Exportacions catalanes a l’estranger en pessetes corrents. (E)
————Importacions catalanes de l’estranger en pessetescorrents.(l)  wai H’ovnnrtacions
—   Percentatge de participació de les exportacions catalanes de la seccio sobre el total d exportacions

espanyolesderesmentadaseccló(%E) i ,<'¡mnnrtacions
..... Percentatge de participació de les Importacions catalanes de la secció sobre el total d importacions

espanyolesdel’esmentadasecció. (%l) ^ L’eix
L’eix vertical de l’esquerra del gráfic reflecteix les xifres en pessetes corrents d’expprtacions i „yo|de
vertical de la dreta del gráfic reflecteix els percentatges de participació del comerg catalá sobre ® ^ ... 975.78
la secció correponent. L’eix horitzontal expressa el preríode de referéncla (1974-79 per a es expo
per a les importacions)

de Aduanas; Arimany, Mercader i Milá: Les exportacionsPONT: Cambra de Comerg; Dirección General

de Catalunya; i elaboració própia.
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GRÁFIC NÚM. VIII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓI: ANIMALS

Milers de

mílions en ptes. Percentatges

6 15

% importacíons

y Importacíons
✓

5 _ ✓
✓
y

✓
✓

/ 104

V
VV

3 _ V
V

% Exportacions
✓ I

52
Exportacions

1 _

I 1977*1975 1976 1978 19791974

Análitzant revolució del comerg exterior catalá peí
que la referénda a la secdó I, és a dir, “anímals vius í
productes del regne animal”, cal destacar una certa
tendéncia creixent de les exportacions en termes no
mináis, tot i que la seva ímportáncia relativa dins deis
conjunt espanyol no sembla seguir una tendéncia ben
definida, per tal com oscil.la entre el 6,5 i el 10% del
total. Les importacíons també mostren una tendéncia
Glarament creixent en termes absoluts, sobretot per a
l’any 1978, peró, de la mateixa manera, el seu pes re-
iatíu en el conjunt de les importacíons espanyoles del
sector no sembla seguir cap tendéncia clara, ja que
osdKIa entre el 14 i el 15%, aproximadament. En

qualsevol cas, és destacadle el déficit catalá en
aquesta secdó que es mou entre els 2.500 i 3.500 mí-
líons de pessetes anuals.

També cal remarcar el poc pes relatiu de les ex
portacions catalanes, malgrat la ímportáncia del sec
tor ramader i alimentan a Catalunya, la qual cosa és
deguda a la seva especíalitzacíó, a part de Tavíram,
en bestiar porcí, ja que aquest darrer, en no estar
eradicada la pesta porcina, limita la capacitat exporta
dora del sector; també hi íncideix el consum interior,
paiesat al mateíx temps per quantitats més substan
ciosas i creixents de productes importats.

94



grAfic NÚM. IX

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓII: VEGETALS

Mitersde
mipnsdeptes. Importacions Percentajes

✓ 1515

1010

55

1979197819771974 1975 1976

En aquest sector, el. déficit és molt important (en
tre 7 i 8.000 milions de pessetes anuals) i reflectelx,
d’una banda, el fort consum Interior d’aquest produc
tos, I d’altra banda, el poc pes relatiu de ragricultura
catalana, tant peí que fa al total de lanostra economía,
com si la comparem amb el sector agrícola espanyol.
També cal considerar la manca de subministrament
de determinats productos (moresc, alguns cerqals,
etc.) per part de l’agricultura espanyola, font habitual
de subministrament del mercat catalá, algún d’ells /n-
puts Importats del sector ramader catalá.

El comerg exterior catalá de “productos vegetáis”
reflecteix dues característiques análogues per a les
exportacions I per a les Importacions. En primer lloc,
un creixement significatiu de les xifres en pessetes
corrents al llarg deis anys considerats. Segon, un des
ceña, malgrat aixó, del pes de Catalunya en el comerg
espanyol d’aquest sector, tot i que és molt més osten
sible en el cas de les importacions que en el de les
exportacions, que segueixen un comportament més
oscil.lant, encara que pot apreciar-se una certa ten-
déncia decreixent.

95



grAfic NÚM. X

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓIII: OLISIGREIXOS

Mílers de

milions en Res. Percentatges

40

365.

32

4

28

243

20

2

16

121

8

1977 1978 19791975 19761974

un descens significatiu de les catalanes, tot i que
aqüestes semblen reflectir amb més íntensitat els
canvis en les condicions climátiques i generáis d’ob-
tencíó d’aquest típus de productes.

Quant a les importacions, s’observa un creixe-
ment moderat peí que fa a les xifres absolutes, tot i
que encara queden per sota (almenys per ais anys
considerats) de les exportacions (el superávit no su
pera mal, peró, els 1.200 milions de pessetes). Ara
bé, aquest creixement uniforme no queda expressat
en el percentatge de participació catalana sobre les
importacions espanyoles, el qual és extraordinária-
ment errátic, derivat de les grans fluctuacions
d’aquestes darreres, reflex de la política comercial
portada a terme en aquest sector i que és molt sensi
ble a les quantitats produídes a l’lnterior. De tota ma-

L’análísí de la seccíó III de l’Aranzel (olis i greixos,

anímals o vegetáis, productes de llur desdoblament;
greixos allmentaris elaboráis; ceres d’origen animal o
vegetal) en els darrers anys, expressa un comporta-
ment relativament errátic.

Aquesta conducta és válida sobretot peí que fa a
lés exportacions, les quals oscil.len entre 2 i 4.000 mi-
líons de pessetes aproximadament. En qualsevol cas,
perói sembla que la participació catalana en les ex
portacions d’aquest productes, a nivell espanyoi, té
una tendéncia fortament decreixent. Així, l’any 1975,
Catalunya exportava la quarta part del total exportat
^r Espanya; en canví, l’any 1979 aquesta partlcipa-
cló havia baíxat a una dotzena part del total. De tota
manera, aquesta davallada respon més a un incre-
ment reiatíu de les exportacions espanyoles que no a
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GRAFIC NÜM. XI

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓIV: INDÚSTRIES ALIMENTÁRIES.

Mtlers de

milionsdeptes. Percentatges

15

.2<8

24

10 20

16

12

5

8

4

197919771974 1975. 19781976

Aixó és degut a un gran dinamisme importador
(tant en xifres absolutos com en termes de pes relatiu
en el conjunt espanyol) que ha fet que Catalunya Im-
porti la quarta part del volum d’importacions espanyo-
les del sector, quan quatre anys abans no arribava a
una dotzena part. Al matelx temps, en canvi, l’evolu-
cló de les exportacions ha anat paraUela a l’evolució
espanyola en aquesta secció, encara que potser una
mica creixent, sobretot a partir de 1977. En aquests
moments, Íes exportacions cataianes representen ja
un 12% dei total espanyol, de tota manera encara
lluny del que caldria esperar del pes d’aquesta indus
tria en el conjunt de l’economia catalana. ,

ñera, les importacions catalanes reflecteixen un fort
consum que fíns i tot, l’any 1976, arribé a absorbir el
40% del total de les importacions espanyoles.

La secció IV (productos de les indústríes alimen-
táries; begudes, líquids alcohólícs i vinagre; tabac),
d’acord amb les dados disponibles, és una secció pro-
gresivament deficitaria. Així, mentre que peí 1975 la
balanga comercial catalana deis productos esmen-
tats está prácticament equilibrada, per ais anys se-
gúents el déficit va augmentant per arribar a
ésser d’uns 5.500 milions de pessetes l’any 1978, la
qual cosa representa que la taxa de cobertura, en
quatre anys, ha baixat de 100 a 60.
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GRAFIC NÚM. XII

EVOLUÓlÓ DE LA SECCIÓ V: MINERALS

Milers de

mtlions.de ptes.. Percentatges

% Exportacions
32

20

28

16. 24

20

12

128

8

4

4

1974 1975 19771976 1978 1979

les, queda explícat el canví en el saldo particular de la
balanga comercial en aquest sector, ja que era defici’
tari el 1975, amb unes importacions que doblaven les
exportacions, i el 1978, en canvi, les exportacions ca
talanes ja són dues vegades i mitja més grans que les
importacions. Cal teñir en compte, pero, la concentra-
ció en empreses no catalanes de carácter paraesta
tal, de les importacions petrolíferos, quepotdistórcer
la realitat de les importacions catalanes.

Aquesta secció (productos minoráis) presenta un
Gomportament comercial extraordináriament posítiu,
degut a l’augment espectacular augment de les ex-
portacions catalanes en pessetes corrents (la refine
ría de Tarragona n’és rexplicació fonamental), que ha

práoticament nul.la el 1974, a representar una tercera
part l’any 1979. Tenint en compte que les importa-
Glons han tingut un creixement molt moderat, i que re
presenten al voltant del 2% del total de les espanyo-
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GRÁFIC NÚM. XIII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ VI: QÜÍMIQÜÉS
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rápíd creixement que, a més, fa augmentar la partici-
pació catalana del 38 al 42%, aproximadament, en
els quatre anys que es consideren.

Aquest enorme pes de la química catalana en el
context espanyol no impedelx l’exlsténcia d’elevats
déficits comerciáis en<aquest sector, i a més, amb una
tendéncia creixent: la taxa de cobertura passa, en els
quatre anys de referéncia, del 30 al 34%, peró el défi
cit passa d’uns 19.000 milions a uns 35.000 milions de
pessetes, des de l’aiiy 1975 a l’any 1978.

La secció deis productes de les industries quími-
ques i d’indústries connexes és una de les més impor-
tants, tant a nivell de xifres absolutes com peí que fa al
seu pes dins del conjunt del comerg espanyol.

Així, les exportacions químiques catalanes vénen
a representar, aproximadament, un terg del total es
panyol, encara que, malgrat llur creixement en pesse
tes corrents, sembla detectar-se un cert estanca-
ment, tant des d’una consideració relativa com en ter
mes reais. En canvi, les importacions observen un
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GRAFIC NÚM. XIV

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ Vil: PLÁSTICS
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corresponents a les importacions (l’any 1975, eren de
9.000 milions, peró l’any 1978 ja pujaven más de
15.500 milions, amb un déficit per a aquell any de Tor-
dre de 9.000 milions de pessetes). De tota manera,pel
que fa a les importacions, que semblaven més dina-
miques en els primers anys de referéncia, mostren
una tendéncia a desaccelerar la seva expansió, i de
fet, el grau de participacíó de les importacions catala
nes sobre el total de les espanyoles sembla expressar
una certa baixa, tot i que encara es manfé a uns ni-
vells molt elevats (entre el 40 i 45% del total).

Peí que fa a la secció Vil (matéries plástiques i
caub(ú, básícament), s’hí aprecia una evolució forga
positiva. Així, les exportacions tenen una expansió
creixent at llarg del temps, la qual cosa permet també
augmentar significativament la participació catalana
en el conjunt d’exportacions espanyoles, des del 13-
14% deis anys 1974 i 1975 al 21% del total a l’any
1979. De fet, en pessetes corrents, durant el perfode
consíderat (1974-1979) les exportacions quintupli
que tiur valor, i l’any 1979, ja arriben al voltant de
10.600 milions de pessetes.

Aqueste valors están encara molt per dessota deis
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grAfic NÚM. XV

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ Vjll: PELLI GÜIRO
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portacions oscii.len entre el 44 i el 47% del total d’ex-
portacions espanyoles. Les Importaclons són encara
més fluctuants en termes relatius, pero també se si
túen entre el 401 el 46%; d’altra banda, sembla detec-
tar-se per a aqüestes una tendéncia a Taiga, mentre
que, quant a la participacló de les exportacions, la im-
pressió potser és lá contrária, almenys peí que fa ais
darrers anys.

La secció VIII (pell i cuiro, fonamentalment, pero
també pelletería, articles de viatge, estogeria, tripes
manufacturades, etc), és una de les més equillbrades
des del punt de vista del saldo comercial, tot i que
sembla apreciar-s’hi una certa tendéncia al déficit.

És remarcable el gran pes que aquests sectors te>
nen a Catalunya, peí que fa a llur comerg exterior, si
ho comparem amb les xifres espanyoles. Així, les ex-
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GRÁFIC NÚM. XVI

EVÓLMCiÓ DE LA SECCIÓIX: FUSTA
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Aquesta secció correspon a la fusta i al suro, í és
tanmatéix un sector fórga equillbrat peí que fa al seu
saldo comercial, amb una certa tendéncia, fíns i tot, al
^perávit. Aixó és alxí, málgrat la progressíva pérdua
de pos relátiu de les exportacions que baixen del 41 al
32%, aproximadament, tot I que el grau de participació

continua essent significatívament alt. També és cert '
que les importacions, malgrat ilur creixement en vo-
lum, es mantenen estancades al voltant del 16% de
les espanyoles, i aquest comportament explica
aquesta Ileu tendéncia al superávit, abans esmenta^
da.
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GRÁFIC NÚM. XVIl

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ X: PAPER
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exportacions van perdent pes relatiu respecte a les
espanyolés (des d’uh 45 a un 37%, en cinc anys). la
qual cosa indica un gran dinamisme exportador en al-
treS zones de l’Estat, mentre que, peí que fa a les ini-
portaclons, la participacló va áugitientant, i l’any 1978
ja está per sobra del 31 %.

La seccíó X, que correspon al paper I les seves
apllcaclons, és un sector amb un superávit ciar. Així el
superávit en pessetes corrents va augmentant en els
quatre anys consideráis, passant d’uns 1.000 millons
de pessetes l’any 1975 a 5.000 millons l’any 1978.

Ara bé, malgrat aquest bon comportament, les
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GRÁFIC NÚM. XVIII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XI: TÉXTIL
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Aquesta seccíó ha estat tradicionalment la més
significativa de l’economia catalana peí que fa al seu
comerg exterior, encara que actualment hagi perdut
aquesta posícíó d’hegemonía. Malgrat aixó, els
productes téxtiis continúen suposant uns volums de
comerg i uns graus de participació sobre el conjunt es-
panyol extraordináríament elevats.

De tota manera, les exportacíons, malgrat llur im-
portant creixement, va disminuint el percentatge so
bre el total d’exportacions espanyoles (del 62 al 54%

en els sis anys considerats) mentre que les importa-
cions, més oscil.lants (amb una baixa important l’any
1977), passen del 44 al 54%, tot i que llur creixement
quantitatiu no és tan espectacular. Aixó sembla que
permeti afirmar un major dinamisme relatiu de les
exportacíons téxtiis d’altres indrets de l’Estat es-
panyol, I, en.canvi, un cert estancament de les seves
importacions, en major mesura, fins i tot, que en el cas
de Catalunya.
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GRAFIC NÚM. XIX

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XII: CALQAT
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que també les exportacions espanyoles s’han tripli-

De tota manera, les Importacions en pessetes co-
rrents són encara més migrades (amb prou feines
arriben a 500 milions de pessetes) i, per tant, els su
perávits en aquesta secció són prou elevats en ter
mes relatius, encara que poc significatius en pesse
tes. Tot I així, Catalunya importa entre el 21 I el 32%
del total d’importacions espanyoles de la secció XII, la
qual cosa suposa que aquest és un deis sectors amb
més superávit del comerg exterior espanyol.

cat.
El calgat, la barreteria, els paraigües, les flors arti

ficiáis, les plomes, etc., són els productes básics que
integren aquesta secció XII de l’Aranzel de Duanes.

En primer lloc, cal esmentar el poc volum en pes
setes de les transaccions comerciáis amb l’exterior en
aquest ámbit productiu. Així, malgrat que les exporta
cions prácticament s’han triplicat, no arribaven l’any
1979 a 1.800 milions de pessetes, i, a més, el pes
d’aquestes exportacions dins el conjunt espanyol no
ha passat del 4% en tots aquests anys, de manera
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GRAFIO NÚM. XX

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XIII: VIDREI CERÁMICA
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La seccíó XIII (manufactures de pedra, guix, ci-
rnents, etc.; cerámica i vidre, fonamentalment) mostra
una evolució molt paral.leia de les exportacions  i ím-
portacíons, tant sí les comparem entre sí, com si ho
fem amb les corresponents magnítuds espanyoles.

Aíxí, observem un creixement molt íguaiat de les
dues quantítats, encara que amb un déficit que os-

cil.la entre 1.000 i 1.500 milions de pessetes (amb la
qual cosa, la taxa de cobertura augmenta) i ai mateix
temps els percentatges de particípació de Tuna i de
l’altra respecte a les espanyoles també es mantenen
(al voltant del 30-32% per a les importacions i del 16-
17% per a les exportacions).
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GRAFIC NÚM. XXI

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XIV: METALLS PRECIOSOS
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malgrat llür creixement explosiu en eis anys 1976 i
1978, sofreíxen un foft retrocés l’any 1977, que fa dis
minuir el déficit a uns 1.000 millohs dé pessetes, en
cara que l’any ségüent toma a ésser de més de 1.600
millons. D'áltra bárida, la participació sobre les impor-
tacioñs osciUa tahnbé entre él 7 i el 14%, reflectirit,
aixf, ele
manera que el córnportament errátic cal atribuir-lo

¿ La secció XIV (metalls preciosos, pedes, pedres
precioses, bijuteria, monedes, etc.) mostra un cert
cómportament errátíc. Així, mentre les expoilacions
augmenten a ritmes molt més uniformes, el grau de
participació sobre la corresponent xifra espanyola és
molt variable; oscil.la entre el 15 i el 25%, la qual cosa
reflecteix que l’esmentat comportament errátic és de
gul a la variació de les exportacions espanyoles.

El mateix podem dir de les Importacions, les quals. aquí a la variabilltat deis fluxos ¡mportadors catalans.
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GRÁFIC NÚM. XXII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XV: METALL
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La secció XV correspon al sector metal, lúrgíc (bá-

síc i de manufactura). És, óbvíament (la meta.lúrgia
de transformacló) un deis sectors més Importants de
reconomia catalana. Les exportacions mostren una
tendéncla molt creixent en el temps, sobretot l’any
1979 (aquest comportament permet també recuperar
el pes de les exportacions del sector metal.lúrgic cata
lanes sobre les espanyoles, al voltant del 16%, enca
ra que en anys anteríors havia baixat a xifres de l’or-
dre del 10-12%).

Les importacions, en canvi, creixen els anys 1976
i 1977, ais mateixos ritmes que les exportacions, pero
tenen una torta davallada l’any 1978 (últim del quai hi
ha dades) que fins i tot porta la taxa de cobertura a
ésser quasi del 100%. Aixó fa que el pes de les impor-
tacíons catalanes també mostri un creixement des del
16% al 22%, per tornar a baixar després al 20% so
bre el total de les importacions espanyoles.
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GRÁFIC NÚM. XXIII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XVI: MAQUINARIA
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Les importácions tenen un comportament molt si
milar al del sector metal.lúrgic. Així també s’observa
un gran creixement els anys 1976 i 1977 (en els quals
les importacions catalanes arribaren a ésser d’uns
58.000 milíons de pessetes), peró sofreixen una torta
davallada l'any 1978 en el qual es quedaren en uns
52.000 milions en pessetes corrents. Aíxó es reflec-
teix en el grau de participació sobre les importacions
espanyoles que pujé del 20 al 27% l’any 1977, per tor
nar a baixar al 24%, l’any 1978.

La secció XVI correspon a la maquinaria i material
eléctric. Aquest és un deis sectors més importants del
comerg i de l’economia catalana, tant peis volums
d’intercanvi i de producció, com peí seu pes relatiu en
Gomparació amb l’economiaespanyola. Aquí s’obser
va un creixement de les exportacíons important
(d’uns 16.000 milions a uns 42.000 l’any 1979) peró
que segueix un ritme inferior a les exportacíons espa
nyoles, ja que llur participació ha baixat, en el sis anys
de referéncia, del 38 al 28%, tot i que encara es men
té, dones, en proporció molt significativa.
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GRAFIC NÚM. XXIV

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XVII: MATERIAL DE TRANSPORT
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La aeccíó XVII és la de material de transport. Sens
dubte és la que mostra uns superávits comerciáis
más alts (1 en augment en xifres absolutes). Aquests
superávits, peró, básícament són deguts al baix vo-
ium d’ímportacions d’aquest sector, degut en gran
mesura a les elevadas barrares aranzeláries exis

tente. a mós del fet que la canalització de les importa-
cions sígnifícatíves es fa a través d’empreses no cata
lanes. Aíxí. les importacions no han passat de 4.000

milions en els anys que es consideren, i ia participació
sobre les importacions espanyoles s’ha mogut al vol-
tant del 7%.

En canvi, les exportacions han passat d’uns 7.500
milions Tany 1974 a ésser quatre vegades més volu
minosos l’any 1979. Aquesta expansió. peró. no ha
significat un increment dei pes de Catalanya sobre les
éxportacions espanyoles. que ha estat molt fluctuant,
movent-se entre el 15 i el 20% del total.
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GRAFIC NÚM. XXV

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XVIII: OPtiCA I SO
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des de galrebé la meitat de les exportacions espanyo-
les a un terg. . .

En canvi, les Importacions han crescut torga (amo
una certa desacceíeració l’any 1978) i han mantingut

llur percentatge entre el 261 el 28% del total d ¡mpor-
tacions espanyoles.

La secció XVIII (óptica, cinema i fotografía, so,
aparells de mesura, aparells médics, rellotgeria, etc.)
jás, en canvi, una de les més deficitáries.

Aquest déficit, fortament creixent, és degut a la
poca progressió de les exportacions (en xifres absolu
tos, fíns i tot) i que ha fet baixar la partícipació catalana
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GRAFIC NÚM. XXVI

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XIX: ARMES
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Aquesta seccíó correspon a les armes i munícions
i representa, des del punt de vísta quantitatíu, un pes
molt ínfim díns del comerg exterior de Catalunya. Així,
mentre les exportacíons no han arríbat mal a 200 mi-
líons de pessetes (i aixó, en un any defortcreixement,
com 1976), les Importacíons ni tan sois superen els 30
mílíons, que a más es mantenen constants al llarg del
temps.

Aqüestes xífres fan que la participació catalana
sobre el conjunt del comerg espanyol d’aquests pro-
ductes siguí molt petita (entre el 5 i el 9% per  a les
exportacíons, i baixant, i entre el 2,5 i el 5,5% per a les
importacíbns, també amb una certa tendéncia a la
baíxa).
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GRÁFIC NÚM. XXVII

EVOLUCIÓ DE LA SEGGIÓ XX: DIVERSOS
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davallada de les importacions). Les exportacions són
fortament creixents, I a uns ritmes superiors ais espa-
nyols, la qual cosa permet passar d’un 23 a un 28%

la particípació. En canvl, Ies Importacions, que ha-
vlen representat un 43% l’any 1976, tan sois suposen
un 32% l’any 1978.

en

Aquesta secció recull un conjunt de productos
molt variats, no classifloables en altres capítols de
l’aranzel. Comprén des de mobles a joguines, pas-
sants per raspalls, pinzells o escombres.

És una secció que té superávit, encara que poc
voluminós (excepció teta de l’any 1978, per una torta
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GRÁFIC NÚM. XXVIII

EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ XXI: OBJECTES D’ART IANTIGUITATS
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La seccíó XXI comprén objectes d’art, per a
col.leccions i antíguítats. Des del punt de vista quantí-
tatíu tampoc no són gaire signifícatius aquests
productes, encara que les importacions van creixent
torga, i Tany 1978 ja havien superat 800 milions de
pessetes. De tota manera, aquest creixement corre
paral.lei a Tespanyol i així la participació és torga
constant, encara que molt elevada (entre el 30 i el
33% sobre les importacions espanyoies).

Les exportacions, en cánvl, tenen un creixement
molt més moderat, encara que molt uniforme. Aixó
contrasta amb les tiuctuacions en el grau de participa
ció sobre les exportacions espanyoies (tacílitades

peis valors poc eievats, en pessetes) tot i que conti
núen essent, en qualsevol cas, superíors al 50% (I
gairebé del 70% els anys 1977 i 1978).

2.1.2. Impoitóncia quantitativa deis principáis
capítols I partides de Taranzel

Si s’observa la composició sectorial del comerg exte
rior catalá a un nivell més desagregat, per capítols de
Taranzel, els productes més signiticatius són els se-
güents;
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QUADRE NÚM. 35

ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTE
DE LES IMPORTACIONS CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78)

Mitjanade
partidpactó%oCapítol Denomínació

Maquinaria no eléctrica84 160,154

Productes químics orgánics29 112,809

Maquinaria eléctrica85 59,008
73 Fosa ferro i acer 46,926

Plástics i resines39 43,054
Cereals10 42,959

90 Aparells d'óptica, cinema, fotografia, médics i de precisió
Pells i cuiro

38,037
41 28,819

Coto55 27,643
TOTAL 500,401

NOTA: La mitjana de participació correspon al pe-
ríode 1975-1978, i es calcula sobre el total de

les importacions catalanes del mateix pe-
ríode.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
propia.

QUADRE NÚM. 36

ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTE
De LES EXPORTACIONS CATALANES A UESTRANGER (1974-79)

Mitjanade
participació %oCapítol Denomínació

Maquinaria no eléctrica84 128,215
Automóbiis87 94,158

Maquinaria eléctrica

Fosa, ferro i acer

48,44285

45,96373

45,46249 Llibres i Arts Gráfiques
40,23525 Ciments, sais, sofre, guix
35,70029 Productes qu í mies orgánics

60 32,540Géneresde punt
Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus 32,19356

08 Fruita 28,698
TOTAL 531,606

La mitjana de participació correspon al pe
ríodo 1974-1979, i es calcula sobre el total de
les exportacions catalanes del mateix pe
ríodo.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaboració
própia.

NOTA:
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Com veieu, els deu capítols més importants de les
importacions catalanes cobreixen ja el 50% del total
de les importacions. Sobresurten els corresponents
ais diferents típus de maquinária (eléctrica i no eléctri
ca), la química orgánica, i, en general, aquells inputs
necessarís per a la indústria de transformado catala
na. (Quadre núm. 35).

Peí que fa a les exportacions, el pes de maquiná
ria continua sobresortint amb claredat, assenyalant
una gran diversificació de l’estructura productiva ca¬

talana en aquest concepta. També cal esmentar els
automóbiis, els productes metál.lics de ferro i acer
manufactúrate, els llibres i el ciment (exemples detra-
dició i esforg exportadora), els productes química (que
són, també, productes que s’importen molt), els téxtiis
(fibres i géneres de punt), i finalment, la fruita. (Qua
dre núm. 36)

Si desagreguem encara més la presentado, a ni-
vell de partida aranzelária, ens trobem amb els se-
güents productes:

QUADRE NÚM. 37

LES PARTIDES MÉS IMPORTANTS
DE LES IMPORTACIONS CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78)

Mitjanade
participació%o

DenomínacióPartida

Moresc (blaf de moro)1005 37,529

Coto sense cardar ni pentinar5501 24,776

Güiros ípells en brut4101' 24,255

Compostos heterocídícs, inclosos els ácids nucleínícs2935 21,321

Productes de polimerització i copolimeritzacíó (plástica)3902 18,082

Residus d’olis vegetáis2304 17,582
8459 Maquinária no eléctrica diversa 17,253

Colorants orgánica sintética3205 16,388

Productes de condensació, policondensació I poliaddició (plástica)3901 15,911

Bómbeles, tubs, i válvulas electróníques, etc. 15,6038521

1801 Cacauen gra 12,517
7315 Acers aliats I acerfi al carboni en diverses formes 12,264

Aparells i material per a circuits eléctrica8519 11,973

4405 Fusta serrada longitudinal, tallada en fulles o desenrotllada, de més
de5mm.degruix 10,894

Pastes de paper4701 10,719
TOTAL 267,067

NOTES: - La mitjana de participació correspon al
període 1975-1978 i es calcula sobre el total
d’importacions catalanes del mateix pe
ríode.

- Les partides han estat seleccionadas
segons que llur participació mitjana fos su
perior al 10 per mil del total.

FONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
propia.

primer lloc del biat de moro i la importáncia del cacau
en gra. Els productes que són primeres matéries o /n-
puts importants per a la indústria catalana també ocu
pen posicíons importants (coto, plástics, cuiros  i pells.
químícs, acers, fustes, pastes de paper, etc.).

De l’examen del quadre es pot deduír la gran di-
versifícacló de les importacions de maquinária, ja que
ocupen un lloc relativament balx; I llur importáncia glo
bal prové de la gran quantitat de productes que inte
gren el capítol corresponent. També es destacable el
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QUADRE NÚM. 38

LES PARTIDES MÉSIMPORTANTS
DE LES EXPORTACIONS CATALANES A L’ESTRANGER (1974-79)

Mitjanade
particípació%o.

Partida Denomtnació

Automóbiis8702 43,358
Ciments2523 38,343
Llibres4901 37,975
Fruita de closca0805 24,628
Tractors8701 20,135

Olis vegetáis1507 19,717

Fílats de coto, sense condicionar per a la venda al detall5505 17,173
Telers8437 15,945
Pelletería adobada4302 15,529
Accessoris d’automóbiis 13,9108706

Barres de ferro o acer7310 13,525

Teixits de fibres sintétiques i artificiáis discontinúes5607 12,770

Maquines d*escriure8451 12,421

Filats de fibres téxtiis sintétiques i artificiáis discontinúes pera no
venda al detall

5605

12,210
6004 Roba interior de punt 11,982

Vins 11,2482205

Maquinaria téxtil per a acabats8440 10,758

Conductors eléctrics (fiis, cables, barres, etc)8523 10,198
Robes de vestir i llurs accessoris6005 10,057
TOTAL 351,882

NOTES; - La mitjana de participació correspon al
període 1974-1979 i es calcula sobre el total
d’exportacions catalanes del mateix perío¬
de.

- Les partides han estat seleccionades
segons que llur participació mitjana fos su
perior al 10 per mil del total.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
propia.

La presentació conjunta a nivell espacial i geo-
gráfic, que es fará posteriorment, permetrá ampliar de
manera significativa aquesta Informacló. A contlnua-
cló es fará l’estudi sectorial del comerg de Catalunya
amb la resta d’Espanya.

Com es pot veure, els automóbiis, el ciment i els lli
bres ocupen els llocs capdavanters peí que fa al dina-
misme exportador catalá. També es pot constatar
aquí la diversificacíó en les exportacions de maquiná-
ría, així com en les de productos téxtiis, i, sobretot, de
productes químics, els quals, malgrat llur importáncia'
global, no es troben entre les partides exportadores
més significativos.

Cal remarcar també el major grau de concentrado
de les exportacions respecte a les importacions, tant
peí nombre de partides importants com peí pes que
ocupen dins del total del comerg exterior catalá.

2.2. El comerg amb la resta d’Espanya

Com ja s’ha indicat repetidos vegades, l’examen
del comerg catalá amb la resta d’Espanya tan sois pot
fer-se per a l’any 1975, únic del qual es disposa de da
dos mínimament fiables.
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QUADRE NÚM. 39

FLUXOS D’ENTRADA DE MERCADERIES
DE LA RESTA D’ESPANYA A CATALUNYA (1975)

Productes Milionsdeptes. %

1. Aliments 161.244 30,4
2. Primeres matéries i semimanufacturats 205.442 38,7

2.1. Minarais i les seves deixalles, extracció material de construcció

2.2. Gas, petroli, i productes petrolers
2.3. Productes químies
2.4. Fibres téxtiis, filats i teixits.

2.5. Materials per a la construcció
2.6. Indústriametál.lica básica

8.108

24.933

38.808

25.920

13.356

49.947
44.370

1.5

4,7

7.3

4,9

2.5

9.4

2.7. Altres primeres matéries i semimanufacturats * 8.4

3. Transformáis metal.lúrgics 14,577.179

4. Manufactures diverses 86.755 16,5
TOTAL 530.620 100,0

NOTA: (*) Inclou també productes manufacturats de
cautxú, fusta (excepte mobles), suro, paper i
cartró.

FONT: Martí PARELLADA. ̂Tesi doctoral".

QUADRENÚM. 40

FLUXOS DE SORTIDA DE MERCADERIES
DES DE CATALUNYA A LA RESTA D’ESPANYA<1975)

Productes Milíons de ptes. %

1. Alimenta 135.451 24,4
2. Primeres matéries i semimanufacturats 241.358 43,5

I
2.1. Minarais i les seves deixalles, extracció material de construcció

2.2. Gas, petroli, i productes petrolers.

2.3. Productes químics.

2.4. Fibres téxtiis, filats I teixits.

2.5. Materials per a la construcció.
2.6. indústriametál.lica básica

2.7. Altres primeres matéries semimanufacturats *

4.826.415

18.986

93.779

35.558

6.338

17.610

42.673

3,4

16,9

6.4

1.1

'3.2

7.7

3. Transformátmetal.lúrgics 21,1116.830

4. Manufactures diverses. 60.690 10,9
TOTAL 554.330 100,0

NOTA: {*) Inclou també productes manufacturats de
cautxú, fusta (excepte mobles), suro, paper i
cartró.

FONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral".
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CSTE que ínclouen aquells que superen el 2% del to
tal deis fluxos de mercaderíes entradas a Catalunya

procedents de la resta d’Espanya, i sortídes cap  a la
resta d’Espanya apareixen en els quedres núm. 41 i

Peí que fa ais fluxos d’entrada I sortida de merca-
dérjes de la resta d’Espanya a Catalunya les dades
per grans sectors productius apareixen en els qua-
diesnúm. 39I40.

Quant ais fluxos classíficats peis sectors de la 42.

CUADRE NÚM. 41

FLUXOS D’ENTRADA PER SECTORS CSTE (1975)

Sector Denominació %

Artícles manufacturats diversos51 16,35
Animáis vius1 9,19

Máquines

Fruites i llegums frescos
Productos acabats de ferro i acer

49 8,34
7 5,48

5,2646

4,5850 Material de transport

Petroli i productos petrolera energétics
Filats, teixits, articlestéxtiis elabórate i productos connexos

4,4730
2,8642

41 Paper, cartró i articles manufacturats de paper, cartró
o pasta de fusta
Metalls no férrics

2,86

2.7547
2,5938 Productos químics diversos

Materials de construcció i altres articles minoráis NDA 2,4744
2,1934 Elemente químics i compostos

Cereals 2,085
2,0219 Fibrestéxtiis notrasformades

73,49
TOTAL

El percentatge es calcula sobre el total de flu
xos d’entrada de mercaderíes de la resta

d’Espanya a Catalunya l’any 1975.

FONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral".

NOTA:

FONT:
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QUADRE NÚM. 42

FLUXOS DE SORTIDA PER SECTORS CSTE (1975)

DenomínacíóSector %

Máquines49 . 13,66
Articles manufacturats diversos51 10,95

38 Productes químics diversos 7,26

Filats, teixits, articles téxtiis elaboráis i productes connexos. 5,5642

Material de transport50 5,35
34 Elements químics i compostos 4,96
2 Cams i preparáis de cam 4,85

Preparáis alimentaris diversos11 4,45

Fruites i ilegums tendres 3,007

Animáis vius 2,771

Cuiro, articles de cuiro i de cautxú 2,6339

25 Minerals de metalls no ferrosos i deixallés 2,46

Olis i greixos d’orígen animal o vegetal, i productes deriváis

Paper, cartró i articles manufacturats de paper, cartró o pasta de fusta

33 2,45
41 2,36
46 Productes acabats de ferro i acer 2,10

Articles manufacturats de metall NDA48 2,06
24 Deixalles de ferro i acer 2,03

TOTAL 78,90

NOTA: El percentatge es calcula sobre el total de flu-
xos de sortida de mercaderies de Catalunya
a la resta d’Espanya l’any 1975.

FONT: MartíPARELLADA. "Tesidoctorar.

3. La distribució espacial i sectorial
del comerg catalá

vell sectorial del comerg exterior catalá feta en pagi
nes precedents, eis quadres del present epígraf inte
gren els dos nivells esmentats, assenyalant els princi
páis grups de productes (a nivell de capítols i partides
aranzeláries) que s’importen o s’exporten per cada
una de les nou árees geográfiques que s’han conside-

3.1. El comerg amb Testranger

Després de la presentado a nivell geográfic I a ni- rat.
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QUADRE NÚM. 43

EL COMERQ EXTERIOR CATALÁ:
PRINCIPALS CAPÍTOLS PER ÁREES. IMPORTACIONS (1975-1978)

Mi^'anade
particípadó%o

Area Capítol Denominació

EFTA 29 Productes químics orgánics 20,291
84 Maquinaria no eléctrica 16,251

Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta 7,96944

Primeres matéries per al papar

Maquinária eléctrica

4,09347

3,99685

91 Rellotgeria 3,973
Fosa, ferro i acer73 3,830

Colorants, tints, pinturas, vernissos32 3,581

Paper i cartró48 2,751
PaTsos de l’Est Productes químics orgánics29 1,961
Paísos

ACP

Cacau 7,49318

4,48141 Pell i cuiro

Coto 3,14455

Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta44 2,539
Paísos

mediterranis

Coto 9,18655

Sal, sofre, guix, calg i ciment25 6,735
Combustibles i olis minerals. Ceres minoráis27 4.098

Paísos

asiátics

Cautxú natural i sintétic 4,61440

41 Pell i cuiro 3,908
América

Llatina

Coreáis 9,12610

6,214Coto55

3,662Coure74

2,45041 PelM cuiro

Llanos, péls i crins53 2,150
Paísos arabs 27 Combustibles i olis minerals. Ceres minerals 1,072

CoreáisResta

del món
33,48610

Maquinária no eléctrica84 31,841

Productes químics orgánics
Residus d’indústries alimentáries. Pinsos.

18,97029

17,48223

Óptica, fotografia, cinema. Aparells médics i de precisió

Fosa, ferro i acer

11,69590

10,73673

10,002Maquinária eléctrica
Pell i cuiro

85

7,70541

Llanos, péls i crins
Primeres matéries per al paper
Greixos i olis

53 7,313
5,47247

15 5,380
Cotó55 5,226
Cacau18 4,808

Sal, sofre, guix, calg i ciment 4,56225

Plástica 4,29839

38 Productes químics diversos 2,857

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 43)

Mitjanade
participacíó%o

Area Capítol Denomínació

FruítesResta
del món

08 2,450

Minerals metal.lúrgícs26 2,250
Coure 2,21574

Rellotgeria91 2,205

Colorants, tints, pintures, vemíssos 2,20232

CÉE Maquinaria no eléctrica 109,71084

Productes qu ímics orgánics 70,28429

Maquinaria eléctrica85 43,000
39 Piástics 37,290

Fosa, ferro i acer73 31,683

Óptica, fotografía, cinema. Aparells médics i de precisió 22,83490

Colorants, tints, pintures, vemissos 16,85732

16,145Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus56

87 Automóbiisitractors 11,501

Productes químics inorgánics28 10,115

Cautxú natural o sintétic40 10,106
38 Productes qu ímies diversos 9,937
70 Vidre i les seves manufactures 9,125

Téxtiis sintétics i artificiáis continus51 7,423
41 Pell i cuiro 7,423
48 Papericartró 7,048

Coure74 7,014
71 Pedrés i metalls preciosos 6,794
37 Productes fotográfics i cinematográfics 6,312

Sabonsidetergents34 6,033

Uibres i Arts Gráfiques49 5,459

Sal, sofre, guix, calg i ciment25 4,283
Peix i marisc03 4,213

NOTA: Les mitjanes de participació corresponen al
%o deis anys 1975 a 1978, sobre el total d’im-
portacions catalanes. El criteri de selecció ha
estat que superessin el 2%o, excepció feta
deis paTsos árabs i de l’Est, que ha estat l’1 %o,.
i deis paisos de la CEE, que ha estat el 4%o.

FONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
própia.

(Les mateixes NOTA i FONT són válides per al se-
güent quadre núm. 44)
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QUADRE NÚM. 44

EL COMERQ EXTERIOR CATALÁ:
PRINCIPALS PARTIDES PER ÁREES. IMPORTACIQNS(1975>1978)

Mitíanade
participació%o

Area Partida Denominació

EFTA Fusta serrada de més de 5 mm. de grujx4405 7,683

2935 I Compostos heterocíclics i ácids nucleínics 6,279
2942 Alcaloides i llurs derivats 5,950
4701 Pastes de paper 4,451

Rellotges de butxaca i de polsera 3,6329101

3205 Colorants 3,513
8437 Telers 3,004

Acers alíats i acerfi al carbón!7315 2,315

Paper i cartró en rotllos o fulls 2,2734801

Paisos de l’Est 5501 Coto sense cardar ni pentinar 1,302
Países AGP 1801 Cacau en gra 7,453

Güiros i pells en brut4101 4,315

Coto sense cardar ni pentinar5501 3,137
4403 Fusta en brut 2,079

Coto sense cardar ni pentinar
Fosfats

Paísos

mediterranis I 2510

5501 8,599

5,968
Gas 4,0892711

Látex de cautxú naturalPaísos

asiátics

4001 4,602

Pells de cabrum preparados4104 2,075
América

Uatina
Moresc (biat de moro)

Coto sense cardar ni pentinar

6,4521005

6,1005501

3,489Coure en brut7401

Altres cereals 2,6111007

Olis no bruts de petroli o de minerals bituminosos 1,072Paísos árabs 1 2710

Moresc (bIat de moro)1005 30,904Resta

del món Residus d’olis vegetáis 17,2932304

Güiros i pells en brut4101 6,976

8459 I Maquinaria no eléctrica diversa 6,556

8453 I Maquinária per a la informática 6,059

5,934Llanes sense cardar ni pentinar

Pastes de paper

5301

4,8174701

Cacau en gra

Cotó sense cardar ni pentinar

4,6461801

4,5825501

Ferralla 4,5697303

Greixos1502 4,282

Compostos heterocíclics inclosos els ácids nucleínics

Bombetes, tubs i válvules electróniques

2935 3,864
8521 3,752
7315 Acers aliats i acers fins al carbón! 3,287

Hidrocarburs 2,5792901

8455 Accessorisperamáquinesd’oficina

1007 1 Altres cereals

2,480

2,392

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 44)

Area IPartida Denominacíó
parficipació

Resta
del món

Instruments i aparelís médíco-quirúrgícs9017 2,351
Boratsiacídbóríc2530 2,305

Productes de polímerització i copolimeritzacíó (plástics)3902 2,223

Instruments electrónics de mesura, precísió, control,
regulació o análisis

9028
2,077

Fruitadeclosca0805 2,028
CEE 3902 Productes de polimerització i copolimerització (plástics)

Productes de condensació, policondensació
i poliaddició (plástics)

15,675

3901

13,619
3205 Colorante 11,703

Bombetes, tubs i válvulas electróniques8521 10,578
2935 Compostos heterocíclics, inclosos els ácids nucleínics 10,247

8519 Aparelís i material per a circuitseléctrics 9,940

8459 I Máquinas no eléctriques diverses 9,442

5601 Fibras téxtiis sintétiques i artificiáis discontinúes

I  sense preparar 7,850

4101 Cuirosipellsenbrut 6,714
7315 Acersaliatsiacerfialcarboni 6,631
4002 Látex de cautxúsintétic 6,333

Motors, transformadors, bobines de reactáncia
i inducció, etc.

8501
6,042

Articlesd’aixeteria 5,7608461

RIats de teixits artificiáis continus,
per a la venda no al detall

5101

5,740

Hidrocarburs2901 5,643

Cables per a discontinué de fibras téxtiis
sintétiques i artificiáis

5602

5,634
2944 Antibíótics 5,611

8445 Máquines-eines per treballar metalls i carbure 5,459

7338 I Articles doméstics de fosa, ferro o acer 5,459
8462 ñodaments 5,419

3819 Productes químics diversos 5,321

3903 I Cel.lulosa regenerada i derivats 4,838

7102 Padres preciosas 4,813

2914 Ácids monocarboxílícs i derivats 4,687

8419 Máquinas per rentar vaixelles 4,571

Máquinas de filar, preparar i bobinar matéries téxtiis8436 4,215

Instruments i aparelís electrónics de mesura, verificació
control, regulació, o análisi
Acids policarboxílics i llurs derivats

9028
4,132

2915 4,099

Arbresdetransmissió, cigonyals, coixinets,
embragatges, etc.

8463

4,067

Máquinária auxiliar per a telers8438 4,044

(Vegeu NOTA I FOA/Tdel quadre 43)
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QUADRE NÚM. 45

EL COMERQ EXTERIOR CATALÁ:
PRINCIPALS CAPÍTOLS PER ÁREES. EXPORTACIONS (1974-1979)

Mt^anade
pait'cipació%o

Area Capítol Denominació

Automóbils i tractorsI

EFTA 87 15,191

Maquinaria no eléctrica84 10,944

Productes químics orgánica29 7,029
Fruites 5,07108

Maquinaria eléctrica85 4,012

Productes químics inorgánics28 3,083
Fosa, ferro i acer 2,85673

48 Paper i cartró 2,753

Begudes22 2,737

Colorants, pinturas, tints, vernissos32 2,478
Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus56 2,394

Géneres de punt 2,39260

Plástica 2,09739

Maquinária no eléctricaPaísos

del’Est

84 3,940
Fruites08 2,716

73 Fosa, ferro i acer 2,196
Paísos AGP Ciment 7,48025

Automóbils i tractors87 2,558
Paísos

mediterranis

Ciment25 18,887
Automóbils i tractors 16,54387

Maquinária no eléctrica84 16,077
73 Fosa, ferro i acer 9,240

Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus56 5,982

Maquinária eléctrica85 5,691
48 Paper i cartró 4,690

Greixos i olis15 3,920

Productes químics inorgánics28 3,681

Llanes, péls i crins53 3,525
Coto 3,40955

Combustibles i olis minerals27 3.248

Téxtiis sintétics artificiáis continua 2,88451

Productes qu ímics orgánica 2,57429

Paísos asiática 84 Maquinária no eléctrica 2,720
América

Uatina
Llibres i Arts Gráfiques

Maquinária no eléctrica
Automóbils i tractors

49 28,565
84 21,164
87 7,972

Productes qu í mies orgánica29 3,814
Productes farmaceütics30 2,930

Productes qu ímics inorgánics28 2,778
48 Paper i cartró

Maquinária eléctrica

2,745
85 2,653

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 45)

Mitjanade

participació%e
Área Capítol Denomínacíó

Ciment25 8,379PaTsos árabs
73 Fosa, ferro i acer 7,147

Maquínária no eléctrica84 3,407
87 . Automóbiis i tractors 3,203

85 I Maquínária eléctrica 2,791
Téxtiis sintétics í artificiáis discontinus 2,36456

Maquínária no eléctricaResta

del món

84 19,249
Automóbiis i tractors 9,03587

49 I LlibresiArtsGráfiques 6,969
Manufactures de cuino 5,70242

Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus56 5,426

Fosa, ferro i acer73 5,239
i 21 Preparats alimentaris diversos 4,469

Manufactures diverses de metalls comuns83 4,379
22 Begudes 3,814

Productes químics orgánics

Géneresdepunt

3,76429

60 3,593

3,369Maquínária no eléctrica85

Papericartró48 3,122
41 Pells i cuiros 2,925

Joguinesiesports97 2,764

Pedres i metalls preciosos 2,40571

43 Pelletería 2,340
Altres articies de teixits confeccionats62 2,289

Ciment, sal, sofre, guix, calg, etc.25 2,275
39 Plástica 2,227

Suro45 2,073

Maquínária no eléctricaCEE 84 49,648
87 Automóbiis i tractors 39,204

Maquínária eléctrica

Géneresdepunt

85 27,531
60 20,856
08 Frultes 17,282

Productes químics orgánics29 16,019
Fosa, ferro i acer73 15,743

55 Cotó 13,952
Téxtiis sintétics i artificiáis discontinus56 13,543
Pelletería43 12,712

Oiisigreixos15 11,876

Lianes, pélsicrins53 10,283
27 Corribustibles i olis minerais 9,934

39 I Plástics 8,602
Pells i cuiros 8,48441

LIjbres i Arts gráfiques 8,26849

(Continua)
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l^Qorítinuació quadre núm. 45)

Mi^'anade

ParticfpacióXo
Area Capítol Denominació

8,d74Fusta, carbó vegetal i manufactures de fusta44CEE
Téxtiis sintétics o artificiáis continus 7,44551

Suro45 7,049

Paper i cartró48 6,372
Cautxú natural o sintétic40 6,157

I

Manufactures de cuiro 6,11242

Eines, coberteria, etc.82 5,309
Roba de vestir i els seus accessoris 5,03761

22 Begudes 4,617

CalQat64 4,463
92 Instruments de música i so, i els seus accessoris 4,126

Joguines i esports97 4,120

4,09dLlegums i tubercles07

NOTA: La mitjana de participació es calcula sobre
els percentatges de participació sobre el total
d’exportacions catalanes del període 1974-
1979. El criterl de selecció ha estat que su-
peressin el 2%o del total, excepció feta deis
países de la CEE, que han de superaar el
4%o.

FONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
propia.

QUADRE NÚM. 46

EL COMERQ EXTERIOR CATALÁ:
PRINCIPALS PARTIDES PER ÁREES. EXPORTACIONS (1974-1979)

Mitjana de

participació %o
Area DenominacióPartida

EFTA Automobile 11,1868702

4,899Frultade closca0805

2,711Vins2205

Paísosde l’Est 2,7130805 Fruita de closca

Países ACP 7,197Ciments hidráulics2523

Países
mediterranis

Ciments hidráulics2523 18,747
Tractors8701 12,639

Filats de fibres artificiáis discontinúes, per a la
vendaarengrós

5605

4,213

Olis vegetáis 3,8911507

3,2547310 Barres de ferro o acer
3,147Filats de cotó a Tengrós5505
2,999Asfalts, quitrá2716

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 46)

Mitjanade

Participacíó%o
Area Partida Denominacíó

Paísos

mediterranis
5101 Filats de libres téxtiis continúes per a la

vendaal’engrós 2,594

4807 Papers i cartrons estúcate, revestíts, imprégnate
o acolorits, o impresos 2,519

Bombes, compressors, etc.8411 2,472

8523 File, cables, etc., per a l’electricitat

Automóbiis

2,436

8702 2,375

8436 Máquinas de filar i bobinar fibres téxtiis 2,305

Paisos

asiátics

8437 Telers 0,840

8411 Bombes, compressors, etc. 0,549

América

Uatina

Llibres4901 27,214

Automóbiis8702 3,685

3,5868437 Telers

Médicamente3003 2,912

Máquinas de filar

Fosfrts, hipofosfíts i fosfate

8436 2,287

2840 2,268

8459 Maquinária diversa 2,219

Paísos

árabs

2523 Ciments hídráulics 8,357

7310 Barres de ferro i acer 3,229

Perfile de ferro i acer 2,6367311

8714 Altres vehides i remóles 2,064

Resta

del món

8451 Máquinas d’escriure 4,876

Teixits de fibres sintétiques i artificiáis discontinúes5607 4,404

4,377Extractes o esséncies de café i te2102

4901 Llibres 4,275

8709 Motos 4,069

Robes de vestir de cuiro4203 3,956

Telers8437 3,915
8307 Aparells d’enllumenat

Tractors

3,545

8701 2,682

Vins2205 2,549

4911 Impresos, estampes, gravats, etc.

Roba de Hit, de tocador, cortines, etc.

2,255

6202 2,242

7112 Bijuteria i joieria de metalls preciosos

Automóbiis

2,054

GEE 8702 24,491

0805 Fruítadeclosca 13,597

5505 Filats de cotó, a Tengrós 12,280

4302 Pelletería 11,042

Olis vegetáis1507 10,733

Accessoris d’automóbiis8706 7,966

6004 Roba interior de punt 7,918

Bómbeles, tubs i válvulas electróniques8521 6,765

6001 Teles de punt 6,655

(Continua)
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{(^ritinuació quadre núm. 46)

Mitjanade
participació%o

Area Capítol Denominació

8451 Maquines d’escriure
Pellsd’oví preparades

6,238

5,9444103

4901 Llibres 5,549
Robes de vestir exteriors6005 5,460

Aparells i material per a circuits eléctrics8519 5,198

Maquines per a acabats de productes téxtiis8440 5,160

Objectes de decoració de fusta4427 5,021

Teixits de libres artificiáis o sintétiques discontinúes5607 4,970
2714 Betum i coc de petroli 4,817

Filats de fibres sintétiques i artificiáis discontinúes,
per a venda a l’engrós

5605
4,728

Pneumátics i bandes4011 4,714
2935 Compostos heterocídics, inclosos els ácids nucleínics 4,573

Motos8709 4,542

Motors d’explosió o de combustió interna, d'émbol8406 4,541
8437 Telers 4,428
2205 Vins 4,296

Filats de fibres sintétiques i artificiáis continúes,
per vendre a Tengrós
Energía eléctrica

5101
4,158

2717 4,127
Manufactures de suro4503 4,008

- Les mitjanes de participació corresponen
al %o deis anys 1974 a 1979, sobre el total
d’expotacions catalanes. El criteri de selecció
ha estat que superessin el 2%o, excepte per
ais pai'sos asiátics que ha estat 1’1%o, i per
ais paisos de la CEE, que ha estat el 4%o.

Cambra de Comergde Barcelona i elaborado
propia.

NOTA:

FONT:

Catalunya i la resta de nacionalltats i regions de I Es
tat Espanyol ens pot ésser donada peis quadres se-
güents.

3.2. El comerg amb la resta d’Espanya

Per a l’any 1975, una aproximació a la distribució
sectorial i geográfica deis fluxos de mercaderies entre
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QÜADRE NÚM. 47

FLUXOS D’ENTRADA DE MERCADERIES PER REGIONS O’ORIGEN

% particípació
relativaRegió Sector CSTE

País Base 4-Peix i preparats de peíx 6,08

41-Paperícartró 6,23

46- Productes acabats de ferro í acer 20,77
48-Articlesmanufacturats de metall NDA 6,50

49-Maquines 17,48
51 - Articles manufacturats diversos 9,69

Navarra 41-Papericartró 15,10
46- Productes acabats de ferro i acer 12,56

49-Maquines
51 - Articles manufacturats diversos

12,13
I

23,65

Aragó 1-Animáis vius 31,26
5-Cereals 7,02

49-Máquinas 9,18
51 - Articles manufacturats diversos 7,37

País

Valenciá
7- Fruita i llegums tendres 18,20

42- Filats, teixits i articles téxtils elaboráis 5,34
51 - Articles manufacturats diversos 34,40

Murcia 7- Fruita i llegums tendres
8- Altres fruites i llegums

i 1 - Preparats alimentaris diversos

9,80
7,50

5,37

30-Petroli i productes petrolers energétics 44,35
47-Metalls no férrics 6,44
51 - Altres manufacturats diversos 9,85

Andalusia 4- Peix i preparats de peix
9-Sucre i mel

5,73

5,87
19- Fibras téxtils no transformados 5,24

30-Petroli i productes petrolers energétics 8,16

33-Oíisígreixos

38- Productes químics diversos

7,84

7,06
47- Metalls no férrics 7,28

51 - Articles manufacturats diversos 10,22
Les liles- 48-Articles manufacturats de metall NDA 5,97

50- Material de transport 45,41
51 - Articles manufacturats diversos 22,47

Galicia 2- Carns i preparats de cam 8,94

4- Peix i preparats de peix
16-Cautxúbrut

15,85
13,70

40-Manufactures de fusta i suro (excepte mobles)

49-Máquinas

50- Material de transport

7,10

8,23

12,49
51 - Articles manufacturats diversos 5,69

(Continua)
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((^ntinuació quadre núm. 47)

% participació
relativaRegió Sector CSTE

Castella-Lleó 1-Animáis vius 6,39

4- Peix i preparats de peix

8- Altres f ruites i llegums (no tendres)
39- Güiros i articles de cautxú

5,36

12,99

11,06

50- Materials de transport 9,25

51 - Articles manufacturáis diversos 14,49

Santander 1-Animáis vius 20,74

13-Tabacs 8,35

19- Fibres téxtlls no transformados 14,69

34- Elements químics i compostos 13,71

42- Filats, teixits i articles téxtlls elaborats 5,86

49- Maquines

3- Productos lactis i ous

7,97

. Astúries 7,19

45- Ferro, fosa, acer brut i productos semiacabats 18,28

35,6646- Productos acabats de ferro i acer

19,4047- Metalls no férrics

Canáries 7- Fruites i llegums tendres
13-Tabacs

14,82

38,43

30- Petroli i productos petrolers energétics 22,31

31 - Productos petrolers no energétics 5,32

27,65Madrid 49- Maquines
15,4550- Material de transport
31,4051 - Articles manufacturats diversos
95,69Nord-áfrica 20- Adobs
51,38Extremadura 1-Animáis vius
10,5713-Tabacs
14,4519- Fibres téxtlls no transformados
5,8151 - Articles manufacturats diversos

20,94Castella-

La Mancha

1-Animáis vius
12,3512- Begudes
12,49

34- Elements químics i compostos
11,11

37- Plástics, ceUulosa regenerada i resines artificiáis
6,29

51 - Articles manufacturats diversos

NOTA: - El criteri de selecció deis sectors ha estat

que superessin el 5% de les entrados provi-
nents de cada una de les regions considera
dos. El pes en xifres absolutas per a cada re

gió pot trobar-se a l’apartat d’análisi de l’es-
tructura geográfica deis fluxos comerciáis ca-
talans.

FONT: Martí PARELLADA “Tesi doctora!'
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QUADRE NÚM. 48

FLUXOS DE SORTIDA DE MERCADERIES PER REGIONS DE DESTINACIÓ

% participacíó
relativaRegió SectorsCSTE

País Base 24- Ferralla 14,26

34- Elements químíes i compostos 5,64

38- Productes químics diversos

49-Maquines

8,00

11,62
51 - Productes manufacturats diversos 11,16

Navarra 7- Fruites i llegums tendres 6,62

38- Productos quimíes diversos

41-Papericartró

7,45

6,17
42- Filats, teixits i articles téxtiis elaborats 14,46

49-Máquinas 12,60
51 - Productes manufacturats diversos 8,22
5-CoreáisAragó 7,54

25-Minerals de metalls no férrics i deíxalles 14,60

34- Elements quimíes i compostos 6,31

38- Productes quimíes div/ersos 6,71

49-Máquinas 8,53
País

Valenciá

1-Animáis víus 7,93

38- Productes quimíes diversos
42- Filats, teixits i articles téxtiis elaborats

7,92
9,98

49-Máquinas
51 - Articles manufacturats diversos

8,90

10,05
Múrcía 7- Fruites i llegums tendres 7,57

30- Petroli i productes petrolers energétíes 9,38

34- Elements químics i compostos 9,73

38- Productes químics diversos 7,78

49-Máquinas
51 - Articles manufacturats diversos

8,09
18,89

Andalusia 2- Carns i preparats de carn 7,78

33-Olísigreixos 5,80

34- Elements quimíes i compostos 8,00

38- Productes químics diversos 6,61

42- Filats, teixits i articles téxtiis elaborats 6,41

49-Máquinas 15,31
51 - Articles manufacturats diversos 13,46

Lesllles 2- Cams i preparats de carn
7- Fruites i llegums tendres

6,73

5,17

11 - Preparats alímentaris diversos 12,62

12-Begudes

38- Productes químics diversos

6,56

5,28

49- Máquines

50- Material de transport

7,13

15,93

51 - Articles manufacturats diversos 8,83

(Continua)
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í : ^nf/nuac/ó quadre núm. 48)

% participació
relativa

SectorsCSTERegió

^Galicia 31 - Productes petrolera no energétícs 13,36

38- Productes químics diversos 5,55

42- Filats, teixits i articlestéxtils elaborats 7,57

48- Articles manufacturats de metall NDA 7,22

49- Maquines

50- Materials de transport

23,50I

10,28

51 - Articles manufacturats diversos 8,68

Castella-Lleó 2- Carns i preparats de carn 5,53

11 - Preparats alimentaris diversos

34- Elemente químics i compostos

38- Productes químics diversos

5,59I

9,33

6,24

39- Güiros i articles de cautxú 6,26

42- Filats, teixits i articlestéxtils elaborats 6,01

49- Maquines 23,70

51 - Articles manufacturats diversos 6,84

Santander 17- Fusta Isuro 5,01

34- Elementa químics i compostos

37- Plástics, cel.lulosa i resines artificiáis

22,59

10,70

38- Productes químics diversos 9,35

51 - Articles manufacturats diversos 13,76

Astúries 7- Fruites i llegumstendres 7,91

24- Ferralla 6,08

31 - Productes petrolera no energétics 7,56

38- Productes qu (mies diversos 10,32

49- Maquines 32,14

50- Material de transport 5,49

51 - Articles manufacturats diversos 6,54

Canáries 11 - Preparats alimentaris diversos 7,25

38- Productes químics diversos 6,90

42- Filats, teixits i articles téxtiis elaborats 14,35

49- Maquines 6,52

51 - Articles manufacturats diversos 31,03

Madrid 2- Carns i preparats de carn 9,21

11 - Preparats alimentaris diversos 5,01

38- Productes químics diversos 8,13

49- Máquines

50- Materials de transport

51 - Articles manufacturats diversos

23,45

7,27

14,40

Nord-áfrica 33- Olis i greíxos 8,45

38- Productes químics diversos 9,99

42- Filats, teixits i articles téxtiis elaborats 25,44

49- Máquines 7,81

50- Material de transport

51 - Articles manufacturats diversos

5,47

18,40

(Continua)
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(Continuado quadre núm. 48)

% participado
relativa

Sectors CSTERegió

Extremadura 2- Cams i preparáis de carn 5,43

11 - Preparáis alimentarís diversos 8,97

38- Productes químics diversos 16,34
42-Filats, teixits i articles téxtiis elabórala 13,40

49-Maquines

50- Material de transport

21,94

10,79
51 - Articles manufacturáis diversos 8,10

Castella-

La Mancha
38- Productes químics diversos 5,94

42- Filats, teixits i articles téxtiis elaboráis 5,77
46- Productes acabats de ferro i acer 29,62

50- Material de transport 8,94
51 - Articles manufacturáis diversos 14,27

NOTA: - El criteri de selecció del sectors ha estat que
superessin el 5% de les sortides dirigides a
cada una de les regions considerades. El pes
en xifres absolutes per a cada regio pot trobar-
se a i’apartat d’análisi de l’estructura geográfi
ca deis fluxos comerciáis catalans.

PONT: MartíPARELLADA. “Tesi doctoral

4. Efectes deis canvis aranzelarís sobre els fluxos
de comerg catalá I llur Impacte sectorial

Un cop efectuada l’análisi de les estructures aran-
zeláries d Espanya i la CEE, de la política comercial
comunitáría amb la protecció extraaranzelária i els
acords comerciáis, i presentada una visió de conjunt
del comerQ catalá en els diferents períodes i moments
que han estat convenients i possibles des del punt de
vista de les disponibliitats estad ístiques, el presen!
epígraf preténoonnectar aquests aspectes en la pers
pectiva d’efectuar unes previsions a nivell sectorial de
rímpacte que, sobre els fluxos comerciáis de Cata-
lunyai pot comportar Tadhesió d-Espanya a les Comu-
nüats Europees.

Aquesta previsió és limitada en els seus objec-
tius.És limitada perqué ho són els mitjans disponibles
i també el seu ámbit. Aquest epígraf no pretén
análisi exhaustiva deis diferents sectors productius
catalans de cara a la integració. Per aixó, caldria fer
estudis molt desagregáis de producció, productivitat,
competitivitat relativa, oeupació, inversions, estructu
ra empresarial, capacita! de fínangament, etc., per a
cadascun deis sectors rellevants. I per poder fer previ-
slons útiis, el nombre de sectors consideráis hauria

una

d’ésser molt ampli, amb un eleva! grau de desagrega
do, per evitar les generalitzacions excessives. En
qualsevol cas, i en la mesura en qué sigui possible i
per a les activitats económiques més significatives de
Catalunya, una aproximació a aquest tipus d'análisi
s'efectua en els capítols dedicáis a l’agricultura i a la
industria (cinqué i seté respectivament).

Ací, les intencions són, com ja s’ha dit, més limita-
des. Primer, perqué les dades existents difícilment
permeten una sectorialització més rellevant, sobretot
a nivell deis fluxos amb la resta d’Espanya. Segon, les
dades cobreixen períodes o moments del temps molt
concrete, amb el que aixó pot suposar de distorsió.
Tercer, la mateixa análisi pretén aíllar els efectes so
bre el fluxos comerciáis existents deis altres efectes
de tot tipus que, sens dubte, esdevindran deriváis de
l’adhesió. Aixó s’ha fet així partint de la impossibilitat
d’avaluar correctament, amb el temps i els mitjans
que s’han utilitzat, aquest conjunt d’efectes que, a
més, tenen una consideració dinámica i on juguen
gran quantitat de variables extraeconómiques.

En aquest sentit, tan sois es pretén reaiitzar una
explicitació-donada la situació actual des del punt de
vista del comerg amb l’exterior (amb la resta d’Es
panya i amb l’estranger)i aprecian! I’impacte sobre els
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les del sector considera! sobre el total
d’exportacions espanyoles.

10. PCE: Parlicipació de les exportacions catala¬
nes del sector sobre les exportacions es

panyoles del sector que es considera.
Mitjana aritmética deis conceptes aranze-
laris que integren el sector considera! a
partir de l’Aranzel espanyol normal.
Mitjana aritmética deis conceptes aranze-
laris que integren el sector considera!, a
partir d l’Aranzel espanyol rebaixat a la
CEE en virtut de l’Acord Preferencial de
1970.

13. TEC: Mitjana aritmética deis concepts aranze-

11.AN:

12. AR:

larisque integran el sector considera!, a
partir de la Tarifa Exterior Comuna (TEC).

A base d’aquest conjunt de parámetres hom pot
teñir una visió ¿eneral de la destinació deis fluxos i la
importáncia relativa deis mercáis espanyoi i estran-
ger, el pes del sector en el comer? total i e pes del
lector a Catalunya. Comparant aixo amb
de protecció aranzelária, pot fer-se ja una prirnera
aproximació ais afectes que pot produir la se^a subs
tancial transformació. ®
amb un seguit de dificúltate que, d alguna manera, ja

comlltat en a«res llocs d’aquest Ilibre pero ac,

n’esmentarem una de molt ^
compte el desconeixement que hom te de I

i  les^relacions ® ̂ f*l“Tnltolrt S
prou sabut -i lamentat- lunica Tas'®
Catalunya existent és la corresponent a I any 1967^1

perlode h-anscorregut des d’®'®®';'®;,®®
la seva utilització en aquest estudi, almenys d una

InTrt sisteméitica. óbviament, s’ha u«li*-®'®" ®®^®
per a identificar els grans ‘re*®

I'economia catalana, pero no ha ®®"íl^“ ™ “ ¿
anar més enllá. En aquest context, ®^®'“^°

mesura

deis efectes del desarmament aranzelari sobre els di
ferents sectors és necessariament limrtada,_'teunc
rácter purament qualitatiu. Una ®"®"®' '
completaexigiria.d'unabanda elconeixemertde es
relaciona interinduslrials catalanes ® ''f'
desaoreaat i en una data molt mes recent, a aitra
banda la utilització d’aquest coneixement en I elabo-

deix, en realitat, el sector. Malauradament, no sha
DOQUt disposar ni d’una cosa ni de I aura.

Walsevol cas. malgrat tot aixó, s ̂  pogut e a-
borar una primera aproximació a la realitat del sector

Tha ̂"sia un"es primares,
lals i discutibles, previsions. f® ,P®’“í’*“^30^0
estatiacomentatambanteriontat,ladist_nbuciásedo
rial de qué s ha disposat per poder fer apu®®^ ®"
és en eerts casos, molt poc útil o molt poo ®‘9P'P®^'
va! AixI. ha catgut completar

l’análisi més detallada de '®® f®'^“'®®, 1
més Importants que fíntegren (segons les taules de

nivells de protecció relativa derivats de l’adhesió- del
comercial amb qué s’haurá d’enfrontar

I’economia catalana i les conseqüencies que, previsi-
blement, aixó pot comportar. És ciar que no podemfer
una avaluado de la capacita! d’adaptació deis nostres
empresaris, ni del sentit ni de la intensitat de les me
sures de política económica que s’adoptaran. Óbvia
ment, aquests elemente poden falsejar les nostres
prediccions. I esperem que ho facin en un sentit posi-
tiu. En definitiva, Catalunya com a zona económica di
námica sempre ha sortit beneficiada de les obertures
a l’exterior de I’economia espanyola.

Així, fetes aqüestes reserves, el métode seguit ha
estat el següent: s’ha agrupat I'economia catalana
(básicament, la industrial, ja que en el comerg deis
productes agraris juguen molts altres elementa que ja
es comenten en el capítol que tracta de l’agricultura)
en di ferents sectors, definits a partir de les dades exis-
tents a nivell de fluxos comerciáis amb la resta d’Es-

panya. Aquesta sectorialització és Túnica que perme-
tia aprofitar les dades existents en aquest aspecte, i
donada la decisiva importancia del merca! espanyol
per ais productes catalana, i a TInrevés, hom conside
ra del tot necessari utilitzar-la. Per a aquests sectors,
disposávem d’un conjunt de xifres que recollien el se-
güentsaspectes (pera l’any 1975):

Fluxos de sortida de mercaderies de Ca
talunya a la resta d’Espanya (% sobre el
total de sortides de mercaderies catala
nes a Texterior de Catalunya).
Exportacions catalanes a Testranger (%
sobre el total de sortides de mercaderies
catalanes a Texterior de Catalunya).

Participació del sector considera! sobre el
total de sortides de mercaderies catala
nes a Texterior de Catalunya (tenint en
compte 52 sectors, la mitjana és de
TI,9%).
Fluxos d’entrada de mercaderies de la

resta d’Espanya a Catalunya (% sobre el
total d’entrades de mercaderies a Catalu
nya del seu exterior).
Importacions catalanes de Testranger (%
sobre el total d’entrades de mercaderies a
Catalunya del seu exterior).
Participació del sector considera! sobre el
total d’entrades de mercaderies a Catalu
nya procedents del seu exterior (la mitja
na és de TI,9%).
Participació de les importacions espanyo
les del sector considera! sobre el total
d’importacions espanyoles.
Participació de les importacions catala
nes del sector sobre les importacions es

panyoles del sector que es considera.
Participació de les exportacions espanyo-

nou marc

1. ECE:

2. ECM:

3. PTE:

4. ICE:

5. ICM:

6. PTI:

7. PIE:

8. PCI:

9. PEE:
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conversió existents) així com deis diferents graus de
protecció nominal de cadascuna d’elles. És ciar que,
a aquest nivell, tan sois hl ha dades de comerg exte
rior, i encara per a uns anys molt determínate, i les

partidpacíons relativas de cada partida en el comerg
arrib Espanya i llur importancia relativa des del punt
de vísta de la producció s’han hagut d'aproximar
aquells casos en qué ha estat possíble, a partir de les
informacions proporcionadas peí sector mateix,
timant-ho a partir deis volums de comerg exterior.
Aixó ha possibilltat fer unes previsions més desagre
gadas, almenys peí que fa al futur de les exportacions
i de les importacions, a nivell de partida aranzelária

que, en la rnajoria de casos, implica ja una suficient
desagregado que permet diferenciar amb més clare-

dat els respectius efectes que pot teñir la integració
sobre cada grup significatiu de productes del sector.

Per fer aquesta análisí s’ha disposat de les dades
facílítades per la Cambra de Comerg i la Dírecció Ge

neral de Duanes, i que ja s’han exposat en els apar-
tats anteriors. Aquí tan sois explicitarem els parame-
tres que hem utilitzat, amb un petit comentan pera ca-
dascun d’ells.

1) MPTEC: Mitjana de la participado de les exporta-
cions catalanes de la partida considerada a la Comu-

nitat sobre el total d’exportacions catalanes (en  % o
De en %o, segons el tipus d’análisi) (1974-1979). Aixó
permet identificar el pes de la partida en el conjunt
o exportacions, i conéixer l’ordre en el qual queda si
tuada, d’acord amb el volum exportat, i en relació amb
la CEE.

2) MPTIG: Mitjana de la participado de les importa-
considerada de la Co-

n  d’importacions catalanes (en %,
en %

en

oes-

p, segons el tipus d’análisi) (1975-1978).

llS* níír' ®*’**^® Aquest número representa el
ocupa la partida corresponent peí que fa a la

®®*^ ®?^POrtador o importador,
wgons sescaigui, en el conjunt de partides que co
mercien amb la CEE.

4) MPTEM: Mitjana de la participació de les exporta-
cions catalanes de la partida considerada a tot el món,

fl 974 1q7q catalanes (en % o en %„)
®' P®s Pe la partida en el con-

junt total d exportacions. La diferéncia amb la MPTEC
perrnet calcular el percentatge que representa la CEE
en el comerg del producte. Quan el percentatge mos-
tra la importánda d’altres árees geográfiques, es
recullen les mitjanes de participació per a les més sig-
nificatives i queda reflectlt a les observacíons deis

quadres. Aixó permet avaluar amb més precisió els
efectes del desarmament aranzelari, així com el grau
de diversificació geográfica del comerg catalá i la
seva evolució per les diferents zones.

5) MPTIM: Mitjana de participació de les importa
cions catalanes de la partida considerada de tot el
món sobre el total d’importacions catalanes (en % o
en %o) (1975-1978). Permet la mateixa análisi que la
MPTEM, peró des del punt de vista de les importa
cions.

6) Núm ordre món: Aquest número representa el
lloc que ocupa la partida corresponent peí que fa  a la
importáncia del seu volum, exportador o importador
segons s’escaigui, en el conjunt de partides que enre
gistren comerg amb tot el món.

7) CV: El coeficient de variació és una mesura de

dispersió que permet conéixer la regularitat o no de la
mitjana de participació, i per tant, possibilita la identifi-
cació de tendéncia, o comportaments més o menys
irregulars. Aquest coeficient s’ha calcuiat per a cadas-
cuna de les mitjanes consideradas, i que hem defínit.
Les conclusions es recullen en les observacíons deis

quadres.

8) AN: Mitjana aritmética de l’aranzel aplícat a les
subpartides integrante de la partida que es considera,
a base de l’Aranzel Espanyol (1981).

9) AR: Mitjana aritmética d l’aranzel aplicat a les
subpartides integrante de la partida que es considera,
a base de l’Aranzel espanyol rebaixat que s’aplica a la
CEE a partir de l’Acord Preferencial de 1970.

10) TEC: Mitjana aritmética de la tarifa aplicada  a la
subpartida integrant de la partida considerada, a base
de la Tarifa Exterior Comuna (1980).

11) TECR: Mitjana aritmética de la tarifa aplicada a
cada subpartida integrant de la partida considerada a
base de la Tarifa Exterior que aplica ais productes es-

panyols la Comunitat, a partir de l’Acord Preferencial
de 1970.

12) ICGI: Mitjana aritmética de l’lmpost de Compen-
sació de Gravámens Interiore que s’aplica a cada
subpartida de la partida de referéncia.

A partir d’aquests parámetres que permeten co
néixer la importáncia, l’evolució i la tendéncia del co
merg per a les partides més significatives (s’han aga-
fat aquelles que superessin l’1%o en llur mitjana de
participació; cal pensar que són 943 partides, i per
tant la mitjana és del 1,06%o) i el desnivell que es pro-
duirá en els graus de protecció actuáis a partir de
l’adhesió, hom pot fer una previsió de quin será el nou
marc protector al qual s’hauran d’adaptar les nostres
empreses i, a un nivell purament estátic, els efectes
sobre les estructures de llurs costos, en la mesura
que aixó és identificable, i sobre les noves condicions

competitivas peí que fa ais preus i qualitat de llurs pro
ductes.
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per ordre d’Importáncia peí que fa al volum d’importa-
cions (MPTIM: 0,3%), i sobretot, les de pedres precio-
ses i semiprecioses que representen el 0,571 % de les

importacions tetáis, de les quals el 84% correspon a
la CEE (MPTIC: 0,481), i sitúa la partida en el lloc 23

per ordre d’Importáncia.
Donat el gairebé nul grau de protecció d’aquests

productes, no sembla previsible un canvi de llurs ten-
déncies actuáis. Tanmateix, i com a excepció, cal es-
mentar relevada protecció de la sal comuna (25%)

que podria alterar aqüestes conclusions quant al co-
merg d’aquest producte.

Per completar aquesta análisi s’han utilitzat tam-
Ibé, en aquells casos en que són significatives, les da-
ídés sobre inversió estrangera que, óbviament, poden
modificar els efectes quant a les condicions competiti-

ves que hauran d’enfrontar les empreses catalanes.
Aixó, sense perjudici d’un estudi més exhaustiu

¿'aqüestes inversions estrangeres que es fa en els
(^pítols quart i seté.

4.1. Productes minoráis

a. Sector de productes minoráis metal.lúrgics

■Pel que fa ais fluxos comerciáis, cal destacar úni-
cament els minerals de metalls no ferrosos i llurs dei-
xalles, ja que la importancia deis minerals de metalls
ferrosos és prácticament nul.la.

Així, dones, per ais primers, les sortides de Cata
lunya representen el 2,12% de les sortides totals, i
van dirigidas en una gran part al mercat espanyol. Les
entradas, encara que menys importante (0,46%), pro
venen en dues terceras parts deis mercats internacio-
nals. En qualsevol cas, la nostra participació en el co-
merg espanyol del sector és molt escasea.

Pel que fa a les importacions, les partidas més sig
nificatives són les de minerals metal.lúrgics (básica-
ment no ferrosos) (MPTIM: 0,372%), les cendres i
desferres metáUiques (MPTIM: 0,207%) i la corres-
ponent al coure, que ocupa el lloc núm. 22 d’ordre
d’importáncia pel volum importat del món (MPTIM:
0,805%) i que prové en un 43% de l’América Llatina,
en un 19% de la CEE i en un 19%, també, de la resta
del món. Aqüestes importacions són de mineral de
coure, que serveixen de base per a les posteriors ex-
portacions d’aquest producte, un cop electrolitzat, les
quals representen el 0,315% de les exportacions ca
talanes al món, i se’n destina a la CEE el 61 %. De tota

cal esmentar la tendencia deereixent en elsmanera,

4.2. Téxtil i confecció

á. Les primores matéries

Encara que els fluxos de sortida de Catalunya de
fibres téxtiis no transformados no representen més
del 0 89% del comerg exterior catalá (inclosa la resta
de l’Éstat), cal significar la importáncia de les sortides

la resta de l’Estat espanyol (82,6% del total).
Malgrat que el comerg amb l’estranger no repre-

senti més que el 17,4% del comerg exterior total cata
lá d'aquests productes, més de la meitat de les expor
tacions espanyoles surten de Catalunya. ^ ,

Pel que fa ais productes més significatius des del
punt de vista de rexportació catalana a l'estranger, ve-
geu quadre núm. 49.

Cal distingir entre les exportacions de llana
fibres sintétiques o artificiáis. Les expórtacions deto
na, relatlvament més importants, observen, en gene
ral, una tendéncia creixent. Si tenim en comp e la
prácticament inexistent
teix temps, les característiques de la llana catalana,
que la fáti especialment escaient per a determinades
produccions, no és previsible un canvi significatiu en
l’esmentada tendencia. ¡ cin

Quant a les exportacions de fibres ertibciate i sin-
tétiques, corresponen en gran part ^ ®
baix preu, derivades de desajustos entre I ofetia  i la
demanda interiora. En qualsevol <=^3. e Predom n^de
caoital estranger (básicament europeu) i el carácter
o^S“el mercat de fibres a nivell internacional
determinen |■evolució futura ¿'Xa
independentment deis nivells de proteccio, daltra
banda, escassament significatius.

En l'ámbit deis fluxos d'entrada d aqüestes mer
caderU a Catalunya, es reparteixen Puasi per meita
entre la resta d’Espanya i l'estranger (^53,7/. el
46,3%, respectivament). Si tenim en compte q
importacions d'aquests productes
molt important sobre el total d ""P°'^®®'°"® ®®P®Xs
les (el 51,4%) i, d'altra I®® ¿el-

Catalunya són realment signifitotives (el 2^%^
d'entrades), el pes especific sobre I economía

capa

i les de

a
total

fluxos comerciáis d’aquest producte (tant per a les en
trados, com per a les sortides) emmarcada en la crisi
que afecta el sector en els darrers anys.

Tenint en compte que la protecció aranzelária és
prácticament nul.la en la majoria d’aquests minerals,
no té per qué alterar-se substancialment llur evolució
a causa del procés d’adhesió.

b. Sector de productes minerals no
metaMúrgíes

Des del punt de vista deis fluxos comerciáis de
Catalunya, aquest sector revesteix una importáncia
mínima, ja que tan sois el 0,03% de les sortides totals
i el 0,35% de les entrados corresponen a aquests pro
ductes. Tot i així, cal assenyalar que la majoria de les
entrades (60%) prové de l’exterior, básicament els
borats i llurs derivats, que ocupen el lloc número 84
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QUADRE NÚM. 49

EXPORTACIONS (1974^79)

Núm.ordre

CEE

Núm.ordre

món
Producte Partida MPTEC MPTEM TECR Tendencia

Llana sense cardar ni

pentinar 0,41753.01 39 0,290 61 0,0

Llana cardada o

pentinada Creixent53.05 73 0,153 94 0,261 1.2

Rbres téxtiis sintétiques

o artificiáis sense cardar

nipentínar 56.01 93 0,263 4,2 Fortament creixent107 0,093

Cables per a discontinué de

fibres téxtiis sintétiques
i artificiáis 3,356.02 79 0,137 Creixent

NOTA:-Vegeu I’apartat4 (introducció)

PONT: Elaborado propia

catalana d’aquests béns no necessita més justifica-
ció. Óbviament, donada la importáncia de la industria
téxtil de transformació a Catalunya, no pot estranyar
aquest pes tan significatiu, tant peí que fa a les entra-

des procedents de la resta de l’Estat, com per les en-
trades provinents de l’estranger, malgrat els alts ni-
vells de protecció aranzelária existente.

.P dades del quadre núm. 50, cal
dístingir entre les diferente primeree matéries utilitza-
desper lá indústria téxtil.

^  *3 protecció existent
(i¿,33%), el volum d’ímportacions és molt alt. Aixó

permet suposar un Increment a l’hora de la Integració,
amb el conseqüent perjudici per ais productora in-
tems, eneara que, com ja s’ha dit, la llana catalana té

unes earacterístiques que la fan competitiva a nivell

intemaclonaL En eanvi, el decrement en el capítol

deis cG^Gs. derivat de Celiminacló de l’aranzel i de les
quotes d impertacíó, sopesará un dar impacte positiu
sobre les empreses del sector llaner que no s’ha d’in-
fravalorar.

Per ais péis sense cardar ni pentinar. i per ai Iti en
brut, les conseqfléndés poden ésser també benefi-

Gioses, no per la desaparició de l’aranzel, práctlca-
ment nul, sinó per la progressiva eliminació de les
quotes, sobretGt per al lli, el qual procedeix básica-
mentde la CEE.

Peí que fa al cotó, constituelx la segona partida en
Importáncia, quant al volum de les importadons cata

lanes totals, malgrat la protecció existent (13%). La

procedéncia del cotó és molt diversa, encara que pre
dominen els países mediterranis i I'América Llatina.

Donat que la TEC per al cotó és nul.la, els efectes
sobre les indústries téxtiis cotoneres serán, en princi-

pi, positius, sense perjudici del que pot succeir en els
mercats de productes elabórate i de consum final.

Una altra partida extraordináriament important
des del punt de vista de les importadons la constituelx
la que comprén les fibres téxtiis sintétiques i artificiáis
discontinúes, sense cardar ni pentinar. En aquest
cas, les consideracions fetes anteriorment són Igual-
ment válidas, encara que, com ja s’ha dit, el mercat
europeo de fibres artificiáis i sintétiques té una estruc
tura moltoligopolitzada, i amb un predomini quasi ab-
solutde grans companyies internacionals, de manera
que les modificacions derivadas de la integració no
vindran tant de canvis en la competéncia com de mo
dificacions en l'estructura deis costos entre els dife-

rents establlments de les esmentades companyies.
No pot oblidar-se, tampoc, en aquest apartat de

les importadons, l’aprofitament de les deixalles,  i con-
cretament, deis draps, tot i que no són previsibles mo
dificacions Importante en llurs fluxos comerciáis.

b. Filats i articles téxtiis elaborats

Aquest apartat comprén aquells articles téxtiis

que no són primeros matéries. excepció feta del gé
nero de punt i la roba de vestir i els seus accessoris de

138



QUADRENÚM.50

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.
ordre
CEE

Núm.
ordre
món

MPTICProducte Partida MPTIM AN AR Tendencia

Llana sense cardar ni pentinar Estable*53.01 18 0,838 12,34

Péls sense cardar ni pentinar Estable53.02 94 0,264 0,6
Llíen brut 54.01 0,134 2,1 Estable99

Cotó sense cardar ni pentinar 55.01 2 2,478 13,0 13,0 Lleugerament
decreixent.***

Fibres téxtiis sintétiques i
artificiáis discontinúes, sense

cardar ni pentinar 16,0456.01 8 0,785 17 0,889 Creixent11,0

Cables per a discontinué de

fibres téxtiis sintétiques
i artificiáis Creixent10,30,647 13,80,563 3656.02 16

Estable1.096 0,260Draps 63.02

NOTES: (*) Procedencia: 71 % de la resta del món,
21 % de l'América Llatina.
(**) Procedéncia: 50% de la resta del món
(***) Procedéncia: 5% de Paísos de l’Est

13% ACP
35% Paísos mediterranis
25% América Llatina
13% Resta del món

- Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaborado propia.

anys, en el sentit de facilitar i accelerar els trámits ne-
cessaris per obtenir Ilicéncies d’importacló, les rebai-
xes aranzelárles conjunturals, modificacions en les
quotes, etc. Cal destacar, pero, a partir de les dades
disponibles a nivell espanyol, un increment de les im-
portacions (procedents, básicament, de pa'sos del
Sud-est asiátic) que poden arribar a fer deficitária la
balanga comercial téxtil del nostre país.

Petes aqüestes consideracions, a base de les da
des existents, i peí que fa a les sortides de mercade-
ries des de Catalunya l’any 1975, més de les tres
quartes parts tenien com a destinació el mercat espa
nyol (sense comptar el catalá) i la resta (22,7%), es-
tranger. . .

A la vista del quadre núm. 51, i tenint en compte la
desaparició futura de les barreres aranzelaries i ex-
traaranzeláries (básicament, els contingents) cal pre-
veure un augment exportador en productos e
telxits de llana, els filats de cotó a l’engrós, altres tei-
xits de cotó, els teixits de fibres sintétiques o artificiáis

teixits. No cal insistir en Tenerme pes específic
d’aquests productos dins de Teconomia catalana.
Efectivament, representen el 6,16% del total de sorti
des de mercaderies de Catalunya, així com el 2,73%
del total d’entrades (tant de la resta d’Espanya com de
Testranger). Aquest grau d’especialització productiva
té el seu reflex en la participació del comerg exterior
catalá sobre Tespanyol d’aquests productos. Així, Ca
talunya importa el 34,6% de les importacions
espanyoles i n’exporta el 63,2%. Si tenim en compte
que aqüestes partidos són molt importants a nivell es
panyol, la importancia de Catalunya en aquest camp
no necessita ésser emfasitzada. De tota manera, i
malgrat Tincrement en termes absoluts i relatius del
comerg catalá, la participació sobre Tespanyol té una
certa tendéncia decreixent que reflecteix un major di
namismo comercial d’empreses radicados a la resta
de TEstat, encara que no tenim dades deis anys més
irtimediats, i, per tant, no podem avaluar els efectos
de les mesures liberalitzadores preses fa uns dos
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suposen quatre cinquenes parts del total, mentre que
rebem de l’estranger la resta (20,2%). Aquí si que pot
jugar un paper molt important el canvi derivat de la in-
tegració, ja que la proteccíó aranzelária actual és molt
elevada, a més de Testabliment de contingents que
están torga reglamentats.

En aquest sentit, la proteccíó mitjana de tot el sec
tor comprés per aquests articles puja al 24,7% (el
16,4% per a la Comunitat) i hi ha molts articles amb
aranzeis superiors al 30%, deis quals no hi ha actual-
ment importacions, peró que poden passar a substi
tuir produccions interiors, i básicament, produccions
realitzades a la resta de l’Estat espanyol (ja que, com
s’ha dit, rebem d’aquesta les quatre cinquenes parts
de les entrades d’aquests productes).

A nivell de partídes amb l’estranger, les principáis .
es recullen en el quadre següent.
Com pot veure’s en el quadre, el pes de la CEE en

(d#ontínues, els velluts i les pelfes, i les teles de punt
ihbrélástic i sense cautxutar, en pega. Aquest previsi-
li^íncrement deriva de la signifícació de la proteccíó
lactüál o bé de la tendéncia mostrada en els anys con-
Lsidérats (1974-1979). En canvi, per ais fílats i teixits
dé fibres continúes, els filats de llana, els filats de li
bres discontinúes i la passamaneria, no ofereixen su-
ficients elements per fer una predicció clarament posi
tiva, donada la baixa proteccíó actual o bé la tendén-
cla deis darrers anys que sol ésser decreixent.

En qualsevol cas, resulta necessari distingir clara-
ménf entre els diferents productes, i fins i tot caldrá
estudiar el comportament dins de cada partida, per
ektreure conclusions sufícientment válides.

Quant a les entrades d’aquestes mercaderies, ja
ñ'hem esmentat la importáncia relativa en el context
dél comerg catalá i espanyol. Tan sois cal afegir que,
eñ aquest cas, les entrades procedents d’Espanya

QUADRE NÚM. 52

IMPORTACIONS (1975-1978)

Núm.
ordre
CEE

Núm.
ordre
món

Origen
Producte Partida MPTIC MPTIM AN AR %área

principal

Filats de fibres sintétiques
I artificiáis continúes 14 0,574 37 15,9 CEE 89%51.01 0,645 11,9

Teixits de fibres sintétiques
i artificiáis continúes CEE 82%51.04 89 0,147 0,180 37,2 27,9
Teixits de llána CEE 89%53.11 124 0,103 0,116 29,1 21,8

Filats de fibres sintétiques
i artificiáis discontinúes

per a la venda al detall 125 0,103 CEE56.06 18,1
CEE 90%Teles sense “teixir’ 59.03 103 0,130 0,144 32,0 24,0

Teles de punt no élástic i

sénse caubrutar en pega 89%CEE23,631,50,094 0,10614060.01

NOTA: Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elatx}ració própia.

d’altres árees geográfiques (básicament, els paisos
del Sud-est asiátic) que s’enfrontaran amb un aranzel
molt més baix.

Els efectos sobre les empreses catalanes depen
dran del grau d’integració de llur procés productiu, i de
l’estadi d’aquest on realitzin llur activitat prioritaria.
Les més beneficiades, óbviament, serán les situados

les fases fináis del procés productiu, sense perjudi-en

el conjunt d’importacions catalanes del sector és
absolutament predominant. És també destacable l’al-
tíssim nivell de proteccíó actual d’aquests productes;
ja que l’adhesió comportará l’eliminacíó d’aquestes
barreros, així com deis contingents establerts en
aquests moments, sembla previsible un increment
significatiu de les esmentades importacions, no no-
més de la Comunitat, sinó també de les provinents
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ci, evjdentment, de l'ímpacte que sobre aqüestes pro-
dueixi el seu propí desarmament de la protecció de
qué actualment están gaüdint.

Peí que fa al mercat natural deis productes téxtiis
catalans, és a dir, el mercat espanyol, la no disponibi-
litat de dades suficientment desagregadas, juntament
amb la carénela de séríes históriques que
permetin predír tendéncies, impedeíx anar més enllá
de primares aproximacions.

Malgrat tot, sembla que els afectes del desarma
ment aranzelari i comercial serán molt diversos i
d’una gran complexitat. En qualsevol cas, és torga
previsible un augment substancial de la competéncia
exterior, que, evidentment, aniria en detriment de la
quota de mercat actual deis productes catalans. De
tota manera, el dinamisme mostrat per un conjunt
pli d aquests productes, peí que fa a llur competivitat
ititemacional, i les conseqüéncies d’una reestructura-
ció racional del sector, que afectés costos, pot fer
pensar en la seva viabilitat futura. D’altra banda, les
entrades procedents de la resta de l’Estat, extraordi-
náriament elevadas, poden substituir-se per importa-
cions de l’estranger a costos inferiors.

am-

la radical reducció de la protecció aranzelaria per ais
productes procedents de la Comunitat i d’altres árees
geográfiques amb les quals la Comunitat té signats
acords o aplica el sistema de preferéncies generalit-
zades, és evident que la indústria catalana del génere
de punt i la confecció sofrirá un fort augment de la
competéncia exterior.

L’impacte real depondrá de les diferents estructu
res de costos entre les nostres empreses I les euro-
pees, car també desapareixeran els contingents que
ara s’apliquen i és reformularan els diferents acords
d’autolimitació d’exportacions, que la CEE té signats
amb vint-i-set paTsos en el marc de l’Acord Multifibres.
La subscripció d’aquests acords, en el cas que sub-
sisteixin a l’hora de produir-se la integració, suposará
la substitució d’una protecció basada en l’arahzel per
una protecció fonamentada en la contingentació. En
aquestsentit, caldria esperar l’articulació concreta peí
que fa al repartiment i el volum deis contingents,
abans d’avaluar la importáncia efectiva de l’esmentat
impacte. No cal insistir, tampoc, en la possibilitatd’ac-
centuar la capacitat competitiva de les empreses ca
talanes a partir de la fabricació de productes de disse-
ny avangat, en el marc de la reestructuració del sec
tor, i la conseqüent capacitat per mantenir una quota
significativa del mercat espanyol, el qual, evident
ment, incrementará, malgrat aixó, les seves compres
a l’estranger en la mesura que ho permetin els contin
gents establerts, d’una banda, i els preus deis produc
tes de la Comunitat, de l’altra.

c. Génere de punt I confecció

Per a aquests productes, no es disposa de dades
a nivell de relacions comerciáis amb la resta d’Es-
panya, ja que están intégrate en el sector “productes
manufactúrate diversos”, que comprén gran quantitat
e mercaderies, absolutament heterogénies. Lógica-
ment, cal suposar, de tota manera, uns fluxos molt
intensos que. óbviament, han de resultar afectats
quan es porti a terme el procés d’adhesió a les Comu-
nitate Europeos,

pot fer l’análisi de les expor-
acions I importacions. a nivell de les partidos de

^ranzel més sígnificatives (vegeu quádres núm. 53 i

Revesteixen particular importáncia les exporta-
cions de génere de punt (roba interior i peces exte-
nors). Donada la deseiparició de la protecció actual a
la qual s’enfronten (relativament elevada) i deis con
tingente, sembla que pugui preveure’s un impacte po-
sitiu, peí que fa ais volums expórtate, sense perjudici
deis efectos que, sobre el sector pugui teñir el desar
mament de I aranzel espanyol, extremadament alt, en
la mesura que es vegi modificat el nivell de competiti-
vitat en el mercat espanyol.

Per a la roba exterior, masculina i femenina, mal
grat la seva menor importáncia relativa en l’ámblt del
comerg exterior, valen les mateixes consideracions.

Quant a les importacions d’aquests productes, els
volums són relativamerrt poc importants. Óbviament,
els elevadíssims aranzeis hl juguen un paper relle-
vant, com pot veure’s en el quadre núm. 54.

bonat que la Integració suposará la desaparicló o

4.3. El cuíro, pell, calgat i cautxú

a. Primeres matéries del cuiro, la pell i la
pelletería en brut

En aquest sector, les entrades a Catalunya prove
nen principalment de l’estranger. Efectivament, les
importacions representen el 87,4% de les entrades
totals, i les de cuiro i pell en brut son les terceres en
importáncia peí que fa a les importacions totals cata
lanes en el període considerat (MPTIM: 2,426%). Les
de pelletería en brut, per la seva banda, ocupen el lloc
109 per ordre d’importáncia.

El conjunt d’importacions d’aquestes matéries es
troba fortament diversificat quant a la procedéncia
geográfica. Donat que la protecció aranzelária és
prácticament inexistent no sembla que es puguin pro-
duir modificacions substanciáis en la distribució geo
gráfica i volum d’aquest comerg, sense perjudici de
l’evolució que puguin seguir els sectors que utilitzen
aqüestes matéries en llur procés productiu.

Així, també, per a les sortides d’aquestes produc
tes no s’albiren modificacions importants, malgrat la
minsa importáncia de llur volum.
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b. Cautxú en brut Peí que fa a les pells adobades o no, es constata
un gran dinamisme de l’activitat exportadora, princi-
palment quant a la pelletería adobada (quarta partida
exportadora a la CEE i novena al món) i també a les
pells d’oví preparades (onzena a la CEE i vint-i-trese-
na al món). Donat que la protecció a la qual s’enfron-
ten els esmentats productes davant la CEE és negligi-
ble, hom no preveu alteracions significatives en el vo-
lum i sentit d’aquest comerg. Cal fer palesa, pero,
l’existéncia d’un cert corrent importador, procedent
fonamentalment deis países del Sud-est asiátic, de
determinades modalitats de pells de cabrum que, do
nada la diferéncia entre els graus de protecció exis-
tents per a la CEE i l’Estat espanyol (del 2,6% i 6,1 %
respectivament), no sembla que s’hagi de modificar
en gran mesura,

d. Manufactures de cuiro i pelletería
confeccionada

Aquest conjunt de productes mostra una impor-
tant dinámica exportadora, principalment peí que fa a
les peces de vestir y accesoris de cuiro natural (parti
da 42.03), pero també en el cas deis articles de cuiro
de viatge i de la pelletería confeccionada. Donat que
més del 50% de les exportacions es dirigeixen a la
CEE i que el seu grau de protecció és baix (entre el 3 i
el 4%), no cal esperar modificacions importants, en
cara que s’ha de teñir en compte una certa pérdua re
lativa del grau de penetració en el mercat exterior en
el decurs deis darrers anys.

Les entrades d’aquest sector a Catalunya són
realment significatives, car representen el 0,99 del to
tal. Tanmateix el pes de les ímportacíons catalanes
sobre el total d'importacíons espanyoles del sector és
del 28,9%. Si tenim en compte que tan sois el 27,8%
de les entrados prové de l’estranger, cal concloure la
ímportáncia d’aquest sector a Catalunya i la intensitat
de les seves relacións amb la resta de l’Estat es
panyol.

Donat que la protecció mítjana del sector és del
7,7% (5,5% per a la CEE) es podría esperar una certa
substitució de les entrades procedents de l’Estat es
panyol per importacions estrangeres.

Aixó podría ésser especialmeñt cert en el cas de
les importacions de cautxú sintétic, en la mesura que
I estructura deis costos de les empreses que l’utilitzen
fos afectada per la varíació en la protecció (5,4%
aproximadament per a la CEE). En qualsevol cas,
s ha de teñir en compte que, malgrat la major impor
tancia de les entrades procedents de la resta de l’Es-
tat, les importacions de cautxú sintétic representen la
partida número onze, atenent al volum d’importació
procedent de la CEE (MPTIC: 0,633%).

c. Manufactures de pell i cautxú, excepte béns
de consum final

Aquest subsector presenta una intensa relació co
mercial amb la resta de l’Estat Espanyol; el 80,5%
deis fluxos de sortida i el 89,1 % deis fluxos d’entrada
a Catalunya corresponen a aquest comerc. De tota

Tmílf significar així mateix el volum de comerg
malgrattrobar-se per dessota de

la rn^ana de participació catalana en el comerg exte
nor espanyol, assoleix una certa consideració.

reí que fa ais productes derivats del cautxú, cal
con^atar un nivell de protecció molt elevat (normal-
ment al vGitant del 25%) que pot influenciar els baixos
nivells d importació realitzats d’aquests productes,
excepció feta del cas de les manufactures de cautxú
vulcanitzat sense endurir de la partida 40.14.

Així mateix, i en el camp de les exportacions, cal
esmentar la Ímportáncia del comerg de pneumátics i
cambres que constitueixen en ordre d’importancia la
partida 20 d exportació a la CEE i la 28 a la resta del
món. Cal recordar, peró, la ímportáncia de la penetra
ció de capital extranger en les empreses més
importante del sector. En aquest sentit, i malgrat la
forta diferéncia de protecció entre l’Aranzel espanyol i
la Tarifa Exterior Comuna (28% contra 5,3%)
bla plausible esperar unes modificacions substan
cíate en l'origen del fomhnent del mercat catalá deri
vadas d’intruslons extraeuropees, en funció del grau
de penetració deis pneumátics fabrícate a Catalunya
en el mercat europeu i mundial.

no sem-

e. Sector del calgat

Des del punt de vista del comerg exterior catalá,
cal fer palesa únicament la ímportáncia que revestei-
xen les exportacions, sobretot de calgat amb sola de
cuiro i de cautxú (MPTEC: 0,32%) que constitueix la
partida exportadora número 35 a la CEE i la 48 al món
(MPTEM: 0,495), peró també de genere d’esparden-
yeria, encara que amb una Ímportáncia bastant infe
rior.

En tot caSf cal assenyalar l’elevat grau de protec
ció de qué aquest sector gaudeix (29% l’aranzel
normal, 22% l’aranzel rebaixat), que en desaparéixer
pot provocar certes tensions en el mercat interior,
sempre molt en funció del grau de competitivitat que
la sabata catalana pugui assolir degut a qüestions de
disseny i moda.

4.4 Fusta, suro i llurs manufactures.
La indústria del moble

a. Fusta i suro

En aquest cas es manifesta una intensa relació
comercial amb la resta de l’Estat espanyol, principal-
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la CEE com a la resta del món (excepció teta d’Es-
panya), tenen una certa Importancia. Les cadires re
presenten la partida 71 en ordre d’importáncia expor
tadora a la CEE {MPTEC: 0,163%) i la 98 a la resta del
món (MPTEM; 0,252%) i els mobles diversos ocupen
respectivament els llocs 50 I 57 (MPTC: 0,225% i
MPTEM: 0,437%). S’ha de teñir en compte l’escassa
protecció de la CEE davant d’aquests productes i no
cal esperar, dones, un impacte massa significatiu de-
rivat de l’adhesió. ..

En canvi, malgrat no disposar d’informacio peí que
fa a la resta de TEstat espanyol són previsibles, efec-

tes importants en el terreny de les importadas, ja
que els nivells de protecció ara existente son ejrtraor-
dináriament elevats (Aranzel: 35%, Aranze rebaba :
25%), efectes que dependran, básicament
de diversificació en el comerg d’aquests productes a
Catalunya i Espanya.

I  >intii|ílt en el camp deis fluxos de sortida de Catalunya
í(elii^ es dirigeixen a Espanya). En qualsevol cas,
ffcáts els nivells de protecció existente, no és previsl-
ibli un canvi significatiu en l’estructura d’aquest co-
tíñerg.

De tota manera, i peí que fa a les importacions de
fCátalunya. cal palesar la importancia de les entrades
ídrfusta en brut (MPTIM: 0,269%) i sobretot les de
fusta tallada de més de 5 mm. de gruix que constituei-
xen la partida número catorze en ordre d irnportáncia
dé les importacions procedente de l’estranger
(MPTIM: 1,089%). Donat que en ambdós casos la
fusta prové d’árees amb qui la CEE ha signat acorde
preferencials, s’ha d’assenyalar d’eliminació de les
barreros aranzeláries en el comerg d’aquests produc
tes, la qual cosa representará un abaratiment en la
compra d’aquests materials (3,1 % i 8,2%, respectiva
ment).

b. Articles manufacturats de fusta i suro

Els fluxos de sortida de Catalunya es reparteixen

gairebé per parte iguale entre la resta de l’Estat i I es-
tranger, encara que amb un cert predomini del mercat
exterior. També caldria assenyalar la importancia de
l’exportació catalana respecte al total d’exportacions
de l’Estat (70,6%), encara que no representa més del
0,65% de les exportacions totals. De tota manera, a
nivell de productes concrets, i peí que fa al comerg
amb l’estranger, cal significar la importancia de les ex
portacions deis articles de marquetería i petitafusteria
(MPTEC: 0,502%, MPTEM: 0,623%), les manufactu
res de suro natural (MPTEC: 0,401, MPTEM: 0,631) i
el suro aglomerat i les seves manufactures (MPTEC:
0,223, MPTEM: 0,540). Per a aquests tres productes
les exportacions a la CEE representen, respectiva
ment, el 80, 64 i 41 % del comerg exterior total. Si te-
nim en compte que la protecció a la qual s’enfronten

l’actualitat els productes de suro. manufacturades i
aglomerats, es mou entre el 15 i el 13% i que aquesta
protecció no fou objecte de rebaixa en 1 Acord Prefe
rencia! de 1970, hom pot preveure un impacte positiu
derivat de l’adhesió.

Peí que fa referencia ais fluxos d’entrada, malgrat
la menor importancia relativa respecte deis fluxos de
sortida, es constata la preponderancia de les entra
des de la resta de l’Estat (95,5%). L’eliminació de l’alt
grau de protecció existent no sembla que hagi de teñir
una especial incidencia sobre el sector a Catalunya,
donat el seu dinamisme exportador i en conseqüóncia
la seva competitivitat internacional. En tot cas, es po
dría produir una desviació en el comerg d’aquests pro
ductes, mitjangant la substitució d’importacions de la
resta de l’Estat espanyol per importacions extrange-

en

4.5. Paper, cartró I arta gráfiques

a. Pasta de paper ¡ deixalles

Els fluxos de sortida de Catalunya en

tor, malgrat llur poca importáncia relatara raerte al
conjunt de fluxos de sortida totals es f ,
caníent. al mercat espanyol (98,3%). En ̂ ualse^l

, donat el redult grau de proteccio per P

ductes. no sembla que la quota de part'^'P ®'
mercat espanyol s'hagi de veure _

D'altra banda, i respecte ais fluxos d

talunya, de major importáncia relativa 9“® ®f
de sortida, cal assenyalar que el mercat cata

neix prácticament a parís iguals entre la f®®'®^®' “
tat i la resta del món, i les importacions de P®®'® ®® P
per representen la partida número <íuin2
d’importáncia (MPTIM:1,072). Si tenim ®" ‘^'^P*^

el 55% de les importacions provenen ®® .,
(aranzel rebaixat: 4,6%) o de l’EFTA
6,1 %) la desaparició de les barreres ®''®"^ .
dria comportar un abatiment i increment relatius de
les importacions procedents s’aquestes aree

b. Paper, cartró i articles manufacturats de
paper, cartró i pasta de fusta

Els fluxos de sortida de Catalunya, aquest s^;
tor, representen el 2,3% dfe les x ri-aaues-
ta de l’Estat és el destinatari més -g^mal-

sortides (87.1 %). Quant a les ®^^P°^f.^?luxorde
grat no representar més que el 12,9 /o d
sortida, cal significart P®f''Jñ^eu auadre

tes

talanes en el total de les de I Estat. ( 9
núm. 55).

Cal destacar el grau
de les exportacions catalanes, així com

cas

que

de diversificació geográfica
una tendén-

res.

c. Mobles

Les exportacions catalanes d’aquest sector, tant a
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Malgrat l’elevat grau de protecció i la inexisténcia
de rebaixa aranzelária en virtut de l’Acord Preferen
cia! del 1970, el grau de penetrado del paper i el cartró
en rotllos i fulls, o bé estucat, revestit, colorejat o

imprés, procedent de la CEE i de l’EFTA ha estat torga
elevat, com s’obsen/a enb el quadre següent:

A més, per a altres productes d’aquest sector,
amb menor grau de penetrado, la protecció encara és
més elevada. Tot aixó pot fer suposar un impacte im-
portant i de sentit negatiu per a les empreses catala
nes del subsector.

Ciaglobalment creixent que es pot veure afavorida per
la desaparició de les barreres aranzeláries entre Es-
panya i la CEE i l’EFTA.

Els fluxos d'entrada a Catalunya en aquest sub-
sector, representen el 2,47% de les entrades totals, i
la resta d’Espanya, com en el cas deis fluxos de sorti-
da, és la que proporciona la gran majoria del comerg
exterior de Catalunya (88%). Per la seva banda, les
importacions de l’estranger representen el 12% del
total d’entrades i el 23,5% del total d’importacions
espanyoles del sector.

QUADRE NÚM. 56

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

EFTA
ANNúm. ordre

CEE
MPTIEMPTIC *PartidaProducte

Paper i cartró en

rotllos i fulls

Paper i cartró estucat
revestit, acolorit o imprés

7115,660,2270,2067148.01

4918,680,1160,2984948.07

NOTES: {*) MPTIC: Mitjana de participació de les im
portacions de la CEE de la partida que es
considera sobre les importacions de l’anys
en el període 1975-78.
(**) MPTIE: Mitjana de participació de les
importacions de l’EFTA de la partida que es
considera sobre les importacions de l’any
en el període 1975-78.
- Vegeu l’apartat 4 (introducCió)

FONT: Baboració propia.

tat d’aquests productes i el reduít nivell d® P™^cdó
no sembla que hagin de produir efectes de distors
sobre el mercat interior.

Així mateix. i vista la importancia i la destmacio dei

comerg d’exportació. no sembla tampoc plausi^ble que
l’adhesió hagi de comportar ^ es
tanda de les circumstáncies actuáis, llevat les q

amb carácter positiu, depuguin derivar, i sempre

c. Sector d’arts gráfiques. Llíbres

Com és prou sabut aquest sector constitueix, des
del punt de vista exterior, un deis més importants i di-
námics, donat el gran pes de la indústria editorial ca
talana. Així, les exportacions de llibres atot el món re
presenten un 3,798% del total de les exportacions ca
talanes, xifra que ha mostrat en el període consíderat
una certa tendéncia creixent. Prop de les tres quartes
parts d’aquestes exportacions es dirigeixen a TAméri-
ca Llatina i un 15% aproximadament a la CEE.

Paral.lelament, també es constaten unes certes
importacions de llibres i sobretot de diaris i revistes
(MPTIC: 0,302%) que en tot cas. donada l’especifici-

l’abaratiment deis hputs del sector.

4.6. Química

Conforme a les precisions indicados en la intro-
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ducx^ió metodológica, i en ordre a Testudi del comerg
exterior de Catalunya, el nivell d’agregació de les da-
des disponibles obliga a considerar separadament el
comerg amb la resta de l’Estat i el comerg amb l’es-
tranger. Peí que fa al comerg amb la resta de l’Estat es
consideraran dos grans sectors, els elementa químics
i compostos (química básica) i, d’altra banda, la quí
mica de transformado. Peí que fa a l’análisi deis flu-
xos amb la resta del món es seguirá, en la mesura en
qué ho exigeixi la importáncia de les partídes, l’ordre
de capítols de l’Aranzel. Básícament, es tractará deis
segúents subsectors: química inorgánica (cap. 28),
química orgánica (cap. 29), productos farmacéutics
(cap. 30), tints, colorants, verníssos (cap. 32), olis i
perfumería (cap. 33), sabons, detergente i ceres (cap.
34), coles (cap. 35), articles de pirotécnía (cap. 36),
productos fotográfics i cinematográfics (cap. 37), i
productos diversos (cap. 38). Els capítols 31 (adobs) i
39 (plástica) han estat tractats a continuacíó, ja que
les dades disponibles permetíen un tractament dífe-
renciat.

a. L’impacte en el comerg amb la resta de
r Estat espanyol

a) Química básica

Aquest sector revesteix una particular importáncia
peí que fa a les seves relacione amb la resta de l’Estat.
Efectivament, els seus fluxos de sortida de Catalunya
representen el 4,86% del total de sortides. Si tenim en
compte que el 87,5% es dirigeix a la resta de l’Estat,
cal esperar un fort impacte de l’adhesió sobre el mer
cal espanyol, impacte que pot venir moduiat, d’una
banda, peí grau de penetració de certs productes en
el mercal exterior (cal teñir en compte que Catalunya
exporta el 32,5% de les exportacions espanyoles), i
d'altra, per la importáncia de la participacíó del capital
estranger en les empreses del sector. Quant a aquest
aspecte, el quadre núm. 57 ampliat per a tota la índús-
tria química pot resultar il.lustratiu.

En aquest context, els efectos de l’adhesió resta
ran en funció de la política comercial de les grans

QUADRE NÚM. 57

EL GRAU DE PENETRACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER
EN EL SECTOR QUÍMIC (31-12-1977)

CEEE

OTEE

CEEC

CTEC

CEEC

CEEE
Sectors x100 x100 xlOO

Química orgánica

Química inorgánica

Fabricació colorants i pigments

Fabrícació de pintures, verníssos i tints

Olís industriáis i substáncies aromátiques

Colesigelatines
Farmacéutics de base

Altres productes farmacéutics

Sabons i detergents
Perfumería i cosmética

Material fotográfic

Altres productes qu ímics

26,25

38,43

64,47

22,78
26,16

13,31
69,18

22,30

43,51

41,68

41,30

68,93

66,36

42,62
89,77

25,51

79,35

61,49

19,25
76,04

42,65

82,54

51,23

9,06
36,84

13,35

84,40

27,38

0,15 0,05

50,04

80,32

11,36

52,31

93,02

3,47

NOTES: CEEE: Capital estranger empreses espa
nyoles
CTEE: Capital total empreses espanyoles
CEEC: Capital estranger empreses catala¬
nes
CTEC: Capital total empreses catalanes

FONT: Elaboració própia a partir del Cens d’lnver-
sions Estrangeres. 1979.
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matéixa manera, en les empreses productores
d’aquestes mercaderies. En qualsevol cas, ja que el
nivell mitjá de protecció és més elevat, els efectes
abans esmentats poden ésser més intensos, encara
que, al mateix temps, amb un sentit més contradictor!.

rempreses multinacionals del sector. De tota manera,
lamodificació de les estructures aranzeláries suposa-
ra canvis, de carácter contradictor!, en llurs estructu
res de costos, que poden teñir un efecte sobre les
empreses catalanes. Així, si bé les exportacions a
patsos de la Comunitat (no massa importante, d’altra
banda) en sortiran beneficiadas, les sortides de mer
caderies cap a la resta d’Espanya, poden veure’s mo-
dificades negativament, sempre que aixó respongui a
varlacions en les quotes de mercat preestablertes a
nivell multinacional, d’acord amb el carácter oligopólic
del mercat d’aquests productos.

Per la seva part i respecte ais fluxos d’entrada, cal
assenyalar tanmateix la intensitat de les relacione
amb la resta d’Espanya, encara que, en volum, les im-
portacions procedente de l’estranger superen les en
trados procedente de la resta de l’Estat (el 55,6%, i el
44,4%, respectivament). Aquesta dependencia de
l’exterior té un ciar reflex en la participació catalana en
el conjunt d’importacions espanyoles, que es mou al
voltant del 36,8%, en un sector fortament importador
a nivell global (el 4,24% de les importacions espanyo
les correspon a la química de base).

Si tenim en compte la protecció aranzelária
(13,9%, l’aranzel normal, i 10,3%, l’aranzel rebaixata
la CEE, per termo mitjá), l’adhesió pot suposar un in-
crement d’aquestes importacions, així com llurabara-
timent relatiu. Donat l’elevadíssim grau de penetració
estrangera en el sector, sembla que es produirá una
rebaixa en l’estructura deis costos, sense un augment
real de la competéncia derivada de la integració.

b. El comerg catalá amb l’estranger

a) Química inorgánica

Les partidos més significatives des del punt de vis
ta de les exportacions són la 28.40 (fosfits, hipofosfits,

'  i fosfats) que ocupa el lloc 33 de les exportacions,
amb una participació mitjana sobre el total d’exporta-
cions catalanes del período considerat del 7,03%,  i la
28.17 (sosa i potassa cáustiques) que ocupa el lloc 75
amb la participació del 3,29%. Peí que fa a la primera,
cal assenyalar la important davallada que sofreix a
partir de l’any 1976, derivada de la caiguda de les
importacions de fosfats minarais arran del canvi de ti-
tularitat jurídica de les explotacions situados a  I ex-
Sáhara espanyol. En aquest sentit, aquest procés no
és previsible que varií substancialment degut a la in
tegració a la CEE. Igualment, no cal esperar modifica-
cions significatives en el cas de la sosa i la potassa
cáustiques ja que van dirigidos a d’altres árees geo-
gráfiques (principalment ais países mediterranis)  i llur
evolució és molt regular al llarg del período que consi-
derem.

Quant a les importacions, cal remarcar, en primer
lloc, l’alt nivell de protecció aranzelária (que es mou al
voltant del 15%, peró que per a determinados parti
dos supera el 30%), que pot ésser determinant per
explicar el baix volum d’importacions catalanes
d’aquest capítol, i per tant, per preveure un gran im
pacte sobre Catalunya, a partir de la integrado i e
conseqüent desarmament aranzelari, i més si tenim

compte el pes d’aquest sector dins de la industria
química i la gran preponderáncia del mercat espan
yol com a sortida deis seus productos. En qualsevo
cas, cal no oblidar les consideracions fetes anterior-
ment derivados de l’alt grau de penetració del capí a
estranger en el sector i l’estructura oligólica de ofer
ta, elements que poden alleugerir l’impacte sobre
l’economia catalana, especialment negatiu per a les
petites i mitjanes empreses amb capital estrictamen
o básicament catalá.

en

b) Química no básica

Aquest sector és encara més important dins l’es-
tructura económica de Catalunya, almenys peí que fa
a les relacions comerciáis, tant amb la resta de l’Estat
com amb l’estranger. En efecte, les sortides de mer
caderies químiques no básiques de Catalunya cap a
l’exterior representen el 6,74% de les sortides totals, i
peí que fa a les entrados, aquest percentatge assoleix
el 3,63%.

D’altra banda, tant les importacions com les ex
portacions catalanes suposen, aproximadament, el
42,5% de les xifres espanyoles, en un sector també
molt obert a nivell de l’Estat.

De tota manera, cal remarcar que de les sortides
totals, malgrat la gran quantitat d’exportacions  a l’ex-
terior, el 92,2% es dirigeixen cap al mercat espanyol,
mentre que la proporció baixa al 54,2% quan es tracta
de les entrados procedents de la resta d’Espanya.

Donat que l’aranzel normal suposa el 17,7%, i el
rebaixat a la CEE el 13,3% (la TEC també és prou ele
vada, ais voltants del 9,3%), les consideracions fetes
en analitzar la química básica són igualment válidos
en linios generáis, i més si tenim en compte l’elevat
grau de penetració estrangera que es dóna, de la

b) Química orgánica

D’entrada i amb les dados de qué hom disposa, el

pes d’aquest sector és més reduit que el correspo-
nent a la química inorgánica. Aixó es reflecteix en es
xifres de comerg exterior, tant peí menor volum d ex
portacions com peí major pes de les importacions.

Peí que fa a les primores, el nivell de diversificado
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QUADRE NÚM. 58

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida MPTEC MPTEM TECR Observacions

54% a la CEE

18%al’EFTA

16% a rAmérica

Llatina

Compostos heterocíclics,
inclososelsácids
nucleínics

21 0,847 29 4.729.35 0,457

Ácidscarboxílics

i derívats

Resta del món:

31%-CEE:30%29.16 0,171 65 0,578 42 5,4

Mítjana
sobrevalorada

per una punta

l’any 1974

5,20,240 100Antibiótics 29.44 0,126 85

NOTA:-Vegeu I’apartat4 (introducció)

FONT: Elaborado propia

geográfica de la demanda existent i els baixos graus
de protecció ais quals s'enfronten permeten fer
pensar en el manteniment de llurs volums i de llur ten
dencia, sense que la integrado pugui afectar-les di-
rectament en gran mesura (Vegeu quadre núm. 58).
Quant a les importacions, les partides més importants
es recullen en el ségüent quadre núm. 59.

Cal destacar el carácter de primeree matéries que
en general tenen aqüestes importacions. Si tenim _
compte que la gran majoria provenen de la Comuni-
tat, i que els nivells de protecció d’algunes d’elles són
prou significatius, sembla previsible un efecte global-
ment positiu sobre els costos de les empreses catala-

que utilitzen els esmentats inputs. En qualsevol
cas, a la vista del quadre núm. 59 cal insistir en la im-
portáncia que representen les importacions d’aquests
productos per a la indústria química catalana de
transformació.

en

nes

mateix, la partida “altres productos farmacéutics”
ocupa el lloc 82 en l’ordenació comunitária (MPTEC:
0,131%).

De fet, donat el grau de protecció al qual
s’enfronten les exportacions catalanes, i també llur
diversificació geográfica, permeten suposar un man
teniment de les tendéncies actuáis.

Ara bé, peí que fa al mercal interior, cal teñir en
compte, básicament, dos elements, d’una banda
l’elevat aranzel (aranzel rebaixat entorn al 17%) que,
en desparéixer, pot obrir el mercal espanyol ais pro
ductos europeus, i d’altra, l’elevat grau de penetració
del capital estranger en les empreses productores de
productos farmacéutics de base (el 84,4% del capital
social de les empreses catalanes és estranger) que,
conjuntament amb la important participació d’aquest
capital en les empreses més grans productores d’al-
tres especialitats farmacéutiques, pot determinar uns
efectos de caire negatiu per a les empreses petites i
mitjanes del sector, que no tinguin produccions molt
especialitzades, i que en definitiva no estiguin directa-
ment vinculados ais circuits internacionals de produc-
ció i distribució de productos farmacéutics i de llurs
primores matéries.

c) Productes farmacéutics

El comerg exterior de productes farmacéutics es
basa fonamentalment en les exportacions. Els medi-
caments constitueixen la partida 35 en ordre d’impor-
táncia per a les exportacions a tot el món (MPTEM:
0,68%) dirigits gaírebé en la meitat del seu valor ais
pa'ísos de l’América Llatina. Les exportacions a la
CEE constitueixen un 20% de les exportacions totals,
la qual cosa fa d’aquesta partida la número 81 en or
dre d'importáncia per a les exportacions a la CEE. Així

d) Colorants, pintures, verníssos i tints

Peí que fa a la indústria deis colorants, cal signifi
car l’elevat volum de comerg exterior, tant respecte a
les importacions com a les exportacions. Les importa
cions de colorants orgánics sintétics de la CEE consti-
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QUADRENÚM.59

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre

CEE

Núm. ordre

món

Procedén-Aranzel

normal

Arañzel

rebaixat
Producte Partida MPTIC MPTIM

ciacomerQ

Hidrocarburs CÉE:

68,2%

CEE:

79,0%

CEE:

92,6%

CEE:

80,2%
CEE:

72,4%

CEE:

62,7%

CEE:

51,2%

CEE:

58,5%

CEE:

29.01 0,564 15 0,827 20 6,38,4

Acids monocarboxílics 16,9 12,70,469 24 0,594 39.29.14

Acids polícarboxílics 17,8 12.5590,4430,410 2829.15

5,87,90,494 53Compostos de fundó amina 29.22 0,396 32

13,518,04835 0,521Alcoholsacíclics 29.04 0,377

0.00.0410,558390,350Hormones 29.39

9,412,6340,649440,332Compostos aminats de

funcions oxigenades
Provitamines i vitaminas

29.23

2,02,6470,521470,30529.38

12,417,1760,3300,264 5529.31Tiocompostos orgánics
80%

CEE:6.08.5210.808720,20329.42Alcaloides vegetáis
25%

EFTA:

74%

CEE:

58,3%

CEE:

65,8%

14.319,1780,314800,18329.36Sulfamides

8,012,1970,257840,16929.25Compostos de funció

carboxiamida

NOTA; - Vegeu l'apartat 4 (introducció)

PONT: Elabofació própia.

hesió sobre aquest sector, cal teñir en compte dues
caraéterfstiques básiques. Primer, l’elevat grau ae
protecció aranzelária de qué gaudeix actualment.
per tant, del desarmament que es produirá en e! mo-
ment de lá integració. Segon, la quasi total penetració

estrangera en el capital de les catal^es.
que, d'altra banda, són de nombre reduit i de dimen-
sió relativament gran.

En eonseqüencia. donat el nivell de penetració ac

tual, i que previsiblement augmentará en el futur, es
disminució important en els costos de

utilitzin els colorants com a inputs
produirá una
les empreses que

tueixen la tercera partida en ordre d’importáncia
(MPTIC: 1,17%), i són per a tot el món la partida nú
mero 8 (MPTIM: 1,639%). Concretament, el 71% de
les Importacions prové de la CEE i el 21 % de l'EFTA.
Així mateix, les importacions d’altres colorants consti-
tueixen la partida número 74 en ordre d’importáncia
respecte a la CEE (MPTIC; 0,193).

Per la seva banda, les exportacions de colorants
orgánics sintétics a tot el món ocupen el lloc 47
(MPTEM: 0,523) i es dirigeixen básicament a Europa
(46% a la CEE i 36% a l’EFTA).

Per poder determinar els efectes derívate de l’ad-
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(téxtil, paper, alimentació, cerámica, etc.) i, al mateix
temps, donada {'estructura de la propíetat de les em
preses productores catalanes i llur capacitat exporta
dora, no sembla que hagi d’esdevenir-se cap modifi-
cació substancial, encara que pot produir-se un nou
repartiment del mercat internacional i una modificació

en l’especialització deis diferents productes. En qual-
sevol cas, dependrá de la política de producció i co-
mercialització que es porti a terme, en el futur imme-

diat i a partir de l’adhesió, per part de les grans empre
ses multinacionals del sector.

Peí que fa ais vernissos i pintures, cal significar
l’escás volum de comerg exterior, tant d’importacions

com d’exportacions. Quant a la manca d’importa
cions, s’ha de teñir en compte l’elevat nivell de protec-
ció existent (aranzel mitjá: 35,5%; aranzel rebaixat a

^ l’hora de buscar-hi una interpreta-
ció. Si, a més, considerem que el valor de la TEC re-
baixada a Espanya per rao de l’Acord Preferencial de
1970 és, en mitjana, 5,7%, no pot pensar-se en
aquest fet com a explicado suficient per a la manca

d exportacions catalanes. En darrer terme, la pene
trado estrangera a les empreses del subsector és re-
duida, i el grau de concentrado és relativament baix.

De totes aqüestes consideracions, es desprén
que, previsiblement, l’impacte de la integrado d’Es-
panya a les Comunitats Europees pot ser, en aquest
sector, especialment negatiu.

rebaixat 23,2%), l’impacte de l’adhesió pot no ésser
massa beneficios per a la indústria de perfumería
mentre les reduccions de costos que podrien suposar
les entrades Iliures de primeres matéries no puguin
compensar els efectes de la competencia internacio
nal sobre el mercat interior. Cal assenyalar també
que, donada la qualitat i quantitat de la penetrado
deis productes catalans en els mercats exteriora, tais
efectes poden * >ser modulats per les característi-
ques d’especialitat que revesteixen certs productes.
De tota manera, cal remarcar que, en els darrers
anys, s’ha constatat un fort increment de les importa-
cions de productes de perfumería de la CEE, malgrat
l’elevat nivell de protecció

Tot i així, l’intens grau de penetrado de capital es-
tranger (el 50% del capital social de les empreses ca
talanes del subsector és estranger) pot alleugerir per

al conjunt del subsector els possibles efectes nega-
tius derivats de l’adhesió, sense perjudici, evident-
ment, del daltabaix que poguessin sofrir certes em
preses no participados de dimensió reduTda amb pro-
duccions no suficientment diferenciados.

f) Sabons i detergents

El comerg exterior d’aquest sector és forga relle-
vant. Així en l’ámbit de les exportacions, cal asse
nyalar, específicament, les de sabons (MPTEM:
0,238%) que ocupen el lloc 102 en l’ordenació de les
exportacions al món, i les de detergents (MPTEM:
0,489% i MPTEC: 0,206%), les quals constitueixen
les partidas números 49 i 56 en ordre d’importáncia
exportadora al món i a la CEE.

Quant a les importacions, cal palesar de manera
especial les de les ceres artificiáis (MPTIM: 0,306% i
MPTIC: 0,206%), que si bé ocupen en el total d’impor
tacions del món i de la CEE els llocs 81 i 56 respecti-
vament, han mostrat una tendéncia fortament crei-

xent en els darrers anys. Així mateix, revesteixen for
ga importáncia les de detergents (MPTIM: 0,270% i
MPTIC: 0,208%) que ocupen els llocs 92 i 69 en l’es-
mentada ordenació.

En aquest context, i donat que un gran volum del
comerg gira entorn deis detergents, sense una ulterior
informació sobre el grau d’especialització en les pro-
duccions sembla difícil fer alguna consideració. De
tota manera, és un fet indiscutible la progressiva intro-
ducció deis detergents catalans en el mercat exterior,
i no sois per l’obertura de nous mercats (Paísos ACP),
sinó també per la consolidació de les posicions en els
mercats tradicionals (CEE). De fet, les exportacions
de detergents representaven en 1974 un 0,180% del
total d’exportacions d’aquest any, i el 1979 arribaven
al 0,900%.

D’altra banda, pero, cal teñir en compte l’elevat

®) Olls I perfumería

rat ?i aquest sector un increment mode-

00^° í P®' qu® ® les ¡m-
portacions cal fer palés que únicament presenten una

barreges de substancies

^or feres de procedéncia europea (36% EFTA, 64%
participació en les proce-

dents del estranger d’un 0,289% (lloc 85 i 83 en ordre
d importáncia de les procedents del món i de la CEE,
respectivament) i les d’olis essencials i resinífers,
que, de procedéncia básicamentcomunitária, ocupen
el lloc 120 en importáncia per al cas de les entrades
procedents de la CEE (MPTIC: 0,11 %).

D altra banda, i quant a les exportacions, cal des-

productes de perfumería, que ocupen el

n  exportadores al món (MPTEM:
0,420 /o) I el lloc 101 a la CEE (MPTEC: 0,105%), ex
portacions caracteritzades per una ámplia diversifica-

ció geográfica (CEE 25%. América Llatina 21 %. paí
sos árabs 15%, resta del món 30%, i altres árees
9%).

En aquest context, i donat el grau de protecció de
qué gaudelx la indústria de la perfumería, baix o relati

vament baix per ais olls essencials (0.5 %) i les bar-
reges odoríferes (7,5 %), peró extremadament alt per
ais productes acabats (aranzel normal 31 %, aranzel
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Excepció feta d’un volum relativament significatiu
d’importaclons de desinfectants i insecticides
(MPTIM: 0,408%, MPTIC; 0,278%), no es pot assen-
yalar cap altre producte des de la perspectiva de la im
portancia en el comerg exterior.

Si, en canvi, i conforme a l’elevadíssim grau de
protecció de qué gaudeixen certs productos d’aquest
capítol, com els antioxidants, els anticorrosius (aran-
zel normal: 60,2% i aranzel rebalxat: 45,1 %) o els
aprestos i mordents per a la indústria téxtil, paperera o
del cuiro (aranzel normal: 39,5% i aranzel rebalxat:
29,6%), sembla que per causa de l’adhesió podrien
derivar-se greus conseqüéncies per a les empreses
productores de les esmentades mercaderies.

, |fáü de protecció deis detergents (21,4% aranzel
iñbitnal i 16% aranzel rebalxat). En aquest sentit, l’es-
fclétea oberta per les empreses comunitáries
¿áquests productos (no cal oblidar que el 77% de les
;lmportacions provenen de la CEE) pot, amb el desar-
mament aranzelari, arribar a constituir un risc per a la
indústria catalana.

En darrer termo, i refermant aquesta considera-
ció, cal fer esment de l’elevat grau de penetració del
capital estranger en les empreses espanyoles
(43,5%) en relació amb la penetració a les empreses
catalanes (0,15%), element que en certa mesura po-
dria considerar-se com a factor de consolidacló de les

empreses espanyoles en detriment de les catalanes.

h) Productes fotografíes i cinematográfics

Només presenten interés en aquests sectors les
importacions que en una gran majoria procedeixen de
la CEE. (Vegeu quadre núm. 60).

g) Productes químics diversos

S’integren dins la denominació de productes quí
mics diversos els productes compresos en el capítol
38 de r Aranzel.

QUADRE NÚM. 60

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre Núm. ordre
% CEEMPTIM AR ANMPTICProducte Partida

CEE món

Plaques fotográfiques
sense impressionar 22,7 8677 0,217 117 30,30,18737.01

Pel.lícules sensibilitzades

sense impressionar 720,206 70 0,288 87 16,4 25,037.02

Paper i material fotográfic
sense revelar 880,138 98 36,6 48,70,15737.03

NOTA: Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaborado propia.

c. Sector d’adobs

a) Adobs bruts o naturals

La importáncia relativa d’aquest sector dins del
comerg catalá és relativament minsa, ja que tan sois
representa el 0,1% deis fluxos totals de sortida de
mercaderies de Catalunya i també el 0,1 % deis fluxos
totals d’entrada. Dins del conjunt espanyol, aquesta

S’observa en el quadre l’elevat nivell de protecció
que s’ofereix per a aquests productes. De tota mane
ra i donat el predomini del capital estranger en
aquest sector (el 80,3% del capital social de les
empreses catalanes és estranger), no sembla que el
desarmament aranzelari pugui tenir-hi conseqüén
cies. En tot cas, qualsevol efecte dependria d’un canvi
en la política comercial de les grans multinacionals
que dominen el subsector.
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importancia és tanmateix molt reduTda, donat que re
presenta únicament el 3% tant per a les importacions
com per a les exportacions. Cal destacar, en tot cas,
com a únic element rellevant, la importado de fosfats
deis paTsos mediterranis (MPTIM: 0,647) que repre
senten la partida número 35 atenent al seu volum en
el període considerat (1975-1978). Donat que la pro-
tecció per a aquest producte és nul.la, i que la resta
del sector es troba amb proteccions molt baixes, cal
concloure que no hi haurá un impacte directe aprecia
ble derivat de Tadhesió.

ocupen el lloc 104 de les exportacions a tot el món.
També fou molt important l’exportació d’adobs fosfa-
tats, encara que ha caigut en picat, degut, probable-
ment, a l’eliminació de la principal font de provisió de
fosfats naturals de l'antic Sáhara espanyol, en un ciar
procés de substitució peis adobs potássics.

d. Plástícs

Cal distingir, ais efectes de l’análisi d’aquest sec
tor, entre la fabricado de primeres matéries plásti-
ques, ceUuloses regeneradas i resines artificiáis, i les
manufactures de matéries plástiques.

Peí que fa a les primeras, els fluxos de sortida de
Catalunya representen el 1,63% del total, i en van al
mercat espanyol el 92,5%. Quant a les entraders, re
presenten un percentatge similar, l’1,48% i el 60%
procedeixen de Texterlor.

En l'ámbit del comerg amb l’exterior, cal assenya-
lar la importáncia de Catalunya sobre el comerg exte
rior de tot l’Estat espanyol. En efecte, les exportacions
catalanes representen un 41,4% del total d’exporta-
cions espanyoles i les importacions arriben al 23,4%
sobre llur total corresponent.

b) Adobs manufacturats

També aquest sector té molt poc pes dins el co
merg catalá, encara que és lleugerament superior al
deis adobs naturals. En tot cas, sí que cal destacar la
major participació catalana en el comerg exterior es
panyol (el 20,7% del les importacions, i el 31,7% de
les exportacions) i també, la major importáncia de les
exportacions, tant cap a la resta d’Espanya com, en
menor mesura, a l’estranger. En aquest sentit, cal
destacar els adobs minerals o químics potássics, que
amb una penetració creixent en el mercat exterior

CUADRE NÚM. 61

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
MPTIC ProcedenciaProducte Partida MPTIM AN AR

Fenoplástics, poliesteri
silicones 86% CEE39.01 1,362 2 1,591 9 19,4 14,5

Productos de polimerització 39.02 1,568 1 1,808 13,1 87% CEE5 18,2

Cel.lulosa regenerada
i derívate 90% CEE39.04 0,484 22 0,537 45 20,8 15,6

Altres aits polímera, resines

i matéries plástiques artificiáis 39.06 0,163 85 15,4

NOTA: - Vegeu l'apartat 4 (introducció)

FONT: Eíaboració própia

De tota manera, donada la distribució geográfica
del comerg exterior catalá, cal insistir en la gran ¡m-
portáncia que revesteíxen les importacions d’aques-
tes primores matéries en el sector del plástic. (Vegeu
quadrenúm. 61).

Cal, peró, abans d’entrar en una avaluacíó de les
possibles conseqüencies per ai sector, analitzar les
exportacions. Així, les partides més importante són,
d’una banda, els productes de polimerització, els
quals representen el 0,626% d’exportacions al total
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En efecte, les manufactures de matéries plásti-
ques ocupen el lloc número 44 de les exportacions a
la CEE i el lloc número 53 a tot el món, representen

respectivament el 0,259% i el 0,473% de les exporta
cions totals a les árees esmentades, i a més amb una
tendencia creixent.

dél món; el 54% d’aquestés van a la CEE i mostren
unáforta tendencia creixent. D’altra banda, tenim els
fénoplastos, els poliesters i les silicones que repre
sénten el 0,300% de les exportacions al món, de les

quals el 38% es dirigeixen a la CEE. També s’aprecia
una tendencia creixent.

Aquesta intensitat en els intercanvis mostra un
grau d’especialització relativament elevat que impe-
déix d’establir amb precisió unes conclusions prou
ácurades per a aquest conjunt de productes. En
aquest context cal, pero, teñir en compte el notable
gfau de protecció de qué gaudeixen aquests produc
tes (21,2% aranzel normal, 15,1% aranzel rebaixat)
que donada la importancia de les exportacions catala
nes a Espanya, en desaparéixer pot, evidentment,
forgar situacions dificultosos per a algunas de les em
preses que no mantinguin un elevat grau d’especialit
zació en llurs produccions. De tota manera, la compo-
sició de les exportacions permet suposar l’existéncia
d’aquest grau d’especialització. En qualsevol cas, de
cara a les empreses catalanes de transformado deis
plástics, i peí fet del desarmament aranzelari, els
efectes sobre l’estructura de costos hauran d’ésser
forgosament positius. Cal remarcar, pero, el nivell, ex-
traordináriament alt, de protecció (aranzel normal
42,2%, aranzel rebaixat 31,8%) de qué frueixen
aqüestes empreses, que malgrat aqüestes circums-
táncies semblen teñir un nivell de competitivitat  i de
capacitat de penetració prou europeu.

4.7. Cerámica I vidre; ciment;
altres materials de la construcció

a. Cerámica i vidre

El comerg exterior catalá en aquest sector repre
senta per a les sortides de mercaderies l’1,02% del
volum de sortida total, mentre que per a les entrades
arriba al 2,24% sobre el volum total d’entrades a Ca
talunya. Básicament i seguint la tendéncia general, el
mercat espanyol constitueix l’origen i la destinado
principáis del nostre comerg (84,1 % i 79,4%). D’altra
banda, les importacions i exportacions catalanes su-
posen el 28,3% i el 14,4% de les de l’Estat espanyol,
valors que en el cas de les importacions es troba per
sobre de la mitjana de participació de les importacions
catalanes sobre les espanyoles.

Així, i en l’ámbit del comerg amb l’estranger, peí
que fa a les importacions no es pot assenyalar el pre-
domini d’alguna mercadería en concret, sinó que més
aviat l’análisi deis fluxos d’importadó mostra una cer-

QUADRENÚM.62

IMPORTACIONS (1975-78)

MPTIMMPTICAN ARPartidaProducte

0,0170,013Vaixeiles de porcellana 44,0 33,069.11

Objectes de vidre per a servéis de cuina,
taula i tocador 0,0870,08236,3 27,270.13

Estatuetes i objectes d’ornamentació
depedra

Objectes de vidre per a laboratori
ifarmácia

0,01836,3 0,01027,269.13

0,03522,1 0,02829,570.17

0,006Miralls 70.0 27,0 20,3 0,005
Amiant 68.13 26,3 0,038

Ampolles de vidre per a recipiente
a'íliants 70.12 27,0 20,3 0,006 0,006

69.12 25,0 0,036, Vaixeiles d’altres matéries cerámiques
0,3050,28214,370.21 ^.6Altres manufactures de vidre

NOTA; Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaboració própia.
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QUADRE NÜM. 63ta diversitat assodada, alxí mateix, a una reduída Im-
portáncia relativa de cadascun deis productes.
Aquesta caracterízacíó es fa encara més torta per a
les exportacions on no figura cap partida amb una mit-
jana de participació sobre el total d’exportacions, en
cadascun deis anys considerats, superior al 0,1 %.

Si tenim en compte l’elevat grau de protecció de
qué gaudeixen aquests productes, i considerem ̂
el baix nivell de penetrado a l’exterior pot resultar
indicador fiable de la compefitivitat de la indústria
trangera, hom pot preveure un impacte torga negatiu
derivat de l’adhesió, en ésser molt probable una con-
sohdacio de la penetrado estrangera en el mercat es-

st punt de vista, pot resultar orien-

d’aniioct^ relaeió deis productes més protegits
dólrtnif ‘ ® relativa de la penetra-
ció actual

que
un
es-

. (Vegeu quadre núm. 62)

DESTINACIÓ DE LES EXPORTACIONS
DE CIMENT (1974-79)

Paísos mediterranis

PaTsos árabs

Paísos ACP

Resta del món
América Llatina

49%

22%
19%

5%

4%

PONT: Elaborado propia.

Donada la distribució geográfica de les esmenta-
des exportacions, no cal esperar un efecte directa im-
mediat, sobre ellas, derivat del tet de l’adhesió, i en
qualsevol cas es pot preveure una consolidació de
factual tendéncia.

I  ■

bi Sorres ¡ graves

nva ínfim OI ai sorres igravesdeCatalu-
de mercSriP.1 elcomparem amb el total de sortides
mertaTaorS*!" ^eP^rteixen per
l’estramp^r A '’®sta de l’Estat i
deleseLortar^^^^®^ darreres representen un 10%

Peí oSe espanyoles d'aquests productes.

suDosen 1 de fexterior
suposen un 28,5% del total de les espanvoles

a.eSada‘S?ierde?atÍ?ar

4.8. Metal.lúrgía

Ais efectes d’aquesta análisi s’integraran sota
aquesta denominació les mercaderies compreses en
la secció XV de l’aranzel (sense incloure, per tant, la
maquinária i el material de transport). Distingirem tres
fases del procés productiu, és a dir, les primeres ma-
téries i els productes semiacabats, els productes aca-
bats i els articles manufacturats, i farem un especial
esment del comerg de la ferralla.

a. Primeres matéries i productes
semiacabats

Com és prou sabut, la metal.lúrgia catalana és fo-
namentalment de transformació, mentre que la side-
rúrgia es concentra en altres indrets de l’Estat espan-
yol (Asturias, País Base i País Valenciá). Per aixó, el
pes d’aquests sector a Catalunya és molt més signifi-
catiu per a les entrades que no pas per a les sortides.
Així, aquelles representen l’l ,13% de les entrades te
táis a Catalunya, mentre que aqüestes signifiquen tan
sois el 0,24%. En qualsevol cas, al voltant del 93%
deis fluxos comerciáis es realitzen amb la resta d’Es-
panya, i conseqüentment, el comerg amb fexterior és
relativament poc important.

De tota manera, el carácter de productes CECA
d’aquestes mercaderies configura d’una manera es
pecial el futur de llurs intercanvis comerciáis, ja que
desapareixeran no solament les proteccions actuáis
(del 10% i del 5%, aproximadament, per a faranzel
espanyol i la TEC, respectivament) sino també les
restriccions quantitatives existents arran de la crisi si-

dei^rgica europea, així com caldrá adoptar les regu-
lacions de mercat que s'estableixin (preus, acords co-

c. Gaig i ciment

Cal destacar

«uxos de so«a d"aqurjr^etMun''o%2t

cament a les exportacions a festranger. En canvi les
importacions són practicament nul.les, malgrat suoo-
sar una tercera part de les espanyoles.
flonof! ® exportacions catalanes
Sn 3®’^% de les espanyolLs i
son molt importants les deciment hidráulic. Efectiva-
ment, les exportacions catalanes de ciment hidráulic
representen el 3,834% del total d’exportacions
talanya, en el periode 1974-1979. i constitueixen la
s^ona partida, atenent al volum mitjá exportat. Cal
dir. a més, que la tendéncia observada és fortament
creixent, així com és considerable ladiversificació peí
que fa ais llocs de destinació, com es recull en el se-
güent quadre:
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ment) ¡ les restríccions existents, suposará un impac
te forgosament intens i globalment positiu per a l’eco-
nomia catalana. No obstant aixó, restarien per ava
luar els possibles afectes perniciosos sobre el mercat es-
panyol d’aquests productes produíts a Catalunya, encara

que la intensitat d’aquests efectes no sembla compa
rable amb la corresponent ais fluxos d’entrada.

Quant a l’evolució del comerg exterior a nivell de
partidas, cal destacar peí que fa a les exportacions les
de barres de ferro laminados que ocupen el lloc nú
mero onze en les exportacions a tot el món (MPTEM:
1,353%) i mostren un extraordinari dinamismo. Efec-
tivament, l’any 1979 les exportacions d’aquesta parti
da representaven el 2,91 % de les exportacions totals
catalanes. Per áreos, el repartiment fou el següent:

merclals amb l’exterior, etc.). En qualsevol cas, sem

bla que els efectes sobre la metal.lúrgia catalana se
rán globalment beneficiosos peí que fa a les repercus-
sions sobre la seva estructura de costos.

Respecte al comerg exterior, en tot cas cal desta
car les exportacions de ferroaliatges que representen
el 0,165% del total d’exportacions catalanes a la
CEE, i el 0,215% de les dirigides a tot el món. Aixó su-

posa que la partida corresponent ocupa el lloc 69  i el
lloc 108, respectivament, per ordre d’importáncia, peí

que fa al volum exportat. Cal dir, pero, que la tendén-
cia és fortament creixent i les perspectives, en aquest

sentit, semblen positivos.
Quant a les importacions, en el período considerat

no n’hi ha de significativos, tot i que, com ja hem dit,
els efectes de la integració a la CECA poden variar
substancialment aquesta situació. QUADRENÚM.64

DESTINACIÓ DE LES EXPORTACIONS DE
BARRES DE FERRO LAMINADES

b. Productes acabats

Aquest sector té un pes relatiu superior dins del
sector metal.lúrgic catalá, des del punt de vista del co
merg.

Aíxí, els fluxos de sortida representen el 2,13% del
total i els fluxos d’entrada, el 4,68%. La majoria

d’aquest comerg (el 85% aproximadament) es dona
amb la resta de l’Estat espanyol, tant per a les entra

dos com per a les sortides, de manera que el comerg
exterior catalá representa tan sois el 10% quant  a les

exportacions espanyoles del sector, i el 18% de les
importacions.

La integració d’Espanya a les Comunitats Euro-
pees, i conseqüentment, a la CECA, tenint en compte
els nivells de protecció actual (14%, aproximada-

Paísos árabs

Países mediterranis

CEE

Resta del món

Países de l’Est

EFTA

Países AGP

51,2%

18,8%

10,3%

6,5%

6,2%

4,2%

2,7%

PONT: Elaborado propia.

Aquest dinamisme prevé del gran increment de
les exportacions d’aquests productes ais países

QUADRENÚM.65

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

món

Núm. ordre

CEE
Partida MPTIC MPTIM TECR ObservacionsProducto

Acers aliats i

acerfi al carboni

54% de la CEE

19%del’EFTA

27% de la resta del món

10 0,68373.15 12 1,226 6,5

94% de la CEE

98% de la CEE
Xapes de ferro i acer 73.13 33 0,391 60 0,418 6.9

Fleixos de ferro o d’acer 0,24473.12 62 0,239 103 7,8

64% de la CEE. Tendéncia

fortament decreíxent.

Tubs de ferro o acer 0,228 0,355 9,373.18 66 72

NOTA: - Vegeu I’apartat4 (introduceió)

PONT: Elaborado própia.
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árabs, sobretot a partir de 1978, i l’adhesió per tant su-
posará un reforgament del conjunt exportat en trobar-
se amb relímínació de les proteccions en altres árees
com la CEE o TEFTA.

També pot esmentar-se l’exportació de perfiis de
ferro i acer, básícament ais paTsos árabs (el 55% de
les totals durant el període considerat). La partida
ocupa el lloc 52 dins de les exportacions catalanes a
l’exterior (MPTEM: 0,477).

Les importacions tenen ja una importáncia més
gran, com es recull en el quadre 65.

Donada la importáncia del comerg d’aquestes
mercaderies per a la indústria metal.lúrgica catalana,

sembla que la integradó a la CECA suposará, almenys,
un abaratiment deis costos actuáis, així com una major
disponibilitat en desaparéixer qualsevol tipus de res-
triccions.

es realitza en unes tres quartes parís amb la resta de
l’Estat, tant per a les entrados com per a les sortides.
De tota manera, les importacions catalanes de l’exte-
rior representen la quarta part del total de les espan-

yoles, i les exportacions una sisena part, aproximada-
ment.

Donats els alts nivells de protecció mitjana (19,7
l’aranzel normal, i 15,1 el rebaixat) i l'existéncia d’al-
tres tipus de restriccions derivados de la naturalesa
CECA d’alguns deis productos inclosos en el sector,
óbviament els efectes sobre les empreses catalanes
a partir de l’adhesió serán especialment significatius.
Per poder avaluar-ho des d’una perspectiva més de
sagregada cal una análisi previa deis principáis pro
ductos exportats i importats de l’exterior, a nivell de
partidos aranzeláries.

Els efectes de l’adhesió d’Espanya a la CEE pera
les industries catalanes del sector, peí que fa a llurs in-
tercanvis comerciáis, serán globalment de carácter
negatiu, ja que són, en gran part, articles de deman
da final, sensibles a les variacions de preus, varia-
cions que en alguns casos suposaran diferéncies
superiors al 20 % (molles, ganivets, panys, can-
daus i claus, complementa per a portes, finestres i

c. Articles manufacturats de metall

Aquest sector revestelx tanmateix un considera
ble pes dins de la metal-lúrgia catalana: el 2,27% de

les sortides totals i IT ,59% de les entrados. El comerg
I

QUADRE NÚM. 66

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre

món

Núm. ordre

CEE
Products Partida VIPTEC \4PTEM TECR Observacions

Navalles i máquines d’afaitar 82.11 0,280 42 0,280 85 2,5 100% a la CEE

Aparells d’enllumenat i articles

de lampistería de metall

50% a la resta món

35% a la CEE83.07 0,245 46 0,704 32 1.3

53% a la CEE

Tendéncia lleugerament
decreixent

Articles doméstics de ferro

o acer

0,420 59 2,073.38 0,222 53

Cables de ferro o acer

noconductors 73.25 71 1.6 51% a la CEE0,177 63 0,350

Eines intercanviables per a

máquines-elnes i eines

Ferretería

41% a la CEE

26% a la resta món82.05 0,129 B3 0,316 79 2,6

73.32 0,121 88 3,4

Estructures de ferro

o acer per a la
construcció

Tendéncia creixent

Destinació molt

diversificada

73.21 0,223 106

89% ais paTsos
mediterranis

Recipients de ferro o acer per

a gasos liquats o comprimits 73.24 0,203 112

NOTA: Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaboració propia.
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QUADRENÚM.67

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre

CEE

Núm.ordre

món
Partida MPTIC MPTIM ObservacionsProducte AN AR

Articles doméstics de

ferro i acer
Creixement vertiginós
99% de la CEE73.38 0,546 19 0,553 42 20,0 15,0

Calderas 96% de la CEE73.37 0,236 64 0,246 102 16,0 12,0

Eines intercanviables per a

máquines-eines i eines 73% de la CEE82.05 0,182 81 0,248 101 16,3 12,2

NOTA:-Vegeu rapartat4 (introducció)

FONT: Elaborado propia

merg d’aquest producte quedará emmarcat per les di-
rectríus que, en el si de la CECA, assenyali la política
comunitaria respecte a aquest punt. De tota manera,
no semblen previsibles canvis significatius en les ten-
déncies actuáis.

persianas, caixes de cabals, portes blindadas, taps
metál.lics, fitxers metal.lies, clips i grapes, etc.). De
tota manera, cal preveure un manteniment de les ex-
portacions catalanes, en fundó del grau de diversifi-
cació geográfica i els nivells de consolidació de llur
penetrado. L’impacte negatiu, dones, será determi-
nat per l'augment de les importaciones que, en princi-
pi. hom pot esperar deis articles esmentats, així com
deis que ja tenen un grau de penetració important,
amb l’efecte d’una major edmpeténda en el mercat
éspanyol per ais productes catalans.

En qualsevol cas, un esmorteíment d’aquesta
possibilitat podria ésser provocat per un reforgament de
la capacitat competitiva de les empreses catalanes,
basat, essencialment, en la definido d'unes polítiques
de producte adequades a les noves circumstancies,
emparades, evidentment, amb uns mínims processos
de renovació tecnológica.

4.9. Maquinária mecánica i eléctrica

La indústria de la maquinária, des de la perspécti-
va del comerg exterior, revesteix per a Catalunya una
extraordinária importáncia. Els fluxos de sortida de
maquinária representen el 14,9% del total de sortides
de mercaderies i els fluxos d’entrada arriben a l’11,6%
del total del comerg d’entrada catalá.

Peí que fa ais fluxos de sortida, cal assenyalar queí
el 78,5% es dirigeixen cap a la resta de l’Estat espa-
nyol, i són per diferencia el 21,5% del total els que es
destinen a l’estranger. En el camp deis fluxos d’entra
da, aquesta proporció es reparteix entre la resta de
l’Estat i l’estranger en un 54,7% i un 45,3% respecti-
vament, amb la qual cosa queda ben palesa l’extremada
importáncia del mercat estranger com a fornidor del
mercat catalá.

D’altra banda, i en relació amb les xifres de co
merg exterior de l’Estat éspanyol, és interessant sigrii-
ficar que les exportacions catalanes de maquinária
representen el 35,5% del total de les exportacions es-
panyoles i que les Importacions arriben al 57,4% del
total de les importacions espanyoles (tenint en comp-
te que la mitjana de participació del comerg exterior
catalá en el comerg exterior éspanyol per a les impor
tacions es mou al voltant del 17%, i per a les exporta
cions entorn del 21 %). , .

En resum, dones, i per a l’any de referencia
(1975), queda prou clara la Importancia del mercat es-
panyol per ais productes catalans, sense que aixó sig-

d. Ferraiia

El tractament específic de la ferraiia és permés
per les disponibilitats estad ístiques existents,  i neces-
sari per la seva importáncia en el procés productiu del
sector metal.lúrgic.

Efectivament, I’1,74% de les sortides de merca
deries de Catalunya és constitu ít per la ferraiia que, a
més, va en la seva totalitat al mercat éspanyol. D’altra
banda, les entrades, d’un valor relatiu menys impor
tant (0,74%), provenían en un 71 % del mercat espan-
yol l’any 1975, percentatge que s’ha vist sensiblement
augmentat degut a la caiguda de les importacions de
ferraiia de la resta del món (les importacions de la
CEE sempre han estat molt reduídes).

En aquest context, i donat que la protecció aran-
zelária és ja prácticament inexistent, el futur del co-
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nifiqui una menor importancia del mercat estranger, ja
que les xifres en valor absolut del comerg en aquest
sector són prou elevados. Així mateix és evident la im
portancia quasi equivalent deis mercats espanyol i
estranger com a fomídors de la industria catalana.
Donada la seva importáncia en fundó de l’elimlnació
de la proteccíó aranzelária o substitució per la TEC si
escau (aranzel normal: 20,2%, aranzel rebaixat
15,2% i TEC 6%), rimpacte de l’adhesió pot ésser tor
ga signifícatiu.

Ara bé, l'avaluació deis efectos de l’adhesió a un
nivell tan agregat com el que s’ha presentat (forgat
evidentment per les disponibilitats estad ístiques de
comerg Catalunya-Espanya) és galrebé impossible.
Alternativament, la possibilitat que se’ns ofereix és
procedir a una análisi del comerg exterior catalá per

una série de sectors (agrupacions de partidos aranze-
láries) sobre els quals es disposa de dades.

Així, sota la denominació general de maquinária
s’inclouran els següents sectors:

a. Maquinária i aparells mecánícs i llurs accesso-
ris

b. Maquinária i aparells eléctrics i llurs accessoris
c. Aparells d’ús doméstic
d. Maquinária d’oficina
e. Maquinária i aparells médico-quirúrgics
f. Imatge i so
g. Aparells de mesura, verificació o control

Cal dir que, com tota classificació, pot semblar poc
satisfactoria, encara que s’ha fet basant-nos en les

CUADRE NÚM. 68

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm.ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producto Partida \4PTEC y^PTEM TECR Observacions

Motors d’explosió i
combustió interna d’émbol 68% a la CEE84.06 0,454 23 0,669 37 2,3

Tendéncia creixent

38% a la CEE

26% ais países
mediterranis

15%al’EFTA

Bombes, compressors
iventíladors

84.11 0,366 31 0,962 20 1.9

Bombes per a
líquids

Tendéncia decreixent

75% a la CEE84.10 0,287 41 0,385 66 2,0

NOTA: - Vegeuíapartat 4 (introdúcelo)

QUADRE NÚM. 69

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producto MPTICPartida MPTIM AN AR Procedencia

Bombes per a líquids

Motors d'éxpiosió i combustió
interna d’émbol

75% de la CEE84.10 0,396 31 0,510 51 21,7 16,2

0,354 37 0,410 86% de la CEE84.06 63 28,0 18,6

Bombes, compressors
iventíladors 60 75% de la CEE84.11 0,249 0,331 75 17,1 13,2

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaborado própia.



rjjsponibilitats estad ístiques existents i d’acord amb
iriterís de manejabilitat de les dades.

xen les empreses catalanes productores d’aquestes
mercaderies, l’adhesió pot comportar un Increment
important de la competencia en el mercat espanyol, i
de llurcapacitatd’adaptació depondrá, així mateix, el
futur de les exportaclons que, en principi, per llur di-
versificació geográfica i llur tendencia, sembla teñir
unes perspectives de continuítat. En qualsevoi cas,
cal teñir en compte que, en ésser aquests productos
béns d’equip importants per a les empreses indus
triáis catalanes, Timpacte sobre els costos del desar-
mament aranzelari será forgosament posltiu.

;■ /

a. Maquinária i aparells mecánics i
llurs accessoris

Aquest sector, extraordináriament ampll, pot, així
mateix, dividir-se en diferente grups de productos,
d’acord amb llur finalitat o característiques.

a) Motors, compressors o bombes

Aquests productos mostren uns volums d’inter-
canvi, en els dos sentits, realment importante. (Vegeu
quadres núm. 68 i 69).

Donat l’elevat nivell de protecció de qué gaudei-

b) Maquinária téxtii

Les principáis característiques del comerg exte
rior de la maquinária textil queden recollides en els
quadres núm. 70 i 71.

QUADRENÚM.70

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre
CEE

Núm. ordreProducte Partida WPTEC ^PTEM TECR Destinació
món

Maquinária téxtii
pera
acabats

48% a la CEE
18% a r América Llatina
12%arEFTA

84.40 0,516 15 1,076 17 2,3

28% a la CEE
25% a la resta món
22% América Llatina
7% países mediterranis
7% países de l’Est

84.37 0,443Telers 24 1,595 8 1,9

31% a la CEE
25% resta del món
15% América Llatina
13%EFTA
8% pa'ísos mediterranis

28% paísos mediterranis
28% América Llatina
11%EF=TA
10% paísos árabs
9% restado! món
9% CEE

Máquines auxiliara per
a telers

84.38 0,124 87 0,402 64 1.9

Maquinária téxtii pera
filatibobinat

84.36 0.830 30

NOTA; - Vegeu l’apartat 4 (Introducció)
FONT: Elaborado propia.
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QUADRENÚM.71

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida MPTIC MPTIM AN AR Procedencia

Tendénciamolt

decreixent

57% de la CEE

25% resta món

15%derEFTA

Maquínára téxtil per a
afilatibobinat

84.36 0,422 26 0,745 26 15,3 11,5

Máquinesauxiliarsperatelers 84.38 0,404 30 0,553 43 16,8 12,6 73% de la CEE

Maquinaria téxtil per a acabats 84.40 0,353 84% de la CEE38 0,418 61 23,7 19,3

47% de la CEE

45% de l’EFTA18,6 14,0Telers 84.37 0,311 46 0,665 32

0,309 75% de la CEEMáquinas de cx)sir 84.41 0,233 65 80 23,3 7,5

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció)

FONT: Elaborado propia.

El gran dinamisme exportador d’aquests produc
tos, aixf com llur diversificació geográfica cap  a diver
ses áreos, i el gran nombre d’empreses amb volums
d’exportació important, fa pensar en una gran compe-
titivltat internacional, encara que cal teñir present la
crisi que afecta el sector téxtil tant a Catalunya com a
altres áreos desénvolupades com la CEE i l’EFTA, a
l’hora de fer previsions massa optimistes respecte al
futur d’aquest comerg. De tota manera, s’estan obrint
mercats en áreos on les produccions de productos
téxtiis poden augmentar, en un termini relativament

curt, de manera significativa, assegurant així un cert
nivell de demanda que compensi la d’aquelles áreos
on está davallant, tot i que s’estan produint procesaos
de reestructuracíó que poden reanimar-la.

massa perniciosos sobre les empreses catalanes
productores de l’esmentada maquinária.

d) Maquinária per a minería, construcció
i obres públiques

Són especialment rellevants des del punt de vista
del comerg exterior les importacions de maquinária
per a elevació, cárrega, descárrega i manipulació, i
grues (partida 84.22) de la CEE, que representen un
0,317% de les totals (la partida ocupa el lloc 45 per or
dre d’importáncia) i, així mateix, les de máquines per
a moviments de torres que ocupen el lloc 82 en el ran-
king comunitari i representen el 0,178% de les impor
tacions catalanes totals. Si tenim en compte que
l’aranzel rebaixat a la CEE és, per a les primeros, del
18,5%, i per a les segones de l’11,5%, és de suposar
un augment de la competéncia per a les empreses ca
talanes productores de les esmentades máquines,
encara que aqüestes mostren també una important
introducció en altres mercats (21 % a la CEE, 17% ais

páísos de l'Amérlca Llatina, 11 % ais paTsos medite-
rranis, 33% a la resta del món) i representen el
0,322% de les exportacions catalanes al món, ocu-

pant el lloc número 78 en ordre d’importáncia.

c) Maquinária agrícola

Des del punt de vista del comerg exterior, tan sois
les importacions són prou significativos. Així, repre
senten el 0,216% del total de les procedents de tot el
món, de les quals el 86% provenen de la Comunitat.
Cal preveure, donat el nivell de protecció (aranzel re
baixat a la CEE: 8,5%), un cert augment d’aquestes
importacions encara que aixó no tíngui uns efectos
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básicament de la CEE, són forga significatives. Efecti-
vament, el quadre núm. 72 palesa clarament a Tes-
mentada importancia:

e) Máquines-eines i llurs accessoris

Les importacions d’aquests productes, provinents

QUADRE NÚM. 72

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre

CEE

Núm.ordre

món
Producte Partida MPTIC MPTIM AN AR Procedéncia

Máquines-eines per atreba-
tlar metalls i carbons

Máquines-eines per a fusta
isuro

Accessoris per a máquines-
eines

75% de la CEE84.45 0,558 18 0,748 25 20,1 20,1

96% de la CEE10,213,684.47 0,253 59 0,264 95

13,7108 .84.48 0,121

NOTA: - Vegeu Tapartat 4 (introdúcelo)

FONT: Elaboració propia.

comerg englobat en ella. Efectivament, les importa-
cíons corresponents a aquesta partida ocupen el lloc
número 7 en ordre d’importáncia tant en el comerg
amb tot el món (MPTIM: 1,725%) com en el comerg
amb la comunitat (MPTIC: 0,944%). Així mateix, les

exportacions representen un 0,771 % del total a Cata
lunya (lloc número 31). Des d’aquesta perspectiva, i
tenint en compte que la protecció mitjana de la partida
és del 8,7% (aranzel rebaixat) o 13,2% (aranzel nor
mal), cal esperar que Tadhesió produeixi un significa-
tiu increment del comerg d’aquestes mercaderies
amb unes repercussions difícilment avaluables per a
la indústria catalana, no sois per Textremada diversi-
tat deis productes, sinó també peí desconeixement de
les característiques de Toferta d’aquests productes.
En qualsevol cas, donada la relativa importancia de
les exportacions catalanes, i, d’altra banda, llur torta
dispersió geográfica (CEE: 28%, Arnénca Llatina:
29%, páísos mediterranis: 14%, resta del mon. 14 /o,
etc.), indicadora de la participado en mercats inde-
pendents de la CEE, seria plausible augurar un rnan-

de lá capacitat de penetració exteriorteniment

Tenint en compte Tait nivell de protecció existent
(sobretot en el cas de les máquines-eines compreses
en la partida 84.45), cal preveure un fort augment de
la competéncia provinent de la CEE per a les empre
ses catalanes productores del sector, tot i que aqües
tes mostren, tanmateix, una torta penetració en els
mercats exteriors, incloent la CEE (36% del total en el
cas de la partida 84.45), de manera que Timpacte de
Tadhesió pot ésser beneficiós per a Teconomia cata
lana peí que representa d’abaratiment deis costos,
peró no excesivament perjudicials per a les nostres
empreses productores, donat la presumiblement dife-
rent especialització i el seu grau de competitivitat in
ternacional.

f) Altres máquines, aparells i
accessoris no eléctrics

S’integren en aquest apartat tot un seguit de parti
dos aranzeláries que inclouen les més diverses mer-
caderies. Entre elles, cal fer notar de manera especial
la partida 84.59 (máquines i aparells mecánics diver
sos) que inclou enginys tais, com reactors nuclóars,
máquines d’escampar grava, máquines per a obten^
ció d’olis de llavors, o máquines per a Telaboració o
tractament del tabac, per la especial importánciá del

^ ̂%-^attra part cal veure també els quadres indica-
del comerg exterior d’altres productos rellevants,

aquest gran apartat (llevat de la
tius
també ¡nclosbs en

partida 84.59).
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i
QÜADRENÚM.73

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida MPTIC MPTIM AN AR Procedéncia

77% de la CEEAixeteria 84.61 0,576 13 0,749 24 25,9 19,4
74% de la CEERodaments 20 0,728 15,884.62 0,542 28 21,0

Aparells de transmissió

Maquines per a impremta
iaftsgráfiques

29 86% de la CEE84.63 0,407 0,476 57 27,2 20,4

73% de la CEE84.35 0,348 40 0,476 56 14,6 11,0

Aparells per atractament
de materíals mitjangant
canvis de temperatura 71% de la CEE84.17 0,270 53 0,378 67 14,2 14,2

74% de la CEECentrifugadores 84.18 0,188 76 0,253 100 14,8 11,5

(Vegeu NOTA i PONT del quadre 74)

QUADRE NÚM. 74

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre

món

Núm. ordre

CEE
Partida WPTEC V1PTEM TECR ObservacionsProducte

Aixeteria 2,4% Tendéncia creixent84.61 0,172 64 0,279 89

Aparells de transmissió 0,218 107 1,4% 53% de la CEE84.63 0,115 92

NOTA;-Vegeu rapartat4 (introducció).

PONT: Elaboració propia.

Evidentment, els efectes de l’adhesió sobre els
fluxos Gomercials d’aquests productes no admeten un
traetament generalitzat. Sembla en tot cas plausible
remarcar Tespecial importáncia que l’adhesió pot te
ñir sobre les empreses catalanes productores d’arti-
cles d’aixeteria donat l’elevat grau de penetracló deis
productes comunitarís i Tostensible protecció que es
gaudeix enfront d’ells (19,4%). També caldria fer pa-
lesa la importáncia l'adhesió pot teñir sobre les em
preses productores d’aparells de transmissió per les
raons suara esmentades, ambla partieularitatque im
plica l’elevat grau de penetracíó del capital estranger
en aquesta área d’actívitat (al voltant del 84% del ca¬

pital social de les empreses catalanes és de proce
déncia estrangera) que evidentment, degut al reparíi-
ment deis mercáis internacionals, permet suposar un
manteniment del nivell de vendes a l’exterior i possi-
blement en el mercat espanyol.

b. Maquinária i aparells eléctrics
I llurs accessoris

Cal posar en relleu en aquest apartat quatre parti
das aranzeláries, donada llur gran importáncia quan-
titativa dins deis comerg exterior catalá. Són les que
s’indiquen en els quadres següents:
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QUADRE NÚM. 75

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida WPTEC \flPTEM TECR Observacions

Lampares, tubs i válvules

electróniques Caiguda vertical85.21 0,676 8  0,686 34 3,7

58% a la CEE

13% a la resta món

9%al’EFTA

10% países mediterranis

Aparelispera

protecciói
connexió de

círcuits eléctrics

85.19 0,520 14 0,904 25 2,9

31% a la CEE

24% ais países
mediterranis

19% ais países árabs

10% ais países de

l’Est

Cenducters

eléctrics 85.23 0,320 36 1,020 18 2,0

51% a la CEE

15% países mediterranis

12%al’EFTA

8% América Llatina

Meters,

transfermaders

i bebines de

reactancia

85.01 0,236 0,46149 54

NOTA; - Vegeu l’apartat 4 (intrcducció).

PONT: Elaborado propia.

QUADRE NÚM. 76

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
ObservacionsARPartida MPTIC ANMPTIMProducte

Tendénciamelt

creixent

68% de la CEE

P4% resta món

Lámparas, tubs, válvules

electróniques ●
10,518,2101,058 4  1,56085.21

Aparells per a pretecció i
cennexló de circuits eléctrics

«R%de la CEE

72% de la CEE
1  resta món

85%delaCEE

25,025,085.19 0,994 1,197 136

Meters, transfermaders i

bebines de reactáncia 20,126,80,837 190,60485.01 12

21,028,00,12385.23 0,104 123Cenducters eléctrics

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (intrcducció).

PONT: Elaborado propia
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De l’observacíó deis quadres. hom pot extreure
unes consideraclons prou significatives. D’una banda,
s’aprecia l'extraordínáría ímportáncia de les ¡mporta-
cions catalanes de la CEE d’aquestes mercaderies,
malgrat l’elevat grau de protecció (llevat de la partida
85.21), i, d’altra banda, la també torga important, en
cara que en termes absoluts molt inferior, quantitat
d’exportacions d'aquests mateixos productos amb la
particularitat d'un apreciable grau de diversificació
geográfica. Esment a part mereix la partida 85.21,
que en el decurs deis darrers anys ha sofert un des
ceña vertiginós en les seves exportacions (aqüestes
representaven un 1,7% del total d’exportacions cata
lanes l’any 1974, mentre que l’any 1979 només am-
baven al 0,15% del total del comerg exterior catalá).

L’adhesió, en principi, sembla que hauria de com
portar un fort increment del comerg d’aquests produc
tos, sobretot en el sentit de les importacions (donada
relevada protecció), que poden perjudicar notable-

ment la industria catalana venedora en el mercat es-
panyol. De tota manera, i en fundó que les exporta
cions catalanes arreu, i en especial a la CEE, puguin
ésser indicadores d’un elevat grau de competitivitat
internacional, caldrá, en tot cas, veure modulada
aquesta previsió.

D’altra banda, cal també considerar una série de
productos per ais quals Catalunya no mostra una acti-
vitat exportadora pero, en canvi, s’observa una certa
penetració en el mercat interior, que, en tot cas, gau-
deixen d’unes proteccions forga elevados. En efecte,
existiría la possibilitat que es produ'tssin forts incre-
ments de les importacions d’aquests productos en
anul.lar les barreros aranzeláries, amb l’impacte ne-
gatiu que necessáriament hauria de suposar per a les
empreses catalanes productores d’aquestes merca
deries. Aqüestes, amb llurs graus de protecció aran-
zelária, i la importáncia de llur comerg amb la CEE són
les que s’assenyaien en el quadre següent:

CUADRE NÚM. 77

IMPORTACIONS (1975-78)

Producte Partida MPTIC AR AN - TEC

Imants i dispositius magnétics 85.02 0,068 27,8% 37-5,8 = 31,2
Peces aíliants 85.26 24,8%0,038 33-10,3 = 22,7
Condensadors eléctrícs 23,0%85.18 0,129 30,7 - 6,8 = 23,9

Eines electromecániques
d’ús manual 85.05 0,058 22,9% 30,5-6,7=23,8
Ai’llants 22.5%85.25 0,005 30- 14,2= 15,8
Piles 85.03 0,028 21,8% 29- 18,6= 10,4

Parts i peces eléctriques de

máquines 21,0%85.28 0,002 28 - 5,3 = 22,7

NOTA; - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

PONT: Elaborado própia.

c. Aparells d'ús doméstlc Conforme a l’estructura del comerg exterior
d’aquests productos, es pot apreciar, d’una banda,
una certa dinámica exportadora de les industries ca
talanes, no sois a l’área comunitária (observeu el baix
nivell de protecció al qual s’han d’enfrontar), sino a les

Les dades corresponents al comerg exterior de les
partides mes significatives incloses en aquest apartat
s’indiquen en els quadres núm. 78179.
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QUADRE NÚM.78

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm.ordre

món
Núm.ordre

CEE

ObservacíonsTECHWPTEMPartida WIPTECProducts

14%al’EFTA
62% a la CEEAspiradora, trituradores, apa-

2.86345 0,40485.06 0,250rells mecánics d'ús doméstic
47% a la CEE

30% paísos mediterranis
Cauen les exportacions els
darrersanys _

69% a la CEE
10% América Llatina
8%arEFTA 

52% a la CEE
12% América Llatina

9% paísos mediterranis
iio/.fll’EFTA -

Neveras, frigorífics

icongeladors
1.455 0,454 5584.15 0,214

Escalfadors, secadora de

caben, planxes
eléctriques, calefactors

2,28857 0,28385.12 0,196

2.4920.2648084.19 0,136Rentavaixelles

NOTA: -Vegeu rapartat4(introducció).

FONT: Elaboracióprópia.

QUADRE NÚM. 79

IMPORTACIONS (1975-78)

ProcedénciaNúm. ordre

món
Núm.ordre

CEE

ARANMPTIMMPTICPartidaProducto

83%de]aCEE19,219,2440,549250,45784.19Rentavaixelles

Nevares, frigorífics i

congeladors

ft7%delaCEE27,630,5790,312
84.15|o,270 | 54

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

FONT: Elaboracióprópia,

constatar la menor importáncia que pot
respecte a les exportacions, circ «rotecció de
ésser justificada peis elevats 9*^® .. nj^eii de
qué gáudeixen tots aquests ^ nrotec-
partldes aranzeláries, el següent quadre de protec
eions pot resultar indicatiu:

árees més diverses, encara que en el cas d’alguns
productes (partida 84.15) es manifesti una forte re-
cessió en les exportacions, sens dubte originada per
la crisi del sector, que forgosament haurá d’ósser su
perada peí procés de reconversió que s’esté donant
en el camp deis electrodoméstics de Knia blanca.

D’altra banda i peí que fa a les Importacions, cal
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QUADRENÚM.80

NIVELL DE PROTECCIÓ DELS APARELLS D’ÚS DOMÉSTIC (1981)

Producte Partida AR AN - TEC ICGI

Escalfadors, secadors, planxes, calefactors 33,0 44 - 5,5 = 38,5 1285.12

Aspiradors, tríturadors, aparells electromecánics
d’úsdoméstic 29,3 39-7,1 =31,9 1285.06

Neveras, frigorífícs, congeladors 30,5 - 5,1 = 25,4 1284.15 27,6
Condicionadors d’aire 84.12 22.9 1230,5-5,1 =25,4

Cremadors (cuines) 84.13 19,1 29,5-5,3=19,8 12

NOTA:-Vegeu rapartat4 (introducció).

FONT: Elaborado propia.

Així, des d’aquesta perspectiva, cal suposar que
l’adhesíó a la CÉE no comportará, en principi, afectes
negatius sobre la capacitat exportadora de la indús-
tria catalana, pero sí, en canvi degut a i’eliminació
deis aranzeis moit elevats, o a llur substitució per la
TEC, és molt probable un susbtancial increment de
les importacions (en principi de la CEE) que pugui po
sar en dificultats les empreses catalanes que operen
en el mercat espanyol, evidentment en la mesura en

qué l’ara iniciat procés de reconversió pogués situar
la indústria catalana a uns nivells de competitivitat in
ternacional.

d. Maquinaria d’oficina

Les dades més significatives del comerg exterior
en aquest sector sindiquen en els següents quadres:

QUADRENÚM.81

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre Núm. ordre

món
Partida MPTIC MPTIM ANProducte AR Procedéncía

CEE

Máquinas automátiques per
al tractament de la Informacló

Máquines de calcular, caixes

registradores

Máquines d’escriure

Accessoris de maquináría
d’ofÍGína>|<ordÍnadors

37% de la CEE

62% resta món84.53 0,366 36 0,982 16 13,1 5,2

70% de la CEE

25% resta món

88% de la CEE

84.52

84.51

0,340

0,198

42 14,0 8,30,483

0,229

55

15,925,073 111

62% resta món

35% de la CEE84,55 0,142 0,402 8,1 4,795 65

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

FONT: Elaborado própla.
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QUADRE NÚM. 82

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm.ordre

CEE

Núm.ordre

món
Producte Partida N/IPTEC \^PTEM TECR Destinació

Maquines d’escriure 50% a la CEE
39% resta món

84.51 0,624 10 1,242 13 2,2

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

PONT: Elaborado propia.

seva importáncia relativa en el total d’importacions
catalanes, cal fer palesos els aparells o Instruments
de medicina, cirurgia, odontología i veterinaria de la
partida 90.17 que representen el 0,655% del total
d’Importacions de tot el món (el 59% provenen de la
CEE i el 37% de la resta del món) i ocupen el lloc 33 i
34 en ordre d'Importáncla per a les partides importa
dores de tot el món i de la CEE, respectivament. Així
mateix, destaquen les importacions d’aparells de
raigs X, de procedéncia comunitaria (MPTIC:
0,253%) que representen la 58 partida importadora
d’aquesta área.

Donat que la protecció nominal es manté a uns ni-
vells intermedia (15,9% i 14,8% l’aranzel normal, i
11,9% i 11,1 % l’aranzel rebaixat per a la CEE, per
ais productes esmentats), no sembla que l’adhesió
hagi de perjudicar de cap manera l’economia catala
na, ans al contrari, el desarmament mateix produirá

abaratiment considerable deis preus d aquesta
productes.
un

En aquest context, i tenint en compte que aproxi-
madament el 90% del capital social de les empreses
catalanes és de procedéncia estrangera, no sembla
que l’adhesió pugui representar una modificació
substancial de la situació actual, llevat que es pro-
dueixi una reestructuració de les polítiques comer
ciáis internacionals de les empreses que dominen el
sector. En tot cas, i en aquesta línia, caldria esperar la
decisió de l’empresa, radicada a Catalunya, més im-
portant en el camp de les exportacions de máquines
d’escriure, car de la política de localització que en el
seu cas decideixi dependrá en gran mesura el mante-
niment de les exportacions actuáis. De tota manera, i
en fundó del desarmament aranzelari, si més no, es
produirá un abaratiment relatiu d’aquests productes.

e. Maquinária i aparells médico-quirúrgics

Cal, en aquest sector, constatar el déficit que s’ha
produTt crónicament en el període considerat. Per la
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QUADRENÚM.83

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre

CEE

Núm.ordre

món
Producto Partida MPTIC MPTIM AN AR Procedéncia

25% resta món
69% de la CEE

Rádios i
televisors 26,6 20,085.15 0,338 43 0,490 54

68% de la CEE

31% resta món
Aparells per a laboratoris
d*ímatge i fotocopiadores 90.10 0,246 61 0,363 71 22,2 16,6

Maquines de retratar,
“flash”

56% resta món

32% de la CEE90.07 0,088 0,277 90 18,2 13,7

Aparells cinematográfics 68% resta món
21% de la CEE90.08 0,048 0,231 7,6110 5.7

50% resta món

45% de la CEE
Mícrófons, altaveus i

í amplífícadors

Discos i cintes de gravació

ilesmatriusperaliur
fabrícació

0,222 113 21,585.14 0,099 16,1

92.12 0,154 71% de la CEE86 0,218 114 13,7 7,9

Tocadiscs, magnetófons
i vídeos 92.11 0,131 102 0,204 125 22,5 13,7 64% de la CEE

NOTA:-Vegeu I’apartat4 (introducció).

FONT: Elaborado propia.

f. Imatge i so Si es té en compte l’elevat grau de protecció de
qué gaudeixen la gran majoria d’aquestes mercade-
ries, cal suposar que l'adhesió comportará un incre-
ment substancial de les importacions d’aquests pro-
ductes, increment que pot ésser moduiat a la baixa
peí notable grau de protecció que oferirá la TEC (al

El comerg exterior d’aquest sector es caracteritza
per un major predomíni de les importacions davant les
exportacions. Els quadres núm. 83 i 84 fan palesa
aquesta circumstáncia.

QUADRE NÚM. 84

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm.ordre Núm. ordre

món
Producto Partida WPTEC ^PTEM TECR Observacions

CEE

94% a la CEE

Tendéncia torga decreixent
des del 1977

Tocadiscs, magnetófons i
vídeos

92.11 0,353 32 0,377 68 3,3

Rádios i televisors 85.15 0,105 Certa tendencia creixent100 2.6

NOTA: - Vegeu l'apartat 4 (introducció).

FONT: Elaboradóprópia.
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estranger en aquest sector pot determinar les futures
orientacions del comerg catata d’aquests productos,
tant en el sentit d’entrada com de sortida de mercade-
ries.

vqltant del 8%) per a les importacions provinents de
l’área “resta del món” amb la qual la CEE no té sig-
nats acords comerciáis.

De tota manera, el grau de penetrado del capital

QUADRENÚM.85

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm.ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida MPTIC MPTIM AN AR Procedéncia

Instruments de mesura,
verificació i control
eléctrics i electrónics

90.28 0,413 27 0,694 31 59% de la CEE
30% resta món

17,6 5,7

Accessoris per a aquests

aparells 71% de la CEE123 22,5 16,990 0,20590.29 0,146

Aparells per controlar

regular o mesurar gasos o
líquids 65% de la CEE26,0 19,592 0,225 11290.24 0,146

16,510091.06 0,125Mecanismes de rellotgeria

Instruments de dibuix, tragat

cálcul, mesura, comprovació
i control 7,610790.16 0,125

50%del’EFTA

28% resta món
14% Sud-est asiátic

9.70,724 29Rellotges 91.01

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

PONT: Baboració propia.

constants, i sempre per dessota de 4.000 de
pessetes (encara que, recentment, s’han produit uri
incrementsignificatlu. sobretotd’automóbils). Aquest
comporlament, que implica grans superávits a la a-
langa comercial catalana amb l’estranger, peí que
al sector considerat, té el seu origen en els volums ex

pórtate per part de les grans empreses del sector es-
tablertes a Catalunya arran, en alguns ^
partiments del mercat internacional a nivell d ernpre

multinacionals, de la debllitat de la demanda inter-
de les politiquee de preus d’exportació, etc.
D'altra banda, els alts nivells de

laria (i extraaranzelária) que suposen un ara
d’un 22,7%, i d’un aranzel rebaixat a la CEE s^
l’Acord Preferencial de 1970 del eimrvirta-

ses
na.

tanmateix aquest estancament relatlu de le po
cions.

g. Instruments de mesura, verificació i control

Des del punt de vista del comerg exterior, només
presenten un cert relleu les importacions d’aquestes
mercaderies, i no existeixen exportacions significati
vos a nivell catalá. És previsible, donatel nivell de pro-
tecció existent, un augment de les importacions.

A continuació s’expllciten les partidos més impor
tadores d’aquest sector.

4.10. Material de transport

El sector de material de transport ha experimen-
tat, en línies generáis, una evolució molt positiva en
els darrers anys, des del punt de vista comercial. Així,
des del 1974 al 1979, les exportacions catalanes
s’han quadruplicat, mentre que les importacions, en el
període considerat (1975-78), s’han mantingut molt

Si tenim en compte que les sortides
mercaderies de Catalunya representen e ,
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les sortides totals, que les tres quartes parts es dirigei-
xen al mercat espanyol, i també que les entrades su-
posen el 3,65% de les entrades totals de mercaderies
a Catalunya, provinents en un 95,4% de la resta d’Es-
panya, l’lmpacte de l’adhesió i del conseqüent desar-
mament aranzelari (total per a la CEE, l'EFTA, i altres
árees geográfiques que han signat acords amb la
CEE, i amb una TEC mitjana de 6,6%, tan sois) será
forgosament important per al conjunt de l’economia
catalana.

De tota manera, aquest impacte pot ésser confi-
gurat per diferente elemente. Així, dependrá, óbvia-
ment, de la capacitat d’adaptació a les noves

condicione competitivos per part de les empreses ca
talanes, pero també deis futurs acords a nivells inter
nacional peí que fa a la participació de les multinacio-
nals europees, nord-americanes i japoneses del
sector en el capital d’aquelles, i, en qualsevol cas, cal
distingir entre diferente grups de productes dins del
sector, ja que, previsiblement, observaran un com-
portament davant la integrado forga diferenciat. Per
poder avaluar, dones, aqueste efectos, la desagrega
do a nivell de les partidos més importante des del punt
de vista comercial pot ésser il.lustrativa. Així, peí que
fa referéncia a les exportacions, les partides més sig-
nificatives són les següents:

CUADRE NÚM. 86

EXPORTACIONS (1974-79)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Producte Partida \/lPTEC \^PTEM TECR Observacions

Automobile 2,450 5,5% Tendénciacreixent87.02 1 4,336 1

57% a la CEE
26% a l’EFTA
8% a TAmérica Llatina

5% ais paTsos mediterranis
Tractors 87.01 Tendéncia decreixent2.013 5

63% ais paísos mediterranis
8% a l’América Llatina

6% Paísos ACP

5% EFTA

Accessoris

d'automóbiis

57% CEE

87.06 0,797 6 1,391 10 3,3% 12% EFTA
13% América Llatina

48% CEE

4,1% 43% Resta món0,939 21Motos 87.09 0,454 22

Tendéncia lleugerament
decreixent

Vaixells 89.01 0,179 62 0,8% 70% a la CEE0,256 96

Vehicles no automóbiis

i remóles
59% ais paísos árabe
Tendéncia molt decreixent87.14 0,350 72

Accessoris per a motos 87.12 0,108 97 3,4%

NOTA:-Vegeu I’apartat4 (introducció).

PONT: Elaboracióprópia.

Com hom pot veure en el quadre núm. 87, la pene-
tració estrangera, en el període del qual disposem de
dades per a Catalunya (1975-78), és relativament re-
duída si ho comparem amb l’alt dinamismo de les ex¬

portacions. De tota manera, i per les dades disponi
bles a nivell de l’Estat espanyol més recents, sembla
que la penetrado hagi augmentat sígnificativament,
tot i que és encara poc intensa. Ara bé, és previsible
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QUADRENÚM.87

IMPORTACIONS (1975-78)

Núm. ordre

CEE

Núm. ordre

món
Partida MPTIC MPTIM AN AR ObservacionsProducte

Carretons automóbiis 94% de CEE87.07 0,346 41 0,368 70 24,9 18,7
Accessoris d’automóbiis 96% de CEE87.06 0,289 50 0,302 83 26,0 18,7
Tractors 91% de CEE87.01 0,255 57 0,279 89 23,5 17,6

99% de CEE

Tendencia creixentMotos 87.09 0,094 139 0,095 53,0 39,8
Automóbiis 95% de CEE87.02 0,061 211 0,064 47,9 39,4

NOTA: - Vegeu l’apartat 4 (introducció).

FONT: Elaborado propia.

vats de la rebaixa aranzelária davant la competencia
extracomunitária.

que el desarmament aranzelari davant la CEE (d’on
provenen la majoria de les importacions) suposi un in-
crement substancial de les entrades d’aquestes mer-
caderies al mercat espanyol i, per tant, al mercat de
les empreses catalanes del sector. Aquest comporta-
ment és plausible per ais casos deis automóbiis i llurs
accessoris, per a les motocicletes i bicicletes, per ais
tractors, etc., i en principi tindrá lloc, dones, un impac
te clarament negatiu des del punt de vista de la nostra
producció.

En qualsevol cas, peró, no cal oblidar les conside-
racions tetes al principi referents a la capacitat
d’adaptació de les nostres empreses i l’assoliment
d’alts nivells de competivitat, que ja queden reflectits
d’alguna manera en el gran volum d’exportacions
d’aquests mateixos productes i a llur distribució geo
gráfica, molt diversificada. En aquest sentit, sembla
que pugui afirmar-se una certa continuTtat en les ten-
déncies exportadores, tot i que dependrá més de la
capacitat de les empreses de continuar mantenint
una quota important del mercat espanyol davant la
competencia que suposaran els productes europeus,
peró també nord-americans i japoneses, que no pas
de la própia política d’exportació. En qualsevol cas,
cal teñir present, com també ja s’ha esmentat, l’evolu-
ció deis acords a nivell de grans empreses multinacio-
nals del sector, i la integració en una serie de mesures
de carácter proteccionista (com la contingentació de
les importacions d’automóbiis) que está adoptant
actualment la CEE i que inclourien Espanya, en el mo-
ment de la integració, compensant els efectes deri-

4.11. Altres manufactures: esports i joguines

Cal destacar en l’análisi d’aquest apartat les ex-
portaclons catalanes incloses en la partida 97.03 Qo-
guines diverses) que representen el 0,329 del total de
les exportacions i que es dirigeixen en un 56% al mer
cat comunitari (aquesta partida ocupa el lloc número
59 en l’ordre d’importáncia exportadora a la CEE).
També presenten una certa importáncia les exporta
cions deis atildes per a esports i jocs a Taire Iliure
(MPTEM: 0,288) i de ninots i nines (MPTEC: 0,109).

De tota manera, cal fer palés com a circumstánda
excepcionalment remarcable Televadíssim grau de
protecció de qué gaudeixen les joguines (aranzel nor
mal 46%, aranzel rebaixat 34%) i que evidentment,
amb el desarmament aranzelari, suposará un dur
obstada per a les empreses catalanes sense partici-
pació de capital estranger, que hauran d’afrontar uria
forta competéncia exterior. Tanmateix la susbtitucio
de Taranzel espanyol per la TEC suposará una i e-
réncia propera al 30% en la protecció actual, davani
les importacions de la resta del món.

Si a aixó s’afegeix el creixent grau
técnica d’aquests productes, i la notable variabilitat de
la demanda, cal concloure que, si més no, i e 5
d’aquestes empreses haurá d’ésser important per P°‘
der mantenir les actuáis quotes en el mercat in e

de complexitat
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CAPÍTOL IV

EL CANVI DE MARC EXTERIOR (III):

LES LLIBERTATS DE CIRCULACIÓ DE ™EBAL^DORS, D’ESTABLIMENT
PRESTACIÓ DE SERVEIS, I DE MOVIMENTS DE CAPITAL

di-
L’abasI del contingut d'aquest articula! ®f P

ferent. D’una banda, en ele articles 48149 ®
xen les normes més generáis, mentre ’
articles 50 i 51 es refereixen a aspectos
pecífics de la llibertat de circulació de ●

Concretament, Tarticle 51 es refereix a
tat d’adoptar les mesures necessánes ^
la Seguretat Social per facilitar la f
seu contingut s’analitzará en el miorants

tractar el tema deis treballadors ̂ rants _
D’altra banda. I’article 50 proposa

concreta, a f. de desenvolupar
de la Iliure circulació. I’afavonment de pr g

tercanvi de joves treballadors. Els e .. . ... ¿g|g
programes adoptats fins a « ̂ ¡or-

so-

cial en

del
quals ho fou per una resolucló del Consol de j
Í979. són realment molt migrats. El nombre

1. El príncipi de la llibertat de circulació de
treballadors

El principi de la Iliure circulació de treballadors
constitueix, segons l’article 3 del Tractat de Roma, un
deis pilars básics on reposa el funcionament de la Co-
munitat Económica Europea. Efectivament, si es té

compte, d’una banda, que una aplicació real de tal
principi representa usar deis mitjans necessaris per
assolir una integració deis mercats de treball, i d’altra,
que l’estat efectiu de tal integració. conjuntament amb
l’estat d’integració del mercat de béns i del mercat de
capitals, és un element definitori del que suposa un
mercat comú, es ppt comprendre que el no compli-
ment del principi de Iliure circulació pot perjudicar
greument el sentlt de l’expressió “mercat comú", i
comprometre, pertant, el funcionament déla Comuni-
tat com a tal.

Així, dones, des d’aquesta perspectiva, no sois
s’ha d’analitzar el que representa el principi de Iliure
circulació com a marc jürídic de la integració d’un mer
cat de treball, sinó també cal fer referéncia a certs as-
pectes de mobilitat geográfica de má d’obra que po
den proporcionar una idea aproximada del grau real
d’unificació del mercat de treball comunitari, i en con-
sequéncia de rapllcació real del principi de Iliure circu
lació.

1.1. El marcjurídlc

El Tractat de Roma estableix en els articles 48 a

51 els principis generáis que, sense perjudici de pos-
teriors desenvolupaments per via de directives o re
glamente, regeixen en matéria de Iliure circulació de
treballadors.

en

trat básicament en

el coneixement de la realitat europea i *-Q5aiia-
pament de les quallficacions tecniques
dors.

Endarrertern,e,elsarticles48i49~.^a®^haas-
senyalat, incorporen per llur ®ort"rt9“ A^rnents al
fie més important en les pn nartlcu-
prlncipl de Iliure circulació de treballa ● j
lar, l’artlcle 48 defineix el que suposa la Iliure circuía
ció, concretament:

- Comporta el dret, sota reserva p^.
justificades per raons d’ordre public, ^
Uaisalutpública.dedesplagar-sel lurernem
territori deis Estats membres, i d
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d’ells per exercir-hi una ocupació conforme a les
disposicions legislatives, reglamentáries i admi-
nistratives, reguladores de l’ocupació deis treba-
lladors nacíonals.

com, podrien arribar a donar-se unes limitacions en
aquestsdrets. Principalment,tal possibilitat resultada
tet que el poder legislatiu en matéria de Iliure circula-
ció i, més particularment, en matéria d’aplicació de les
limitacions a la Iliure circulació per raons d’ordre, se-
guretat i salut públiques, queda en mans deis Estats
membres i per tant es podria témer certa discreciona-
litaten rapreciació de les circumstáncies que haurien
de concórrer per dictar una limitació a la Iliure circula
ció. Tot i així, val la pena esmentar, per la seva signifi-
cació, una apreciació del Tribunal de Justicia en qué
s'assenyalava que “la invocado de les excepcions
esmentades no es pot fer amb finalitats económi-
ques” i que “les mesures restrictives s’han de basar
exclusivament en el comportament de l’individu que
en sigui objecte”.

- Implica Tabolició de tota discriminació per raons
de nacionalitat entre els treballadors deis Estats
membres en matéria d’ocupació, remunerado i al-
tres condicione de treball.

Per la seva part, l’article 49 indica que, entre les
mesures necessáries per establir la Iliure circulació de
treballadors, s’adoptaran els mecanismes adequats
per posar en contacte les ofertes i les demandes de
treball i facilitar llur equilibri en condicions que no
comportin greus riscs per ais nivells de vida i ocupació
en les diverses regions i sectors.

b. L’abolició de discriminacions i la ígualtatde
tractamenta. El dret de desplagament i residéncia

Els drets de desplagament i residéncia queden re
gúlate per les legislacions deis diversos Estats mem
bres, conforme a les instruccions contingudes en la
Directriu del Consell de 15 d’octubre de 1968.

El dret de residéncia queda immediatament cons-
tatat peí Iliurament al treballador migrant d’un docu-
ment anomenat "carta de residéncia de membre pro-
cedent d’un Estat de la CEE”. Aquest document
s’atorga automáticament contra la presentació del
carnet d’identitat i un document justificatiu que el
sol.licitant té un lloc de treball. Aixi, tot treballador ori
ginan d’un pais de la Comunitat, i, en conseqüéncia,
tot treballador catalá des del moment de l’adhesió, si
no s’estableixen condicions especiáis per al periode
transiten, té el dret d’exercir una activitat assalariada

en qualsevol Estat membre peí sol fet d’acreditar que
té un lloc de treball, dret que d’altra banda es fa exten-
siu a les persones que puguin viure a carree del treba
llador.

A diferéncia de les disposicions regulant els drets
de desplagament i residéncia, la normativa en matéria
d’abolició de discriminacions i d’igualtat de tractament
és determinada directament per la normativa comuni-
tária establerta en un reglament del Consell de 15
d’octubre de 1968.

Es diferencia en aquest text legal entre les condi
cions imposables per a l’accés al lloc de treball  i les
condicions que han de regir en matéria d’exercici del
lloc de treball.

Quant a l’accés al lloc de treball s’estableix clara-

ment la inaplicabilitat de tota norma vigent en els Es
tats membres que, o bé subordini l’accés al treball
deis procedents d’altres Estats membres a condi
cions no previstes per ais treballadors nacionals, o bé
tingui com a finalitat exclusiva o principal separar els
originaris deis altres Estats membres del lloc de tre
ball ofert. També en aquesta línia i ja en el marc de les
relacione jurídiques particulars, es declara nul de pie
dret tot conven! coMectiu que estableixi algún tipus de
discriminació entre treballadors nacionals i originaris
d’altres Estats.

Quant a les condicions d’exercici del lloc de tre

ball, l’articulat del reglament és prou taxatiu: "El
treballador originan d’un Estat membre no pot, en el
territori deis altres Estats membres, ésser, per raó de
la seva nacionalitat, tractat diferentment deis treballa
dors nacionals en totes les condicions d’ocupació  i de
treball, principalment en matéria de remuneració,
acomiadament i de reintegració professional o reocu-
pació si s’ha quedat sense feina”. Prossegueix l’arti-
cle: “Es beneficia deis mateixos avantatges fiscals i
socials que els treballadors nacionals”. “Així mateix,
es beneficia en les mateixes condicions i amb el ma

teix dret de l’ensenyament en les escoles professio-
nals i els centres de readaptació o reeducado”.

En tot cas, pero, cal assenyalar que a la resta de

El dret de residéncia no caduca peí fet que el tre
ballador hagi deixat d’ocupar el lloc de treball que pos-
seía si és per causa d’accident, malaltia o atur invo-
luntari, peró sí, en canvi, pot quedar limitada la valide-
sa temporal de la carta de residéncia si el treballador
migrant román dotze mesos consecutius en situació
d’atur involuntari.

Respecte al dret de desplagament, cal dir que
queda reconegut per la simple presentació del carnet
d’identitat, i comporta, a base de l’acord signat peis
Estats membres del Consell d’Europa, un dret d’esta-
da per un periode de tres mesos en el país objecte de
desplagament. Observeu que aquest dret d’estada
mínim és el que correspondria a tot treballador que
decidís desplagar-se per l’interior de la Comunitat per
buscar un lloc de treball.

En tot cas, sembla que els drets consideráis que
den prou garantits. Ara bé, cal assenyalar que segons
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professions i regions de les ofertes de llocs de treball
no satisfetes o no susceptibles d’ésser satisfetes per
la má d’obra del mercat nacional de treball, i deis
soUicitants d’ocupació que hagin declarat estar dis-
posats a ocupar un lloc de treball en un altre país.

Des d’aquesta perspectiva, dones, tot treballador
comunitari pot teñir, mitjangant la informado que pot
sol.licitar deis servéis especialitzats, una orientació
de les necessitats de má d’obra en el mercat de treball
comunitari. , .

Ara bé, l’altra qüestió que es plantejava era la de
com fer efectiva la compensado de les ofertes amb
les demandes de treball. En altres paraules, com
s’operava realment un equilibri del mercat de treball a
nivell comunitari. .

Com a norma general, i segons estableix el regla-
ment tota oferta de llocs de treball rebuda en el servei
espedalitzat d’un Estat membre, si no pot esser satis-
feta en el propi mercat nacional de treball, s ha de co
municar ais servéis especialitzats deis Estats mem-
bres que en llurs trameses d’informacio hagin decla
rat una disponibilitat de má d’obra en les professions
qt considera l’oferta. Durant un Pen'ode de divu.
dies a comptar des del moment de la recepcio de la
cómunS, les candidatures presentades per Es-

amb disponibilitat de má d’obra gaudiran P"'
, membre de la mateixa prwritat P®® '
ais treballadors

tat
mer Estat
dada per.

l’articulat es fan palesos d’una manera més concreta
els drets que no poden ésser negats ais treballadors
deis altres Estats membres: drets sindicáis, exercici

de cárrecs dirigente en els sindícate, allotjament,
drets per a la familia, etc (vegeu concretament, per al
tema de la Seguretat Social, el capítol nou).

c. Els mecanismes de compensacíó de les
ofertes i demandes de treball

Sembla prou ciar, peí que fins ara s’ha analitzat,
que el dret a ocupar un lloc de treball en les mateixes
condicione que els treballadors nacionals d’un Estat
membre queda garantit per a tot treballador d’origen
comunitari i per tot l’ámbit territorial de la CEE.

Ara bé, si l’establimentd’aquest principi represen
ta la condició necessária per assolir una veritable inte
grado del mercat de treball, no per aixó es constitueix
com a condició suficient. En aquest sentit una Iliure
operado de les forcee del mercat de treball, propicia-

des predsament per una Ilibertat de circulació de tre
balladors, no comportarla per ella mateixa una orien
tació deis possibles excedente de má d’obra de certs
mercats nacionals o regionals cap a altres zones que
poguessin manifestar situacions d’excés d’oferta de
llocs de treball, si no anés acompanyada d’una serie
d’intervencions de tipus públic, básicament en l’ámbit
de la potenciació de la informació, que permetessin
posar en contacte els diversos mercats de treball.

Concretament, el reglament ja esmentat de 15
d’octubre de 1968 dedica tota la segona part del seu
articuiat a I’establiment deis mecanismes que haurien
de portar a una posada en contacte d’oferta i deman
da de treball i a llur ulterior compensació.

Així, peí que fa referéncia a la institucionalització
de la informació sobre mercats de treball, s’estableix
que els Estats membres crearan uns servéis especia
litzats amb les missions fonamentals de col.laborar
amb la Comissió per a tot estudi de mercat de treball
que es consideri convenient en el marc de la Iliure cir
culació de treballadors, i de transmetre ais servéis es
pecialitzats deis altres Estats membres i a I ’Oficina
Europea de Coordinació totes les informacions refe-
rents a situació del mercat i condicions de treball que
permetin donar una orientació ais treballadors.

Aquest conjunt d’informacions es difon conforme
a un esquema comuhitari establert per l’Ofícina Euro
pea de Coordinació i Compensació d’Ofertes i De
mandes d’Ocupació en col.laboració amb els Comités
Consultiu i Técnic per a la Iliure circulació. Aquest es
quema, ja aprovat en el seu disseny básic el 1972, no
s’ha configurat encara de manera definitiva. Es co-
neix com el SEDOC (Sistema europeu de difusió
d’Ofertes i demandes de treball registradas per a com
pensació internacional).

Les trameses d’informació a Iliurar amb periodici-
tat mensual hauran de contenir unes relacions per

a dir aue a excepció que un

mMM
Sws donen els requisits mínims per a Cexis-
téncia d'un mercat de treball.

ténciiperpfrtdeTSrVé^^^^^^
nyalar que les poden ésser

® Jespecialitzats f els se^eis centráis
executades, en la mesura q iQ^ació utilitza-

ho autoritzin i les "es^^^^^'obra
des ho permetin, peis ® . ̂om és el cas

També en el cas de ̂ ^?7^¡~“sSs d’auto-
de Catalunya, en ^lateix re d’Ocupa-

rització, els ®®"®;® 7" tns ̂ n pmeedir a es-

ñera general^el jir que el propi regla-
de la má ““Sfa aquest principi. D'en-
mentpreveu unes excep^ aplicable en el cas de les
trada, el ''®9'® . membres que derivin de reía-
obllgacions deis Est^s memo q^

d'enfrada en vigor del reglament (1968), amb certs

Sfo terítor^ no eumpeus, basats en lligams ins-

l’assumpció de compe-
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titucionals que hagin pogut existir entre aquests paT-
sos i els Estats membres de qué es tracti.

En altres paraules, aquesta primera excepció su-
posa la possibilitat d’accés al mercat de treball d’al-

gun Estat membre de treballadors procedents de te-
rritoris no europeus, amb la qual cosa la teórica prefe-
réncia comunitária ja es veu estroncada. Penseu en el
cas deis treballadors del Marroc o d’Algéria respecte
al mercat francés.

D’altra banda, s’estableixen uns altres tipus d’ex-
cepcions en fundó de certes característiques de les
ofertes de treball, básicament:

- quan les ofertes de treball són nominativas i pre
senten unes característiques peculiars basades
en raons de tipus professional (per exemple espe-
cialització) o de tipus familiar.

- quan en les ofertes que fan referéncia a la con-
tractació d’equips homogenis de treballadors tem-
porers, almenys un d’ells rep una oferta nominati-

per aconseguir un material estad ístic homogeni i fia
ble, donat el carácter aproximatiu de les dades d’im-
migració i la falta de coordinació a nivell comunitari en
aquesta matéria.

En el quadre núm. 88 es pot comprovar que apro-
ximadament les tres quartes parts de la má d’obra es-
trangera a la Comunitat és de procedéncia extraco-
munitária, proporció que l’any 1959, i en l’antiga Co
munitat deis Sis, era la corresponent ais treballadors
originaris deis Estats membres. En tot cas, peró, cal
assenyalar que un factor decisiu en la determinació

del pes relatiu d’ambdues categories de treballadors
el constitueix els nuclis familiars acompanyants del
treballador immigrant i llurs segones generacions,
sense que sigui possible fer estimacions quantitatives
de la proporció d’aquest contingent que s’incorpora al
mercat de treball.

La conclusió que es podria extreure de l’análisi de
les xifres de treballadors migrants és que la preferén-
cia comunitária per al lloc de treball, en principi deriva
da deis mecanismos establerts per les disposicions

que regulen la Iliure circulació publicades l’any 1968,
quedaría com un dret de segona fila, davant les opor-
tunitats concedidos d’obertura del mercat de treball

ais procedents d’Estats no membres. Cal teñir en
compte que el nombre de treballadors d’Estats ter
cera arribats a la CEE durant el período 1959-1968
fou de 2.850.000.

De tota manera, una valoració més acurada de la

garantía de la preferéncia comunitária exigeix una
análisi deis fluxos de má d’obra extracomunitária  i co

munitária a partir de l’entrada en vigor de la reglamen-
tació comunitária.

Malauradament, les dades de qué es disposa no
permeten més que una análisi qualitativa en la mesu
ra en qué les xifres que es consideren en el quadre
núm. 89 consideren els fluxos migratoris a l’interior
d’una Comunitat deis Sis (s’exclouen Anglaterra, Ir
landa i Dinamarca) i només per a treballadors italians i
treballadors extracomunitaris.

De les xifres del quadre 89 es desprén que les en
trados de treballadors extracomunitaris prosseguei-
xen, a uns nivells forga elevats fins a l’any 1973. De la
seva banda, el flux de má d’obra italiana román bas-
tant estable i també acusa la crisi del 1973. Si tenim

en compte que la má d’obra italiana representa gaire-
bé la meitat de la má d’obra comunitária circulant a

l’interior de la Comunitat, es pot apreciar el pes relati-
vament més important de la má d’obra extracomuni
tária, amb la qual cosa el principi de la preferéncia co
munitária per al lloc de treball queda desvirtuat. En
principi es poden esmentar com a causes fonamen-
tals d’aquest fet, malgrat les disposicions del 1968,
per una part, la feblesa deis mecanismes de compen-
sació d’ofertes i demandes de treball, encara ara en

procés de disseny definitiu, i per altra, la porta oberta
que la legislació vigent deixa ais treballadors d’Estats
tercers.

va.

- quan les ofertes procedeixen d’empresaris i con-

cerneixen treballadors que resideixin, respectiva-
ment, a un costat ó altre de la frontera d’un Estat
membre amb un no membre.

- quan les ofertes de treball tenen per objecte la
contractació de treballadors d’Estats no membres

i aquesta es justifica per raons de bona marxa de
l’empresa.

En darrer terme, també s’ha d’esmentar l’acord

d’associació amb Turquía, peí qual s’estableix que en
el període comprés entr^ 1976 i 1986 s’anirá establint

progressivament el principi de Iliure circulació de tre-
bailadors, amb el que aixó representa de cara a una

equiparació amb la má d’obra comunitária suscepti
ble de desplagar-se a l’interior de la Comunitat.

En conclusió, sembla, dones, que si bé es pot par
lar d’un mercat de treball integrat a nivell comunitari
en el qual tot treballador d’origen comunitari pot ocu
par un lloc de treball en qualsevol Estat membre, tam
bé s’ha de considerar que les excepcions ais principis
generáis i la política convencional de la Comunitat (en
la matéria) poden portar a una situació en qué els tre
balladors comunitaris, possibles beneficiaris de l’inte-

gració, es vegin substituíts per má d’obra de proce-
déncía no comunitária, situació que com s’analitzará
a contínuació és un fet en el mercat de treball comuni¬
tari.

1.2. Les conseqüéncies de restabflment del
principi de Iliure circulació de treballadors;
la preferéncia comunitária

Cal, en primer lloc, remarcatr la difloultat existent
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QUADRENÚM.88

MÁ D’OBRA comunitaria OCUPADA EN ALTRES ESTATS MEMBRES PER PAÍSOS D’ORIGEN (1979)

Luxem-

burg

Países

Baixos

Regne
Bélgica Franga Italia CEEDinamarca Alemanya Irlanda

Unit

Milers de

treballadors 64,0 7.3 137,5 119,0 458,0 663,0 5,2 160778,0 75,0
% 4,0 0.4 8.6 7,4 28,5 41,3 0,3 4,8 4.7 100

MÁ D’OBRA NO COMUNITARIA OCUPADA A LA CEE PER PAÍSOS D’ORIGEN (1979)

lugos- Total

no CEE
AlgériaEspanya Grecia Portugal Turquía Marroc AltresTunísia

lávia

Milers de

treballadors 349,0 476,0 621,0 366,0 242,0 1471,0166,0 429,0 89,0 4209

% 8.3 3,9 11.3 14,8 10,2 8,7 5.8 2,1 34,9 100

FONT: Estimacions de la Comissió. “Emploi de tra-
vailleurs étrangers-1979”. Desembre 1980.

CUADRE NÚM. 89

FLUXOS ANUALS DE MA D’OBRA ITALIANA
I DE TERCERS PAÍSOS ENTRATS A LA CEE (1969-1977)

Treballadors extracomunitarisTreballadors Italiana (1)/(2)Anys
(2)(1)

20,9693.000
741.000

570.000

428.000

477.000

133.000

72.000

61.000
65.000

145.000

176.000

166.000

161.000

108.000

53.000

30.000
45.000
45.000

1969
23,81970
29,11971
37,61972
22,61973
39.8

1974
41.7

1975
73,81976
69,21977

FONT: P. WATHELET. Liberté de circulatión et mi-
grations intemationales des fravailleurs dans
la perspeotive de radhésión d'Espagne a la
CEE. En el Ilibre ‘VEspagne et les Commu-
nautés Européennes". Éd. Unlversitat de
BrusseMes 1979. Xifres aproximades.
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Tanmateíx, la situació canvia a partir de l’any
1973, primer any de la crisi a la CEE, i any que també
marca la implantació de polítiques restrictíves a la ím-
migració. Efectivament, la disminució en termes rela-
tius de les entrades de má d’obra extracomunitária
(aproximadament els efectius del 1977 representen el
13,6% deis efectius entrats el 1973) és molt superior
a la de treballadors italians (41,6%).

Així, dones, i amb les perspectives d’una situació
compromesa, sembla que la preferéncia comunitaria
torna a prendre més relleu, que com s’ha pogut apre
ciar es deu a la major caiguda de les entrades de tre-
bailadors estrangers, conseqúéncia indubtable de la
menor demanda de treball que comporta l’esclat de la
crisi.

vi a l’adhesió plena, obrirá la possibilitat del mercat de
treball de la CEE a tot treballador catalá que justifiqui
la possessió d’un lloc de treball en l’ámbit territorial
comunitari.

Inversament, el mercat de treball d’aquí quedará
obert a tot treballador d’origen comunitari i també ais
treballadors procedents d’Estats tercers amb els
quals la Comunitat tingui signats acords en aquest
sentit (Turquía), i la qüestió de l’entrada de treballa
dors d’altres Estats quedará sotmesa a la possible
concertado de polítiques migratóries entre aqueste i
la Comunitat. És interessant assenyalar que els pro
posite de la Comissió, fets palesos en la comunicado
ja esmentada, s’orienten vers un reforgament de la
prioritat comunitária.

Ara bé, aquesta no és més que l'explicitació de les
conseqüéncies formáis de l’aplicació del principi de lli-
bertat de circulació de treballadors. Quines serien les
repercussions sobre el mercat de treball a Catalunya?

Cal, en primer lloc, valorar les probabilitats que
part de la forga de treball catalana accedeixi al mercat
de treball comunitari. Segons fonts de l’lnstitut
Espanyol de l’Emigració relatives a emigració assisti-
da, el nombre de treballadors originaris de les quatre
provincias de Catalunya assistits en el període 1964-
1977 fou de 20.286, que representa un 2,1 % del total
de treballadors assistits per l’lnstitut. Aquesta xifra es
veu reduída a 1.149 treballadors, si considerem el pe
ríode 1974-1977 (que només representa el 5,7% del
total de l’emigració assitida de 1964 a 1977).

Si considerem aqüestes xifres en el context de la
declaració de la Comissió efectuada en una comuni-

cació al Consell, datada el 1978, sobre els problemes
de la segona ampliació en qué es remarca que el prin
cipi de Iliure circulació no provoca per ell mateix uns
fluxos migratoris importants en períodes d’atur, sino
que, al contrari, els corrents migratoris són determi-
nats per factors provinents de la part de la demanda
de treball (fet que semblen constatar les xifres abans
esmentades), i considerem també el fet que, mal-
grat les dificultats de fer previsions acurades sobre
l’evolució futura del mercat de treball comunitari, es
pressuposa una dificultat de recuperació d’aquest en
els propers anys, difícilment s’albira la possibilitat que
la CEE pugui ésser una válvula de descongestió del
mercat de treball a Catalunya i a Espanya.

Evidentment, sempre restarla la possibilitat que,
basant-se en la preferéncia comunitária, la má d’obra
menys qualifiieada pogués accedir ais llocs de treball
no volguts per la má d’obra deis altres Estats comuni-
taris, pero aquesta alternativa es veu relativament
poc factible, donats els pocs avantatges comparatius
que per ais treballadors d’aquí suposaria acceptar un
lloc de treball d’aquestes característiques i també,
com hem dit, peí fet que des del punt de vista empre
sarial la má d’obra comunitária s’encareix en relació

amb la procedent de tercers paTsos per l’equiparació
de drets amb els treballadors del país que els acull.

No obstant aixó, s’observa encara una penetració
de treballadors no comunitaris forga elevada l’any
1977 (65.000 davant els 45.000 italians), malgrat la
delicada situació del mercat de treball comunitari (la
taxa d’atur registrat l’any 1977 era del 5,7% per  a la
CEE (*). Cal suposar, dones, que la preferéncia en la
contractació de má d’obra comunitária és substituida
per la preferéncia de má d’obra extracomunitária,  i en
principi hi ha argumenta que ho justifiquen; en primer
lloc, el cost de la má d’obra no comunitária és inferior
al cost deis treballadors originaris de la CEE (la pro-
tecció social s’estableix forga diferentment per  a un
cas o l’altre); en segon lloc, el nivell cultural del treba
llador comunitari l’impulsará a rebutjar certes tasques
perilloses, insalubres o pesades.

En conclusió, dones, i malgrat les regulacions en
el sentit de defensar la prioritat al lloc de treball per ais
treballadors comunitaris, sembla que la discrecionali-
tat en l’aplicació de les polítiques d’immigració deis di
versos Estats membres opera en el sentit de permetre
l’accés al mercat de treball de treballadors no comuni
taris. El problema, en tot cas, és esbrinar en quina me
sura el treballador extracomunitari ocupa un lloc de
treball susceptible d’ésser ocupat per un treballador
comunitari. De tota manera, cal insistir en qué una ve-
ritable política de protecció del lloc de treball per al tre
ballador comunitari ha de passar per la concertació de
les polítiques migratóries deis Estats membres i, en
tot cas, per la Iluita contra la immigració il.legal, qües
tió aquesta que, malgrat haver estat considerada en
el programa en favor deis treballadors migrants i estu
diada per la Comissió, encara no ha estat objecte de
cap manifestació de les instáncies comunitáries.

1.3. Els efectes sobre Catalunya

L’establiment del principi de Iliure circulació de tre
balladors, sense perjudici de les mesures especiáis
que es puguin adoptar durant el període transítori pre-

(*) El mateix any, segons l’enquesta de pobladó activa de l’Oficina
Estadística de la Comunitat, era del 4,2%.
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set anys fins a l’u de gener de 1988 en el referent a les
condicions d’accés a l’ocupació dins la Comunitat i
per preparar l’aplicació del sistema SEDOC i de res
quema comunitári per al recull i difusió de les informa-
cions sobre el mercat de treball; un període de cinc
anys fins a l’u de gener de 1986 perqué els membres
de la familia del treballador tinguin accés a un lloc de
treball si no tenen tres anys de residencia (o
divuit mesos a partir de l’u de gener de 1984): i, final-
ment, un període de tres anys per a l’aplicació de de
termínate articles relatius a l’aplicació deis régims de
seguretat social ais treballadors assalariats i llurs fa-
mílies en el cas que els treballadors grecs ocupats en
els altres Estate comunitaris tinguin llur familia resi-
dentaGrécia. .

La posició comunitaria en el cas d Espanya es la
de proposar un període de transició superior ais set
anys (inicialment se’n demanen deu), seguint els cri-
teris aplicats en el cas grec fins a P'ena aplicacio del
principi de Iliure circulació de treballadors. Aqueste
criteris suposen periodes de transició mes cu rts en al
gún deis aspectes i l’atorgament de la preferencia co-
munitária des del moment de l’adhesio nomes ais fre-
balladors espanyols residente a
sició espanyola és la de la seva

tot cas amb periodes de transició itirdel’adhesióien

En segon lloc, s’hauria d’avaluar la possibilitat que
el mercat de treball a Catalunya actués conforme  a la
seva
d’obra. En principi continua essent válid l’argument
comunitári respecte ais elements causáis deis fluxos
migratoris. Evidentment, mentre no es produís una re
cuperado de l’economia catalana, no es podrien es
perar afluéncies notables de má d’obra estrangera.
En aquest sentit són prou significativos les xifres de
saldos migratoris entre Catalunya i la resta de l’Estat
en els darrers anys (vegeu el capítol VIII).

En el cas d’una recuperació económica (no previ
sible en el termini mitjá) dif ícilment es pot esperar una
afluéncia de má d’obra comunitaria provinent deis

páísos amb majors o similars nivells de renda que Ca
talunya; d’altra banda, la possibilitat que provingui
d’altres paTsos comunitaris amb diferéncies impor-
tants de renda (Grécia i Portugal) o de países amb els
que la Comunitat tingués signats acords sobre la ma-
téria (Turquía) només sembla mes factible en el cas
de Portugal a causa de la seva proximitat geográfica i
lingüística, tot i que cal teñir en compte que les reser
ves de forga de treball a Espanya continúen essent
molt importante en l’actualitat. Un altre cas és el deis
técnics i executius comunitaris contractats per empre
ses comunitáries amb activitats a Catalunya o Espa
nya que per a algunos professions podrien arribar a
ésser motiu de preocupado, encara que cal no oblidar
que aquest fet depondrá de la política de personal de
les esmentades empreses, avui ja forga presente en
l’economia catalana (vegeu l’apartat tres d’aquest ca
pítol), i de la qualitat de la preparació i experiéncia
deis técnics catalans.

D’altra banda i al marge deis efectos concrete so
bre el mercat de treball, caldria teñir en compte les
possibilitats que el reglament de 15 d’octubre de 1968
sobre la Iliure circulació de treballadors obre ais ser-
veis regionals de má d’obra respecte a la possibilitat
de compensació directa d’ofertes i demandes de tre
ball amb els servéis d’altres regions comunitáries.

També, i en previsió que el SEDOC es faci real-
ment operacional, convindria adequar-se a les nor
mes que en el seu dia regulin de manera definitiva
aquest sistema europeu de difusió de les ofertes  i de
mandes de treball per a llur compensació internacio-

Així mateix, caldria teñir en compte les activitats
del Comité técnic per a la Iliure circulació de treballa
dors referents a l'harmonització deis criteris segons
els quals els diferents Estats aprecien les situacions
de llurs mercats de treball.

Finalment, cal teñir en compte la data d’entrada en
vigéncia del principi de Iliure circulació de treballa
dors, car si bé a la primera ampliació va ésser imme-
diata, en el cas de Grécia s’adoptaren períodos de
transició, donada Tactual situado del mercat de tre
ball comunitári arran de la crisi económica oberta a fi
náis de 1973. Així, s’establí un període de transició de

tradició histórica, com a receptor net de má

nal.

derogacions temperáis molt reduits.

2. La Ilibertat d’establiment i
de prestacíó de servéis

La Ilibertat d’establiment és com ja s ha dit repeti-
una de les quatre Ilibertats básiques que de i-

neixen un mercat unificat. De fet, la Ilibertat d es ab i-
ment és un complement indispensable de les restants

i dif ícilment separable. Es tracta, en definiti-
la Iliure circulació de les mercade-

is i de reconéixer el Iliure
-físiques o jurídi-

dament.

Ilibertats, i.
va, de perllongar
ries, a la prestado de servéis i

dS?menT“?Mmaln? Hígada a la Iliure circu-

!retolMd“frdeTd^°npu^^^^^^

r;rdis,i:"

aportadó de capital a empreses o societats ja esta
blertes).
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L’element ciau que defineix la Ilibertat d’establi-
ment és el de la no discriminació a l’hora d’aplicar les
legislacions de cada Estat membre a l’establiment de

les persones -físiques o jurídiques- i especialment
de les societats en el seu territori. Ara bé, óbviament,
aixó no suposa necessáriament la uniformitat de les

diferents legislacions. En aquest sentit, caldria distin-
gir entre aplicado efectiva del principi de no discrimi
nació, i politiquea d’apropament i harmonització de
les legislacions deis Estats membres peí que fa a la Ili
bertat d’empresa.

En aquesta perspectiva, aquest procés d’homo-
geneítzació ha corregut paraMel al procés seguit per
les diferents legislacions sobre la Ilibertat de circula-
ció deis capitals, que ha facilitat la Ilibertat d’establi-
ment en condiciona més similars.

En resum, els objectius de la Ilibertat d’establi-
ment són els següents:

a) Suprimir totes les restriccions a Testabliment  i a

la prestació de servéis, de totes les persones, físi
ques o jurídiques, basades en la nacionalitat o la
residencia,

b) Coordinar les condiciona d’accés i exercici de

les activitats no salaríais, i, al mateix temps, asse-
gurar el reconeixement mutu de diplomes i certifi-
cats de formació professional.

següretat nacional, salut pública o ordre públic, es
justifiqui la restricció per ais estrangers.

c) Aquelles activitats que calgui exceptuar per de-
cisió del Consell.

Peí que fa al tercer punt esmentat, els programes
generáis, un per al Iliure establiment i l’altre per a la
Iliure prestació de servéis, són adoptats peí Consell el
18 de desembre de 1961, i publicats ell 5 de gener de
l’any següent.

En aquests programes es fixa com a termini per a
la supressió de les restriccions el primer de gener de
1970. Com és sabut, aquesta data no ha estat respec
tada, i fins i tot en aquests moments persisteix encara
un cert nombre de restriccions en determínate paísos,
tot i que en molts casos són impugnables per la via ju
dicial. La Ilibertat d’establiment i de prestació de ser-
veis queda concretada, en posteriora directivos del
Consell, de la següent manera:

a) Supressió de les restriccions al desplagament i
a Testada en qualsevol banda del territori de la Co-
munitat peí que fa a Testabliment d’activitats no
salaríais i a la prestació de servéis,

b) Reconeixement del dret de romandre en el terri
tori de qualsevol Estat membre després d’haver-hi
exercit una activitat no salarial.

c) Coordinacíó de les mesures peí que fa a les ex-
cepcions ja esmentades, tot evitant discrimina-
cions i falsificacions per la via d’ajuts i subven
cione estatals, o dificultant Taccés al crédít local,

d) Supressió de les restriccions, des del punt de
vista del control de canvis, al pagament per pres-
tacions de servéis.

a. L’endegament de la ilibertat d’establiment
i de prestació de servéis

El tractat de Roma, en els articles 52 a 66. esta-
bleix una série de disposicions que es poden resumir
de la següent manera:

1.- Supressió progressiva de les restriccions (du-
rant la primera etapa)

2.- No instauració de nous entrebancs.

En aplicació d’aquests programes i d’acord amb
els principis esmentats, el Consell establí, mitjangant
un seguit de Directivos i Recomanacions, les condi-
cions i els terminis d’aplicació, per a cada grup d’acti-
vitat no salarial, a Thora d’assolir la Ilibertat d’establi

ment i de la prestació de servéis, tot coordinant  i har-
monítzant al mateix temps les legislacions nacionals
en aquest sentit, sobretot peí que fa a Taccés a deter
minados professions a la supressió de les discrimina-
cions i a la delimitació de les excepcíons (cal no oblí-
dar que la Ilibertat d’establiment pot ésser desvirtuada
a partir de molts tipus d’entrebancs, ja siguí de carác
ter legal o de carácter polític).

Les esmentades Directivos van dirigidos al reco
neixement mutu deis diplomes, títols i certificats. Les

Directivos aprovades peí Consell es fan a proposta de
la Comíssíó, i necessiten en aquests moments de la
majoria qualíficada, excepte en certs casos en els

quals cal la unanimitat. Aquests casos reconeguts peí
mateix Tractat de Roma són els següents:

3.- Establiment d’uns programes generáis, distin-
gint cada categoría d’activitat, fixant les condi-
cions í les etapes per assolir la Ilibertat d’establi
ment i de prestació de servéis.

4.- Facilitat d’accés a les activitats corresponents
a partir del reconeixement mutu de títols, diplomes
i certificats.

5.- Fixació d’excepcions:

a) Aquelles activitats en qué participí Tautoritat pú
blica en el seu exercici.

b) Aquelles activitats en les quals, per raons de
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malgrateis avengosque hem enumerat, hatingut uns
afectes relativament minsos en el si deis paísos co-
munitaris. De fet, els condicionaments no legáis exis-
tents (des de la llengua, els costums, la tradició, fins a
la inércia) han suposat un entrebanc molt més fort al
lliure establlment que no els mateixos entrebancs le-

En qualsevol cas, els organismes comunitaris han
actuat amb torga prudencia davant aquest
bé s’nan fet progressos en determinats ° ® '
tuació (com per exemple, el relacionat arnb la Sanrtat i

la Salut Pública), no s’han complert els PJ®.
vistos ni tampoc l’abast de la liberalitzacio. Daltra
banda, no sembla que a nivell real
anar més rápidament (encara que sí. a nivel 'egaO»
menys peí que fa a la prestado de servéis. La llibertat
d’estabíiment de les societats está molt

Ilibertat de circulació deis capitals i a
ció legal deis diferents sistemes financers, i, per tant,
cd Ter referencia ais apartats que segueixei^ Els
efectes sobre Catalunya cal, dones, emmarcar-los en
aauest sentit i la legislació comunitaria deixa prou ga-
Zies “salvaguardes per poder assumir aguates
noves condicions, sense que provoquin greus altera
clonspelquefaaractualsituaoiódelsiTOStiesprrtes-
sionals i de les mateixes 'Lr|^S|is

la

qué es fací Tadaptadó al mercal comu deis capitals
amb la prudéncia necessária.

a) Aquellos matéries que, almenys en un Estat
membre, impliquen disposicions legislativos,

b) Aquellos mesures que afectin la protecció de
l’estalvi, principalment peí que fa a la distribució
del crédit i a la professió bancária.

c) Aquellos condicions d’exercici de les profes-
sions médiques, paramédiques i farmacéytiques.
Peí que fa a aqüestes, la llberació progressiva de
les restriccions queda subordinada a la coordina
do de llurs condicions d’exercici ais diferents Es-
tats membres.

Els principáis avengos en aquesta perspectiva
han estat els següents:

1.— Els relatius a la Sanitat I a la Salut Pública:
metges, infermers, llevadores, veterinaris, dentis
tas i farmacéutics.

2.- Industries extractivos; aigua, gas i electricitat.

3.— Comerg a l’engrós i al detall; mitjanceria co
mercial.

4.— Assegurances i reassegurances.

5.- Restaurants, hoteis, bars, campings, etc.

6.- Industries alimentáries i de begudes.

7.- Afers immobiliaris.

8.- Cinema.

9.- Agricultura.

10.-Advócate.

11 .— Transporte de mercaderles i de passatgers.

12.- Esport professional (cal esmentar, aquí, el
fútbol).

També s’estan efectuant treballs per garantir la Ili
bertat d’establiment i de prestació de servéis en els
campe que s’esmenten a continuació:

1.- Arquitectos i enginyers.

2.- Premsa.

3 — Activitats financeres, económiques i compta-
bles.

Monetaria i Ilibertat de circulació3. Unió
de capitals

Unió Económica i Unió Monetória

ca suposa '^®®®®®^í^l7aueaixó comporta peí que fa

X,irrt"^crirntde.esme«^en^^
servéis com ̂®'® és requisit sufi-

■  'LTiSr d’Unió Económica. Cal, també,
cient per poder parlar o económiques aplica-
rharmonitzaciódelespolítiq j unificat. En

des dins l'émb» PJ^rráirac! l■ha^mo-
aquest sentit, i des ¿'un pro-
nització sementada consti hauriad’anaracom-
cés ̂ ’'"*?9''®®‘^Serawé°grau de centralització de les
panyat d un ia configuració con-

“,drd“unrplrsp^a administrativa, aixó
pugui prendre.

D’altra banda, cal teñir eri
reais d’assolir la viabilitat. a llarg term.ni

3.1

res

eomptelespossibilitats
ini, d’una unHi-

b. Valoració

La Ilibertat d’establiment i de prestació de servéis,
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cació deis mercats, si no s’adopten les mesures ne-
cessáries per corregir les distorsions que, sens dubte,
el funcionament d’un mercat més ampli ha de com
portar sobre les relacions económiques i soeials pree-
xistents. En un procés d’integració voluntária en el
qual els subjectes són Estats sobirans amb unaconfi-
guració política democrática -com és el cas de la
CEE-, les conseqüéncies de la unificació del mercat
sobre les diferents zones i els diferents sectors se
dáis no poden obviar-se de cap manera. En cas cen
tran, les tensions entre el manteniment de les sobira-
nies nacionals, per un cantó, i la supranacionalitat de
les institucions comunitáries, per un altre, es trenca-
rien en favor d’aquelles, ja que difícilment cap Estat
estarla disposat a prosseguir en el procés d’integració
si aixó li suposés ragreujament deis seus desequili-
bris o la constant tranferéncia de recursos d’una zona
cap a una altra. De fet, aquesta situació, óbviament
possible en la realitat, comportarla un cert nivell de
dominació política I de marginació d’interessos de na-
turalesa regional o sectorial que, si bé existeix, no pot
assolir uns graus d’expressió i de viruléncia massa in
tensos si no es vol fer trontollar l’edificació comuni-
tária.

productius i, sobretot, deis capitals, es pot veure com
el nivell real d’unificació del mercat europeo pateix
forga deficiéncies, ja que persisteixen encara Con
trols sobre el moviment deis capitals, sobre els can-
vis, i no s’han portat a terme esforgos realment efica-
gos d’harmonització deis sistemes financers i deis
métodes d’articulació de les polítiques monétaries.
Per a aixó, caldrá teñir present la necessitat d’homo-
geneítzar (no uniformitzar) les diferents situacions es-
tatals abans de procedir a l'eliminació deis entre-
bancs i acoblar els fets diferenciáis des del punt de
vista estructural, si volen evitar-se agreujaments deis
desequilibris interestatals i interregionals.

En aquest context, s’estudiaran l’harmonització
del sistema fiscal i del sistema financer i creditici, els
esforgos dirigits a homogeneítzar i liberalitzar el con
trol de canvis de divises o la vigiláncia i autorització de
les inversions, etc.

Aqüestes diferents análisis, realitzades en diver
sos llocs d’aquest treball, poden donar una visió més
o menys general del grau d’assoliment d’un mercat
que hom pugui denominar efectivament comú. Pero
ens queda l’aspecte més significatiu a l’hora d’identifi-
car l’existéncia d’un sol mercat: la moneda que hom
utilitza per ais intercanvis de tot tipus.

Óbviament, un mercat comú necessita d’una mo
neda comuna que sigui acceptada per tothom dins i
fora del seu propi ámbit. Si perduressin diferents mo
nedes, la relació entre les quals fos donada per la
seva oferta i demanda mútues. Túnica manera d’evi-
tar que provoquin efectes de distorsió sobre els inter-
canvis seria garantint, en cada moment, Tequilibri en
tre les quantitats ofertes i demanades en una determi

nada situació d’equilibri. Pero aquesta situació impli
ca necessáriament que els tipus de canvi entre les di
ferents unitats monetáries estiguin perfectament lli- *
gats entre si, és a dir, siguin auténticament fixes, la
qual cosa suposa a la práctica, una moneda comuna
llevat que s’adoptin mesures de control deis canvis).

L’existéncia d’aquesta moneda comuna (definida
en sentit ampli) constitueix un requisit indispensable
per poder pensar en la unificació real del mercat. És
prou conegut que és inviable, a llarg termini, una unió
duanera real en un context de constant variació deis
tipus de canvi que provoca divergéncies competitivos
entre les mercaderies d’un o altre país, al marge deis
seus costos comparatius. I aquest és, precisament,
Torigen deis muntants compensatoris monetaris que
van estar a punt de fer trontollar la creació del Sistema
Monetari Europeu, com es veurá més endavant. Tam
bé Texisténcia d’una moneda comuna és basica per
poder garantir una veritable liiure circulació deis capi
tals provocada peis mecanismos competitius i de
mercat, i no distorsionada per elementa purament es-
peculatius derivats deis guanys en els canvis.

Ara bé, cal teñir en compte encara un altre ele-
ment. Com ja hem vist, si bé Tadopció d’una moneda
única pot permetre la seguretat en les transaccions

En aquest context, Testabilitat d’un mercat pro-
gressivament unificat a llarg termini sois será possible
si les diferents estructures económiques preexistente
s’acoblen de forma adient en un tot integrat i les políti
ques que hom apliqui tenen un grau eievat d’homoge-
neítzació. És a dir, la consecució del Mercat Comú
haurá d’anar paral.lela ais esforgos d’unificació eco
nómica, i, per tant, d’acoblament estructural i d’har
monització política.

I aqüestes consideracions són encara més certes
en moments com el present caracteritzat per Testan-
cament de la producció i del creixement deis nivells de
renda real. És evident que en un marc de creixement
económic generalitzat resulten més tolerables, en ha-
ver-hi més capacitat d’absorció, els possibles efectes
perniciosos provocats per un procés d’integració eco
nómica. I de'fet, históricament, aixó ha succeít en el
período en el qual s’ha pogut assolir la unió duanera
en el si de la Comunitat, que si bé ha provocat ten
sions han pogut alleugerir-se sense un cost excessiu.

Peró, óbviament, les relacions económiques entre
mercats diferenciats no es limiten ais efectes deis in
tercanvis comerciáis o de servéis. La contínuítat del
procés d’unificació europea necessita també Telimi-
nació de tots els entrebancs Imposats a la liiure inter-
penetració económica, deixant ais mecanismos del
mercat el paper d’assignació deis recursos i, per tant,
la seva propia configuració. Peró, ara més que mai,
en una situació de depressió, aquest funcionament
del mercat ha d’anar acompanyat de Tharmonització
de les polítiques económiques, si no es vol malmetre
alió ja aconseguit.

Quan s’observa Testat actual i els objectius comu-
nitaris peí que fa a la llibertat de circulació deis factors
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litat a llarg termini, la seva adopció. I és obvi que dif í-
cilment es plantejará la seva urgencia mentre no
s’hagi assolit, per exemple, la unió duanera més o
menys completa i generalitzada. Quan la CEE consi
dera arrelada la unió duanera es plantejá, dones, la
conveniencia d’eliminar els efectes de distorsió que
poden ésser provocats per la inestabilitat monetária i
la divergencia entre les diferents situacions canviá- ●
ries.

ID’altra banda, la Unió Monetária té uns efectes
clars de cara a  . ... .l’exterior de la Comunitat: permet una

política comercial comuna en el si de les Institucions
monetáries i comerciáis, internacionals, i pot arribar a
configurar una altra alternativa al dólar, corregint
l’asimetria del sistema monetari internacional, i asse-
gurant, al mateix temps, una zona d’estabilitat mone
taria que, sens dubte, pot contribuir a alleugerir la crisi
. monetária derivada de la ruptura del sistema creat en
la conferéncia de Bretton Woods.

Els elements que defineixen una Unió Monetaria
que comporti, dones, l’estabilitat entre les diferents
monedes comunitáries són básicament dos.

, aixi.

comerciáis o la Ilibertat de desplagament deis capitals
productius, no assegura per si sola la creació o la per-
sisténcia d’un mercat comú, encara que sigui condició

indispensable.
Aixó és així, perqué la construcció de la Unió Mo

netária fa necessari que es substitueixi, d’alguna ma
nera, el paper equilibrador que juguen els moviments
del tipus de canvi, els quals reflecteixen normalment
les condicions internes de cada economia en un mo-
ment donat. I, o bé s’acoblen i homogeneítzen les es
tructures económiques de manera que les condicions
s’unifiquin, i per a aixó caldrá coordinar i harmonitzar
les polítiques económiques a nivell comunitari, o, d’al-
tra banda, caldrá articular els mecanismes compen-
satoris adients que permetin la coexistencia de condi
cions internes diferenciades i conseqüentment de
polítiques económiques individualitzades per a cada
país, amb la fixació permanent i absoluta deis tipus de
canvi.

Si el camí que se segueix és el primer, la unió mo
netária ha de comportar necessáriament la unificació
económica i per tant la unificació del mercat. Si l’opció
que es pren és la segona, la Unió Monetária és un ins-
trument válid per a l’estabilitat de la unió duanera i
també per esperonar el procés d’integració, pero pot
coexistir paral.lelament amb Controls deis canvis,
amb restriccions a la Iliure circulació deis capitals o
amb polítiques i estructures económiques intensa-
ment diferenciados. Com se sap, el camí seguit per la
Comunitat Económica Europea ha estat més proper
al segon que no pas al primer, en el convenciment que
era la via més realista per avangar, de debo, en el pro
cés d’integració.

Aixó ens permet diferenciar, dones, la problemáti
ca de la unió económica europea en tres grans blocs.
El primer será constituít per l’análisi del Sistema Mo
netari Europeu i tot el procés d’Unió Monetária. El se
gon per l’estudi del grau de Ilibertat de circulació deis
capitals i el control deis canvis. Finalment, el tercer
tractará de l'homogeneítzació de l’acció estatal en la
perspectiva de la configuració d’una política económi
ca comunitária. I aquí s’analitzará l’esforg d’homoge-
neítzació a nivell monetari, financer i creditici, mentre
que el grau d’equiparació assolit a nivell de sistemes
(fiscals será objecte d’estudi més endavant, en el capi
tel nové.

a) La convertibilitat H.limitada, la qual cosa suposa
la necessitat d’un veritable Mercat Comu deis ca
pitals.

b) La convertibilitat a uns tipus de canvi ®ntre
totes les monedes, eliminant. fins i tot els marges
de fluctuació, encara que estiguin limitáis.

No cal insistir en qué aixó suposa üa ''“f ®
assolit un grau suficient de P®'5“ ' ,3
les diferents economies comunitáries, ni ta P

les polítiques monetáries aplicades) ^®
mecanismes eficients de solidaritat P
continuitat de les convertibilitats il.limitades  1 a t p^
de canvi fixos, ajudant |●Estat que e|*'9P'
tats en la seva balanga de «situació con-
donat. És dar que el manteniment d una situació n
creta d’aquests tipus, a llarg termmi, .
cant greus problemes, i si es vol ®
integració, haurá d’implicar el plantej . .
cesLtd’avangaren la lineada
veritable unificació del mercat, amb'® .
bertat de circulació de tots els factors pr ●

En qualsevol cas, la Unió ^ valorar,
xa, comporta una série d’efectes, que ^
En primer lloc, suposa una elirninacio deis riscs jje
canvi i l’especulació entre les moneda co-
ropees, així com la major estabilit^ de comote
muña enfront de l’exterior. Cal també ® n-escala
els avantatges deriváis de les
tan peí que fa a la necessitat mano q
tal de reserves com per les produides «resents
nancer i bancari. De tota manera, ca P
les dificultáis de la unificació f^oneianaen
d’escassa integració política, com es

ne-

3.2. La Unió Monetária i ei Sistema
Monetari Europeu

Com hem vist, la unificació monetária és una con
dició necessária (encara que no suficient) per assolir
l’objectiu final de la Comunitat Económica Europea: la
Unió Económica

En principi, la necessitat de la Unió Monetária
apareix en aquells moments en els quals el grau d’iri-
tegració ja aconseguit aconsella, perqué tingui estabi-
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CEE. Així hi ha i h¡ haurá reticéncies derivadas de la
pérdua d’autonomia de les polítiques monetáries es-
tatals, deis efectes de distorsió sobre els desequilibris
regionals, deis possibles increments de les taxes d’in-
flació degudes a la progressiva equiparació deis sala-
ris monetaris amb els efectes sobre l'atur que aixó pot
comportar, etc.

Malgrat tot, la Unió Monetária Europea s’ha posat
en marxa i representa l’esforg més seriós que la Co-
munitat ha fet, a partir de la crisi económica del 1973,
per avangar significativament en el seu procés d’inte-
gració, salvant en la mesura que ha estat possible les
dificultats tant polítiques com económiques.

ció entre les cotitzacions creuades de les mone
des auropees, amb l’objectiu de, un cop estabilit-
zades les paritats mútues, arribar a una moneda
única, la creació i la gestió de la qual (el control de
la seva oferta) fossin també centralitzades.

b) Necessitat d’harmonització progressiva de les
diferents polítiques económiques, fins a arribar a
una centralització efectiva de les decisions.

c) Avangar cap a la instauració d’una única balan-
ga de pagamente, amb la centralització de la ges
tió del nivell de reserves exteriors i de la posició
comunitária en el si del sistema monetari interna
cional.

a. Precedents immediats

El cam í cap a la Unió Monetária ha estat pie de di
ficultats i de canvis de marc exterior. La crisi del siste
ma monetari internacional a partir deis anys seixanta
ha condicionat en gran mesura els intents dirigits a
aconseguir graus creixents d’integració monetária.

Els primers passos en aquesta via s’encetaren
l’any 1964, en el qual es decideix un cert nivell de con-
vertibilitat en el context de l’objectiu de la Iliure circula-
ció deis capitals, que coexistirá amb el compromís,
d’una banda, d’ajut mutu en cas de pertorbacions sig
nificativas, i d’altra banda, de concertar en determi-

i^ts aspectes les diferents polítiques económiques.
Obviament, aqüestes mesures, que no representa-
ven própiament una renúncia a cap competéncia es
tatal, sinó que únicament institucionalitzaven
ánim de consulta, coordinació i col.laboració, resten
sense virtualitat en el moment en qué s’expressa amb
més viruléncia la crisi monetária internacional, és a
dir, a partir de fináis de l’any 1968. A partir d’aquesta
data, es produeixen les modificacions en les paritats,
primer i a la baixa, del franc, i després i a Taiga, del
niarc. Aquests esdeveniments porten a plantejar en el
si de la Comunitat, una nova estratégia que es con
cretará en la resolució del 22 de margdel 1971. Així, al
voltant de la cimera de THaia (desembre de 1969) es
porten a terme una série d’iniciatives, tant de la Co-
missió (el memorándum del 12 de febrer de 1969, dit
“Pía Barre”, i el memorándum del 4 de marg de 1970),
com del Consell que institueix un Comité presidit per
P. Werner, primer ministre de Luxemburg, el qual rea-
litzá un “Informe al Consell i a la Comissió, relatiu a la
realitzacíó per etapes de la Unió Económica i Mone
tária a la Comunitat”. Aquest Informe, del 8 d’octubre
de 1970, més conegut per “Rapport Werner", anallt-
za, en primer lloc, el punt de partida i el punt d’arrlba-
da, per estudiar després els principis de la realització
per etap>es del camí esmentat.

Així, TInforme Werner assenyalava els següents
objectius a portar a terme en un máxim de deu anys:

a) Reducció progressiva deis marges de fluotua-

un

Malgrat la seva aprovació per la Comunitat, el
“Rapport Werner” fou considerat, des d’un bon co-
mengament, com poc realista, en subestimar les re-
sisténcies deis Estats membres a perdre autonomía
de decisió. A més, els esdeveniments monetaris inter-
nacionals encara afegiren més dificultats al seu com-
pliment efectiu. Ara, més de deu anys després, els
fets han confirmat aquella impressió inicial, tot  i que
s’han aconseguit auténtics avangos en la línea preco-
nitzada en Tesmentat Informe.

En qualsevol cas, el “Rapport Werner” inspiré la
resolució del 22 de marg de 1971, que fixá, en una pri
mera etapa, la reducció deis marges de fluctuació  i la
creació del Fons Europeu de Cooperació Monetária.

Peí que fa a la reducció deis marges de fluctuació,
hagué de retardar-se, en coincidir el seu inici previst
amb la primera gran crisi del dólar, a mitjan 1971. De
tota manera, poc temps després, es decideix que a
partir del segon semestre de 1972 la fluctuació mútua
entre dues monedes comunitáries no podria sobre-
passar el 2,25%. A més, cal pensar en els límits de +
2,25% establerts al voltant de la paritat oficial, peí
Fons Monetari Internacional, en aquells moments.
Aquest comportament de les monedes europees,
més conegut per “serp monetária”, que es digué
que era comparable al moviment d’una serp dins d’un
tub, estigué acompanyat de diverses vicissituds i mai
no aconseguí integrar-ne la totalitat, amb entrades i
sortides, i també incorporacions de monedes extraco-
munitáries. En qualsevol cas, introduí, malgrat tot, un
cert grau de disciplina monetária comuna que féu
després més assolible Tauténtica unificació monetá-
na.

La resolució esmentada recull també la necessitat
de crear un Fons Europeu de Cooperació Monetária,
els objectius immediats del qual foren, d’una banda,
assegurar la coordinació necessária per al funciona-
ment correcta de la “serp” i de les relacions entre els
bañes centráis, i, d’altra banda, articular els mecanis-
mes d’ajut monqfari a molt curt i a curt terminis neces-
saris per poder mantenir mínimament estables les
paritats, compensant, d’alguna manera, els desequili-
bris relatius de les balances de pagamente.
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a terme en el moment previst inicialment (meitat de
1981). Aquesta segona etapa es caracteritzaria per:

Aquests sistemes d’ajut demostraren, simultánia-
rnent, la seva necessitat i utilitzat, i la seva insuficien

cia per enfrontar-se ais creixents desequilibris deri-
vats de la crisi monetária, primer, i la crisi energética,

després. Així, a primers de 1975, un Reglament del
Consell articula un sistema de préstecs i empréstits
comunitaris dirigits a corregir els desequilibris de les
balances de pagamente, provócate per l’increment
deis preus deis productes petrolers. Els préstecs es
concedeixen en un termini no inferior a cinc anys, i els

recursos poden ésser obtinguts per la Comunitat, ja
sigui de paTsos tercers, d’institucions financeres o
deis mercats monetaria internacionals, mentre que

sois poden ésser préstate ais Bañes centráis deis
paTsos en dificultats. La quantitat fou limitada inicial
ment a tres mil milions de dolare.

- La consolidado de les disposicions i procedl-
ments de la primera fase en un sistema definitiu.

- Un auténtic Fons Monetari Europeu que centra-
litzi les operacions monetáries i es convertelxi en
fons de reserva, substituint Tactual FECOM (Fons
Europeu de Cooperado Monetária). Aixó implica-
ria, al mateix tempe, la utilització plena de la mo
neda europea, com a actiu de reserva i instrument
de liquidado o de pagament.

b. Sistema Monetari Europeu:
situació a ia primera etapa

La base del Sistema Monetari Europeu és TECU
.(European Curreney Unit). L’ECU és una unitat mone
tária composta per quantitats especifiques de cadas-
cuna de les monedes deis Estats membres. Les

quantitats són fixes i varen ésser establertes per pri
mera vegada en estructurar TUCE (Unité de Compte
Européenne) a Tabril de 1975, i són les següents:

L’evolució de la situació internacional i Tatzucac

el qual es trobava el procés d’integració europea,
porten a fináis de 1977, Taleshores President de la
Comissió, Roy Jenkins, a rellangar la idea de la unifi-
cació monetária. El moment no sembla, políticament,

massa oportú, ja que les crisis económiques impli
quen, normalment, un retrocés en els projectes comu
nitaris en primar les pol ítiques estrictament nacionals.
Malgrat aixó, la proposta s’acceptá i a la cimera de
Bremen es decideix la institució per a primers de Tany
1979 d’un Sistema Monetari Europeu (SME).

en

Marcalemany
Franc francés
Lliura esterlina
Lira italiana

0,828
1,15
0,0885

109,0
0,286

Franc belga-luxemburgués 3,80 (3,66 + 0,14)
Corona danesa

Florí holandés

0,217

Els motius de Tacceptació, i conseqüentment, de

Timpuis del SME són diversos, i no constitueixen, úni-
cament, un intent de revitalitzar la moribunda "serp
monetária”.

En primer lloc, representa un esforg per compen
sar millor les cárregues deis ajustos.

Després, cal considerar els avantatges que per a
un millor funcionament monetari internacional repre
senta la creació d’una zona important d’estabilitat mo

netária, amb la perspectiva de trencar Tasimetria d’un
sistema basat exclusivament en el dólar, coordinant

enfront d’aquesta moneda la política de tipus de can-
vis comunitaris, un cop demostrada la incapacitat del
sistema de flotació per superar, de debo, els desequi
libris internacionals.

0,00759Lliura irlandesa

Peí que fa a la ponderació de cada una de les mo
nedes dins de la “cistella”, queda en fundó de les ya-
riacions que experimentin els seus tipus de canvis, i
les modificacions son mútuament acceptades i realit-

zades de manera que no modifiquin el valor extern de
TECU.

La primera modificació fou establerta sis mesos
després de la constitució del SME. Després poden
produir-se modificacions cada cinc anys o bé quan
una moneda variT més del 25%.

La ponderació relativa per a cada moneda inte-
grant del sistema és la següent:

Marcalemany
Franc francés
Lliura esterlina
Lira italiana
Florí holandés

Franc belga-luxemburgués
Corona danesa
Lliura irlandesa

Ponderant els pesos anterlors per les quantitats fi-
funció d’una de les monedes comunitaries, po-

33%
20%
13%

9,5%
10,6%
9.6%
3,1%
1,2%

xes en

Finalment, no es poden oblidar uns interesaos po
lítica i económics molt concreta que s’afegeixen ais

argumenta favorables a la creació del SME, com, per

exemple, Tintent alemany de trobar una sortida ais
seus problemes, diferent de la constant reevaluació
de la seva moneda, o el desig francés d’eliminar els

muntants compensatoria monetaria (MCM) deis inter-

canvis agrícoles, tema del qual parlarem més enda-
vant.

En qualsevol cas, i superats alguna problemes, fi-
nalment el 13 de marg de 1979 queda definitivament
institucionalitzat el Sistema Monetari Europeu, que en

principi hauria d’ésser desenvolupat en dues etapes,

encara que, degut a les creixents dificultats i a la crisi
actual de la Comunitat, la segona no ha pogut dur-se
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dem obtenir d valor oficial de l’ECU expressat en l’es-
mentada moneda. Aleshores podem definir el “tipus
eix" de cada moneda com la quantitat d’aquesta que
correspon al valor oficial de l’ECU.

Amb aquest sistema, l’ECU cosntitueix un indica
dor forga estable que permet:

a) Fer el paper de numeran, per a la fixació deis ti
pus eix, substituint així el paper anterior del dólar o
de l’or, amb un comportament més fluctuant.

b) Exercir de base per a ‘Tindicador de divergén-
cia”, que es comentará més endavant.

c) Fer de mitjá de liquidació o de pagament entre
les autoritats monetáries comunitáries.

d) Constituir el punt de referéncia de les opera-
cions derivadas de les intervencions en els mer-
cats monetaris i crediticis, repartint així els riscos
deis canvis a l’hora deis vencimentsde les esmen-
tades operacions.

Els mecanismes que permeten la continuítat del
Sistema i l’estabilitat exterior de l’ECU són diversos.

El més important és el mecanisme que hom deno
mina “mecanisme de canvi i inten/enció”. Aquest me
canisme actúa quan una de les monedes sobrepassa
el límit bilateral prefixat respecte d’una altra. Aquest lí-
mit bilateral es determina a base de creuar els seus ti
pus eix, aplicant un marge de fluctuació del 2,25%,
(excepte la lira que és del 6%, i la Iliura esterlina que
resta al marge del Sistema, tot i formant part del cálcul
de TUCE, la qual cosa permet fer el cálcul del seu ti
pus eix fictici). Si dues monedes es troben en els seus
dos límits bilaterals respectius (i, per tant, oposats), la
intervenció deis bañes centráis deis dos pa'isos
responents és immediata i amb un carácter il.límitat
fins a aconseguir restablir Tequilibri dins deis marges
de fluctuació normáis. Així el bañe del país amb mo
neda débil vendrá moneda del país que la té forta, i el
bañe d’aquest comprará, en canvi, moneda débil.

Ara bé, no cal arribar ais marges oposats de fluc
tuació per haver d’intervenir. A part de les interven-
cion$ voluntáries que es puguin fer en determínate
moments, per raons concretes, s’establí un mecanis
me que es posa en funcionament quan ho assenyala
‘Tindicador de divergéncia”.

L indicador de divergéncia permet reconéixer la

mon^a causant de la necessitat de la intervenció i
possibilita, dones, que sigui el país responsable el
que carregui amb l’obligació d'equíparar els canvis.

L’indicador de divergéncia mesura el grau de va-
riaeió d’una moneda determinada, en relació ai má-
xim de variació que li és permés. Ara bé, cal aclarir
quejiquest máxim de variació no és del + 2,25% (o
del + 6% per a la lira) respecte de la taxa eix pivot de
l’ECU (expressada en la moneda en qüestió). Aixó és

cor-

així degut que en la determinació de l’esmentada taxa
pivot hi pren part la moneda de la qual es tracta, de
manera que aquesta fluctúa respecte de les altres,
peró no, lógicament, respecte de si mateixa.

En conseqüéncia, la diferéncia máxima de diver
géncia será més baixa respecte + 2,25% com més
elevada sigui la ponderació que pertoqui a la moneda
dins de la “cistella”. Una manera senzilla de calcular
la diferéncia máxima de divergéncia respecte del ti
pus eix és multiplicant 2,25% peí pes de les restants
monedes de l’ECU, (per exemple, si el pes del marc
és del 33%, la seva divergéncia máxima será de
1,51 %). Un cop establertes aqüestes quantitats per a
cadascuna de les monedes, podem definir uns “Indi-
cadors de divergéncia” que són donats peí quocient
entre la variació percentual del tipus de canvi d’una de
les monedes respecte de l’ECU i les quantitats máxi
mes de divergéncia abans esmentades. Així, s’obte-
nen uns parámetres en termes absoluts que poden
anar de zero a cent (es a dir, de cap divergéncia  a la
divergéncia máxima) A partir d’aquests Indicadora,
s'estableix l’obligatorietat d’intervenir (per part del
Bañe Central del país responsable de la divergéncia)
quan Tindicador sobrepassa T 75. (Cal esmentar una
série de correccions degudes al marge de fluctuació,
més ampli, de la lira, o degudes a la no integració de la
Iliura esterlina en el sistema, en les quals no entrarem,
peró que permeten el bon funcionament deis siste
ma).

La intervenció, un cop sobrepassat el marge de di
vergéncia de Tindicador, pot ésser donada per les se-
güents mesures:

a) Intervenció més o menys diversificada en els
mercats de canvis.

b) Mesures de política monetária interna.

c) Modificació deis tipus eix.

d) Altres mesures.

Així, podem definir dos tipus d’intervenció:

1) Sobrepassament deis marges bilaterals de fluc
tuació (manteniment de la “serp”)

2) Sobrepassament deis marges de divergéncia
previstos respecte del valor eix de TECU.

Ara bé, aquest mecanisme d’intervenció immedia
ta pot no ésser suficient per corregir de manera míni-
mament duradera els desequilibris en els canvis. Per
aixó el Sistema Monetari Europeu estableix uns altres
mecanismes de crédits per facilitar els pagaments de-
rivats de les intervencions en els mercats de canvis i

per finangar els déficits de les balances de paga
ments, en la mesura possible. Aquests crédits i ajuts
poden ésser, dones, de quatre tipus:
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Pero, al marge deis problemes que han sorgit i
que sorgiran derivats de l’evolució monetária interna
cional, un deis temes més importants a I hora d ava
luar correctáment la viabilitat del SME és el deis
muntants compensatoris monetaris (MCM) per ais
tercanvis de productes agrícoles.

El tema agrícola a la CEE ha estat sempre un greu
entrebanc en el procés d’integració. Els objectius del
que hom anomena “Europa verda” són els d aconse
guir la igualtat de preus dins de la Comunitat, tot millo-
rant les rendes agrades i la productivitat. Per a aixo,
s’articula una política agraria comuna amb la fixacio
de preus unitaris expressats en UCEs. En el seu mo-
ment, i per compensar les diferéncies entre els tipus
de canvi aplicats al comerg deis productes agraris i els
tipus de canvis del mercat de cotització de divises,
s’establiren uns mecanismes denominats “Muritants
Compensatoris Monetaris”, que reprepnten subven-
cions des deis países amb moneda débil cap ais pai-

amb moneda torta, ja que aquests argumenten
canvi verd o

in-

sos
que els intercanvis agrícoles al tipus de

a) Els crédíts a molt curt termini, sense limitació
quantitativa i efectúate basant-se en la compra-
venda de monedes comunitáries contra débits o
crédits oberts en comptes en ECUs Iliurades en el
FECOM.

El tipus d’interés és la mitjana ponderada deis
tipus de descompte. Cal dir que la creado d’ECUs
peí FECOM es féu a base d’aportacions d’or i do
lare de les banquee centráis participante fins 20%
de les seves respectives reserves. Així foren
creats en contrapartida vint-i-tres milions d’ECUs,
que s’utilitzen per ais crédits a molt curt termini.

b) El suport monetari a curt termini, en fundó
de les quotes respectives, a tres mesos, prorroga-
bles en dues ocasione peí mateix període tempo
ral. S’utilitzen per finangar déficits temperáis de
les balances de pagamente deguts a dificúltate ac
cidentáis o conjunturals.

c) L’ajut financer a termini mitjá. Són préstecs
destínate a posar remei a les dificúltate greus i per-
sistents de les balances de pagamente. Es conce-
deixen entre dos i cinc anys, i cal comprometre’s a
prendre mesures adients de política económica,

d) Els préstecs complementaris. Són concedits
per la Banca Europea d’Inversions (BEI) o oel
“Nou InstrumentComunitari”. Laquantiapotésser
de dos-cents milions anuals d’UCEs, per a cinc
anys, i amb un tipus subvencionat del 3%, via
pressupost comunitari. El seu objectiu és el de fa
cilitar, via inversions en infrastructura, l’apropa-
ment entre les economies deis diferente Estate
membres.

“agrícola” els perjudiquen respecte a la cotitzacio real
de la moneda en els mercats de divises.

Aquest meoanisme ha afavorit en gran mesura
países com Alemanya, Bélgica, Países Baixos i, f ns
a cert puní, el Regne Unit (aquest ha p?*®* ®
ments per justificar la ne integracie al SME) i
dicat Franqa, Itália e Irlanda. Ja és ®
la pretensió francesa d’eliminar-le feu I element q
quasi provocó la fallida de la constitucio e
va retardar-se fins que s’arribá a una so .

promís peí que fa al desmantellament ,
resmeníat mecanisme compensaton. En qf
cas, el tema no está definitivament solucio . P
siblement, comportará noves tensions.

També pot provocar tensions '’augmen «n el
rencial de les taxes d’inflació deis , |g_
membres. Aquest tema, __„nAm¡ca
cions entre una unió monetária I á
ja ha estat comentat, pero cal no oblidar- q
font important de problemes en el futur.

c. Els problemes del Sistema
Monetari Europeu

El Sistema Monetari Europeu, que constitueix un
pas importantíssim en la perspectiva de la Unió
Monetaria no és, ni molt menys, una institució consoli
dada.

d. Significació

Els efectes sobre l’economia cíj^óoíu
gradó de la pesseta en el Sistema , x ̂
són dif íciis de determinar amb certesa des del punt d
vista quantitatiu. Óbviament, l’entrada de a
espanyola dins el SME suposará una >'ed^® . .
seves fluctuacions, derivada de la fixacio de P
l’asseriyalament deis marges de d'vergenci
ponente. Aixó Implica una pérdua ¡f^iportant d amono^
mia per a les autoritats monetáries espanyo , J
desapareix un instrument significatiu de P°
nómica, com és l’actuació sobre el tipus de ’
equilibrar, d’una banda, la balanga de
d’altra, exercir un cert control deis efectes sobre a

En primer lloc, cal esmentar la gran interrelació
respecte a la política nord-americana peí que fa al
dólar. I aquí no sois s’ha de teñir en compte la possibi-
litat que la pressió del dólar sobre el marc sigui una
pressió revaluatória d’aquest, com ha estat hlstórica-
ment, sinó que les dificultats per mantenir l’estabilitat
del SME poden sorgir del fet contrari. És tan perjudi
cial una debilitat congénita del dólar com una fortesa
excessiva d’aquest. En aquest context, dones, sem
bla inevitable una cooperació monetária efectiva en
tre la Comunitat i els Estats Units. En qualsevol cas,
no es tracta de substituir un sistema monetari ihterna-
eional asimétricament basat en el dólar per un altre,
asimétricament basat en l’ECU, que a mitjá o llarg ter
mini patiria deis mateixos detectes.
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quantitat de diner, derivats del comportament del sec
tor exterior.

Així, reconomia s’haurá d’adaptar a una nova si-
tuació definida per la impossibilitat (fora de casos ex-
trems) de fomentar les exportacions (o encarir les im-
portacions) via modificació de la paritat internacional
de la pesseta. Aquest fet pot ésser positiu des del punt
de vista de la seguretat canviária en les transaccions
comerciáis, tant intracomunitáries com extracomuni-

táries, i una reducció significativa deis moviments es-
peculatius de divises, així com altres avantatges que,
des d’una perspectiva general, s’han comentat. Ara
bé, és també cert que haurá d’implicar una serie de re
formes i racionalitzacions, de carácter estructural, a

realitzar per les autoritats económiques espanyoles,
si es volen evitar dos problemas importants. Primer, la

persisténcia de greus desequilibris de la balanga cor-
rent que abans podien ésser corregits via modificació
del tipus de canvi. Segon, exhaurir la capacitat expor
tadora de les empreses, molt important, en aquesta
moments de superado de la debilitat de la demanda
interna. En conseqüéncia, caldrá afrontar les neces-

sáries reestructuracions que incrementin la competiti-
vitat internacional deis productes catalana (i espan-
yols), i, d’altra banda, aixó també obligará a unes poli-
tiques de balanga de capitals que serán condiciona-
des per la situado en qué es trobi el grau de liberalit-
zació deis seus moviments, tema que tractarem a
continuació.

En qualsevol cas, és molt problemátic fer algún ti
pus de previsió peí que fa a l'estabilitat del tipus de
canvi de la pesseta al voltant del tipus eix que s’esta-
bleixi. Es per aixó que cal saber escollir el moment

més propid per integrar-se en el SME, amb la pers
pectiva d’una major possibilitat de mantenir-s’hi sen-

se raparidó, més o menys immediata, de desequili
bris greus, que obligarien a posar en marxa els meca-
nísmes de finangament que abans s’han detaliat i

que, óbviament, resultarien onerosos per al país.

d’unificació económica. En cas contrari, será inevita
ble la persisténcia deis entrebancs i deis Controls deis
canvis a l’hora d’evitar desequilibris importants en les
balances de pagamente i, conseqüentment, sobre la

cotització de les respectives monedes. Per aquest
motiu, el redactat de l’esmentat article 67 recull la pre-
caució de matisar el principi de la Ilibertat de movi
ments sois “en la mesura necessária al bon funciona-
ment del Mercat Comú".

En qualsevol cas, la resolució del Consell del 22
de marg de 1971 fixa com a objectiu a aconseguir
l’any 1980 la Iliure i plena circulació deis capitals. Ób
viament, aquesta pretensió s’ha vist obstaculitzada
peis problemas derivats de la crisi económica i mone-
tária generalitzada a partir de 1974, tot i que s’han fet
auténtica avangos en l’esmentat sentit.

El procés d’alliberament deis capitals en el si de la
Comunitat, segons el Tractat, és marcat per una série
de disposicions que complementen la de procedir a la
supressió progressiva de les restriccions existents.
Així, s’estableix el compromís de no introduir-ne cap
de nova a partir d’un determinat moment fixat per la
primera Directiva d’aplicació. També s’estipula que
les autorítzacions de canvi s’haurien d’atorgar “el més
liberalment possible’’.

Tots aquesta principia són limitats per una série
d’excepcions que, fonamentalment, són les se-
güents:

a) Poden imposar-se o mantenir-se les restric
cions quan es prevegi la possibilitat d’evasió de
capitals cap a paísos extracomunitaria.

b) Poden imposar-se restriccions quan es prevegi
que el Iliure moviment de capitals pot provocar
greus distorsiona en els mercats financers respec-
tius.

c) Poden adoptar-se mesures de salvaguarda da-
vant significativas distorsiona de la competéncia,
provocadas per moviments en els tipus de canvi.

d) En el cas deis empréstits pública destinats a fi-
nangar les activitats del sector públic, no podran
ésser emesos o col.locats en altres Estats mem-
bres sense el seu consentiment.

3.3. El Mercat Comú i la circulació de capitals

3.3.1. La ilibertat de moviments de capitals
a. Evolució

El Tractat de Roma estableix com una de les lliber-

tats económiques básiques per garantir l’existóncia

del Mercat Comú la Ilibertat de circulació deis capitals
entre els diferente paísos de la Comunitat. En aquest
sentit, l’article 67 del Tractat preveu la supressió pro
gressiva, durant el període de transicíó i en la mesura
necessária al bon funcionament del Mercat Comú, de

les restriccions ais moviments de capitals i de les dis-
críminacions basadas sobre la nacionalitat o la resi-
déncia.

Com ja ha estat comentat, l’adopció plena del prin-
cipi de la Iliure circulació deis capitals comporta la ne-
cessitat d’aconseguír paral.lelament un grau suficient

Cal dir que el resultat d’aquestes excepcions és
que possibiliten que el grau de liberalització efectiva
del moviment de capitals en el si de la Comunitat vari í

significativament d’un país a l’altre (i de fet, paísos
com Franga o Itália utilitzen o han utilitzat extensiva-
ment aqüestes possibilitats).

De tota manera, s’han desenvolupat en una me
sura important aquests principia generáis, i, de fet,
s’ha avangat considerablement tant peí que fa a la li
beralització deis capitals com peí que fa ais sistemes

de restricció i control deis canvis entre els paísos co-
munitarís.
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2) Obertura i abonament de dipósits a l’estranger

3) Crédits, préstecs, avals i garantías a curt termi-
ni (excepte si hi participa algún resident i están lli-
gats a intercanvis comerciáis o de servéis) i els
préstecs de carácter personal.

4) Importació i exportado de:
- Títols públics
- Títols no negociats en borsa
- Qualsevol mena de mitjans de pagament
-Or

Així, dues importante directives de l’any 1960 i
1962, respectivament, classifiquen els moviments de
oapitals en quatre grups, els quals permeten adoptar
graus diferents de liberalització deis seus moviments:

- Llistes A i B: (les agrupem, ja que inclouen aque
llos operacions liberalitzades). La diferéncia entre
ambdues llistes és que en la primera (inversions
directas, immobiliáries i moviments de carácter
personal) s’especifica que tenen garantidos les
autoritzacions de canvi necessáries per a la seva
execució.

' 1) Inversions directos (llevat de les purament fi-
nanceres)

2) Inversions de cartera

3) Inversions immobiliáries

4) Transferéncies de carácter personal (dona-
cions, heréncies, etc.)

5) Crédits, avals i garantios, lligats a intercanvis
comerciáis o de servéis, a curt i mitjá termini.

6) Transferéncia de fons bloquejats i d’altres ti-
pus de transaccions, com, per exemple, impostes
de successions, drets d’autor, remeses d emi-
grats, etc.

- Llista C: (són aquellos operacions liberalitzades
pero que permeten restablir restriccions preexis
tente si la Ilibertat suposa un obstado greu per a
l’assoliment d’objectius de política económica,
possibilitat que ha estat torga utilitzada per Fran-
ga, Itália, i posteriorment Irlanda, Regne Unit i
també Dinamarca).

1) Emissions i col.locació de títols d’empreses
d’un país membre en els mercats financers d’al
tres pa’ísos comunitaris

2) Crédits, avals i garantios, lligats a intercanvis
comerciáis o de servéis a llarg termini, si hi partici
pa algún resident, o a mitjá i llarg termini si no hi
participa cap resident. També els crédits, avals o
garantios no lligats a intercanvis comerciáis o ser-
veis.

3) Algunos operacions en títols no negociats en
borsa, o en obligacions estrangeres emeses en
l’extehor de la Comunitat, etc.

- Llista D: (operacions no liberalitzades), en gene
ral, els moviments de capital a curt termini, i espe-
cíficament els següents:

1) Operacions a curt termini en Bons Tresor

b. Les transaccions derivades deis intercanvis
comerciáis i les transaccions “invisibles”

Peí que fa a les transaccions financeres degudes
ais intercanvis comerciáis, la liberalització ha aria pa-
ral.lela a la consecució de la Unió '
teixa manera que s'han assolit alte graus de “

els pagaments i tranferéncies denvades de la pres

teció de servéis (excepte en el cas del se^or tra
poris i en el de Iliurement de divises per a viatges tu
ristics, malgrat avanpos en aquest sentit).

També cal atorgar autoritzacions P®!
a les transaccions que hom anomena "W®
com, per exemple, les despeses dancarie , P
sentacló, d'operacions comerciáis a term , P
tos, pensions alimentáries, multes, etc.

en

c. La política de restricció i
control deis canvis

Com és prou sabut, l'eliminadó de 'es,

deis canvis, o, almenys, la seva eP''^^ ' nT^na re-
ralmentpossible" no implica, rpstricció can-
ducció del control administratiu. Hi ̂  . g^t^e
viária quan hi ha limitacions a les r potcon-
residents i no residents, mentre que

sistir, simplement, en el coneixement la comp^^
zació d’aquestes transaccions, arn evitar
quisits de carácter administratiu que p
canalitzacions de fons no Econó-

En aquest sentit, cal dir que la

extracomunitáríes.
En conseqüéncia, el manteniment del control de

canvis (compatible, dones,

restrlccions), malgrat l'obligatorieta .gsjdents de
rització ais canvis si es P^®'!®®'»®" ®"Sen"s ate-
pa'isos comunitaris, es manifesta en e ©9
ments:
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a) Cal efectuar els pagaments i transferéncies
mitjangant la Banca competent.

b) Cal fer-los a través del Mercat Oficial de Divi

ses, i ais tipus de canvi legalment vigents.

seu grau d’incidéncia en el nivell d’activitat económi
ca, en el procés d’estructuració sectorial i albora en el
grau de dependencia exterior de l’economia és sens

dubte les inversions directes en les empreses que te
ñen lasevaseu social a Catalunya. Sens dubte, les lli-
bertats de moviments de capitals i d’establiment en-
fortiran la preséncia de les empreses europees deis
Estats membres de les Comunitats a Catalunya, i
obriran també la possibilitat de preséncia de les em
preses catalanes en els altres Estats comunitaris. A
continuado, s’analitza el grau de penetrado de la in-
versió estrangera en les empreses catalanes de for
ma global, deixant l’análisi sectorial per al capítol seté
a l’analitzar els elements significatius de l’estructura
industrial de Catalunya en rao del procés integrador a
dur a terme. Tot seguit, s’analitzaran els possibles
efectes de la Iliure circulació de moviment de capitals
per a Catalunya.

c) Cal ingressar-los en comptes convertibles
oberts en la Banca competent a favor del creditor
o deutor estranger.

d) S’han d’utilitzar els impresos i les formalitats
oficiáis d'acord amb l’autoritat monetária, amb la
finalitat, sovint, d’evitar transaccions no liberalit-

zades, o incompliment de requisita legáis de tota
mena.

En qualsevol cas, aqüestes mesures de control,
que poden suavitzar-se o enfortir-se, no poden mai
suposar l’establiment de restriccions indirectes.

En fi, peí que fa ais moviments extracomunitaris
de capitals, el Tractat de Roma preveu mesures de
coordinació deis régíms de canvi amb els Estats no

comunitaris, així com l’establiment de controla per a
l’entrada dé capitals tercera dins de la Comunitat, en

cara que cal dir que no s’ha avangat significativament
en aquest darrer sentit.

a. El grau de penetració del capital estranger
a les empreses catalanes. Una aproximació

Segons el cens d’inversió estrangera elaborat peí
Ministerio de Economía y Comercio, el grau de pene
trado del capital estranger a les societats anónimes
amb un capital fiscal superior a dos milions de pesse-
tes era exactament del 10,1 % sobre el capital social i
d’un 10,7% sobre el capital fiscal a fináis de 1977. A
Espanya eren del 8,4 i del 9,5%, respectivament. El
capital estranger invertit en les empreses catalanes
representava el 22,3% del total espanyol en termes
de capital social, i el 24,8% en termes del capital fis-

3.3.2. El grau de penetració del
capital estranger a Catalunya

Dins de les díferents modalitats que pot adoptar la

inversió estrangera, una de les més importants peí cal.

CUADRE NÚM. 90

GRAU DE PENETRACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER

A LES EMPRESES CATALANES (1977)
(en milions de pessetes)

Particípació del capital

estranger

Capital social

estranger

Capital fiscal

estranger
Capital social % Capital fiscal %

Sense particípació

De 0 al 25%

De 25 al 50%

De 50 al 100%

244.967

172.258

24.442

42.853

0,0 633.166

303.255

62.625

99.412

0,0

4.431 2.6 10.756

25.960

80.270

3.5

9.893

34.452

40,5 41,5

80,4 80,7

TOTAL 484.520 48.775 1.098.458 116.98610,1 10,7

PONT: Ministerio de Economia y Comercio i eiaboració própia.

El nombre d’empreses amb preséncia de capital
estranger representava el 10,6% de les empreses,
peró comptaven l’any 1977 amb el 49,4% del capital

social, efectuaven el 42,3% de les vendes i el 38,3%

de les compres, i ocupaven el 38,3% deis treballa-
dors.
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QUADRENÚM.91

GRAU DE PENETRACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER

A LES EMPRESES CATALANES SEGONS LA SEVA DIMENSIÓ (1977)
(en milions de pessetes)

Volum de capital social Capital social Capital social estranger %

Finsa 10 milions

De 10 a50 milions

De 50 a 250 milions

De 250 a 1000 milions

Més de 1000 milions

47.037

81.523

97.626

90.104

168.230

1.578

4.561

11.946

15.576

15.115

3,4

5,6

12,2

17,3

9,0

TOTAL 484.520 48.775 10,1

FONT: Ministerio de Economía y Comercio i eiaboració propia.

b. Característiques de les empreses
catalanes segons el grau de penetració

del capital estranger

Ara bé, si examinem els diversos graus de pene
tració del capital estranger, veurem que la participado
en les empreses que latenen inferior al 25% és prácti-
cament simbólica del 2,6% i va lligada segurament a
contractas tecnológics o d’altres tipus de contrapres-
taclons. En canvi, les empreses amb participacions
entre el 25 i el 50% tenen un grau de penetració del
40,5% de mitjana, que en moltes ocasione fa que la
presencia de capital estranger sigui decisiva en les
activitats de les companyies, fet ja del tot evident en
les empreses amb participado de capital estranger
superior al 50% del capital social, en qué el grau de

penetració mitjá es també torga elevat i supera el
80%. Si considerem aquests dos tipus d’extractes

com els més significatius de la preséncia estrangera,
aleshores aquesta es redueix al 6,1 % de les empre
ses de la mostra que representen el 13,9% del capital
social, efectúen el 24% de les vendes i de les com
pres aproximadament, i ocupen el 20% deis treballa-
dors.

Dins de les empreses catalanes sense participa-
ció del capital estranger predominen les petites em
preses, de forma que la mitjana de capital social era
lleugerament superior a quinze milions de pessetes i
la mitjana d’empleats de 25 persones per empresa:
les vendes i compres per empresa eren inferiors a la
mitjana catalana i relativament creaven un menor va
lor afegit amb unes despeses de personal per em-
pleat també relativament inferiors. Cal
¡'elevada relació entre el capital fiscal i social (2,6 /o)

que mostra la relativa importancia de les reserves res
pecte al capital social.

En canvi, dins de les empreses un grau

participació del capital estranger entre el 0 ' ® °
del capital social tenen una incidéncia re a iv
més important les mitjanes i grans ¡f ,
dit abans que la mitjana de participació de caP

tranger en aquest tipus d’empreses és ^ .
bólic (2,6% del capital social) i va lligat a contráete

tecnología o a d’altres tipus de contrapres ^
capital social per empresa en aquest 9‘'0P

milions, el més elevat deis grup omriresa.
pra, en mitjana, més del 46 treballadorsp .

El seu volum de vendes és relativame afegjt
menor grau el de compres, la
és la més elevada, i les seves despe .

per empleat lleugerament superiors a
¡ana. La relació entre el capital social el Ja

més baixa detots els grups (1,8%), e q ^ropis del
yaia la major importáncia dins deis recu

própiament dites; si ^'^Lpacions de capital
de capital, les empreses amb Pa^^ una de-
estranger superior al 25% acostume

Si considerem a continuació el grau de penetració
segons les dimensions de les empreses mesurados a
partir del seu capital social, podem apreciar com les
empreses amb capitals compresos entre 250 i 1.000

milions de pessetes són les que el tenen més elevat
amb un 17,3%; segueixen les empreses amb un capi
tal social entre 50 i 250 milions amb un 12,2% i les de

més de mil milions de pessetes amb un grau de pene
tració del 9%, inferior ja a la mitjana catalana. La parti

cipació de capital estranger en les empreses de més
reduída dimensió és menys important, com era d’es-
perar.

Així, més del 20% de les empreses amb capital

social superior a 250 milions es troben controlades
parcialment o totalment peí capital estranger (partici

pacions superiors al 25%) i més del 15% de les que
tenen un capital social entre 50 i 250 milions. Aqües
tes participacions són també superiors a les espanyo-
les com ho era el grau de penetració global.
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QUADRENÚM.92

CARACTERÍSTiQUES DE LES EMPRESES CATALANES
SEGONS EL GRAU DE PENETRACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER (1977)

(en milions de pessetes)

Sense

participació

DeO Del 25

al 50%

Del 50

al 100%
Relacions significatives TOTAL

al 25%

Capital social per empresa

Capital fiscal per empresa
Taxa cap. fiscal/cap. social

Vendes per empresa

Compres per empresa

Taxa vendes/compres

Despeses personal/empresa

Nombre d’empleats per empresa
Despeses personal/empleat

Capital social per empleat

Vendes per empleat

Compres per empleat

15,6 220,0
387,3

37,8 101,3

235,0

27,7

40,6 96,9 63,0
2,6 1.8 2,6 2,3 2,3

65,1 411,2

180,2

222,0

121,7

657,4

383,5

100,8

39,5 57,2

1,6 2,3 1,8 1.81.7

13,9 94,8 45,3 138,0
182,9

21,7
77,2 36,225,0 146,1
0,6 0,8 0,60,6 0,7

0,5 0,80,6 1,5 0,6

2,6 2,8 2,9 3,6 2,8

1.6 1,2 1,6 2,1 1.6

FONT: Ministerio de Economía y Comercio i elaborado propia.

apareliat amb un major volum de vendes per empleat,
encara que en registrar-se un volum de compres per
empleat també superior, aquest tipus d’empreses
presentaven un relatiu menor valor afegit. En definiti
va, les seves característiques, junt amb l’elevat per-
centatge de participació de capital estranger, asse-
nyalen una preséncia activa de l’empresa multinacio
nal en l’economia catalana.
D’altra banda, cal considerar les característiques de
l’activitat amb l’estranger que desenvolupen les em
preses catalanes segons el seu grau de penetrado de
capital estranger. En primer lloc, considerarem la
seva participació en les exportacions i importacions
catalanes. Les empreses sense participació estran-
gera tenen un volum reduít d’exportacions i importa
cions per empresa, pero, en canvi, llur taxa de cober
tura és la més elevada de totes, fet que ens assenyala
una participació normal de les exportacions en llurs
vendes i, una importáncia menor (la més redu ida deis
grups considerats) de les importacions en llurs com
pres. En canvi, les empreses catalanes amb un volum
de participació entre el 0 i el 25%, malgrat que tenen
una taxa de cobertura elevada, aquesta és inferior, fo-
namentalment peí baix percentatge que llurs exporta
cions representen en el volum total de vendes, encara
que tant les exportacions com importacions per em
presa són superíors a les del primer grup. El compor-
tament és diferent en les empreses amb participació
estrangera superior al 25% (tercer I quart grup consi
derats), car les taxes de cobertura són molt baixes a

pendéncia exterior determinad. Així, entre les empre
ses amb un grau de penetració entre el 25 i 50%, la
mitjana, com hem vist, ja assoleix el 41,5%. Es tracta
d’empreses petites i mitjanes si ens atenim al capital
social (no arriba ais 40 milions per empresa) i al nom
bre d’empleats (lleugerament superior a setanta em-
pleats per empresa), i tanmateix semblen obeir en
una bona part a una estratégia de preséncia de deter
minados empreses multinacionals que s’efectua a
partir d’empreses catalanes preexistents i sense que
aixó comporti cárregues excessives. Les vendes i
compres per empreses són més redundes que en els
grups anteriors i posteríors; el valor afegit és semblant
a la mitjana de les empreses de la mostra, així com les
despeses de personal per empleat. En aquest cas, les
reserves ocupen una part importad deis recursos
propis, amb una reiació capital fiscal/capítal social de
2,6, mentre el capital social per empleat és el més
baix de tots els grups considerats.

Finalment, dins de les empreses amb participació
de capital estranger superior al 50%, tenen una in-
fluéncia decisiva les mitjanes i grans empreses, car,
encara que el capital social per empresa en mitjana
només és superior lleugerament a cent milions de
pessetes, la plantilla mitjana era de gairebé 183 treba-
lladors per empresa. Tant el volum de vendes com de
compres per empresa era el més elevat de tots els
grups, així com les despeses de personal, car no en
va, a part d’una plantilla superior, les despeses per
empleat també ho eren. No cal dlr que aquest fet va
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QUADRE NÚM. 93

TRANSACCIONS EXTERIORS SIGNIFICATIVES DE LES EMPRESES CATALANES

SEGONS EL GRAU DE PENETRACIÓ DEL CAPITAL ESTRANGER (1977)

Sense

participació

Del 0 al Del 25 al Del 50 al

.100%
Relacione significatives (1) TOTAL

25% 50%

Exportacions per empresa

Importacions per empresa

Taxa de cobertura (%)

4.8 20,9 23,6 50,9 7.3

5.4 26,9 40,7 126,7 10,6

87,7 77,6 57,9 40,2 68,6

% exportacions s/vendes

% importacions s/compres

7.3 5.1 7.210,6 7.7

13.7 14,9 33,4 33,0 18,6

Ingressos per a tecnologia (2)

Sortides per a tecnologia (2)

Taxa de cobertura (%)

4.600,0

16.626,0

1.100,0

11.618,0

1758,0

14.961,0

2.878,0

33.741,0

10.336,0

76.946,0

27.7 9.5 8,5 13,411,8

Ingressos financers (3)

Despeses financeres (3)

Taxa de cobertura (%)

20.979,0

28.580,0

4.430,0

6.257,0

55.452,0

43.977,0

126,1

7.340,0

4.866,0

150,8

22.703,0

4.274,0

531,270,873,4

7.641,0

3.767,0

202,8

32.355,0

30.365,0

106,6

16.691,0

22.396,0

4.405,0

3.145,0

140,1

3.618,0

1.057,0

342,3

Ingressos per a transporta (4)

Sortides per a transporta (4)

Taxa de cobertura (%) 74,5

Ingressos per a assegurances (5)

Sortides per a assegurances (5)

Taxa de cobertura (%)

1.663,0

1.121,0

148,3

250,0

188,0

133,0

178,0 1.706,0

586,0

291,1

3.797,0

1.992,0

190,6

97,0

183,5

6.252,0

2.241,0

279,0

6.655,0

1.782,0

373,5

155,0

253,0

13.520,0

6.594,0

205,0

458,0

2.318,0
Ingressos turisme (6)

Despeses turisme (6)

Taxa de cobertura (%)

Ingressos de rendes d’inversió (7)

Despeses de rendes d’inversió (7)

Taxa de cobertura (%)

61,319,8

192,0

26.720,0

10,03,05,0174,0

985,0 20.614,03.171,01.950,0
0,70,00,10.317.7

NOTES: (1) Les importacions I exportacions s’ex-
pressen en milions de pessetes; la resta de
variables, en milions de dólars.

(2) Comptant-hi assisténcia técnica, pa
tenta, participació en despeses, etc.
(3) Comptant-hi comissionsi despeses ban-

cáries, Hoguera de pel.lícules, publicitat,
etc

(4) Comptant-hi passatges aeris o marítima,
nólits, d’altres despeses de transporte
(5) Comptant-hi assegurances, reasseguran-
ces, indemnitzacions, seguretat social, etc.
(6) Comptant-hi turisme, viatges, pensiona,
prestacions personáis, etc.
(7) Rendes d’inversions directes, dividends,
rendes d’immobles.

PONT: Ministerio de Economía y Comercio i elabora-

ció propia.
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causa que una tercera part de les seves compres es
realitza a l’estranger, mentre en el millor deis casos
les exportacions participen en mitjana en un 10,6%
en el grup d’empreses amb participació compresa en
tre el 25 i el 50%. Especialment important és el cas de
les empreses amb una participació de capital estan-
ger superior al 50% en qué malgrat uns majors vo-
lums d’exportacions I importacions per empresa, te
ñen una taxa de cobertura global del 40,2%.

Quant a algunas de les transaccions o prestacíons
de serváis amb l’estranger més significatives, també
es presenten diferéncies importants entre els dife
rente grups d’empreses. En el cas de la balanga tec
nológica, malgrat el seu déficit important en tots els
grups, aquest és inferior en les empreses sense parti
cipació de capital estranger; el mateix podem dir en el
que es refereix a les rendes d’inversió. En canvi, les
altres transaccions considerados presenten superá
vits globals en totes les seves balances, encara que
cal assenyalar el déficit, en general, de les empreses
sense participació estrangera, exceptuant la balanga
d’assegurances, i també el déficit de les empreses
amb participació de capital estranger entre el 0  i el
25% en la balanga d’ingressos i despeses financeres,
i el de les empreses amb participació superior al 50%
en la balanga turística. Aquests darrers resultáis són
influenciáis sovint per la concentració, especialment
deis ingressos en determináis sectors que tenen llur
activitat específica coincident amb la registrada per la
balanga (*).

3.3.3. El procés d’adaptació d’Espanya a la
Ilibertat de movíment de capitals: rexperiéncla
de la primera ampliació i de Tadhesió de Grécia

L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees
comportará l’acceptació de les normes comunitáries
referents a la Ilibertat de circulació deis capitals I al
control de canvis. Com ja s’ha vist, el grau d’integració
comunitária en aquest camp és relativament elevat,
malgrat les diferents possibilitats obertes per adoptar
restriccions temporals ais moviments liberalitzats
(Llistes A, B i C de les Directivos de 1960 i 1962). En
qualsevol cas -a excepció deis moviments compre
sos a la llista C que permeten llur restricció a partir de
les existents abans de la integració, en la mesura en
qué ho necessiti l’assoliment deis objectius de la polí
tica económica per ais moviments compresos en les
llistes A i B la Ilibertat ha d’ésser completa (excepte
davant de situacions greus en els mercáis monetaris I
crediticis).

De toda manera, per arribar a aquesta situació de
Ilibertat de circulació deis capitals entre Espanya i els
Estáis membres en el moment de l’adhesió, és possi-
ble que s’adopti un procés d’adaptació, i més donada
la legislació espanyola actual en aquest ámbit, més
restrictiva que la comunitária.

Per a una aproximado a les característiques que
pot teñir l’esmentat procés d’adaptació, pot ésser útil
l’examen del que seguiren els paTsos que feren la pri
mera ampliació de la Comunitat (Regne Unit, Irlanda I
Dinamarca) i el que está seguint Grécia, en aquests
moments.

Peí que fa a la primera ampliació, la posició més li
beral correspongué a Dinamarca, mentre que el Reg
ne Unit i Irlanda adoptaren un calendan d’adaptació
idéntic i més restrictiu que el danés. (De tota manera, i
per a les inversions directos i el producto de llur liqui-

(*) En general cal teñir en compte, per matisar l'análisi efectuada,
el fet que aquests resultats només corresponen a una mostra d’em
preses, encara que molt significativa donats els críteris selectius
utilitzats. Vegeu en general la Informació Comercial Espanyola.
563, especialment, f’article metodológic sobre l'elaboracíó del
cens.

QUADRENÜM.94

EL PROCÉS D'ADAPTACIÓ DANÉS

Moviments de capitals Periode d’adaptació

Compres d’obligacions Iliurades en corones daneses i negociados en Borsa

a Dinamarca, per part deis no residents, compresos els moviments materials
delstítols en qüestió.

Compres de títols estrangers negociats en Borsa i recompres de l’estranger

de títols diversos negociats en borsa, lliurats, en tot o en part, en moneda

estrangera, per part deis residents a Dinamarca, compresos els moviments
materials deis títols en qüestió.

Liberització

progressiva durant
dos anys.

Cinc anys

PONT: Acta relativa a les coridicions de l’adhesió i a
les adaptacions deis tractats. 1972
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QUADRENÚM.95

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ DEL REGNE UNITI D1RLANDA

Movíments de capitals Període d’adaptació

Inversions directes i llur liquídació, efectuadas en els Estats membres per
partdeis residents respectius

Adaptació progressiva

de les regles (en el cas
d’lrlanda en la mesura

que siguí possible) fins
ala liberalitzacióal

cap de 2 anys des del
momentde Tadhesió.

Movíments de capitals de carácter personal:
a) Tranferéncies relativos a residents que emigrin, excepte les lligades a
la Iliure circulació de treballadors Iliurats des de l’adhesió.

b) Donacions, dots, imports de successions, i inversions immobiliáries,

excepte les Hígados a la Iliure circulació de treballadors Iliurats des

del’adhesió Trenta mesos

Operacions lligades a la llista B de les Directivos de 1960 i 1962, que
recull, básicament, les inversions de cartera i crédits, avals i garantios,

lligats a intercanvis comerciáis o de servéis, a curt i mitjá termini. _

PONT: Acta relativa a les condicions de l’adhesió  i a
les adaptadores deis Tractats. 1972

Cinc anys

Cal dir, pero, que aqüestes condicions d’adapta
ció suposen possibilitats máximes, pero poden ésser
modificados en un sentit més liberal per part deis paí
ses adherents, com de fet ho foren en algún cas, peí
que fa ais países de la primera ampliació. D’altra ban
da, per a Taplicació de les disposicions examinades,
la Comissió pot consultar el Comité Monetari i sotme-
tre qualsevol proposíció útil al Consell.

Amb aquesta perspectiva, i malgrat que I evolució
de la crisi pugui fer variar les posicions negociadores
respecte a aquest punt. tant per part d’Espanya com
de la CEE, de moment hi ha acord sobre com articular
l’adaptació en l’ámbit de la circulació deis capitals. En
principi, serán liberalitzats els movíments relatius a
despeses corrents i transaccions invisibles, pero

, en

dació realitzades peis residents d’aquells dos paísos
en territori deis restants Estats membres, el Regne
Unit es comprometí a un ritme de liberalització -no a
variar el termini final- de manera més estricta que no

pas Irlanda. En qualsevol cas, aquesta era Túnica di-
feréncia).

Els quadres núm. 94 i 95 són il.lustratius deis pro-
cessos d’adaptació seguits peis paísos de la primera
ampliació. .

Com es pot veure, per a Irianda i el Regne Unit les
precaucions preses foren relativament extenses, en
cara que en el moment present la integració és d’un
grau análeg a Tassolit peis Estats membres iniciáis,
és a dir, Ilibertat per a les Mistes A i B, i parcialment, se-
gons la conjunturá, per a les operacions compreses a
la llista C.

Quant al procés d’adaptació de Grecia, els termi-
nis previstos perqué determinados operacions siguin
Iliures en Támbit comunitari, queden expressats en el
quadre núm. 96:

Com es pot veure, les condicions d’adaptació, en
Támbit de la Ilibertat de circulació deis capitals, són,
per a Grécia, menys liberáis que per ais paísos de la
primera ampliació. Cal buscar la justificació d’aixó en
la major debilitat de Teconomia grega, i també en el
moment de crisi i greus desequilibris que está patint el
món occidental.

(Quadre núm. 96 pág. 198)

PONT: Acta relativa a les
República de Grécia I a les adaptacions deis
Tractats.
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. QUADRENÚM.96

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ DE GRÉCIA

Movíments de capitals Període d’adaptació

Inversions directes efectuadas peis resídents de Grécia en els Estats membres
en el moment de l’adhesió

Adaptació progressiva
de les regles fíns a la
liberalització al cap de
cincanys, des del
moment de l’adhesió

Liquidacions de les inversions directes efectuadas a Grécia per residente
comunitaris, abans del 12/6/75 (no poden imposar-se restriccions
addicionals a les existente en el moment de l’Acta) Tres anys

Inversions immobiliáries per part de residente grecs que emigrin a algún
deis Estats membres, excepte aquellas que es facin en el marc de la Ilibertat
d’establiment o les deis emigrante en el marc de la Iliure circulado de
treballadors assalariats i no assalariats Cinc anys

Repatriacions del producte de liquidacions d’inversions immobiliáries a Grécia,
fetes abans de l’adhesió per residente deis Estats membres

Liberalització gradual
a partir del 1/1/81 fins
al 31 /12/85 per sisenes
parts, per arribar a la
Ilibertat total
n/1/86

Fons bloquejats a Grécia que pertanyin a residente deis Estats membres, ja sigui
com a capitals en dipósit o com a susceptibles d’ésser convertits en fons
bloquejats

Liberalització gradual
a partir de l’1/1/81 fins
al 31/12/85 per
sisenes parts, per
arribar a la Ilibertat
total n/1/86

Operacions lligades a la llista B de les Directives de 1960 i 1962 que
recull, básícament, inversions de cartera i crédits, avals i garantías,
lligats a intercanvis comerciáis o de servéis, a curt i mitiá termini.

Operaciones (incloses a la llista B) sobre títols emesos per les Comunitats o la BEI,
efectuadas per residente de Grécia

Cinc anys, excepte
per a les operacions
del següent concepto

1981: Operacions limi
tados a 20 milions

d’UCEs encara que po
den autoritzar-se per
sobre d’aquesta quanti-
tat. 1982-1985: Aug-
ment del sostre fixat

l’any 1981 en un 20%
anual fins a la Ilibertat
total el 31/12/85

1981: es fixauna

quantitat máxima no
inferior a 400 UCEs.

1982-85: Augment del
sostre fixat a l’any
1981 en un 20% anual,
fins a la Ilibertat total
el 31/12/85

Transaccions invisibles derivados del turismo
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4. L’harmonització del sistema f i nancer i creditici

La creació d’un auténtic Mercal Comú deis capi-

tals no pot quedar-se en l’articulació de mecanismes
d’interdependéncia o d’interpenetració entre els dife-
rents Estáis membres. Cal unificar-ho, en la perspec
tiva de la Unió Económica i Monetaria. I com ja hem
tingut ocasió d’insistir, la Iliure circulació de capitals és
incompatible, a la Marga, amb polítiques nacionals di-

verge^nts^uest context, s’analitzen uns deis elements
básics a mora de possibilitar aquesta política comuni-
tária, i conseqüentment, a l’hora d’aconseguir la unifi-
cíó del mercal de capitals: l’homogeneítzacio deis sis
temes financers de les respectives economies.

canvl, es demanen períodestransitoris per a les inver-
síons directes i immobiliáries i la compra de valors
comunitaris negociáis en Borsa per part deis resi-
dentss espanyols a efectuar en territoris deis Estats
membrees. Aquesta posició respon a l’intent d’evitar
una fulla de capitals cap a fora, mentre s’acepta total-
ment l’entrada de capital estranger tot eliminant im-
mediatament les restriccions actuáis.

3.3.4. Valoració

Resumint, l’adhesió d’Espanya a les Comunitats
Europees implicará unes transformacions realment
significatives en la legislació actual peí que fa  a la re-
gulació de la circulació deis capitals i el control deis
canvis exteriora. Per a aquest darrer aspecte, són
prou coneguts els esforgos efectuáis des de la dero-
gació de la Ilei de Delicies Monetaris, i la promulgació
de la Ilei sobre Control de Canvis, en la perspectiva
d’anar liberalitzant progressivament els canvis exte
riora. Recentment, s’ha avangat forga en aquest sen-
tit, tant des del punt de vista d’afavorir la convertibilitat
com de continuar eliminant les restriccions existents.
Aixó, óbviament, fará molt menys traumátic l’efecte
de l’adhesió, des del punt de vista deis moviments de
capitals.

Ara bé, en qualsevol cas, l'impacte més important
vindrá donat per la necessitat d’adaptar-se a l’estadi
actual d’integració en el mercal de capitals. Ja hem
vist quina moviments estaven liberalitzats, i quina al-
tres estaven en altres condiciona (fins i tot, de prohibi-

ció). Aquí, la legislació espanyola és molt més restric
tiva, i d’entrada, l’adhesió suposará (al marge deis pe-
ríodes transitoria que puguin acordar-se, encara que
sembla que la liberalització será immediata) la Hiber-
tat d’Inversions comunitáries a Catalunya (de la ma-
teixa manera que facilitará les inversions catalanes a
la Comunitat, encara que aquí sí que sembla que hi
haurá períodes de transició) i en conseqüéncia un
augment important de la ja gran interdependéncia  I in-
ternacionalització de l’economla catalana, com pot
veure’s en l'análisi que s'efectua respecte al grau de
penetració del capital estranger en les nostres empre-

Igualment, no cal oblidar els efectes de l’accepta-
ció de la Ilibertat d’establiment, com s’analitza en un

altre lloc d’aquest capítol.
De tota manera, ja hem vist que la legislació co-

munitária mateix deixa possibilitats obertes per  a una
aplicació no estricta d’aquests principia comunitaris
de Ilibertat de circulació deis capitals I de Ilibertat ple
na d’establiment. Ara bé, aixó no vol dir que no  s hagin
d’adoptar mesures d’adaptació a la CEE, tant peí que
fa a les normes canviáries com el referent al nostre
sistema financer i creditici, com veurem en tractar de
i’harmonització de les institucions de finangament I de ●
crédit en el si de la Comunitat.

ses.

4.1. Estructures financeres a la CEE

Fins ara, a la Comunitat no existeix un sistema fi-
nancer integrat; ben al contrari, ¡a que hi ha una diver-
silal d’hábits, d'institucions i destructures financeres,
ádhuc una disparitat d’actituds per parí de les autori-
tals de cada país peí que fa a l'onentacio de s respec-
tlus sistemes. En aquest sentit, pot ésser útil rampa-

el sistema creditici deis paTsos de la Comunitat. re-
lacionant les diverses variables monetaries amb el
nroducte interior brut. La comparació d aqüestes xi-
fres^a de manifest les diverses estructures mone-
Sferque reflecteixen albora la disparitat de les seves
ÍsSes financeres, com també rús deis diferente

EresuteTrfCe^a comparació entre disponibili-
tats liquides i producte interior brut oscil.la entre el

33% del Regne Unit i el 95% d’lt^ia, mentre que la

hom compra reColucié histérica

íniUrSa Espanya. Grecia i Portugal, que en ge
neral só^eTsde™^^^^

relació amb el producte interior brut.reiacio ar k ¿e l’harmonit-tária en

.acfé'd«ren.de,a^~^^^

q.un"ara;iccomú..p-^n^n^^^^^^

nanceres; aquest quadre po ¿e les

seu

flux

cié entre '■ a nivell de Comuni-

ratir.rnCnir.tment''exante-delapolitlca--
le”oS.nanceres deis Estats

rar
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QUADRENÚM.97

ELS PRINCIPALS AGREGATS MONETARIS DE LA CEE
EN COMPARACIÓ AMB EL PRODUCTE INTERIOR BRUT (1979)

(en percentatge)

Base monetaria Oferta monetáría Disponibilitats

líquides/PIB

Crédit intem
ESTATS

PIB PIB PIB

Alemanya
Bélgica
Dinamarca

Franga
Irlanda

Itália

Países Baixos

11 17 55 96
25 47 5411

4 22 43 45
7 26 51 54

16 20 53 49
21 56 95 95
7 21 62 70 .

Regne Unit 7 16 33 42
CEE-9 10 25 56 72

Grécia

Espanya

Portugal

17 19 63 70
14 27 80 83

23 45 92 103

25 73CEE-12 11 58

FONT: FMI. Estadísticas Financieras Internacionales

membres de la Comunitat, realitzat per aquest grup
de treball, ha centrat el seu esforg en les variables
crédit i massa monetaria per tal d’establir les relacions
comptables i funcionáis existents entre aquest parell
d’agregats. Sovint, el crédit i la massa monetária se-
gueixen tendéncies paral.leles. El crédit global expli
ca certs aspectes estructuráis de l’economia. El seu
valor absolut és fundó de la posició financera neta
deis diferents sectors (economies doméstiques, em
preses i sector públic). D'aixó es deriva, en principi,
que com més elevat sigui el déficit del sector públic i
més gran sigui la diferéncia entre inversions i autofi-
nangament de les empreses, més elevat será el total
del crédit global. En conseqüéncia, les diferents ne-
cessitats de finangament del sector públic i de les em
preses són el principal factor explicatiu de les diferén-
cies del crédit global mesurat en relacíó amb el pro
ducto interior brut a l’interior de la Comunitat.

Agafant la mitjana anual, de 1973 a 1976, del cré-
dit global I de la formació d’actius financers del sector
privat en cada Estat, expressat en percentatge del
producto interior brut, trobem que el flux de crédit inte
rior total en rglació amb el producto interior brut pre
senta diferencies considerables d’un país a un altre,
que van d’un 9 -12% a Alemanya i Franga, al 22 -
25% d’lrlanda o Itália. Aqüestes diferéneies reflectei-
xen, més que l’orientació de la política monetária, les
diferéneies d’estructures (el grau d’autofinangament

de les empreses i el déficit del sector públic). Vegeu el
quadre núm. 98.

Les diferéneies institucionals i estructuráis oferei-

xen certs obstacles a l’harmonització a nivell práctic, ‘
almenys a curt termini, peí fet que resulten de tradi-
cions históriques, la qual cosa sovint és difícil de mo
dificar. Així i tot, donada la panoplia d’instruments
existents en tots els paísos membres, aquest f re natu
ral a l’acció legislativa no hauria d’ésser un major obs
tado a l’harmonització.

El propi Informe del Comité Monetari en les seves
conclusions, posa en relleu que si els obstacles pro
venen de diferéneies institucionals poden ésser elimi-
nats amb el temps per mesures legislativos apropia
dos, pero no passa el mateix amb les diferéneies es
tructuráis inherents al sistema financer própiament
dit, on la modificado es fa més difícil.

Els intents d’homogeneítzació financera han tin-
gut la seva expressió a diferents nivells, ja sigui les
institucions bancáries o els mercats de valors, tant peí
que fa al mercat d’emissió i col.locació, com peí de ne-
gociació de títols (borses de valors).

4.2. El sistema bancari

La implantado d’un Mercat Comú es fonamenta

en les conegudes quatre Ilibertats básiques: Ilibertat
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QUADRE NÚM. 98

CRÉDIT GLOBAL IFORMACIÓ D’ACTIUS FINANCERS DEL SECTOR PRIVAT

(Mitjana 1973-1976, en percentatge del Producte Interior Brut)

Alema- Bélgi- Dina-
marca

Fran- Irian- Itá- PaTsos
Baixos

Regne
Unitda lianya ca qa

Crédit Bancari al sector privat

Crédit d’altres intermediaris al sector privat

Emissíonsd’accions i d'obligacions peí sector privat

Déficit del sector públic *

4.9 3.1 3.9 5.5 7.6 7.9 6.9 4.5

1.3 4.2 6.411,1 3.9 2,5 4,6 3,0

0,4 0,7 0.3 1.8 0,6 2.3 0,8 0,9

2.2 5,1 1,0 0.3 11.6 8,3 3,8 7,8

CRÉDIT INTERIOR TOTAL * 8,8 13,1 16,3 11,5 22,3 24,9 16,1 16,2
Entrabes de capital cap al sector privat no bancari 1.4 1.5 3,1 0.3 2,6 0,7 1.7

CRÉDIT GLOBAL ALS SECTORSINTERIORS 10,2 14,6 19,4 11,8 24,9 25,6 17,8 16,2
Saldo de la balanga per compte corrent
Diversos i errors

1.4 0,8 -3,3 -1.2 ^,1 -2,2 3,2 -2.5

0.1 0.7 -0,8 0.7 -1.2 0,6

FORMACIÓ TOTAL D’ACTIUS FINANCERS

DEL SECTOR PRIVAT 11.7 16,1 15,3 11,3 20,8 22,2 21,6 13,7

Massa monetaria (M2H)

Altres dipósits, afectes del Tresor

Accions i obligacions

14.3 18,9 8.83,6 8.8 7,4 10.2 9.6

5.0 0,1 5.0 1.5 7.8 0.1

0.61.8 5,2 6,9 1.1 1.2 1,7 3.6

10,4 14,0 14,3 11.4 19,9 21,6 18,3 13,3TOTAL ACTIUS INTERIORS

Havers sobre l’estranger del sector privat no bancari 3,3 0.41.3 2.1 1.0 -0,1 0.9 0.6

NOTES: (*) Comptant-hi el finangamentexterior.
(**) Moneda fiduciaria, dipósits a la vista, ai-

tres actius a termini a un any.

FONT: 21 Informe d'activitat del Comité Monetari,
núm.C 166/10, 7-VII-80, Journal Officiel des
Communautés Européennes.

cions fetes a distáncia com a operacions realitzades

peí desplagament del personal deis establiments de
crédit al país en qüestió. i evidentment es tracta
d’operacions actives i passives.

Per a la consecució d'aquests objectius cal que hi

hagi lllbertat d establlment, de prestao^ de J
de moviments de capital. El Trartat de Roma en paria

expllcitament en els capí,ola refents a & ̂re, d esta
bllment", “Els servéis” i “Els capitals . comentats en

altres parís d’aquesttreball. «le nmble-
Pel que fa ais moviments de capitals, e p

mes relatius al seu alliberament ¡a ®®

nombrosos I complexos, ja que e^ati ^ ¡
la realitzaeió de la Unió
interessa esmentar-ho, en relació amb la creaoió  d un

de circulació de mercaderies, deis capitals, deis tre-

balladors i la d’establiment i prestació de servéis que
en definitiva tracten de crear, en l’ámbit del Mercat

Comú, condicione análogues a les d’un mercat com el
que existeix a cada Estat membre.

L'objectiu, peí que fa al sector bancari, és crear un
Mercat Comú bancari, en el qual tots els establiments

de crédit, qualsevol que siguí el seu estatuí, i amb seu
social en un deis países de la Comunitat, han de po
der operar Iliurement en la totalitat de l’ámbit comuni-
tari, ja siguí a través de filiáis, sucursals o agéncies
establertes en altres países de la Comunitat, o bé di-
rectament des de la seu social o qualsevol altre esta-

bliment situat en un país comunitari en favor de clients
d’altres países. Aixó barrer es refereix tant a opera-
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Mercat Comú bancari, per les estretes relacíons que
existeixen entre moviments de capitals I servéis ban-
caris. L’article 61, parágraf 2, del Tractat estableix una
relació entre l’alliberament deis servéis bancaris rela-
cionats amb moviments de capitals i el deis movi
ments de capitals, assenyalant que els primers han
d'ésser alliberats en harmonia amb els segons. És un
deis principáis elements a teñir en compte, per a arri
bar a un Mercat Comú bancari.

La Ilibertat d’establiment i la gestió de servéis te
ñen com a objectiu el crear al si del Mercat Comú un
mercat interior. Per aconseguir aquest objectiu, cal la
supressió de les restriccions discriminatóries a l’esta-
bliment i a la lliure prestado de servéis, i la coordina-
ció de les legislacions. Així com l’eliminació de restric
cions discriminatóries és obligatoria, no ho és en sen-
tit estríete la coordinado de les legislacions. Ara bé,
és evident que en el sector bancari, donada la diversi-
tat de legislacions, la consecució d’un Mercat Comú
bancari ha de passar per l’harmonització de les legis
lacions, fins al punt, que el Tractat mateix requereix la
unanimitat per a aquellas mesures referidas a la pro-
tecció de l’estaivi, a la distribució del crédit  i a la pro-
fessió bancária (art. 57).

La Comissió comengá des de 1968 a efeduar es-
tudis preparatoris per a l’elaboració d’una proposta de
Directríu de coordinado de les legislacions bancáries.
D'aqueils primers treballs resulté la publicació, el juliol
de 1972, d’un projecte de Directríu, que hauria consti-
tuít les bases de la Ilei bancária europea, que, al llarg
de més de quaranta atildes, establien normes deta-
liades sobre el funcionament de les instituclons ban
cáries a la Comunitat.

El projecte fracassá, en parí perqué quan fou pre-
sentat coincidí amb les negodacions d’ampliació de
la Comunitat que es trobaven al seu punt culminant i
aixecá dures critiques, que després de l’adhesió per
duraren, per part deis medís bancarís anglesos i del
mateix Bañe d’Anglaterra. Aqüestes critiques eren,
en part, basadas en la manca a Anglaterra d’una tradi-
ció legisladora i intervencionista en aquest ámbit.

A aixó s’afegí l’inld de la cris! energética de 1973,
amb resultáis negatius per a rharmonització de les
pol ftiques monetáries, i tot plegat fóu que la Comissió,
a fináis de 1973, en modifiqués sensiblement el text,
donant-li el carácter de "Ilei marc’’ més aviat que de
Dir^rlu de coordinació. Així, una nova proposta fou
enviada al Consell de Ministres el desembre de 1974,
que, després de tres anys de discussions, permeté
adoptar el desembre de 1977, per part del Consell de
les Comunitats, una Directríu de coordinació.

Així i tot, d’aquell primer projecte de Ilei bancária
europea han prevalgut els criteris generáis següents:

- Admitió d’una entítat de crédit jutjada amb cri-
terís objectius, sense elements discrecionals.

- Les entitats de crédit, una vegada adrheses, po¬

dran especialitzar-se d’acord amb les seves pre-
feréncies.

- Les entitats de crédit tindran Ilibertat per establir
sucursals en qualsevol lloc de la Comunitat, i la
supervisió correspondrá al país d’origen, encara
que les autoritats supervisores treballaran en coo-
peració.

La gradual integrado en matéria financera tingué
expressió en l’aprovació de la Directríu del Consell de
juny de 1973, referent a la supressió de restriccions a
la Ilibertat d’establiment, basades en la discriminació
per rao de nacionaiitat, i a la lliure prestació de servéis
de bañes i altres institucions financeres, sempre que
no estiguessin vinculáis a moviments internacionals
de capitals, i en cas d’estar-hi, fossin liberalitzats.

Precisament, perqué aqüestes Ilibertats d’establi
ment i de prestació de servéis tinguessin conseqüén-
cies integradores calia donar alguns passos cap a
rharmonització de legislacions en matéria d’autoritza-
ció d’establiments de crédit, obertura de sucursals,
tractament de sucursals i filiáis de bañes originaris de
tercers países i sistemes de supervisió bancária.  A tot
aixó responia la Directríu de coordinació de desembre
de 1977.

El camp d’aplicació de la Directriu s’estén a totes
les institucions de crédit que reben dipósits i conce-
deixen crédits, sense cap tipus de discriminació per
raó geográfica, de forma jurídica (pública o privada),
d’especiajització d’operacions, de sector económic, o
d’altres. Únicament s’exclouen els Bañes Centráis,
les caixes postáis i d’altres institucions explícitament
enumerados. El contingut de la Directriu obliga poc els
Estats membres, preveu terminis d’acomodació
llargs, i no constitueix un aveng massa efectiu en el
procés d’harmonització de legislacions. Quant a les
condicions d’accés a l’activitat de les institucions de
crédit, continúen dominant els criteris nacionals; s’in-
trodueix, peró, harmonització peí que fa a les garan
tios de procediment i forma en la concessió i possible
retirada de Ilicéncia ais establíments de crédit.

L’obertura de sucursals d’entitats de crédit de
países membres també és sotmesa a la legislació de
cada país de destinació. Les sucursals i filiáis de ter
cers países no tenen tampoc tractament harmonitzat,
únicament es diu que no podran rebre un tráete més
favorable que altres Estats membres. El control de
l’activitat de les sucursals i filiáis intracomunitáries és
sotmés al predomini de les autoritats nacionals del
país receptor.

La Directriu, entre les disposicions transitóries,
institueix a l’article 11 un Comité consultiu que tindrá
per missió assistir la Comissió en l’aplicació de la Di-
rectrlu I ajudar-la en la presentació de noves proposi-
cions a presentar al Consell peí que fa a la coordinació
deis establíments de crédit. Aquest aspecte d’intensi-
ficació de la cooperació entre les autoritats de cada
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de la preséncia de la banca estrangera a Espanya i
les prescripcions de la Directriu comunitaria de coor-
dinacíó permet notar les analogíes i divergéncies de la
Ileí bancária espanyola en relació amb l’aplicada peis
Estats comunitaris.

Estat membre encarregades de la supervisió i control
de les entitats és un deis aspectes que es consideren
més positius d’aquesta Directriu. Entre els projectes
en curs de realització, hi ha: l’harmonització de la pre
sentado deis comptes anuals de Bañes i els métodes
de valorado d’actius; per tal de facilitar el control, des
de la perspectiva de la solvéncia i la liquiditat, deis
Bañes i deis mercats d’eurodivises. hi ha la idea d’ins-
taurar un control bancari sobre bases consolidades,
de tal manera que no solament es vigilarla el Bañe al
país d’origen, sino també el conjunt de l’activitat del
Bañe en tot el territori de la Comunitat; una proposta
de directriu que obligui els Estats membres a introduir
el control bancari sobre base consolidada i a Intercan-
viar informado entre les autoritats de control; un altre
projecte és l’harmonitzadó de les regles de salva-
ment de bañes en dificultat o en liquidado, i la instau
rado a nivell comunitari d’un sistema mínim de garan-
tles de dipósits.

Hi ha qui pensa que la cooperació administrativa
entre els Estats membres en la línia de treball

d’aquest Comité consultiu, sigui la que precedeixi
l’efectiva harmonització de les legislacions deis paí
ses comunitaris en temes bancaris.

Les diferéncies legislatives d’Espanya en relació
amb el pai'sos comunitaris, en el marc de la Directriu
de 12 de desembre de 1977, es important en alguna
aspectes. La comparado entre la normativa legal apli
cable al sistema bancari espanyol, el decret regulador

a. Creado de nous Bañes

Per a la creació d’un establiment de crédit, la Di-
rectriu de la Comunitat estableix un consentiment pre
vi per a la qual cosa s’han de complir les seguents
condicions:

- existénda de fons propis distinta, és a dir, no es
concediria a persones privades on es contendría
el patrimoni personal amb el del Bañe,

-fons propis mínims suflcients (sense precisar).

_ preséncia d aimenys dos directors amb expe-
riéncia i idone'ítat adequades.

- programa d’activitats.

Qualsevol refús de consentim^t ha d’ésser moti-

refús solament pot fer-se basant-secom a motiu de

CUADRE NÚM. 99

CONDICIONS MlNIMES D’ESTABUMENT ALS ESTATS MEMBRES

Capital inicial

(en milionsde la
moneda de cada Estat)

Forma jurídica
d’activitatsProgramaDirectorsEstats

legal

companyia

societat limitada

legal

Qualificats

Qualificats

Prestigiosos

Prestigiosos

Prestigiosos

Prestigiosos
Qualificats
Qualificats
Qualificats

6Alemanya

Bélgica
Dinamarca

Franga
Irlanda

Itália

Luxemburg
Pa'ísos Baixos

Regne Unit

necessari50

5
necessari

necessari

actual

actual

2,5/40
1 companyia

societat limitada
legal

romoanvia

adequat
150

0,50
actualadequat

PONT: INTER BANK RESEARCH OmANfSATlON.
"The Regulation of Banks in the Member Sta
tes of The EEC". London, 1978. Banco Cen
tral, Boletín Informativo, núm. 338.
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QUADRENÚM.100

NORMES PER A LA CREACIÓ DE BANCS ALS PAÍSOS DE LA CEE

Autorítzacíó

o llicéncia

previa

Operacíons bancáries
sense llicéncia

o control

Possibilitat d’apel.lació a

una denegado de
llicéncia

Estats

Sí SíAlemanya NO

(en petita escala)
Sí SíBélgica

Dinamarca
NO

NO NO NO

Ga que no hi ha llicéncia)
Sí SíFranga NO

(limitadament
Sí SíIrlanda NO

(limitadament)
Sí SíItalia NO

(limitadament)
SíLuxemburg

Paísos Baixos

Regne Unit

SíNO
Sí SíNO

Sí Sí NO

(anivell básic)

PONT: IBRO, op. cit. i BANCO CENTRAL
"Boletín Informativo" núm. 338.

en criteris generáis, predeterminats i comunicats  a la
Comissió que tendeixin a promoure: la seguretat de
l’estalvi, l’augment de la productivitat bancária, l’ho-
mogeneitat de la concurréncia i un ampli ventall de
servéis.

Alió que sí preveu la Directriu és que si per d'*icul-
tats técniques o d’estructura del sistema bancari no
es pot deixar d’aplicar el criteri d’“interés general de
l’economia” es pot aconseguir un ajornament de set
anys, amb possibilitat de prórroga per cinc anys més.
Aquest període transitori és el demanat per la Banca
espanyola, tal eom fou concedit a Franga, Irlanda,
Itália i Dinamarca.

La legislació básica espanyola que regula la crea
do de Bañes; és contínguda en els Decrets 2246/1974,
quant ais Bañes; el de 3 de jullol de 1975, en relació
amb les Caixes, i peí 1388/1978 peí que fa a la creaeió
de Bañes filiáis d’entitats bancáries estrangeres.

Les condicions que han de reunir els nous Bañes
creats o filiáis de Bañes estrangers son:

- Forma de societat anónima espanyola (fundació
simultánia).

- Fons propis mínims, que en general són:

. Banca espanyola: 750 milions a Barcelona i Ma
drid, i 500 a la resta d’Espanya,desembossadala
meitat i una prima del 100%.

. Bañes filiáis (estrangers): 750 milions, amb una
prima d’emissió del 100% i desembossada la pri
ma i el 50% del capital, en efectiu dinerari exterior.

. Caixes d’Estalvi: entre 150 i 750 milions segons
la localitatde la seu.

Acomplerts aquests requisita, es concedeix l’auto-
rització peró amb subjecció a una série de normes  i li-
mitacions durant un període de cinc anys.

És notori que, malgrat la liberalització poduTda peí
Decret de 1978, regulador de la preséncia de la Banca
estrangera a Espanya, existeix un régim discriminato-
ri en matéria de Ilibertat d’establiment i de prestado
de servéis.

L’article tercer del Decret estableix la potestat dis
crecional del Consell de Ministres quant a l’autoritza-
ció, i aplica el principi de “reciprocitat” i d’atenció ais
interessos de l’economia nacional. Tot aixó és oposat
al Tractat, en l’ámbit comunitari. També és discrimi-
natória la major quantitat de capital inicial fora de Ma
drid I Barcelona.
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Estat, es limita a dir que el procediment a aplicar si-
i el mateix de la legislado del país on vulgui ins-

tal.lar-sé lá sucursal.
A Espanya hi ha un régim de Ilibertat d’obertura de

sucursals en tot el territori, aplicable a tots els tipus de
Bañes i limitat, básicament, al territori autonómic en el

casdelesCaixes. . . ^ „ u

un
gui

A Espanya, d’engá que hi ha un regim de Hibertat
d'obertura d’oficines s’ha produít una considerable
expansió que ha registrat veritable importancia quan-
titativa per al conjunt de la Banca privada i per  a les
Caixes d’Estalvi, amb sensibles diferencies entre Ca-

les Caixes d’Estalvi donada la limitació territorial de

Altres limitacions afecten latransmissiód’accions,
les condicions operatives i la transferencia a l’exterior
deis beneficis. Solament fent referencia a les condi
cions operatives recordarem que el Decret no permet
ais Bañes filiáis espanyols (capital subscrit totalment
per Bañes estrangers) obtenir finangament d’altri a
rinterlor en proporció superior al 40% de les seves in-
versions en empreses espanyoles (a excepció deis
fons obtinguts al mercat interbancari dins el qual
darrerament se’ls ha eixampiat l’accés); limitació a
tres del nombre total d’oficines; la cartera de valors ha
de ser Integrada per fons públics i de renda fixa; exis-
téncia d’un régim d’inspecció i control capag de revo
car rautorització administrativa.

iTur wañsld i ̂ r ia concentració d’aquestes irrstitu-
cions a Cataiunya. Maigrat ais importante "“clis ur
bana cataians i, pertant, ia concentrado de la pobla-
vsiA enhrptot a l’área metropolitana de Barcelona, I ex-

p^“d prSutda ha fefque el nombre d’habitante per
oficina sigui menor a Catalunya que a la resta d Espa-

(Vegeu quadres num. 101 1102).nya.

b. Obertura de sucursals

La consideració de mercat únic en l’ámbit de la
Comunitat comporta que una entitat bancária pugui
estendre’s al conjunt deis Estats membres.

La Directriu, peí que fa a l’obertura de sucursals en

QUADRENÚM. 101

XARXA D’OFICINES I DENSITAT DE SERVEI EN ALGUNS PAÍSOS
(Situació a final de 1980)

DE LA CEE

habitants per oficina
TotalCaixesBañes

OFICINES
ESTATS TotalCaixesBañes

1.372

1.397

1.954

4.690
4.405

3.505

2.909

8.561*
16.404

34.274

4.512
3.555

2.256

2.685*
2.529

6.567
4.534*

44.666
7.056

27.476

12.134
13.959

17.489

3.388

6.247*
3.469

27.177

3.668*

21.229

8.665
12.328*

Alemanya

Bélgica

Franga
Itália

Regne Unit

Espanya
Catalunya

1.631
1.738
1.400

2.826
2.309

21.519
4.379

8.288
1.724

13.231
2.655

NOTA: (*) Dades de l’any 1979.

FONT: Departament d’Estudis de la Caixa de Pensione
pera la Vellesa i d’Estalvis.

^  ♦ Hpfineix la sucursal com un establi-
El Reial Decret de estranger, amb la

ment obert a Espanya responsabilitat
mateixa denominad xg^ultats per realltzar ope-
patrimonial del ^ ̂g^abiert en el mateix
racions bancáries ® 3^5 són similars ais deis

* ■— «●

Les sucursals de Bañes estrangers a Espanya en
realitat no han estat reguladas fins al Decret de 1978,
que aborda per primera vegada la Inyersió estrangera
en el sector bancari. Des de després de la guerra civil i
fins a 1978, solament s’instaHá una sucursal de Bañe
estranger, la de la Banca Nazionale di Lavoro, autorit-
zada l’any 1941. (Vegeu quadre núm. 103). 205



QUADRENÚM. 102

NOMBRE D’OFICINES OPERATIVES DEL SISTEMA CREDITlCi ESPANYOL

ESPANYACATALUNYA

Entitas creditícies Nombre

31-12-79

Nombre

3-12-79
Taxa*Taxa*

Banca Comercial
Banca Industrial

TOTAL BANCA PRIVADA

Caixes d’Estalvi Confederades

Caixa Postal

2.369 19,50
37,72

20,49

12,10

11.590 16,05

43,06

16,95

104 725

2.521

1.503

12.315

7.809

1.580

9.389
2.523

5,07
180 1,88 0,87

TOTAL CAIXES

Cooperatives de Crédit
Entitats Oficiáis de Crédit

Banco de España

1.683 10,69 4,29
190 3,63 4,02

0,00 22 9,462
4 -7,79 59 -3,64

4.403 15,16 25.006 9,56TOTAL

NOTA: (*) Taxa mitjana de creixement anual del pe-
ríode 1975-1979.

FONT: BANCO DEESPAiQA, “Boletín Estadístícx)’’i ela
borado propia.

QUADRENÚM. 103

SUCURSALS DE BANCS ESTRANGERS A ESPANYA
(Sítuació el 31 de maig de 1981)

Nombre de sucursalsAny d’establiment
a Espanya

Denominació social del Bañe
CatalunyaEspanya

Londres y América del Sur, Ltd *

Crédit Lyónnais *

Société Générale de Banque en Espagne *
NazionalediLavoro *

Nationale de París *

Dresdner Bank Aktiengeselischaft *

Deutsche Bank Aktiengeselischaft *
Citibank, N.A.

París et des Pays-Bas *

Morgan Guaranty Trust Company of N. York
The Chase Manhattan Bank, N. A.

Manufactures Hannover Trust Cómpany
National Westminster Bank, Ltd. *

Barolays Bank International, Ltd. *

21916

1875

12

11 4

1919 19 4

1941 12

1979 2 1

11979 2

1979 1

1979

1975
1979

2 1
1

1

1979 1

1979 1

1979 3

1979 1

(Continua,

206



(Continuació quadre núm. 103)

Nombre de sucursalsAny d'establiment
a Espanya

Denominació social del Bañe
Espanya Catalunya

Indochineetde Suez

Brasil

Algemene Bank Nederland, N.V. *
Chemical Bank

Continental Illinois National Bank&Trustof Chicago
Commerzbank *

Tokyo, Ltd.

Bankers Trust Company
Roma *

1980 1

1980 1

1981 1

1980 1

1980 1

1980 1

1980 1

1980 1

1981 1 1

Exterior de los Andes y de España 1981 1

TOTAL 69 15

NOTA: (*) Bañes comunitaris.

FONT: Consell Superior Bancari i elaborado propia.

I’economia nacional” i el principi de reciprocitat. Les
condicions són dues: les sucursals han de mantenir
sempre una assignació de capital de 750 milions, que
a més han d’estar desembossats totalment, en consti-
tuir-se, en efectiu procedent de divises o moneda con
vertible. Com en el cas de Bañes filiáis, tenen unasé-
rie de condicions i limitacions análogues. Solament
cal afegir la intransferibilitat de l’autorització d’obertu-
ra de sucursals i, per tant, de cancel.lacio automática,
en cas d’alienació de la sucursal.

Els 20 Bañes estrangers en establir-se a Espanya
a partir del Decret de 1978 ho han fet en la modalitat
d’obertura de sucursals, i cap, per la creació de Bañes
filiáis.

d. Activitatsde Bañes

Aquí hi ha una divisió clara entre els paísos que te-
una política molt liberal a l’hora de permetre que

les institucions financeres participio en altres socie-
tats, financeres o no, i els paísos que, en canvi, són
molt restrictius en aquest sentit (el cas espanyol s in-
clou més aviat en el primer grup, i no sembla que la in
tegrado comporti canvis significatius de la situacio
actual). (Vegeu quadre núm. 104)

nen

e. Coefldents i exigéncies de reserva

En alió que la Direotriu de desembre de ha
ouedat més curta, en relació amb |●harmonltzaclo de

rrnS de^ ooe,ic.en.s banoarts.
L'artide 6 de la Directriu assenyala que aqueste coefi
c"mtlemen.arisalsemprate^^^^

ciafliq«:.r/eKmP^e^^^^

tí6lquef«oo,w«^ OTb l'^lu ImmdrtHMl, i

c. Oficines de representació

Són reguladas a Espanya peí mateix Decret de
juny de 1978, que autoritza la seva obertura amb fina-
litats merament informativas sobre qüestions bancá-
ries, financeres, comerciáis, etc., sense que els siguí
permés de realitzar operacions de crédit, dipósit  o in-
termedlació financera. No obstant aixó, ámb anterio-
ritat al Decret i per la poca conflictivitat d’aquestes ofi
cines, a més de l’absoluta necessitat donada la vlncu-
lació de l’economia espanyola amb la Internacional,
TAdminlstració havia anat autoritzant aqüestes ofici
nes en un nombre que sobrepassa les cinquanta. Ac-
tualment hi ha 36 Bañes amb seu social a la Comunitat
que tenen oficines de representació a Espanya I 51
més de la resta del món.
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QUADRENÚM. 104

REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BANCS EN ALTRES INSTITUCIONS

Fusions o modificacions

de majories
Límit d’accions o partícípacions

ESTAT
ComunicacióInstitución^ no financeres Institucions financeres Autorització

Alemanya

Bélgica
Dinamarca

No No Sí No

Permés temporalment
En cas d’un sol valor: 15%

capital netdel Banc.Total

de la cartera: 50% capital net.

Diversos límíts, segonstipus
de Bañes.

Autorització si és més del 20%
de les accions de la Cia.

La cartera total no ha d’arribar

al 30% del risedel Bañe.

Permés en casos especiáis.

No Sí No

Fins 30% del capital de
l’altre Bañe.

SíSí

Franga No Sí Sí

ídem, que institucions no
financeres.

SíIrlanda Sí

(més 10%)

Italia

Luxemburg
P. Baixos

Permés en casos especiáis. Sí Sí
No No Sí Sí

Autorització si és més del 5%

del capital de la Cía.
Autorització per adquirir més
del 5% capital d’un Bañe.
Autorització si és més del 15%

del capital d’un Bañe.

Sí Sí

casde+5%

Regne Unit Sí SíNo

(més 15%)

PONT: IBRO, op. cit. i BANCO CENTRAL, "Boletín
informativo”, núm. 338.

quids. A partir d’una primera experiéncia es volia més
tard establir un valor per a cadascuna d’aquestes re
lacione. Pero en la realitat cada Estat membre manté
en vigéncia els seus sistemes de coeficients i té un
ampie ventall d’instruments de política monetaria ais
quals difícilment renuncia. En aquest sentit, hom ob
serva com els paísos utilitzen les operacions de
“open market” per tal d’influir en el nivell de reserves,
o s’estableixen reserves obligatóries sobre el volum
de dipósits i deis crédits deis residents, o bé prenen
mesures per tal de fer Controls quantitatius del crédit,
que de vegades es combinen,I amb aplicacions selec
tivos del crédit, i, fínalment, una mesura molt genera-
litzada és el control de les operacions amb l’estran-
ger, sobretot des del punt de vista de la influéncia que
té sobre la liquiditat. (Vegeu quadre núm. 105).

En el cas d’Espanya, i per extensió Catalunya, en
ésser el mercat financer unificat, l’exercici de l’Autori-

tat Monetária és representat peí Ministerio de Econo
mía, i en un sentit técnic l’órgan executiu d’aquesta
autoritat el constitueix el Bañe d’Espanya. Entre les
funcione del Bañe d’Espanya, hom troba la instrumen-
tació de la política monetária, de conformitat amb les
directrius i objectius generáis de govern, i tot alió que li
deleguin en matéria monetária.

El Bañe d’Espanya identifica com a magnitud bá
sica, per aconseguir els objectius de la política mone
taria, les “disponibilitats liquides” (efectiu a mans del
públic i dipósits al sistema bancari). El control actiu
d’aquesta magnitud s’exerceix indirectament sobre
els dipósits, donat que les institucions bancáries han
de mantenir en el seu actiu un grau de liquiditat sufi-
cient que albora limita la generació de dipósits.
Aquests actius líquids del sistema bancari són consti-
tuTts per l’efectiu i dipósits ordinaris i obligatoria (coefi-
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nat que, en ser coactiu, les modificacions transitórlés
provoquen reaccions no volgudes, i que des que s’ha
unificat per a la Banca industrial, comercial i caixes
d’estalvi ja no s’ha variat.

Peí que fa al control de les operacions amb l’es-
tranger, el Bañe d’Espanya té arbitrat un mecanismo
d’estats comptables que li permeten el coneixement I
control, tant deis moviments d’entrada i sortida de di
vises com de la tinenga per les entitats delegados,
com també deis comptes estrangers de pessetes
convertibles, i existeixen unes cortes normes que les

entitats delegados han d’observar, ja sigui en les ope
racions actives com en les passives, encaminades a
minimitzar els rises d’aquests tipus d’operacions acti
ves i especialment els moviments especulatius de ca
pital.

cient de caixa i dipósits obligatoris remunerats)  i peis
altres actius líquids disponibles (com crédits, redes-
compte, fons públics pignorables), liquiditat que al
llarg de 1980 ha estat per a la Banca al voltant d’un 9%

del total de dipósits, per la qual cosa, donat els retin-
guts peí sistema de cómput del coeficient de caixa -
5,75%-, més el 3% deis dipósits obligatoris remune
rats, l’excedent de liquiditat o actiu líquid Iliure se sitúa
en unes poques décimos en relació al total de dipó
sits.

El Bañe d’Espanya, per tal de controlar l’evolució
deis actius líquids mantinguts peí sistema bapeari, de
manera que siguin compatibles amb el creixement de
les disponibilitats liquides, disposa d’una série d’ins-
truments que utilitza conjuntament o separadament
amb diferente graus d’autonomia. Així hi ha el coefi-
cient de caixa que pot ésser modificat en uns determi-
nats límits; igualment s’esdevé amb els límite de re-
descompte ordinari. Major autonomia té en relació
amb els crédits que facilita al sistema bancari, tant peí
que fa a la quantia com al sistema de concessió. Un
altre instrument utilitzat de manera creixent són els

Bons del Tresor i els Certificats de Dipósit, que el
Bañe d’Espanya instrumenta amb plena autonomia.
En canvi el Bañe d’Espanya no té cap control sobre el
coeficient d’inversió del sistema bancari.

Actualment els Instruments básics de control de la

liquiditat o.' sistema bancari són els crédits de regula-
ció monetária, concedits peí sistema de subhasta,  a ti
pus d’interés que fixa el mercat mateix, en qué la mit-
jana de xifres diáries ha oscil.Iat al llarg de 1980 al vol
tant de setenta mil milions de pessetes; i els Bons del
Tresor concebuts essencialment per tal de drenar li
quiditat amb un volum mitjá diari per a l’any 1980
d’aproximadament cinquanta-vuit mil milions de pes
setes a tipus d’interés anunciats d’entre un 14% i

/  17%.

Hom pot notar que el sistema bancari és condlcio-
nat en la seva operativa per una série d’instruments
de control que a mesura que s’avanci en la integració
caldrá modificar. Alguns, com el coeficient de caixa I
els dipósits remunerats al tipus básic, segurament
continuaran per tal de controlar la quantitat de diner,
peró la concessió de crédits i redescomptes a les enti
tats crediticias a tipus d’interés privilegiats hauran de
desapareixer en favor d’operacions “open market”,
basades en la compra-venda d’actius financers del
Bañe d’Espanya (crédits per subhasta, bons del Tre
sor, deute a curt termini, etc.).

Ara bé, en alió que realment es diferencia el sector
bancari espanyol en relació al comunitari és en l’exis-
téncia deis coeficients d’inversió obligatória, que fan

que la Banca i Caixes d’Estalvi financi ín de manera pri
vilegiada determinadas activitats o sectors econó-
mics, ja sigui directament o mitjangat el crédit oficial.'

Una condició necessária per tal de liberalitzar el
sector en la línia comunitaria és que els tipus d’interés

i  les condicions siguin les de mercat. En tot cas, les
subvencione que els circuits privilegiats representen
han d’ésser assignades per la via pressupostária, ex-
plicitades i assumides peí Tressor, de manera que el
cost de la política d’intervenció pública repercuteixi
per la via fiscal general, tot substituint les decisions.
governamentals per decisions parlamentáries sobre
les subvencions.

Recordem només que el coeficient d’inversió oblir
gatória de la Banca, i al final del seu procés de reduc-
ció (octubre de 1981), será del 21% deis passius
computadles, i aquest percentatge per a les Caixes
d’Estalvi será del 35% (abril de 1984); actualment és
del 48% (maig del 1981). A aquests coeficients cali
afegir-n’hi un altre de finangament a llarg termini, en étli
cas de la Banca, d’un 7% sobre passius computables i
un 10% sobre bons de caixa i obligacions en circular
ció, i, en el cas de les Caixes, d’un 10% sobre passius,
computadles. Aquests percentatges s’han d’afegir al
coeficient de caixa, peró tenen la particularitat que es
poden alliberar en efectuar Inversions a llarg termini
ais preus de mercat.

També en aquest terreny del crédit, si bé no estric-
tament de regulacló monetária, existeixen modalitats
de crédit de carácter personal que són: el crédit per
sonal, el qual es disposa a mesura que es necessita i
és constitu ít amb un diferencial en relació amb el tipus
básic; i els contractats a un dia disponibles immedia-
tament i a un tipus superior al subhastat aquell dia.

El redescompte és un altre instrument que per les
seves característiques de recurs automátic invalida

en gran manera la seva utilització com a mitjá de regu-
lació monetária. Els límits globals de redescompte,
així com la seva distribució entre institucions, són fi-

xats peí Bañe d’Espanya en fundó dels/ecursos pro
pia, i el tipus d’interés és “administrar, essent el tipus
básic del Bañe d’Espanya (actualment un 8%). Un al
tre sistema d’accés automátic al crédit del Bañe d’Es

panya és constituTt peis crédits amb garantía de fons
públics, també amb un tipus d’ínterés "administrar
del 10%.

El coeficient de caixa figura entre els Instruments

d’aeció discontinua, que cal utilitzar mínimament, do-
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QUADRE NÚM. 106

ACTiU REGULAT DE LES CAIXESI DE LA BANCA

EL 31 DE DESEMBRE DE CADA ANY

(Tant per cent sobre dipósits computables)

1980 1981 1982 1983 1984

CAIXES D’ESTALVI

Coeficíent de caixa

Dipósits obligatoris remunerats

Cédules per a inversió

Fons Públics i Valors computables

Crédits regulació especial

Finangamentexportacions *

Dipósits per a finangament a llarg termini

5,755,75 5,75 5,75 5,75

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,0 3.0 3,0 3.0 3,0

32,0 29,0 26,0 23,0 22,0

16,0 13,0 10,0 10,0 10,0

(1)(1) (1) (1) (1)

2,75 5,75 8,75 10,0

TOTAL CAIXES D’ESTALVIS 59,75 56,5 53,5 53,5 53,75

BANCA COMERCIAL

Coeficíent de caixa

Coeficient fons públics

Finangament exportacions

Crédits i efectes especiáis

Dipósits obligatoris remunerats

Dipósits per a finangament a llarg termini

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

3,0 3.0 3.0 3.0 3,0

6,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.0 3,0 3.0 3,0 3.0

1.8 3,45 5,25 7,0 7,0

TOTAL BANCA COMERCIAL 32,55 33,2 35,0 36,75 36,75

diferencia (Caixa - Bañes) 27,2 23,3 18,5 16,75 17,0

NOTA: (*) les Caixes d’Estalvis el finangament de
les exportacions és un subquocient dins del
coeficient deis crédits de regulació especial.

PONT: Departament d’Estudis de la Caixa de Pen
siona per a la Veilesa i d’Estalvis.

més comú és el consistent a mantenir un volum de

fons propis en quantia superior ais actius fixos.  A Itá-
lia, malgrat no haver-hi un coeficient únic, és conegut
que hi ha un mecanisme de control de solvéncia per a
cada institució.

Els inconveniente de Tactual sistema de coeficient

d’inversió son més evidente en el cas de Catalunya,
peí fet que les Caixes d’Estaivi tenen una major partici-
pació en el sistema bancari que a la resta d’Espanya
(a Espanya participen en un 33% i a Catalunya ho fan
en un 41 %), i donatque les Caixes tenen unapartmés
considerable que els Bañes d'actiu reguiat, fa que si
guí més gravós per al mercat financer catalá el mante-
niment de Tactual situació, que li resta competitivitat
en relació amb les entitats estrangeres.(Vegeu qua-
dre núm. 107).

Detallarem de manera quantificada per a cada
país membre de la Comunitat les ratios de solvéncia i
liquiditat, que són Instruments molt utilitzats I que re-
flecteixen la ppsició de cada Estat davant les fre-
qüents crisis bancáries que tenen lioc sobretot a partir
deis anys setanta. Quant a la ratio de solvéncia. el

Ratío de solvéncia:

a) El total de crédits i particlpa-
cions ha de ser inferior a 18 ve-

gádes els fons propis.
b) Els fons propis han de ser
més grans que Tactiu flx.

a) Els fons propis s’han de situar
entre un 0,2 a un 5% del risc

ALEMANYA:

BÉLGICA:
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classífícat d’actíu, más un 100%
de l’augment d’actius del grup.
b) Els fons propis han de ser
majors que l’actiu fíx.

b) Els grans crédits (d’import per titular superior
al 2% deis recursos totals del Bañe) no poden su
perar en conjunt el 50% del risc total de l’entitat
(les excepcions han d’ésser autoritzades peí Bañe
d’Espanya.

DINAMARCA: a) Els fons propis han de cobrir la
totalitat de deutes i garanties. Per a la banca industrial el límit s’estableix de ma

nera que el total d’inversions i crédits no superi el 10%
deis recr'sos totals del Bañe.FRANQA: a) Els préstecs a mitjá i llarg ter-

mini han de ser inferiors a tres
vegades els fons propis más les
obligacions a més de 3 mesos.
b) Els actius a mitjá i llarg termini
han de ser inferiors al passiu a
mitjá i llarg termini.
c) Els fons propis han de supe
rar l’actiu fix.

Ratio de liquidítat:

ALEMANYA: Certs actius a llarg termini més
l’actiu fix han de ser inferiors a
determinats passius a llarg ter
mini més un percentatge de re
cursos a curt termini.

IRLANDA: a) Els recursos nets (fons propis
menys l’actiu fix) han de cobrir
més del 10% del risc d’actiu.

BÉLGICA: No existeix un coeficient espe
cial. És vigilada acuradament la
posicló dele Bañes.

ITALIA: a) Utilitza diferents ratios se-
gons les institucions. DINAMARCA: La caixa més l’actiu realitzable

han de cobrir un 15% del passiu
fins a 30 dies o bé un 10% deis
deutes i garanties.

LUXEMBURG: a) Els fons propis han de ser al-
menys un 3% deis dipósits.
b) Els fons propis majors que
l’actiu fix. ÉRANQA: La caixa i l’actiu realitzable han

de cobrir més del 60% deis pas
sius fins a 3 mesos.PAÍSOS BAIXOS: a) Els fons propis s’han de situar

entre el 2,5% al 100% del risc
d’actiu (depén de la concéntra-
ció del risc).

Els recursos nets han de cobrir
una proporció mínima del risc
total fixat a cada Bañe.

Al nostre país les normes de solvéncia i diversifi
cado de rises són instrumente que utilitza l’autoritat
monetária en un sentit preventiu i que són concrétate'
en l’establiment de coeficiente de garantía i limita-
cions legáis deis rises bancaris.

El coeficient de garantía es defineix com una pro
porció entre recursos propis i recursos aliene i el seu
nivell és fixat en un 8% per a la banca comercial  i en
un 10% a la banca industrial. En el cas de les caixes
no hi és fixat, peró en canvi del seu nivell depén la part
de l’excedent destinat a resen/es. Els límite legáis en
els rises concrete són també diferents en el cas de la
banca comercial i la industrial.

En el cas de la banca comercial hi ha una doble li-
mitació:

a) Els rises que pot mantenir amb un Client (per
sona natural, jurídica o empresa filial del bañe) no
poden ser superiors al 2,5% deis seus recursos
propis i aliene.

REGNE UNIT:

IRLANDA: No existeix un coeficient espe
cial. És vigilada l’operació deis
Bañes.

ITÁLIA: La reserva d’actius específics
ha de ser més d’un 40% de les
obligacions en circulació.

LUXEMBURG: La caixa i l’actiu realitzable han
de ser més del 30% del passiu.

PAÍSOS BAIXOS És un coeficient complex que
classifica actius segons el grau
de liquiditat i de venciment con
tra obligacions classificades per
categoria i venciment.

REGNE UNIT: No existeix coeficient especial.
És vigilada acuradament la po-
sició deis Bañes.

A Espanya fa les funcions de ratio de liquiditat
el coeficient de caixa, fixat en un 5,75% per a totes les
institucions, i que el Bañe d’Espanya pot modificar en
tre un mínim d’un 5% i un máxim d’un 9%. Els actius
computadles d’aquest coeficient són l’efectiu a caixa,
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ríscs i un fons de garantía de dipósits; aquest darrer
solament exísteix de manera limitada a Alemanya,

Regne Unit, i en cap altre país comunitari, encara que
sí a Espanya. (Vegeu quadre núm. 107).

La crisi económica en general i en el cas espanyol
les reformes conduents a un sistema bancari més

competítíu augmenten considerablement els riscs, la
qual cosa obliga a potenciar els mecanismes de con
trol existente i a crear-ne d’altres. Aixó es especial-

els dipósits al Bañe d’Espanya -inciós el Fons de
Garantía de Dipósits— i el disponible en compte de

crédit. Els passius computadles són tots els dipósits,
exclosos els interbancaris i en moneda estrangera o

pessetes convertibles.
Finalment, els treballs d’harmonització de disppsi-

cions comunitáries van encaminats a establir unes

prevísions que gairebé cada Estat membre ja té en
matéría bancária, com són la creado d’una central de

QUADRE NÚM. 107

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL MERCAT FINANCER A CATALUNYA I A ESPANYA (1970-1980)

CATALUNYA ESPANYA
ANYS

Bañes * Caixesd’Estalvis TOTAL Bañes * Caixesd'Estalvis TOTAL

31,0 1001970 57,5 42,5 100 69,0

33,3 10042,8 100 66,71971 57,2

32,3 10041,51972 58,5 100 67,7

10031,640,11973 59,9 100 68,4
10031,540,21974 59,8 100 68,5

32,6 10041,158,9 100 67,41975

1976 . 10033,541,458,6 100 66,5
10034,242,1 100 65,81977 57,9
10034,542,6 100 65,51978 57,4
10034,442,8 65,61001979 57,2
10033,641,6 100 66,458,41980

NOTES; (*) En el cas deis Bañes no s’inclouen els
dipósits en moneda estrangera ni els dipó
sits de les Caixes d’Estalvis a la Banca.

FONT: BANCO DE ESPAÑA, “Boletín Estadístico”,

Confederación Española de Cajas de Ahorros
i elaboració própia.

El mateix Bañe d’Espanya té un servei d’análisi de

balances i comptes de resultats del sistema bancari
que són una ajuda per a la detecció d’aquelles entitats
que es trobin en dificúltate (és l'anomenada supervi-
sió a distáncia que s’afegeix al control que realitza la
inspecció). Quan el risc siguí molt accentuat i la situa-
eió de l’entitat ho recomani les autoritats tutelara po

den procedir a la remeció deis dirigente per no acomo-
dar-se en la seva actuaeió a práetiques bancanes sa
nes.

ment encomanat al Bañe d’Espanya i al Fons de Ga
rantía de Dipósits.

En aquest sentit, el Bañe d’Espanya té en funcio-
nament des de 1963 una Central d’Informació de

Ríscs, de tal manera que tota les institucions han de
declarar tots els crédits concedits a un mateix benefi

cian quan en conjunt sobrepassin els quatre milions
de pessetes i albora les entitats de crédit poden sol.li
citar informacló de l’endeutament total de qualsevol

persona física o jurídica.

I
i
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QUADRENÚM. 108

PREVISIONS BANCARIES ALS PAÍÍSOS DE LA CEE

País Central de ríscs Grans présteos

Crédits de més dell 5% deis fons propis
han de comunicar-se

Bundesbank registra crédits superiors a
1 milió DM i n’informa.

Alemanya

BNP registra crédits superiors

1 milió FB i n’informa
Bélgica Crédits superiors al 20% deis fons propis

han de comunicar-se

La supervisió de Bañes té atribucions per

actuar de central de risc si vol.

Dinamarca Crédits individualitzats han de ser

inferiors al 50% deis fons propis. A partir
d’un 35% han de comunicar-se

Registra crédits superiors a 200.000 Frs. i
n’informa

Crédits individualitzats superios a 25

milionsde Frs. han dejustificar-se.

Franga

Irlanda Non’hiha Els rises individualitzats han de ser

inferiors al 8 % del risc total.

Crédits individualitzats superiors al

20% deis fons propis no han de superar

en total el 25-40% deis dipósits.

Servel d’informació i compensació de

crédits registra els superiors a 30
milions de lires i n’informa

Itália

Luxemburg Non’hi ha Els présteos de més de 50 milions de Frs.

han de comunicar-se.

P. Baixos Una organitzacló privada cobreix el senrei. Risc individualizats han de ser inferiors

al 25% deis fons propis.

Regne Unit Présteos individuáis superiors al 5% del total

de crédits han de comunicar-se.

No n’hi ha

PONT: IBRO, op. cit. i BANCO CENTRAL, "Boletín
Informativo", núm. 338.

En el terreny comptable, en concret, s’ha avangat
forga en la millora de proeediments per a l’exercici
d’aquestes funcions tutelau’s. En aquest sentit s’esta-
blelxen normes comptables estrictes, i, d’aeord amb
les disposicions mínisteríals del 17 de gener d’enguany,
ja s’han anunciat noves normes que tractaran el
sanejament d'actius, la consolidació de balangos de
grups, els ajusts deis comptes de resultats conside-
rant la inflacló i la realitzacló d'auditories. Mesures to¬

tes elles en línia amb els projectes comunitaris en
curs d’harmonització.

Peí que fa a la seguretat deis dipósits l’autoritat
financera espanyola actúa sobre l’entitat de crédít

mateix, en el cas de la Banca, mitjangant la imposició
d’un coeficient de garantía i, degut que aixó de vega-
des es insuficient, s’ha optat peí reforgament d’un
sistema exterior a l’entitat, materialitzat en una asse-

guranga de dipósits. Per aixó, es creá l’any 1977 el
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□'aquesta manera els servéis bancaris més de l’inte-
rior resten fonamentalment contrólate peis d’aquí,
básicament peí millor coneixement del mercat inte
rior, més amplia xarxa d’oficines i possiblement major
confianga i tradició deis clients.

Tot aixó pot fer que durant l’etapa de transido an
terior a la integració. la Banca estrangera s’instal.li

deixar-se influir massa per les disposi-aquí sense __

“Fons de Garantía de Dipdsits” per a Bañes i Caixes,
per tal de protegir l’estalviador privat i ajudar  a la solu
ció de les crisis bancáries. El Fons es npdreix amb
una quota anual d’1,1 % deis dipósits fins a 1.500.000
pessetes per dipositant.

. . x-
cions del Decret, la supressió de les restriccions, fins
a no teñir altres limitacions que les establertes amb
carácter general per a la Banca del país.

Recentment, s’ha realitzat un estudi empine de
l’activitat internacional de la Banca

el fort desenvolupament del fi-
l’orientació cap a
estrangera

3.4.3. La integració del sistema creditici a
■'Europa comunitaria: evoluciona previsibles

a. Activitat de la Banca estrangera a Espanya

, basat en
nangament en divisa, en aquest cas de ies empreses
Dübliques i privades espanyoles amb aval public (ex-
tret a partir de les dades que publicará la Meinona Es
tad Istica 1980 de la Direcció General de Política Fi-

El deute exterior viu del sector públlc i privat amb
aval públlc ascendía a 9.153,4 milions de dólars (can-
vis de final d'any), deis quals un 79% es deute public i
l’altre 21 % deute privat.

Per orestamistes aquests deute viu correspon en
un 2!% S Tmsor, un 18% a rinstitut de Crédit Oficial,

16 % a RENFE, un 23 % a CINl i empreses filiáis.
Del 21% del sector privat, prácticament la totalitat

res estrangeres n'han finangat 7.544 milions de do-

coTíotadó de de"ufe perp'ítuTd^^^^

naSTsTFwt i rfaltrTs institu-

un

cions financeres.
Els Bañes o grups

a Espanya tenen finangat
dólars, corresponents a l
quals els Bañes amb seu

"''’^LfpmlSiTsK "en el deufe exterior
con^iUentitat que més

d“a.s «s peíate crédits a rexporíacié); en se^

iruSTn'Í^P^és una llarga lli^a de Bañes estran-
gers que sobrepassa la cinquantena.

bancaris estrangers establerts
total de 1.716 milions de

19% del deute total, deis
social en Estats membres

un
un

Actualment operen a Espanya vint-i-quatre Bañes
estrangers procedents de deu países, amb un nom
bre total de 69 oficines, de les quals 15 són instal.la-
des a Catalunya (a Barcelona, excepte una). Dinou
d’aquests Bañes han vingut a Espanya a partir de la
promulgació del Decret de juny de 1978, i han obert
27 oficines operatives. (Vegeu quadre núm. 103)

Del total d’aquests Bañes estrangers, catorze són
procedents de sis países de la Comunitat (Alemanya,
Bélgica, Franga, Italia, Países Baixos i Regne Unit) i
concentren 58 de les 69 sucursals o agéncies, 14
d’elles a Catalunya.

.  Cal considerar que la majoria de Bañes estran
gers justament fa dos anys que s’han instal.Iat i, dona-
des les limitacions amb les quals treballen, llur impor-
táncia quantitativa és petita en relació amb la Banca
espanyola.

De les xifres del balang consolidat es pot veure
que el volum de la Banca estrangera és d aproxirna-
dament un 4% del total de la Banca. La seva activitat
crediticia és comparativament major que la de la resta
de Bañes, i destinen la práctica totalitat del crédit al
sector privat i tres quartes parts a activitats del sector
secundan (especialment maquinária i industria far
macéutica). Al sector public, tot i destinar poc, hi ca-
nalitza relativament més que no pas la Banca nacio
nal. Són Bañes que tenen una escassa participació de
la xifra de recursos aliens que tot just sobrepassa
ri ,1 % del total de la Banca. Es tracta, pero, de Bañes
que en general han denotat un gran dinamisme, i
d’aqui a pocs anys ja es tindria la suficient perspectiva

tal d’analitzar llur tendéncia i vocació operacional.
El régim legal establert actualment ha introduít

dosi de liberalització en l’establiment de la

per

una gran   .. * ●
Banca estrangera en relació amb la situacio anterior,
pero subsisteixen disposicions que minven I atractiu
d’establir-se a Espanya. Tot i aixó, pesen més les
perspectives económiques, l’eixamplament de llur
mercat financer i la próxima entrada a la Comunitat
Económica Europea.

L’experiéncia ensenya que la Banca estrangera,
per peques limitacions que tingui, no arriba a teñir mai
una gran part del mercat interior. És més natural que
es dediqui a la realització d’operacions bancáries in-
ternacionals amb les grans institucions i empreses del
pais, i, fins i tot, amb els mateixos Bañes nacionals.

b. Procés d’aeomodació de la Banca
espanyola

Diverses análisis realitzades sobre el sistema
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bancarí espanyol i deis paTsos de la Comunítat per tal
de definir algunes característiques básiques del pos
tre sistema en relació amb el conjunt de la Comunitat

han estat basadas en la comparació de les magnituds
més significatives del balang i del compte de resultáis

i de l’estructura interna de la gran Banca espanyola en
comparació amb la gran Banca comunitária. Aqües
tes relacíons agregadas i la seva evolució permeten
apuntar i comparar posicions relativos i diferéncies de

tipus estructural i operatiu indicatives deis possibles
canvis a introduir en la Banca espanyola de cara  a la
integrado a les condicions práctiques comunitáries.

Una análisi de les característiques de la banca co
munitária permet Inferir una orientació del seu

portament, que podem resumir de la següent manera;

- Reforgament del concepto de “Banca universal”

que albora estimula el nivell de competéncia entre
els diversos Intermedlaris financers.

- Procés de concentracló bancária.

- Creixement de la inversió cap a fórmules de
crédits a mitjá termini i cap a la utilització de des-
coberts i crédits a cutí termini.

- Assumpció de noves funcions, financeres i no fi-
nanceres, en estreta relació amb les necessitats
de la clientela.

- Intemaclonalització deis mercats financers,
augment del negoci estranger i deis mercats d'eu-

tot plegat ha fet que es tendeixi a una
similitud internacional en les solucions davant els
nous problemes financers.

A aquesta internacionalització ha contríbuít el pro-
cés de líberalització (deis Controls de canvis, tipus
d interés, crédits i d’altra banda el foment de la com-
peténcla). Aixó els ha estimuiat a realítzar millores

técniques i organitzatives, a la recerca de captació de
quota de mercat exterior per tal de respondre al
propi creixement i nivell de competéncia.

A partir de les dados deis grans bañes espanyols i
de la CEE es desprénen una sérle de diferéncies que
ben segur haurien d’anar-se dissipant de cara a una
próxima integració comunitária del nostre sistema
creditici.

com-

seu

ropa aquesta ratio és més reduída i paral.lelament
la garantía de l’entltat és vigilada per servéis d’ins-
pecció que controlen l’adequada diversificació del
risc.

.  c) El margo financer del sistema bancari espanyol
s’assemblava al deis paTsos comunitaris en els
primers anys de la década anterior, pero mentre a
Europa es mantenía estable, aquí ha augmentat
contínuament. Entre les raons poden figurar:
l’augment del coeficient de garantía, la repercus-
sió de l’expansió bancária i la crisi económica i

borsária, que han augmentat el risc i han depreciat
l’actiu respectivament. Per aixó, ha calgut fer ma-
jors provisions, i en no voler disminuir el benefici,

s’ha repercutit el cost al Client augmentant el mar-
ge financer.

d) La relació recursos per oficina i per empleat ha
evolucionat en sentit contrari a la resta d’Estats

membres, degut a la forta expansió registrada a
mitjans de la década anterior.

4.4. Les Borses de Valors

Al marge del sistema bancari, la Comunitat també
ha dirigit els seus esforgos a la consecució de la inte
gració financera en altres camps, i, sobretot, en els
mercats de valors, tant peí que fa al primari com al se
cundar!. En aquest ámbit, s’ha procurat, també, fer el
procés d’homogeneítzació base de l’harmonització

voluntária de les normatives estatals aplicables, si-
multanejant-lo amb l’augment de la transparéncia  i la
informació dins i entre els diferents mercats, en 1^
perspectiva de la formació d’uns preus de mercat,
amb carácter general, i amb un major grau de segure-

Així s'ha elaborat un “Codi de conducta” que pro
cura una harmonització de les práctiques utilitzades
per les transaccions en valors mobiliaris sobre els di

ferents mercats, amb l’objectiu de desenvolupar pro-
gressivament una “deontologia” europea de les prác
tiques borsáries. El “Codi” recull, entre altres temes,

la necessitat d’augmentar els graus d’informació de la

marxa de les societats, la igualtat d’oportunitats per
ais accionistas, i mesures encaminadas a un bon i

lleial funcionament deis mercats de valors. També po
dem esmentar aquí l’obligatorietat d’estendre, a l’hora
de l’emissió de nous valors, un “Prospecte d’emissió"
que reculli una série de dades que permetin el máxim
coneixement sobre les condicions reais de les matei-
xes.

De tota manera, també en el camp deis mercats

de valors partim de situacions molt heterogénies  i di-
fícilment compatibles, sobretot peí que fa al mercat
borsari, en qué existeixen tradicions i institucions molt

tat.

a) La dimensió de la gran Banca europea es manté

molt per sobre de la corresponent ais Bañes espa
nyols.

b) La Banca espanyola té una major proporció de
recursos propis en relació ais recursos totals.

L’existéncia del coeficient de garantía (8% per a la
Banca comercial i 10% per a la industria) es ̂ona-
menta per tal de garantir els recursos alíens. A Eu-
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QUADRE NÚM.109

VOLUM DE CONTRACTACIÓ A LA BORSA DE BARCELONA (1952-1980)
(en milions de peesetes)

Any Volum efectiu % Any Volum efectiu % Any Volum efectiu %

1961 3.392

2.775

3.936

3.775

5.583

5.868

6.732

9.840

14.616

13.332

25,23

23,65

24,28

24,30

26,19

25,06

21,61

23,20

22,99

24,27

1971 12.504

28.872

43.356

40.680

31.116

35.424

17.292

25.788

21.864

24.756

20,74

26,48

26,57

23,21

20,43

19,58

16,26

19,98

15,00

18,84

1952 4.481

3.363

2.669

3.686

4.729

3.392

2.831

2.376

2.108

45,19

39,22

28,94

28,87

29,84

26,45

23,93

21,94

21,42

1962 1972

19731953 1963

19741954 1964

1955 1965 1975

1956 1966 1976

1957

1958

1959

1960

1967 1977

1968 1978

1969 1979

1970 1980

NOTA; - Els percentatges fan referéncia al total de
les Borses espanyoles, a excepció de la Bor-
sa de Valéncia creada durant l’any 1980.

FONT: BANCO DE ESPAÑA, “Boletín Estadístico” i
elaboració propia.

volum negociat en els mercats espanyols, cal esperar
també un procés similar, acompanyat d’un augment
de la dependéncia deis grans mercats internacionals.
La manera de concretar i articular aquest procés de
centralització, d’una banda, i la creixent interdepen

dencia amb els mercats europeos, dependrá en
darrera instancia de les decisions que les autoritats
económiques espanyoles prenguin, peí que fa a la re
forma i adaptado del mercat de valors i a la possibilitat
d’integrar els diferents mercats espanyols, mantenint
els centres de contractació, diferencíate. Aquesta

possibilitat és important per a la Borsa de Barcelona, a
fi de no quedar reduída a un centre de contractació
d’ámbit regional i potenciar el seu volum efectiu de
contractació. (Vegeu quadre núm. 109)

diferents i que fan molt més difícil la seva homoge-
neítzació. Cal dir, peró, que en el mercat d’emissions i
col.locacions el camí és molt més senzill, i més enca

ra donat l’alt nivell d’integració assolit peis diferents
euromercats, com a procés propi derivat del seu fun-
cionament, peró que óbviament facilita la possibilitat
d’apropament de les diferents legislacions nacionals.

De la mateixa manera, la integració económica
europea, prou activa al marge del propi procés comu-
nitari, ha tingut uns efectes unificadors sobre les Bor
ses de Valors deis paisos membres. I amb Túnica ex
cepció d’Alemanya, ens trobem amb la progressiva
centralització en un sol centre de contractació,  i amb

Tobertura de les Borses més importants ais Títols  i va
lors estrangers. En qualsevol cas, i donat Tescassíssim
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CAPITOL V

LA POLÍTICA agraria COMUNITARIA IL’AGRICULTURA CATALANA

nyol, mentre la indústria ho felá en el 24,2%, el co-
merg i servéis en el 18,5% i la pesca en 4,8%. El ma-
teix any el PIB catalá representava el 19,8% en el to
tal espanyol.

Si comparem el sector agrari catalá amb els altres
sectors económics catalana, podem obtenir el se-
güent quadre:

1. Posició del sector agrari catalá davant
radhesió

1.1. El marc global

El sector agrari catalá generava l'any 1977 el
3,61 % del Producte Interior Brut (PIB) de l’economia
catalana i representava el 8,5% del PIB agrari espa-

QUADRE NÚM.110

importancia del sector agrari catalá
RESPECTE A D’ALTRES SECTORS ECONÓMICS (1977)

% Participacióen

el PIB catalá

Milionsde

pessetes
Sectors

3,6158.799

3.354

8.263

126.958
44.429

55.558
82.901
53.955
21.359

40.936

108.593

Agricultura
Pesca

Minería

Edificació i Obres Públiques

Aigua, gas i electricitat
Alimentació, begudes i tabac
Téxtil

Cuiro, calgat i confecció
Fusta i suro

Papei; premsa I arts gráfiques

Químic

0,21

0,51
7,79
2,73
3,41
5,09
3,31
1,31

2,51

6,66

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 110)

Mílionsde

pessetes

% Particípacióen

el PIBcatalá
Sectors

Cerámica, vidre i ciment
Metall

Transportes i comunicacions

ComerQ
FInancer

Admínistració pública i Defensa
Servéis diversos

31.165

223.564

95.057
207.391
88.742

51.197

327.203

1.91

13,72

5,83
12,73
5,45

3,14

20,08
TOTAL 1.629.424 100,00

FONT: Banco de Bilbao i elaborado propia.

cífíc de cada una era el següent: prodúcelo agrícola
6,7%, producció ramadera 13,9, prodúcelo forestal
3.5%.

La producció final agráría catalana es descompo
nía l’any 1977 així: producció agrícola 38,6%, produc-
cíó ramadera 58,7%, producció forestal 1.2%,
d’altres 1,4%. (a Espanya, agrícola 54,4%, ramadera'
39,5%, forestal 3,5%, i d’altres 2,6%). Respecte al to
tal de la producció final agráría espanyola, el pes espe-

Les dades macroeconómíques del sector agrari
catalá es poden apreciar en el següent quadre:

QUADRE NÚM. 111

DADES macroeconómíques DEL SECTOR AGRARI CATALÁ (1977)

Milionsde

pessetes

% sobre total

espanyol

% sobre la producció

final catalana
Variables

T

Producció total

Reocupacíó
Producció final

Pespesá externa

Valor afegit brut a preus de mercat
Subvencions

Valor afegit brut al cost deis factors
Amortítzacions

Renda agráría

130.960,4

14.381,5
116.578,9

64.455,3

52.123,6

261,0

52.384,6

8.465,7

43.918,9

10,7

100,0

55,3

7,8 44,7

0,29.6

7,8 44,9

9.9 7,3

7.5 37,7

FONT: Ministerio de Agricultura i elaboració própia.
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deisfactors que utilitza el procés de producció del sec
tor agrari.

Vegeu al quadre núm. 112 la distribució de la pro
ducció final agraria per grans grups de productes a
Catalunya I a Espanya, i al quadre núm. 113 álguns

QUADRE NÚM. 112

DISTRIBUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ FINAL
agraria per grups de productes

(en percentatges)
Productes Catalunya * Espanya

Cereals

Tubercles

Productes d’horta

Fruitaicítrics

7.2 9.8

2.8 4.3

8.6 13,5

14,7 10,2
Vi 2.3 4,1
Oli 1.3 3.3
Carn i bestiar 47.2 26,5
Llet 6.3 8.7
Ous

Altres
4.0 4,1

5,6 15,5
TOTAL 100,0 100,0

NOTA: (*) Inclou les liles Baiears a causa de liur pre-
sentació estadística conjunta.

FONT: Ministerio de Agricultura i elaboració própia.

QUADRE NÚM. 113

ALGUNS FACTORS DE LA PRODUCCIÓ DEL SECTOR AGRARI CATALÁ

% sobre el total

espanyol
QuantitatFactors de la producció

5.4153.687personesI Poblado activa *

Hierres
5.11.038,8 Milers d’hectárees

317,6Milersd’hectárees

1.320,3 Milers d’hectárees

264,4 Milers d’hectárees

-Conreus

- Pastures

-Soscos

III Regadiu
IV Caps de bestiar

-Boví
-Porcí
-Oví

4,7

8.5

9,5

**
7.3

324.576 caps
2.580.244 caps
661.888 caps
28.564caps

24.5
4,8

M
-Cabrum

FONTS: C) Banco de Bilbao i estimació a partir dél
Instituto Nacional de Estadística. Any 1977.

C*)Ministerio de Agricultura. Any 1979.
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A Catalunya, la població activa agrária és aproxí-
madament un 6,8% del total. Un percentatge que dis-
minueix al mateix temps que augmenta l'envelliment
de la població agrária.

El repartiment geográfic de les magnituds ma-
croeconómiques és interessant, ja que el 76% de la
renda agrária catalana és generat tora de la provincia
de Barcelona. Aquesta, amb les seves comarques, ocupa
el 17% de la superficie cultivada, el 6,4% de les pas
tures, mentre que supera el 30% deis hoscos i el 24%
de la superficie geográfica total.

- El pes de les poblacions urbanes

- El nivell de renda per habitant i la rapidesa del
seu creixement fins a 1973.

- L’estructura industrial i transformadora existent
al Principat.

L’evolució deis assentaments demográfics ha
afavorit la concentració de la població en zones on la
dependéncia alimentária era més forta i la seva
estructura diferent. El pes deis municipis petits ha dís-
minuit, mentre que ha augmentat la importáncía de la
població en municipis grans. (Vegeu quadre núm.
114)

1.2. Característiques de la demanda
alimentária a Catalunya

El creixement de la renda per habitant ha causat
una evolució de la demanda afavorint el consum, per
exemple, de carns i productes cárnics, pastes, llet,
formatge i ous, i, en menys mesura, fruita. L’augment
del consum de beguda (indos el vi) és relacionat, a
més, probablement amb els nous hábits de consum i

a. Factors que hi íncideixen

La despesa alimentária de Catalunya presa com
una variable próxima a la demanda reflecteix un con-
junt de fets importante:

QUADRE NÚM. 114

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ
DE LA POBLACIÓ SEGONS LA DIMENSIÓ DELS MUNICIPIS (1960-1975)

(en percentages)
Dimensió 1960 19751970

Municipis de menys de 5.000 habitante

Municipis de més de 50.000 habitante

23,3 16,2 13,9

53,3 60,7 61,3

PONT: INE i elatxtració propia.

QUADRE NÚM. 115amb el creixement deis corrents turístics experimen-
tat entre 1964 i 1973

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA ALIMENTÁRIA
A CATALUNYA (1973-74)b. Evolució i estructura de la despesa

alimentária catalana. Productes %

En el per íode analitzat, prenent com a base les en-
questes de pressupostos famillars (1964-1965 i 1973-
1974), la despesa alimentária a Catalunya ha aug
mentat a una taxa anual acumulativa de 5,8% a preus
constante (3,3% la despesa per habitant); mentre que
la població creixia en un 2,4% i la renda per habitant
en un 3,5%.

L'aportació a aquest creixement de la despesa
s'origina essenciaiment en les begudes (37,7% del
creixement total), les cams i els productes cárnics
(24,1%), els cereals i les pastes (10,2%), la llet, for
matge i ous (8,8%) i la fruita (8,7%).

L'any 1973-74 la distribució de la despesa alimen
tária era la següent:

Carns i productes de la carn

Begudes

Cereals, pa i pastes

Llet, formatge i ous

Patates i productes d’horta
Peix
Fruita

D’altres

24,7

18,9

15,1

11,1

7,6

7,1

5,6

9.9
TOTAL 100,0

PONT: INE,"Encuesta de presupuestos familiares" i
elaborado propia.
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de les importacions agráries totals. Aquest és el resul
ta! del creixent abandó deis mercáis estrangers, mos-
trant una accelerada orientació cap al mercat

La despesa del conjunt de productes cámics s’ha
duplicat a preus constante (1964-65/1973-74). Pero
el repartiment del creixement en el consum no ha es-
tat homogeni. En efecte, considerados les magnituds
de la despesa a preus constante, la de la cam de ve-
della ha augmenta! molt més rápidament que les al-
tres.

espanyol.
Ha estat molt importan! en aquest procés el paper

del sector transformador i la seva influéncia diñe l’ex-
portació i la importado alimentária (Higa! entre d’altres
factors a la implantado de noves indústries agroali-
mentáries entre 1961 i 1968). Ha estat aquest sector
el que, en definitiva, ha mantingut la capacita! expor
tadora agroalimentária del país, molt lliget, a més,
amb la importancia del propi mercat de Barceloria.

Dins el mercat espanyol, les regions amb qué Ca
talunya comercia més són Aragó, Cantabria, País Va
lencia, Andalusia, País Base, Múrcia, Castella-Ueó i
Madrid, per aquest ordre.

Aragó i Valencia subministren conjuntament mes
de la meitat deis aliments que entren a Catalunya pro
cedente de la resta de l’Estat. Les importacions d’Ara-
gó (52.400 milions de pessetes el 1975) representen
la tercera part del total importa! pels catalana  i consis-
teixen principalment en animáis vius (58%) i cereals i
deriváis (21 %). Les importacions del País Valencia,
de 33.600 milions de pessetes representen un 21 /o
de les totals, encara que el seu volum és més eleva!
que el de les procedente d’Aragó. Aixo es deu al fet que
la relació ptes./kg. és més alta per a Arago (43,9) que
per a Valéncia (21,6) o, dit en altres P*:®;
ductes que s’importen d Aragó tenen el dob e
que els que s'importen de Valéncia. Aqueste ultims
consisteixen principalment en fruites i llegums frescos
(60%) i animáis vius (10%).

Les compres a altres regions se sitúen a mol a dis
tancia de les dues anteriors i les mes importants son

Castella-Ueó (9% del total) i ales que s’efectuen a .

Així, per ordre de creixement es classificarien: la
carn de vedella, la d’aviram, la de vaca, la de porc, i la
de be (amb una disminució de la despesa en termes
constants).

La despesa alimentária s’ha concentra!, com és
lógic, a les zones urbanes, on ha crescut rápidament.
El 1973-74 la provincia de Barcelona representava el
84,6% de la despesa total catalana.

c. Creixement de la demanda alimentária
i dependéncia exterior

El fort creixement de la despesa alimentária a la
darrera década i mitja ha suposat un fort augment de
la demanda en el mercat agrari a Catalunya; de fet, ha
estat domina! per la demanda del consum que l’ha fet
globalment deficitari. La inelasticitat de l’oferta agrária
catalana explica el volum i composició de la seva de
pendéncia exterior.

Les estimacions disponibles sobre els fluxos co
merciáis agraris assenyalen una balanga comercial
deficitária amb l’estranger i amb la resta d’Espanya,
tant el 1967 (segons la taula input-output de l’econo-
mia catalana) com el 1975 (segons la tesi doctoral del
senyor Martí Parellada). D’acord amb aqüestes esti
macions, duran! el període considera! la balanga
comercial agroalimentária ha empitjorat, sobretot res
pecte a l’estranger, i ha millorat quelcom respecte a la
resta d’Espanya.

L’evolució del déficit agroalimentari amb l’es-
tranger tampoc no és la mateixa si la dividim entre
productes agraris i productes alimentaris o transfor-
mats. Així, les estimacions disponibles deis fluxos
comerciáis per consum directe i per transformació
indiquen que respecte a l’estranger Catalunya pre
senta un superávit en el grup de productes per con
sum directe (creixent duran! el període 1975-78);
mentre que en el grup de productes per transformació
la balanga és netament importadora (creixent duran!
el període 1975-78).

En relació amb el comerg amb la resta d’Espanya,
les estimacions disponibles semblen indicar un tipus
de relació comecial diferent que amb l’estranger. Així,
són més importants les exportacions de productes
transformats; en canvi, a les importacions dominen
els productes agraris no transformats.

El pes i la importáncia del mercat espanyol es
posa de manifest si pensem que aquest significava el
1975 el 94,5% de les exportacions agráries i el 85,4%

. . . .
Andalusia (7%) i que consisteixen principairnent en
sucre i animáis vius d’ambdues .
Castella-Ueó i peix, fruites i llegums d Andalusia.

Hi ha cinc regions que representeri cadascun
4% aproximadament de les “'fjf
de l’Estat espanyol com són: Murcia. S^tande ,
Canáries, Castella-La Mancha, i el País

De Múrcia i les Canáries, Catalunya n

tes i llegums i també, de Canáries, tabac, e
der i Castella-La Mancha, animáis vius i del Pa s

Base, peix. És de destacar que Santander i el Pa s
Base son les dues regions que

ptes./kg. més elevada: 117 per a Santander 195 per al
País Base, seguidas per Gal lela amb 60. ,

La resta de les regions '●«P™®®"'® ^
,0% tan SOIS de les ^^de g1

d’Astúries i les d ani-

un

un
ments i són de destacar
lícia, les de productes lactis i ous
mals vius d’Extremadura. ,r,onifíaQt

Com segurament haurá queda! ja de man
animáis vius són la partida rnés
pres catalanes a la resta de l’Estat, de m _

ls

un
presenten el 30% de les importacions globals amb

, e
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valor de 48.800 milíons de pessetes l’any 1975. Al
mateix temps són també, si s’exceptua el tabac, les
més valuoses relatívament, de l'ordre de 261 pesse
tes per kilo. El 61 % de les compres d’animals vius es
realitzen a Aragó.

La segona partida la constitueixen les imites i lle-
gums que representen un 21 % de les importacions
globals, encara que quant a volum són la partida més
important (44% del total), molt per davant de la sego
na que són els cereals i derivats (20%). La major part
de les fruites i llegums frescos procedeixen del País
Valencia (el 69%).

Els cereals són la tercera partida de les importa
cions catalanes de les que en representen un 7%, o
un 11 % si s’hi afegeixen els seus preparats, i que pro
venen d’Aragó en un 64%.

El peix i derivats, el sucre i la mel, les begudes i el
tabac, suposen cada partida, al voltant d’un 6% de les
importacions, mentre que els productes lactis, els cár-
nics i els preparats alimentaris diversos en represen
ten cada un, un 4%. Aquests últims són, després deis
animáis vius, el més valuosos relativament (81 píes./
kg), seguits peí sucre i la mel (73), la carn i productes
cárnics (64) i el peix i derivats (59).

Quant a les exportacions catalanes a la resta
d'Espanya hi ha cinc partidas que representen
juntament el 69% del valor total exportat: la carn i els
seus preparats (20%), els preparats alimentaris di
versos (18%), les fruites i llegums (13%), els animáis
vius (11 %) i els productes lactis i ous (8%). Aquests
productes són, al mateix temps, els que proporcionen
un major valor per volum exportat i així tenim que els
preparats alimentaris diversos proporcionen 153
ptes./kg., els animáis vius 145, la carn i els seus pre
parats 104; els productes lactis i ous 58; només les
fruites i llegums queden al dessota amb una relació de
40 ptes./kg. Per aixó no és d’estranyar que hi hagi al-
tres productes deis quals s’exporten volums impor-
tants i que, en canvi, no són els principáis quant a va
lor, ja que és més baixa la seva relació ptes./kg. Així,
la primera partida de les exportacions peí que fa al vo
lum la constitueixen els aliments per a animáis, que
amb un volum de 616,5 milions de tones representen
un 20% del volum total exportat, seguits peis cereals,
les fruites i llegums frescos i les begudes, que repre
senten cada una, un 13-14% del volum total.

La meitat del volum exportat l’absorbeixen només
tres regions: el País Valencia (20%), Aragó (18%) i
Madrid (14%) i les tres quartes parts, cinc regions: les
tres anteriors més les liles (13%) i Andalusia (12%).

Tal com succeeix amb les importacions, peró a la
inversa, Aragó sobrepassa Valéncia quant al tonatge
exportat, la qual cosa és deguda que les exportacions
al País Valenciá consisteixen, sobretot, en anlmals
VIUS (29%) i productes lactis (17%) que tenen una
major relació ptes./kg., mentre que les que es dirigei-
xen a Aragó són principalment cereals (25%), ali¬

con-

ments per animáis (11%) i fruites i llegums frescos
(9%).

Les liles, Madrid i Andalusia compren principal
ment productes elaboráis. Les liles suposen un 14%
de les exportacions catalanes i compren especial-
ment preparats alimentaris diversos (30%), carn i els
seus derivats (16%) i també fruites i llegums frescos
(12%). A Madrid es dirigeix un 9% de les exporta
cions catalanes i consisteixen principalment en carn i
preparats cárnics (38%) i preparats alimentaris diver
sos (20%). La relació ptes./kg. (69) per a les exporta
cions a Madrid és la segona més elevada, després de
la d’Andalusia (74) que compra també carn i prepa
rats cárnics (34%) i preparats alimentaris diversos
(21 %), peró també fruites i llegums frescos (13%).

Peí que fa a les altres regions només cal destacar
que Castella-Lleó, Extremadura, Galicia, País Base i
les places del Nord d’África són, després de Madrid i
Andalusia, les que presenten una relació més eleva
da ptes./kg. (per sobre de 56), ja que s’hi exporten pri-
mordialment preparats cárnics i alimentaris.

Catalunya apareix com a transformadora d’ali-
ments, la qual cosa es reflecteix en el fet que importa
principalment primeros matéries, animáis vius sobre
tot, i exporta, en canvi, productes elaborats, cárnics,
principalment. Per aixó, la relació ptes./kg. és més
elevada per a les exportacions (45) que per a les im
portacions (35).

També es de destacar l’important intercanvi de
fruites i verdores fresquea -de les quals n’entren per
valor de 29 mil milions i en surten per valor de 17 mil
milions- que té lloc especíalment amb les regions
veines, Valéncia, Aragó i les liles, peró també amb ai-
tres de més llunyanes com Andalusia. Considerats
globalment, els productes més importats de la resta
d’Espanya són comercialment els següents: animáis
vius (30,1 %), fruita i llegums frescos (18%), begudes
(6,5%), sucre, preparats de sucre i mel (6,5%), ce
reals (6,9%). Aquests productes representen ja el
68% del total d’importacions. Els productes més ex-
portats a la resta d’Espanya són els següents; Carns i
preparats de carn (19,7%); preparats alimentaris
(18,2%); fruita i llegums frescos (12,2%); animáis
vius (11,3%); productes lactis i ous (7,9%). Aquests
productes representen el 69% del total de les expor
tacions.

Respecte a l’estranger, s’importa especialment
cereals, alimentació per al bestiar, preparats d’ali-
ments diversos, fruites i llegums (conserves o prepa
rats), productes lactis i ous etc. En canvi, s’exporta
principalment fruita de closca, conserves de fruites,
conserves i preparats de llegums, fruites i llegums
frescos, i begudes.

L’exportació agrária catalana a l’estranger per ca-
pítols de l’aranzel es concentra en un 70% en els se

güents: fruita (cap. 8); begudes (cap. 22); preparats
diversos (cap. 21); oli i greixos (cap. 15); llegums i pro-

1
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QUADRENÚM. 116

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS AGROALIMENTÁRIES DE CATALUNYA (1974-79)
(en milions de pessetes)

Capítols aranzelarís 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1. Animáis vius

2. Carn

3. Peix

4. Ous, llet, formatge i mel

5. Altres productes d’origen animal

6. Plantes vives i flors

7. Llegums i productes d’horta
8. Fruita

9. Café, te, espécies
10. Cereals

11. Farines, sémola, etc.

12. Llavors, pinsos naturals, etc

13. Gomes, resines, etc.

14. Altres productes d’origen vegetal

15. Oli i greixos

16. Preparats de carn i peix

17. Sucre, confiteria, etc.

18. Xocolata, cacau

19. Preparats cereals, fariña

20. Preparats lleguminosos, horta, fruita

21. Preparats diversos

22. Begudes

23. Residus, deixalles i alimentació per a animáis

54,7 88,6 109,8

243,9

230,7

267,3

375,3

270,9

211,5

318,7

316,4

1.157,6

4.421,1

441,4

353,3

496,1

514,2

139,0

419,7

350,1

934,0

6.221,0

526,1

112,5

120,9

170,8

300,0

277,1

484,6

668,0

195,2

299,4

390,6

1.389,5

7.210,3

639,8

102,8

236,3

212,4

237,9

253,3

67,5 65,7 91,8

217,9

122,8

238,7

2.619,9

227,2

166,0

151,4

495,0

3.085,7

243,2

204,7

219,1

618,5

2.869,3

279,7

5,9 35,5 35,5 90,6

241,8 118,1 123,5

184,4

290,5

139,6

247,5

293,5

92,1

58,7 46,8 175,5

384,3209,5 262,0

21,3 21,116,8 15,0 60,1 47,4

3.161,5 1.795,5 2.817,8

127,1

433,7

559,9

3.871,7

216,9

913,9

1.107,6

109,7

761,7

1.478,5

1.970,8

651,7

2.986,1

339,4

1.111,6

889,7

2.357,3

252,6

487,0

1.302,0

195,6

641,1

3.109,5

3.164,2

449,3

89,2 69,1

226,0

459,0

139,0

797,2

478,8

1.460,7

390,8

462,9

84,292,6 90,2

547,3

390,4

1.289,4

119,1

460,9

586,6

1.410,2

381,3

648,7

1.757,1

1.468,4

771,875,0

TOTAL 11.416,5 10.421,3 12.423,2 19.654,9 21.741,8 24.315,2

FONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado propia.

peix), capítol 19 (preparats a base de cereals, farines i
fécules). Els productes per ais quals el mercat de la
CEE ha augmentat han estat: capítol 2 (animáis vius),
capítol 4 (llet i productes lactis, ous d’au i mel), capítol
7 (llegums, plantes, arreis i tubercles alimentaris), ca
pítol 21 (preparats alimentaris diversos), capítol 23
(resídus i deixalles de la indústria alimentaria). En sín-
tesi, el conjunt de capítols on el mercat de la CEE és
clarament creixent suposaren, el 1979, el 22,6% del

total exportat a la CEE. El conjunt de capítols clara
ment recessius en el mercat de la CEE suposaren, el

mateix any, el 16,7% de les exportaclons agroalimen-
táríes a la CEE. (Vegeu quadre núm. 118).

No és probable dones, que es notin efectes direc
tos importarits de la integració des d’un punt de vista

agrari, atés el petit pes del comerg exterior dins la pro¬

ductes d’horta (cap. 7); xocolata, cacau (cap. 18).
(Vegeu quadre núm. 116).

La Comunitat Económica Europea absorbeix una
part important de les exportaclons catalanes a l’es-
tranger (el 52% l’any 1979), pero amb tendéncia de-
creixent des de 1974, si fem abstracció de la recupe
rado registrada els anys 1978/79. Aquesta no és
sempre la mateixa per a tots els productes, peró la
pérdua d'importáncia d’aquest mercat (de 1974 a
1977) fou notable. (Vegeu quadre núm. 117).

Els productes per ais quals el mercat de la CEE ha
disminuít d’importáncia han estat, capítol 3 (peix,
crustacis i musclos), capítol 12 (llavors i fruíts oleagi
nosos, i olives), capítol 13 (primeros matéries vege
táis tintóries i per adobar), capítol 15 (greixos animáis
i vegetáis, olis i cores) capítol 16 (preparats de carn i
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QUADRE NÚM.117

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS AGROALiMENTÁRIES

DE CATALUNYA CAP ALS PAYSOS DE LA CEE (1974-79)
(en milions de pessetes)

Capítols aranzelaris 1974 1975 1976 1977 1978 1979

0.2 2,3 1,5 0,7 3.1 3,41. Animáis vius

2. Carn

3. Peix

4. Ous, llet, formatge i mel

5. Altres producías d’origen animal
6. Plantes vives i flors

84,48.4 50,3 33,5 39,0 140,2

379,4 444,4172,5 192,8 223,2229,9

21,90,9 0.1 0,0 7,1 12.1

233,2

176,4

1.204,9

3.871,6

387,5

165,6 127,1 131,8

109,4

540,8

1.905,5

147,8

219,0

168,7

899,2

2.417,9

277,0

313,4

176,4

759,8

3.625,1

258,1

64,2 91,2

7. Liegums i productes d’horta
8. Fruita

9. Café, te, espécies
10. Cereals

11. Fariñas, sémola, etc.

12. Llavors, pinsos naturals, etc.

13. Gomes, resines, etc.

14. Altres productes d’origen vegetal

15. Oliigreixos

16. Preparáis de cam i peix

17. Sucre, confitería, etc.

18. Xocolata, cacau

174,0

1.561,6

128,6

383,5

2.084,1

135,8

73,2 37,90.3 9.4 13,8 63,5

83,0214,8 82,0 46,4 22,3 92,7

68,326,9 25,1 111,2 76,1150,0

110,7 ^  80,7 126,9108,3 103,5 78,8

25,510,6 10,2 12,59,6 8.3

1.267,8 1.568,8 1.236,7

140,9

141,1

446,1

1.382,72.357,4 1.169,8

88,834,8 89,144,3 4,7

224,9

455,5

99,3 292,0

1.087,8

94,6 136,0

319,5 346,3378,9

107,8

545,5

22,946,0 22,5 11,1 16,819. Preparáis cereals, fariña

20. Preparáis lleguminosos, horta, fruita

21. Preparáis diversos

22. Begudes

23. Residus, deixalles i alimentació per a animáis

401,4

1.143,2

1.056,4

388,3

337,6 560,8

303,9

677,0

577,9

454,9408,4

16,0 1,8 44,4 74,0

617,3 384,4 475,1

333,6

886,0

626,079,942,0

TOTAL 6.839,7 10.031,4 12.627,05.883,1 6.356,0 9.006,5

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado propia.

ducció. En tot cas, el comerg agrarí catalá que és
benefíciarí de l’adhesió des d’un punt de vista estricta-
ment aranzelarí, equival a un 64% del comerg agrarí
actual entre Catalunya i la CEE. Cal insistir, peró, que
els efectes indirectos de l’adhesió serán probable-
ment molí mós importants, i afectaran el sector agrarí
catalá a través de les seves ínterrelaclons sectorials i
regionals.

Tot aixó ens dibuixa una fundó comercial del sec

tor agrari a Catalunya, de tipus madur i evolucionat

amb la resta de l’Estat i de tipus primari i dependen!
amb l’estranger. Aixó palesa dos fets:

1) L’existéncia d’un sector exportador agrari di
ferencial de la resta de l’agricultura.

2) La coexisténcia d’un sector agrari catalá alta-
ment especialitzat respecte a l’agricultura espan-
yola, amb un sector agrari catalá poc especialit-
zat, depenent de l’exterior i dedica! essencialment
al mercal interior.
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QUADRE NÚM.118

EVOLUCIÓ DEL PES DE LA CEE

EN LES EXPORTACIONS AGROALIMENTÁRIES DE CATALUNYA (1974-79)
(en percentatges)

Capítolsaranzelarís 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1. Animáis vius

2. Carn

3. Peix

4. Ous, llet, formatge i mel

5. Altres productes d’origen animal
6. Plantes vives i flors

7. Llegums i productes d’horta
8. Fruita

9. Café, te, espécies
10. Cereals

11. Farines, sémola, etc.

12. Llavors, pinsos naturals, etc.

13. Gomes, resines, etc.

14. Altres productes d’origen vegetal

IS.Oliigreixos

16. Preparats de carn i peix

17. Sucre, confiteria, etc.

18.Xocolata,cacau

19. Preparats cereals, fariña

20. Preparats lleguminosos, horta, fruita

21. Preparats diversos

22. Begudes

23. Residus, deixalles i alimentació per a anímals

0,4 2.6 1.4 0.3 0,9 1,2

3.6 21,1 10,4 28,3 17,413,7

81,2 90,8 83,6 82,4 73,7 66,5

1,3 0,2 8,7 11.23.4

76,675,0 64,4 68,7 74,7 77,9

52,2 60,2 49,9 53,3 50,4 45,2

72,9 77,5 87,4 77,7 81,3 86,7

59,6 67,5 66,4 54,7 58,3 53,7

56,6 55,8 52,8 62,8 49,1 60,6

5.1 26,5 38,9 70,1 65,1 36,9

88,8 69,4 37,6 16,0 76,7 90,1

45,8 53,6 44,9 44,681,3 38,9

51,7 39,5 26.8 26,938,1 33,0

57,1 55,3 17,6 47,9 59,2 53,8

74,6 65,2 41,470,6 40,5 58,7

50,0 6,8 27,4 40,9 41,5 35,3

41,9 22,9 24,634,8 12.7 60,0

82,5 69,0 41,161,9 50,1 83,5

77,6 49,7 26,7 10,1 25,4 8,6

68,4 74,6 73,2 73,6 70,1 62,6

3.3 0,5 7,6 20,6 4,2 36,8

42,3 29,8 33,7 34,4 35,9 33,4

5.6 67.1 87,5 88,7 81.1 86,4

TOTAL 59,9 56,5 51,2 45,8 48,4 51,9

FONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado propia.

Tota aquesta zona, gaudeix d’un clima mediterrani ti
pie, amb temperaturas suaus, pluges a la tardor i  a la
primavera i una secada forga marcada a l’estiu; pero,
ilevat del clima, les altres característiques són forga
diferente d’unes comarques a les altres. Per una ban
da, hi trobém les planes costaneres del Maresme i els
dos deltes, el del Llobregat i el de l’Ebre, i les comar
ques litorals de la part sud, anomenada Depressió
Pre-Litoral, que s’estén entre la serra i el mar: el
Garraf, el Penedés, el Tarragonés i el Camp. Per altra
banda, hi ha les comarques interiors, que coristituei-
xen la part sud de la Serralada Pre-Litoral o de l’inte-

1.3. Les agrícultures a Catalunya *

A Catalunya no es pot parlar de Tagricuitura com si
fos un tot homogeni, sino com un conjunt d’agricuitu- '
res o sistemes agríenles diferenciats els uns deis al
tres. Una tal varíetat en un país de dimensions relati-
vament reduídes és deguda a una especial caracte
rística de la geografía catalana: la seva diversitat. El
relleu i sobretot les condicíons climátiques determi
nen els tipus de conreu predominante en cada zona,
que a grans trets es poden agrupar en tres sistemes
básíes: el mediterrani, el cerealístic i el farratger-ra-
mader.

El sistema agrícola mediterrani és propi de gran

part del litoral catalá, des del Maresme fins al delta de
l’Ebre, i de les comarques interiors del sud del país.

(*) Vegeu Josep M“ Brunet i d’altres, (Fundació CEP), “L'agricultura
catelana", Barcelona 1980.
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rior formada per roques calcáries, pelades i escarpa-
des, on domina la garriga i les Ierres són pobres d’ai-
gua: el Priorat, les Garrigues, Ribera d’Ebre i Terra
Alta. Llevat d’unes zones on s’hi cultiven les hortalis-

ses, els conreus tipies del sistema mediterrani són els

llenyosos, básicament la vinya, l’olivera i l’ametller.

El sistema ceralístic és característic de la regió
central de Catalunya, especialment de l'anomenada
Depresió Central i en particular del seu sector occi
dental format per planes extenses i inacabables on el

sol és prim i pobre i les pluges escases. Es tracta prin-
cipalment de la Segarra i la Noguera i també de les co
marques d’Urgell, Segriá i Conca de Barberá, encara
que en aqüestes últimes el conreu de cereals es com

bina amb el de cultius llenyosos. El clima en aqüestes
terres és mediterrani, pero amb característiques de ti-
pus continental. Pora de la Depressió Central, les co
marques d’Anoia i del Vallés Occidental entren també

dintre del sistema cereal ístic, pero peí fet de ser tra-
vessades per les serres pre-litorals les seves caracte
rístiques són una mica diferents i s’hi troben exten-

sions bastant apreciables de superficies d’herba per-
manent.

El sistema farratger-ramader es troba a la meitat
nord de Catalunya i en formen part tota una série de
comarques que si bé són molt diferents les unes de

les altres, totes elles comparteixen en major o menor
grau un clima humit que fa possible l'existéncia de su
perficies sempre amb herba i, en conseqüéncia, la
preséncia de la ramaderia lligada a la térra. Són, en
primer lloc, les comarques del Pirineu i Pre-pirineus
que, a part de les pluges, tenen de 30 a 50 dies de ne-

vades a l’any. En segon lloc, el Bages, el Bergadá i
Osona, que constitueixen la part oriental de la De-

pressio Central, de relleu trencat i erosionat peis cur
sos deis rius, i la Garrotxa,que és una fossa que s’obre
al mig de l’anomenada Serralada Transversal.

Aqüestes comarques registren els máxims pluvio-
metrics de Catalunya, i arriben, normalment, ais 1200
mm. de precipitacions anuals. Un tercer grup estarla
format per les comarques del Gironés. la Selva i el Va

llés Oriental, que están influídes climáticament per la
preséncia de les diverses serres que les travessen o
les volten i que fan que les pluges hi siguin també
abundants i que hi creixi l’herba. Finalment hi ha l’Em-
porda, de característiques típicament mediterránies i
per tant, molt diferent de la resta. Els conreus caracte-
ristics de les terres que formen part del sistema farrat

ger-ramader són els de tipus herbad. Segons les con-
dicions climátiques i sobretot segons el grau d’espe-
cialització ramadera, en unes hi predominen els ce
reals i en altres els farratgés.

La major part de les terres cultivades, un 40%,
correspon al sistema agrícola mediterrani, mentre que
el sistema cereal ístic en representa una tercera part i
el farratger-ramader un 28%.

El sistema mediterrani és també el que ocupa més

gent, amb un 43% del total de la població activa agrí¬

cola catalana. Contráriament, el cereal ístic és el que
n’ocupa menys, un 24%, mentre que el 33% restant
correspon al sistema farratger-ramader.

La producció agraria total, és a dir, agrícola í rama
dera, es reparteix, si fa o no fa, en parts iguals entre
els tres sistemes pero, mentre que en el sistema cera
lístic, i sobretot en el mediterrani, la producció agríco
la predomina sobre la ramadera, succeeix el contrari
en el sistema farratger-ramader on les dues terceros
parts de la producció provenen de la ramaderia.

Peí que fa ais inputs necessaris per obtenir la pro
ducció, el sistema farratger-ramader és el que n’utillt-
za més, un 37% del total, si bé aquesta major utilitza-

ció és deguda ais inputs ramaders (40% del total), ja
que, en relació ais própiament agrícolas, el percen-
tatge (25%) és el més baix deis tres sistemes. El sis
tema cereal ístic absorbeix el 34% deis inputs totals i

presenta el percentatge més alt d’utilització d'inputs
agrícolas (42% del total). El sistema mediterrani ab
sorbeix el 29% restant deis inputs totals.

1.3.1. El sistema mediterrani

Dintre del sistema agrícola mediterrani es poden

distingir dos subsistemes: un amb predomini de con
reus
d’horta.

llenyosos i un altre amb predomini de conreus

a. Subsistema mediterrani de conreus

llenyosos

Aquest subsistema ocupa el 94% de la superficie
cultivada del sistema mediterrani i es caracteritza peí

predomini deis conreus permanents de tipus llenyós i
per la práctica inexistencia, amb l'excepció del Baix
Ebre i del Montsiá, de la ramaderia. Les terres no ocu

pados peis conreus llenyosos es dediquen ais cultius
herbacis, cereals sobretot. En el conreu permanent,
l'especialització és tan torta que s’arriba fins  i tot al
monocultiu i així tenim comarques essencialment vi-
nicoles com les del Penedés i el Priorat, oleícolas com

les Garrigues o productores de fruita seca com les del
Camp. A les comarques de l’Ebre, la producció no és
tan especialitzada i així a la Ribera d’Ebre, a part de
les seves grans extensions d’oliveres, s’hi troben hor-
tes a les vores deis rius, i a la Terra Alta s’hi fan tant la

vinya com l’olivera. Pero és sobretot a les terres del
Delta, Baix Ebre i Montsiá, on els conreus són més va-
riats. Encara que també s’hi fa la vinya, el conreu més
important és Tarros i també les hortalisses i els lle-
gums. Per aixó, part d’aquestes comarques, s’han
d’incloure en el segon subsistema mediterrá, el deis
conreus hortícoles.

El sistema mediterrani de conreus llenyosos és el

que té un major pes dins de Tagricultura catalana.
Efectivament, ocupa quasi la tercera part de la pobla
ció activa agrícola i representa un 27% de la produc-

228



A la Noguera un 43 % té més de 10 ha., a la Conca de
Barbera un 49% i a la Segarra un 65%.

b. Subsistema cerealístic amb conreus

llenyosos i superficies amb herba

ció agrária (un 30% de la própiament agrícola o siguí
sense teñir en compte la ramaderia i l’aviram). Quant
ais inputs, n’utilitza un 25% deis totals de l’agricultura
catalana. Les explotacions són petites, la major part
están per sota de les 10 ha.

Formant part també de la Depressió Central, les
comarques del Segriá i l’Urgell es beneficien del pas
peis seus territoris de rius i canals que fan possible al-
tres conreus que els de cereals. La desembocadura
deis grans afluents pirinencs de l’Ebre, els dos No-
gueres, el Segre i el Cinca, així com el canal d’Urgell
fan que a les planes d’Urgell i a l’horta de Lleida s’hi fa-
cin cereals, com el blat de moro i l’ordi, remolatxa i so-
bretot arbres fruiters: pomers. perers i presseguers.
Hi ha dues comarques més, l’Anoia i el Vallés Occi
dental, on a més deis cereals i els conreus llenyosos
s’hi troben també superficies sempre amb herba, la

qual cosa fa que hi hagi una major preséncia de rama
deria que en les comarques anteriors.

En conjunt, aqüestes quatre comarques repre
senten un 18% de la superficie cultivada i un 22% de

la producció agrária catalana, que obtenen amb un
16% de la poblado activa agrícola i utilitzant un 20 /o
del total á’inputs. És de destacar que peí que es refe-
reix ais inputs només agrícoles, aqüestes comarques
són les que n’utilitzen un percentatge mes alt, el 28 /o
del total del Principat, sobretot peí que fa a les llavors i

ais productes fitosanitaris. Les ^ P® '
tes i, al Vallés Occidental, molt petites (el 71 /o no arr
ba a les 9 ha.).

b. Subsistema mediterrani de conreus
hortícoles

Un 6% de les terres cultivades del sistema medi

terrani es dediquen primordialment a la producció
hortícola i corresponen a les comarques del Maresme
i Baix Llobregat i també al Baix Ebre i al Montsiá. La
producció d’horta és possible en aqüestes terres per
l’especial composició del sol que ais deltes está for-
mat per al.luvions i al Maresme per la descomposició
de granits que el fan profund i molt fértil. Per la seva lo-
calització, tant la producció del Maresme com la del
Baix Llobregat están completament orientades a la
satisfacció de les necessitats de Barcelona i la seva

área metropolitana. Al Maresme té una especial im-
portáncia la producció de flors, amb tres o quatre colli-
tes l’any.

Els cultius hortícoles són els que fan un ús més

gran de má d’obra, ja que només amb un 2,4% de la
superficie cultivada i un 5,7% de la producció agrícola
catalana emplea el 10,6% de la població activa agrá
ria. Les explotacions són molt petites, les tres quartes
parts no arriben a les 5 ha.

1.3.2. El sistema cerealístic

Dintre del sistema cerealístic hi caben dues subdi-

visions principáis, per una banda, les comarques sen
se rec, productores principalment de cereals i, per al-
tra banda, les comarques amb rec on, a més de ce
reals, s’hi troben conreus de tipus llenyós i fins i tot su

perficies sempre amb herba.

a. Subsistema amb predomini de cereals

Les comarques seques són la Noguera, la Se

garra i la Conca de Barberá, ? la part occidental de la
Depressió Central on molts anys les pluges no arriben
ni ais 300 mm. i el sol, phm i sec, no permet cap altre

conreu que no siguin els cereals. A la Conca de Bar
berá, pero, formada peí riu Francolí, hi creixen també
els ametllers, avellaners, oliveres i la vinya. Contrária-

ment al que succeeix amb els cultius d’horta, aquest
sistema és el que requereix menys má d’obra i, així,
amb un 15 % de la superficie conreada de Catalunya

ocupa només un 8 % de la població activa agrícola. La
seva producció representa un 12 % de la global cata
lana, repartida en parts semblants entre agrícola  i ra-
madera i absorbeix un 14 % del total ó'inputs utilizats

per l’agricultura catalana.
La grandária de les explotacions és de tipus mitjá.

1.3.3. El sistema farratger-ramader

Aquest sistema es pot dividir en f
de ramaderia extensiva que, a

amb les comarques deis Pinneus P ’ gg
ramaderia intensiva que correspon a les comarques
del nord-est de Catalunya,

a. Subsistema

Al Pirineus i Pre-pirineus |●agricultura és la tiplea

bar la influencia mediterrania Tremp (Pa-
Pirineus i aix(, en llocs com la Conca de Tremp (Pa
llatsJussá)ol’AltUrgell,s’hitrobencon eustant^^
ment mediterranis com la vinya 11 olivera A la Caam^
nya interior, la comarca del ^age , . Qs^isa
Llobregat, i la del Solsonés, “
de la seva altitud, s’inclouen tamtó di^e ®ste
ramader extensiu que en conjunt rep romade-
de la producció total catalana i un15% de la ramada

de ramaderia extensiva
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QUADRE NÚM. 119

EL SECTOR AGRARI DE LA CEE COMPARAT AMB ALTRES PAllSOS CAPDAVANTERS

Variables CEE-9 Untó SoviéticaEstats Units

Poblado agraria (milions de persones)
% en el total

Superficie agricola (milions d’hectárees)

Explotacions agráries (milions)

Particípació en el comerg agrari mundial

-Importacions %

-Exportacions%

8,1 2,3 23,8

8,0 2,4 18,1

94,0 606,0428,8

5,8 2,7

20,3 24,515,1

24,8 11,67,6

FONT: EUROSTAT "Yearbook Agricultural Statistics” (1975-78).

ra. La superficie cultivada és un 10% de la total del

Principat, ocupa un 11 % de la poblado activa agríco
la i utilitza un 13% deis inputs totals, deis quals la ma-
jor part són per a la ramaderia.

un 65% i un 77%; segons les comarques, están per
sota de les 10 ha.

2. L’agricultura de la CEE i la Política
Agraria Comunitaria

b. Subsistema de ramaderia intensiva

La ramaderia intensiva es dóna, per una banda, a
les comarques de la Catalunya húmida per excel.léñ
ela, les de les ierres sotmeses a la influéncia climática
de la serralada que enllaga els Pirineus amb les
serres del litoral fins arribar a Barcelona. Són les co

marques d’Osona, de la Garrotxa, el Gironés, la Selva
i el Valiós Oriental. I per altra banda, la plana de l’Em-
pordá, completament diferent de les regions humides
que l’envolten, i on la tramuntana reforga encara més
la sequedat del seu clima tipicament mediterrani.
Aqüestes comarques suara esmentades es caracte-
ritzen per la seva especíalització en el conreu de

reais i farratges i, excepte al Gironés i al Baix Empor-
dá, per I existéncia de considerables extensions

pre amb herba. En surtel 22% de la producció agrico
la catalana i el 27% de la ramadera, i són, per tant, el
primer conjunt ramader de Catalunya. La superficie
conreada representa un 18% de la total de Catalunya
i ocupa el segon tioc quant a ocupació de la població

agrária (21,5 % de la total). És el subsistema que uti
litza més inputs per a la ramaderia (26% del total cata-

lá), peró el segon peí que fa ais inputs totals (24%).
Les explotacions són petítes. La major part entre

ce-

sem-

Malgrat que la política agrária comunitária (PAC)
ha tingut indubtablement una certa incidéncia en les
agricultures deis Estats membres, és important si
tuar-la en el Seu lloc adient, ja que la incidéncia real de
la PAC ha estat menor del que sembla i els diferents
sectors agroalimentaris han reflectit generalment les
tendéncies deis seus propis mercats.

2.1. L’agricultura comunitária

a. L’especialització agrária dins de la CEE

La CEE aplega un deis conjunts agraris més im-
portants del món, després d’América del Nord i la
Unió Soviética. Malgrat la seva petíta particípació dins
l’economia global de la CEE, s’amaga una important
realitat agrária. Amb els seus vuit milions de pagesos i
94 milions d’hectárees (62% de la superficie total),
produeix i comercia una part important de l’economla
agrária mundial. (Vegeu quadre núm. 119)

Dins la producció i comerg agrari mundial, la parti-
cipació de la CEE en els principáis productes agraris
és la següent:
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QUADRE NÚM.120

PARTICIPACIÓ DE LA CEE EN LA PRODUCCIÓICOMERQ AGRARIMUNDIALS

Partidpació en el comerg (1978)
Productesagrarís ticii

Importadons % Exportadons %

Cereals
Patatas

Productes d’horta

Fruita

12,3 3.96.9
13,2
8.9

14,4
32,124,9Vi 45,9
0.1Oli d’oliva

Greíxos oleaginosos
Tabacbrut
Lletde vaca

Llet en pols

Mantega

Formatge
Carn boví

Carnporcí
Carnd’aviram

Carn d’oví i cabrum
Ous

30,0
44,8

3,1
24.1

51,60.1
46.823,926,4
36,913,029,7
4.76.913,8
11.420,718,6
25,96.514,0
0.436,96,9
11.44.115,5

FONT: EUROSTAT "Yearbook Agricultura! Statistics"(1975-78).

madament aquests tres paísos conreen el 60% de les
terres. amb el 73% de la població agraria.

El setanta per cent de la producció agrária de la
CEE es produeix a Alemanya, Franga i Itália. Aproxi-

QUADRE NÚM. 121

DISTRIBUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ, SUPERFÍCIEIPOBLÁCIÓ AGRÁRIA
ENTRE ELS ESTAIS DE LA CEE (1978)

Població agrária
Superficie agrícolaProducció final agráriaEstáis

17.612.722,0Alemanya

Franga
Itália

Paísos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda
Dinamarca
Grécia

CEE-10

20,931,127,0
34,116,920,0
3.32,09,0
1.11.44.0
0.90,10.1
7.717,911,0
2.26,72.5
2,22.84.4
9,98,5

100,0100,0100,0

FONT: EUROSTAT “Yearbook Agricultural Statistics" (1975-78).
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El sector agrari és més important económicament
a Irlanda i a Itália, pero els paísos amb més productivi-

tat mítjana per persona ocupada a Tagrícultura són
Bélgica, Paísos Baixos i Dinamarca.

QUADRENÚM. 122

importancia del sector agrari en els ESTATS de la CEE (1979)

%particípació Productivitat

mitjana per persona

ocupada. (Belgica= 100)

Estats

Valor afegitbrut Ocupació Importacions Exportacions

Alemanya

Franga
Itália

Paísos Baixos

Bélgica
Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

CEE-9

2,1 6,2 5,6 16,1 45

4,8 8,9 6,2 14,9 52

8,3 21,6
17,3

337,5 14,9

6,0 23,5 824,1
2,6 3,1

10,3 14,4 100
2,8 6,4

2,2 2,6 7,9 6118,1

13,7 21,0 3739,1 14,5

4,8 8,3 38,1 15,2 71

5,0 7,7 7,9 18,4

FONT: EUROSTATi elaborado propia.

una disminució deis dos tipus de productivitat (-1,8% i
-3,3% per any respectivament). Com a resultat final,
el pes del sector agrari ha disminuít en la CEE de 5,2 a
5,0 per cent del PIB. Les reduccions més fortes han
estat a Itália (de 18,3 a 14,9), Franga (d’11,1 a 8,9), Ir
landa (de 24,8 a 21,0). (Vegeu quadre núm. 123).

No obstant també cal dir que dins de cada Estat
s’amaguen importants variants regionals, com es pot
veure si es considera la distribució de la població
agrária europea. (Vegeu mapa núm. 4).

Durant el període 1973-1978 (és a dir, després de
la primera ampliado), han disminuít l’ocupació agrá
ria (-2,9% per any) i la superficie utilitzada (-0,6%
per any); conjuntament amb l’evolució deis preus,
aquest fet ha produít una disminució de la productivi
tat del treball (-0,4% per any) i de la térra (-1,2% per
any). Els Estats que més han pesat dins d’aquesta
tendencia general de la CEE han estat d’una banda,
Franga (disminució de la productivitat per ha.
d’1,2%), pero sobretot el Regne Unit, que ha palesat

QUADRENÚM. 123

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ FINAL, DEL VALOR AFEGIT BRUT, DE L’OCUPACIÓ, DE LA SUPERFÍCIE
agraria utilitzada i CREIXEMENT de la productivitat a L’AGRICULTURA (1973-1978)

(en percentatges de l'IVA)

Ocupació Creixementde la
productivitat del treball

calculada sobre la base de:

Creixementde la
productivitat per ha. de SAU
calculada sobre la base de:

total Superficie
agrária

utilitzada
(SAU)

Producció Valor
afegitbrut

a preus
de 1975

AgriculturaEstats final

Silvicultura
i pesca

Producció Valor afegit Producció
final

Valor afegita preus
de 1975 final brutbrut

Alemanya
Franga

1.5 0,1 -3,9 -0,8 5,6 4,1 2,3 0,9
0.0 -1,4 -3,6 -0,2 3,7 2,3 0,2 -1.2

(Continua)
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(Continuado quadre núm. 123)

Creixementdela
productivítat del treball

calculada sobre la base de:

Ocupactó Creixementdela
productivítat per ha. de SAU
calculada sobre la base de:

Superficie
agrária

utilitzada
(SAU)

Producció Valor
afegitbrut

apreus
de 1975

total
Estats final Agricultura

Silvicultura
i pesca

Producció Valor afegit Producció Valor afegitapreus
de 1975 ■final brut final brut

0,1 4,4 3.5 1.8 0.9Italia
P. Baixos
Bélgica
Luxemburg
Regne Unit
Irlanda
Dinamarca
CEE-9

1.8 1.0 -2.4 ■
3,2 -1.7 -0.6 5,5 5.0 4,3 3,83,7

-3,6 -1.1 3.4 2.8 0.7 0.1-0.3 -1.0
3,5 3.0 -0,3 -0.8-0,6 -1,0 -3,9 -0,3

-3,6* 0.4* -1,1 * -1.8* -3,3*-2,1 * -2,0 -0,4
-2.6 -0,1 6.1 5.2 3.3 2,53.3 2,5
-1.2 -0.4 4.0 3.1 0.82,7 0,4 1.7

-0,7 -2,9 -0.6 2,3 1,5 -0.4 -1.2-1,5

PONT: EUROSTAT - Comptes agraria.
- Estadístiques sodais.
- Estadistiques agrades.

NOTES: (*) Període 1973-1976.
(**) Tipus de canvi corresponent a 1975.

Un deis fets més notables en comparado amb
l’agricultura espanyola és que a la CEE el 59 per cent
de la producció agrária és de producció animal. Tots
els paTsos membres, amb l’excepció d’ltália, tenen
participacions d’aquest tipus de producció superiors
al 50 per cent. Cal recordar que aquest tipus d’espe-
cialització comporta elevades despeses en alimente
per a bestiar i que aquest capítol ocupa el 46 per cent
del consum intermedi del sector agrari de la CEE.

L’especialització ramadera deis diferente Estats

membres ha estat un fet dinámic, i així s’hi observa
dins el període 1968-1977 que la participació deis
productes ramaders a la producció agrária ha aug-
mentat a Itália, Luxemburg, Irlanda, i ha disminuít a
Alemanya, Franga, PaTsos Baixos, Bélgica i Dinamar¬
ca

Pero, veiem a continuació la distribució per pro
ductes de la producció agrária de la Comunitat entre
els Estats membres:

QUADRE NÚM. 124

DISTRIBUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
D’ALGUNS PRODUCTES AGRARIS ENTRE ELS ESTATS MEMBRES (1979)

(en percentatges)
Blatde Fruitai

Estats OrdiBIat Uet Porci Vi* Vi** Boví
hortamoro

Alemanya
Franga
Itália
P. Baixos

Bélgica
Luxemburg
Regne Unit
Irlanda
Dinamarca
CEE-9

15.2 18,8 4.1 9,8 25,5 33,4 1.0 19,2 23,0
38,4 29,6 25,1 23,9 16,3 58,067,8 50,0 30,5
25,3 1.0 48,1 12,4 10,4 22,7 13,528,1 49,0

2,0 1,3 0,0 5,2 12,0 12,5 0.0 0,0 6,9
2.4 2,2 0.0 3.4 3.3 7.2 0.0 0,0 4.4
0.1 0.1 0,0 0,0 0.2 0.1 0.0 0,2 0.2

14,8 25,7 0,0 6,6 13,4 9,0 0,0 0,0 12.7
0.5 4.5 0,50.0 4,0 1.6 6,50.0 0.0
2.3 16,8 0.0 0.7 5.4 3,29,6 0.0 0.0

100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NOTES: (*) Videtaula.
(**) Vi de qualitat.

PONT: EUROSTAT.
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MAPANÚM.4
distribucio regional de la població agraria

(% sobre la població activa total de cada regió)

^HCwHtadiieyoncn.

□ menysdeS
Sa9.9■ 10820mm mes de 20

● íi

F0NT: AGhBcchi. “L'adheslóítEspanyaalaC.EE lelsectoragraricataíá:
(ti) “Lasestructums”. Revista d’lnibmacta Eoonómica. Banca Catalana, núm. SO. setembre 1978
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Ara bé, l’especialització productiva agraria deis di-
ferents Estats, com es pot veure en el quadre núm. 125,
varia d’un Estat a l’altre.

QUADRE NÚM. 125

ESPECIALiTZACIÓ PRODUCTIVA DINS DE LA CEE

Productes Principáis productors % en la producció comunitaria

Franga-Italia

Franga- Regne Unit
Franga-Itália
Italia

Franga-Alemanya
Itália-Franga
Itália

Franga - Alemanya

Itália-Franga

Franga - Itália

Franga-Itália

Alemanya - Franga
Franga-Alemanya
Alemanya - Franga
Paísos Baixos - Alemanya

Alemanya - Franga - Regne Unit

Franga-Itália

Regne Unit-Franga

Franga-Regne Unit

BIat 63,7
Ordi

BIat de moro

Arrós
Tortó

Tabac

Oli d’oliva

Grans oleaginosos
Fruita i horta

Videtaula

Vi dequalitat
Llet
Carn bovina

Carn porcina
Llavors

Ous

Aviram

Patates

Carn ovina

55,3

95,9

.97,5
51,6
92,3
99,3
70,1

73,2

99,0

80,7

49,4
53,5
49,7
69,6

44,4
60,0

44,5

74,4

FONT: EUROSTAT "Yearbook Agrícultural Statistics”(W75-78).

de 56 (Irlanda) fins a 258tació, la mitjana varia des

‘'^'^s^rCEE deis Nou hi ha 5.809
plotaoions, de les quals el 12% té una ® ‘"'®
rior a una hectárea, ocupant aqueste ® .
de la superficie (SAU) I el 9% de la població activa
agrária.

b. Les estructures agráries deis Estats
membres

La dimensió de les explotacions agráries de la
CEE és una dada exclusivament orientativa. Té una
dinámica propia, diferenciada per a cada Estat, que
és pero resultat de tendéncies regionals.

Maigrat aquesta limitació metodológica. Testad ís-
tica disponible (1975) s’aproxima adequadament a la
varietat geográfica de Tagricultura comunitária. Així,
per exemple, prenent com a mitjana la superficie
agrária utilitzada (SAU) per explotació, les mitjanes
corresponents a cada Estat van des de 41 (Itália) fins
a 397 (Regne Unit). Si es pren la producció final agrá
ria per explotació, la variació és semblant des de 46
(Itália) fins a 292 (Paísos Baixos); finalment, prenent
en consideració el Valor Afegit Brut (VAB) per explo-

Les estadístiques disponibles
que la major part de les explotacions están enquadra
des en les categories de superficie entre 1
tre 5 i 20 ha. En aqüestes dimensions es trob^i Z8 /
de la SAU de la CEE i hi treballa el 64% de la població

agrária de la CEE Jwe^®¿
d’Espanya. Només el 36% deis agricultors

U ma^r part de les explotacions són de tipus fa-
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QUADRENÚM.126

INDICADOR DE LA DIMENSIÓ MITJANA DE LES EXPLOTACIONS AGRÁRIES (1975)

Nombre SAU Valor de la VAB UDE

Estate d’explotacions
milers

prodúcelo final per
explotado

per per per
explotacíó explotadoexplotado

CEE-9

= 100

CEE-9

= 100

CEE-9

= 100

CEE-9

= 100

milers

d'UCEs

milers

d'UCEs
Ha. UDE

Alemanya

Franga

907,9

1.315,1

2.664,2

162,6

13,7 93 135 8.7 119 8.2 12217.1

22,4 151 124 9.8 134 9,4 14015,7
Italia 416.1 5,8 46 4.2 58 3,2 48

PaisosBaixos

Bélgica
Luxemburg
Regne Unit
Iríanda

Dinamarca

CEE-9

12,8 86 18,8 17,8 26637,4 292 258

22,5 177 10,0 137 9,4 .140138,1 10,6 72

8,9 122 10,2148 15,3 120 1526.2 21,9
243 14.1 15,3 22830,9 193280,6

228,0

132,3

5.834,9

58,7 397

22,2 6,5 51 4,1 56 4,2 61150

183 12,4 18522,4 151 23,3 11,5 155

14,8 100 12,7 100 7,3 6.7 100100

NOTA: SAU = Superficie Agrária Utilitzada.
VAB = Valor Afegit Brut.
UDE = Unitat de Dimensió Europea.

FONT: EUROSTAT “Rapport Agriculture" 1980.

miliar, exactament un 93% i ocupen el 70% de la su
perficie. El 43% de les explotacions de la CEE asse-
guren menys d’una UTA (unitat de treball per any), i
ocupen el 15% de les UTA de la CEE.

El 56% deis agricultors dediquen temps total a

l’activitat agrária; l’agricultura a temps parcial ocupa
com a minim el 27% de les explotacions i el 13% de la
superficie agrária. De tota manera existeix una certa
dispersió com palesa el quadre següent:

QUADRENÚM.127

DISTRIBUCIÓ GEOGRÁFICA DE LES EXPLOTACIONS AGRÁRIES (>1 ha)
(en percentatges)

Dedicado Dedicació

parcial

% Dedicació

principal
Estats Explotacions

total

Alemanya

Franga

15.4 15,4 15,3 57,0

22,8 28,3 15,4 70,0
Itália 62,033,2 40,945.7
PaisosBaixos

Bélgica

Luxemburg
Regne Unit
Irlanda
Dinamarca
CEE-9

1.0 84,82,8 4,2
1.9 65,52,82.4
0,0 79,00.20,1
0.8 92,07.54,6
1,9 77,95,33,8

76.33,1 1.22.3

100,0100,0 100,0 56,4

FONT: EUROSTAT
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L’evolució de les explotaclons a la CEE ha estat
de disminució notable en llur nombre, i menys en la

superficie utílitzada. Considerades globalment, les
explotacions comunitáries disminueixen en un 4%
anual, mentre que la superficie ho fa en un -0,03%.
Tanmateix aquesta evolució ha afavorit la constitució
d’explotacions més grans. Aixi, es pot constatar l’aug-
ment de les explotaclons superiors a 20 ha., pero so-
bretot les més grans, superiors a 50 ha. Aquest feno-
men ha estat important principalment a Alemanya,
Países Baixos, Franga i Dinamarca.

L’any 1975 existían 2.970 milers d’explotacions
amb activitat ramadera bovina i havien disminuYt un
17,7% respecte a la mitjana de l’any 1970/1971. Amb
referéncia a les vaques de llet, el nombre d’explota
cions era de 2.163,7 milers amb una disminució del
19%.

Els sistemes de gestió que dominen a la CEE són
els de gestió directa; el 63% de la SAU és gestiona
d’aquesta forma. En les explotacions d’activitat princi
pal el percentatge és lleugerament inferior (59,3%).
També aquí hi ha una gran variació a l’entorn de la
mitjana comunitária: Irlanda (96,5%), Dinamarca
(85,7%), Italia (73%), Alemanya (70,2%), Luxem-
burg (58,5%), Paísos Baixos (54,8%), Regne Unit
(54,6%), Franga (54%) i Bélgica (26,9%).

Segons les estadístiques de la CEE, només el
30,5% de les explotacions agrarios es troben en zo-
nes desfavorides, ocupen el 32,9% de la SAU, el 55%
deis hoscos i afecten de manera diferent les diverses
menes de conreu (per exemple, vinya 15,6%: cereals
20,5%; boví 27,1%; vaques de llet 25,9%). Natural-
ment, per a cada Estat varia també la distribució de
cada categoría al voltant de la mitjana comunitária.

CUADRE NÚM. 128

DISTRIBUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN BESTIAR BOVÍ I VAQUES PER A LLET (1975)

BOVÍ VAQUES PER A LLET
Estats

Explotacions UAUA Animáis/

explotació

Vaques/

explotació

Explotacions
% %%

Alemanya

Franga
Itália

Paísos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda
Dinamarca

CEE-9

21,3 17,5 22,6 26,1 21,4 9,5

30,2 11,928,1 29,328,4 30,2
5,611,623,911,0 11,426,4

24,19,045,8 4.36,43,6
13,74,03.43.7 31,23,2
16,40,30.20,3 45,50,2
39,613,172,1 3,818,27,0
11,65,99,0 34,1 5,97,0
17,44,43,7 36,9 2,92,7
11,6100,0100,0100,0 27,1100,0

FONT: EUROSTAT

’ex-
Finalment, val a dir que aquesta ««smlnuGió d

plotacions en bestiar també afecta l’avirarn, pe ̂ q
disminució del nom-en tots els casos no suposa una

D’altra banda, l’any 1975 existien 2.216,3 milers
d’explotacions en porcí d’engreix, amb una disminu
ció del 17,9% respecte a la mitjana deis anys 1970-
71; quant a les truges el nombre d’explotacions era de
733 milers amb una disminució del 30%. (Vegeu qua-
dre núm. 129)

bre d’animals. (Vegeu quadre núm. 130)
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QUADRENÚM. 129

DISTRIBUGIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN BESTIAR PORCÍ (1975)

PORCS TRUGES
Estats

ExplotacionsExplotacions UA Animáis/

explotado

UA Vaques/

explotació% % % %

Alemanya
Franga
Italia

PaTsosBaixos

Bélgica

Luxemburg

Regneunit
Irlanda
Dinamarca
CEE-9

27,6 31,6 8,229,2 35,6 28,2

22,5 16,3 21,3 20,4 17,2 8,7

37,3 5,813,2 10,2 17,1 9,6

2,5 10,6 131,9 4.4 11,4 27,2

2,6 6,9 80,5 5,3 7,7 15,1

0.20,1 0.1 27,8 0,1 6.1

11,4 154,9 5,1 11,3 23,12,1
33,3 2,6 1,41,4 5,61,2
86,0 9,3 13,0 14,54,0 11,0

100,0 100,0 29,9 100,0 100,0 10,4

FONT: EUROSTAT

QUADRENÚM. 130

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EXPLOTACIONS AMB BESTIAR I DEL NOMBRE DE CAPS (1970-71 - 1975)

(Taxa de variació)

Variables Boví * Vaques Ilet Oví Porcs Truges Broilers Ponedores

Explotacions
Nombre animáis

-19,0-19,0 -4,0 -17,9 -30,0 -5,9 -18,3

5,6 3,0 1,46,7 4,5 5,8 3.5

NOTA: (*) Només CEE-6.
FONT: EUROSTAT

2.2. El balang allmentari de la CEE

La Comunitat deis Nou presenta un tipus d’auto-
proveíment molt semblant al d’Espanya. L’ampliació
amb Grécia ha empitjorat d'alguna manera la relació
d’oferta i demanda de productes agraris que Éspanya
aporta a la Comunitat.

La Comunitat deis Dotze será deficitária, “caeteris
parlbus”, en cereals, cítrics (excepció de les llimones)
i eam d’oví i eabrum. Els productes, clarament exce-
dentaris, serán, segurament. segons llur grau d’exce-
dónela sobre les dadas mitjanes del perlode 1975-77,
els següents: sucre (9%), próssees (5%), albercocs
(2%), peres (1 %). cam d’aus (2%) i ous (1 %). Peró hi
ha un grup molt important de productes on el grau

d’autoproveíment és prop del cent per cent, i és possi-
ble que es trobin en un futur amb excedente; aqueste
productes són: tomáquets, patates, raím detaula, po
mos, Ilet de vaca fresca i mantega.

Naturalment, el concepte d’excedent ha d’ésser
referit al preu del mercat en cada moment; per tant,
aquí hem dibuixat una determinada situado, en qué
l’agricultura exposada en principi, no sembla fer una
aportació complementaria a la situació del balang
dins la Comunitat, sinó ben al contrari.

En realitat, mentre no canvií de manera radical
l’estructura productora agrária espanyola, la nostra
adhesió pot empitjorar (amb excepció de Tarros i en
cara condicionalment) els grans déficits comunitaris.
Els productes deficitaris són els següents:
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QUADRENÚM.131

GRAU D’AUTOPROVEÍMENT DE DIVERSOS PRODUCTES AGRARISÍ(1977)

Productes % Anys1977/1978

BIat dur
Blatde moro
Arrós

Fruita fresca

Grans oleaginosos

Greixosi olis vegetáis

Tortó (pinyola)
Carn d’oví i cabrum
Peix

57% Disminució
Inestable
Disminució

Disminució

inestable

Inestable

Estancat

Estancat
Estancat

58%

53%

73%

33%

29%

6%

65%
62%

FONT: EUROSTAT

exterior de productes agrarís. L’evolució comunitária
palesa el creixement deis mercats de productes agra-
ris durant el període 1960-79, observant uri canvi im-
portant en la naturalesa deis fluxos comerciáis en els
quatre últims anys disponibles (1975-1979). Efectiva-
ment, mentre en les importacions allmentáries e^ra-
comunitáries es manté, en general, una taxa mitjana
de creixement semblant en ambdós períodos, el co-
merg intracomunitari passa d’una taxa de 48,4% al
16,6%. Aixó és indicatiu d'una certa coincidencia
entre el període de crisi económica i Tafebliment deis
corrents comerciáis intems. Des del punt de vista de
les exportacions es toma a observar el mateix feno-
men; aquí, per.ó, són tant les extracomunitáries com
les intracomunitáries les que perden torga, al mateix
temps que s’equiparen les taxes de creixement
d’ambdues.

Per damunt de tot, la Comunitat está preocupada
peis mercats deis greixos (llet, mantega, oli d’oliva), la
fruita, l’horta i el vi. Peró el que cal entendre és que
aqüestes xifres globalltzen els problemes, unlformit-
zant productes que en realitat són heterogenis i vénen
diferenciats de moltes maneres, peró sobretot per la
qualitat. És aquí, dones, on es mantindrá la lluita perla
penetració del mercat, ádhuc en productes que, con
sidérate globaiment, semblen teñir excedente peró
que en realitat tenen un iloc dins del mercat per  a pro
ductes de qualitat i degudament distribuTts (com llet,
oli d'oliva, fruita i vins).

a. El comerg exterior agrari de la Comunitat

Estretament vincuiat a l’evoiució del balang ali-
mentari de la Comunitat, cal considerar el seu comerg

QUADRE NÚM. 132

EVOLUCIÓ DEL COMERQ EXTERIOR ALIMENTARI
(Taxes mitjanes de creixement anual).

Variables 1960-1979 1975-1979

importacions
Extra-CEE
Intra-CEE

Exportacions
Extra-CEE

Intra-CEE

11.4 11,9
48,4 16,6

116,1 16,8

51,1 16,1

FONT: Comissió “La situation de l’Agrículture dans la
Communautó. Rapport 1980’*.
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La distribució geográfica deis fluxos comerciáis
agraris dins de la Comunitat i amb l’exterior per paí
ses és la següent:

QUADRE NÚM. 133

DISTRIBUCIÓ GEOGRÁFICA DELS FLUXOS COMERCIALS AGRARIS DE LA COMUNITAT (1979)
(en percentatges)

ExportacionsImportacions
Estats

Extra-CEE Extra-CEEIntra-CEE Inlra-CEE

Alemanya

Franga

Italia

Paísos Baixos

Bélgica i Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

CEE-9

26,7 24,1 13,8 15,1

14,9 16,3 22,4 19,2

8,216,5 16,6 10,2

24,912,4 15,710,5

10,0 5,25,312,3

21,0 8,2 15,915,0

0,8 4,8 2,52.1

3.5 9.71.9 7,7

100,0 100,0 100,0 100,0

FONT: Comissió. Vegeu la FONT del quadre núm. 132.

Aquest tipus d’orientació geográfica palesa
l'orientació comercial diferent deis diversos paísos.
Així, per exemple, Franga suposa el 14,9% de les im
portacions intracomunitáries, pero també el 22,4% de

les exportacions intracomunitáries, cosa que palesa
una important orientado cap al mercat propi de la
CEE. El Regne Unit, en canvi, palesa una forta orien-
tació cap ais mercats, exteriors de la CEE.

és important sobretot a Irlanda, Dinamarca, el Regne
Unit i els Paísos Baixos. El de formatge és importante

Frange (5% superior a la mitjana de la CEE); el con-
sum d’olis vegetáis és més important a Itália, mentre
que el de margarina és més elevat ais Paísos Baixos
(266% per sobre la mitjana de la CEE). El consum de
carn per habitant, al contrari que els productes analit-
zats, presenta una distribució més homogénia dins de
la CEE.

Cal remarcar el fet que una política adequada
d’orientació del consum cap a productes de tipus me-

diterrani serviría per equilibrar el consum total amb
l’oferta d’aquests productes, traient importáncia ais
problemas derivats de la segona ampliació. Així, el

Regne Unit té aproximadament 56 milions d’habitants
amb un consum de vi per habitant de 5 litres l’any, és a
dir, ia décima part de consum per habitant de la CEE
La producció conjunta de vi de Franga, Itália i Alema
nya és aproximadament de 129 milions d’hectolitres.
Si el consum de vi per habitant del Regne Unit només
augmentés un 10% (és a dir, de 5 a 5,5 litres), equival
dría a 28 milions de litres, o siguí 280.000 hectolitres
(2,2% de la producció comunitária, o el 5% de la pro
ducció total de vi a Itália), i rebaixaria el grau d’auto-
proveTment de vi de la CEE de forma notable. Aixó

posa també en evidéncia la importáncia d’una política
de preus al consumidor adient a determinats Estats.

b. El nivell de consum per habitant

El nivell de consum per habitant a la Comunitat

deis Nou és superior a l’espanyol, en productes com
sucre, carn i margarina; en ia resta, no hi ha diferén-

cies notables aparents, amb l’excepció del grup de
productes d’horta, fruita, peix, olis, vegetáis i vi on el
consum es troba sota de ia mitjana espanyola.

Pero la mitjana del consum per habitant de la Co

munitat amaga fortes variacions per ais diferents paí
ses. Així. ei consum per habitant de cereals és impor
tant a itália i a Irlanda; el de petates ho és sobretot al
Benelux, Irlanda i al Regne Unit; el consum per habi
tant de productes d’horta ho és a Itália (el 45% supe
rior a la mitjana comunitária). Els paísos on el consum

de vi per habitant és més elevat són Itália i Franga.
mentre que el consum per habitant de productes lactis
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Finalment, la solidaritat financera; cal dir que les

conseqüéncies financeres de les decisions preses
per la Comunitat són responsabilitat de la propia Co-
munitat, que les assumeix a través del pressupost, el

qual es nodreix avui de fonts de finangament própies.

2.3. Situació actual de la Política Agraria

Comunitária (PAC)

a. Els príncipis de la PAC

La política agrária comunitária está definida en els
seus principis básics peí Tractat de Roma (1957)
constituent de la Comunitat Económica Europea

(arts. 38 a 47). Els objectius d’aquesta política comu
nitária són establerts a l’article 39 i són:

a) Augmentar la productivitat de l’agricultura mit-
jangant el desenvolupament del progrés técnic i
assegurant el desenvolupament racional de la
prodúcelo agrária, així com una ocupado óptima
deis factors de producció, especialment de la má
d’obra.

b) Assegurar, d’aquesta manera, un nivell de vida
equitatiu a la poblado agrária, sobretot mitjangant
l’augment de la renda individual deis qui treballen
en l’agricultura.

c) Estabilitzar els mercats.

d) Garantir la seguretat deis proveíments.

e) Assegurar preus raonables en els proveíments
ais consumidors.

A part d’aquests objectius, també es consideren
com a finalitats de la política agrária comunitária la

protecció deis consumidors, la protecció del medi am-
bient i el desenvolupament de les regions més
endarrerides de la CEE.

El desenvolupament deis articles esmentats ha

generat un eos de dret derivat i un conjunt d’institu-
cions i práctiques d’intervenció pública en els mercats
agroalimentaris, que és un deis punts importants de la
integració económica europea. Particularment ho són
les dites Organitzacions Comunes de Mercat (OCM).

Aquests són el conjunt de normes i institucions d'in-
tervenció o regulació sobre un mercat o producte con-
cret. Els fonaments de les OCM han estat fins avui

tres punts básics: la unicitat deis mercats, la preferen
cia comunitária i la responsabilitat financera comuna.

El principi de mercat únic apareix com a garantía
de Ilibertat de circulació deis productes dins el mercat

de la CEE. El principi de la preferéncia comunitária

garanteix que el producte comunitari trobi la seva sor-
tida comercial dins el Mercat Comú abans que el pro

ducte importat. Aquest principi és garantit peí sistema
de protecció adoptat per la CEE i format per un siste
ma d’exaccions variables en frontera, dites “préléve-
ments", que són en realitat una protecció que depén
del nivell de preus Jntern i de la seva diferéncia amb el

preu d’importació (relacionat amb el mercat mundial);
aquest sistema s’ha anomenat també sistema de Ba
rrares Variables d’Importació (BVI).

b. El sistema de preus

La fixació de preus agraris a la CEE es basa en el

criteri que cal orientar la producció cap a un nivell de
preus compatible amb un cert nivell d’importació nor
mal”, intentant equilibrar l’oferta i la demanda, asse

gurant, l’existéncia de produccions necessáries per al
proveíment alimentar! de la població i preus raona
bles per ais consumidors.

Per aixó, s’estableixen, per a un producte determi-
nat, diferente nivells de preus que són, en principi, un
nivell de preu orientatiu per la producció d’una situa
ció equilibrada del mercat, un nivell de preu per sota
del qual no s’acceptará que baixin les cotitzacions
deis mercats (i que normalment s’anomenen “preu de

garantía"), i un nivell de preu d’entrada per ais produc
tes competidors d’importació.

Aquest preu d’entrada s’obté en la major part deis
casos per diferéncia entre els preus interiors de la
CEE i els preus deis productes importats posats en
frontera. Es diu, per aixó. que és una barrera variable,
car la seva incidéncia com a fre de les importacions
varia en fundó deis preus indicatius interiors i eis

preus deis productes internacionals.
A més, existeix el retorn a les exportacions agra

rias. quan aqüestes s’exporten ais mercats mundials i
els preus mundials són interiors ais preus interiors.

Aquest retorn, que s’anomena “Restitució”, significa
la garantía que el producte exportat podra competir
amb preus en els mercats mundials. La diferencia de
preus o “Restitució” és, dones, finangada peí propi
pressupost de la Comunitat.

El sistema de protecció de barreres variables a la

importado té avantatges i inconvenients. Per ais con
sumidors, el preu intern tendeix a esser supenor del

que és a nivell internacional i el
tendeix a disminuir. Els efectes sobre els

són més complexos. D una banda, el preu mes devat
tendeix a remunerar la producció amb independencia
del nivell de cost de cada empresa individual, aixo
dóna lloc a l'existéncia de rendes 'I'*®''®"®'®'®

obtingudes a través del normal
. ITaltra banda, el nivell superiorde pm®®'®"deix a

en cortes proauc-

son

cat
immobilitzar recursos productius

cions i a fer més lent el prooés ^® f® ®3n-
ses agráries. Finalment, com ha <^®m°s*mt I experren

da comunitária, el manteniment de a renda agrá^ a
difícil perqué el preces tecnic i ®f'®®'°

dinámica negativa per a
es fa molt

deis costos provoquen una
l’estructura agrária. . .

Es pot concloure. dones, que des del punt de vista
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deis inconvenients, el métode de sosteniment de
preus i del sistema BVI té importants elemente de re-
gressivitat tant a nivell de la distríbució de la renda ge
neral com a nivell de la distríbució de la renda dins el
sector agrarí entre diferente explotacions.

Des del punt de vista deis elemente positius cal
destacar-ne essencialment dos, que tenen la seva im-
portáncia des del punt de vista general. El primer és
que la PAC ha assolit, efectivament, uns nivells alts
de proveíment d’aliments a la població, satisfent així
un deis objectius establerts al Tractat: garantir les
fonts d’alimentació. El segon, és que el sistema de
BVI, conjuntament amb la política de preus comunita-
ris, ha permés un cert aíllament deis mercats de la
CEE en relació ais mercats mundials I que per tant ha
aconseguit una certa estabilitat, la qual cosa és un
element primordial per establir plans d’inversions.

Finalment, cal considerar com un element positiu,
el fet que les BVI generen uns ingressos que són una

font important de finangament de les Comunitats Eu-
ropees; així, el 1981 es preveu una aportació ais in
gressos totals del 17%, a part els aranzeis i la partici
pado comunitária en l’impost sobre el valor afegit.

En aquest breu balang deis elements negatius i
positius del sistema de preus de la CEE, hem deixat
fora els problemes regionals i monetaris, que són
analizats en altres capítols.

c. Les ínstitucions financeres de la PAC:
el FEOGA

La despesa agraria de la C.E.E. significa més del
67% del pressupost comunitari; la gestió d’aquests
recursos financers és encarregada a un organisme
comunitarí per a la regulació deis mercats i d’ajuda ais
canvis estructuráis. Des de 1962 aquest organisme
és el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantía
Agrária).

QUADRE NÚM. 134

RECURSOS PER FINANQAR LES DESPESES AGRÁRIES (1978-81)
(en milions d’UCEs)

FEOGA Partícipació en el pressupost

delaCEE(%)
Anys

Garantía Oríentació

1978 8.672,4

10.440,7

11.507,5

12.752,5

323,6

403,4

535,3

500,3

74,9
1979 75,5
1980 80,1
1981* 67,2

NOTA: (*) Previsió en el pressupost de les Comuni-
tats

FONT: Comissió de la CEE "RapportGénéral
1980

El FEOGA és organitzat en dues seccione, la dé
Garantía i la d’Orientació. La primera s'ocupa del fi
nangament relacionat amb el funcionament de les or-
ganitzacíons comunes de mercat (OCM) i l’aplicació
deis reglamente derívate.

La segona s’ocupa del finangament de la millora
d’explotaclons i del medi rural, sobretot mitjangant
l’aplícació de Directives comunitáries de reforma
d’estructures. Históricament l’activitat del FEOGA ha
estat centrada en la primera secció, mentre que l’acti-
vítat d’Orientació ha quedat limitada a una part molt
patita del finangament global. La part més Important
de la despesa de garantía es dedica a cereals i pro-
ductes lleters (56,8% el 1980) i el pes deis productes
mediterranis és baix (12,7% el 1980).

Aixó prové, en part, del fet que les OCM deis produc
tes de tipus continental van ésser posadas en marxa
abans i comporten un major coneixement per part
deis productors, i, en part, perqué l’oferta es troba re
partida entre menys productors la qual cosa facilita la
gestió de l’oferta; finalment, són productes amb mer
cats més estables peí fet d’ésser susceptibles d’em-
magatzematge. El resultat és, pero, que hi ha un défi
cit important en la OCM deis productes mediterranis
que sovint és plantejat peis paísos membres amb
aqüestes produccions i que encara no sembla haver
estat resolt definitivament.

El que sembla ciar és la voluntat política del Paria-
ment Europeu de disminuir la part del pressupost que
es destini al FEOGA, mentre que es desitja el desen-
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QUADRE NÚM. 135

DISTRIBUCIÓ PER PRODUCTES DE LA DESPESA
DE LA SECCIÓ DE GARANTIA DEL FEOGA (1979-81)

(en percentatges)
Productes 1981 (1)1979 1980

Cereals
Arras
Productes lleters

Matériesgreixoses
Sucre

Carn bovina

Carn porcina
Carn ovina
Ous i aviram
Fruita i horta

14,0 17,915,0
0,4 0,4 0,5

43,4 42,8 35,6

6,85,8 7,3

6,1 7,99,0

10,2 9,67.2

0,9 1.01.0

0,4 1,7

0,8 0,8 0,8
5,84.2 5.7

3,0 2.80,6Vi

Tabac

Pesca

Altres productes (2)

MCA{3)

MCM(4)

2.2 2,5 2,6

0,2 0.2 0,2

3.93.4 3,8

0.2

6,8 2,4 2.2

NOTES: (1) Previsions de crédit
(2) Oli, llavors, farratges secs, pésols, la
ves, etc.
(3) Quantitats compensatóries a l’adhesió
(4) Quantitats compensatóries monetáries

FONT: Comissió de les Comunitats Europees, “Rap-
portGénéra!" 1980

de les exportacions de la CEE al món) poden ésser in-
terpretades de moltes formes, com a subverició gene
ral, com a aluda al mercat interior (eliminació d exce
dente), etc. En determínate casos s’ha inte^retat que
les aludes alimentárles a paísos en vía
pament, sota formes d’exportacions j-estituctó,
implicava que aquesta quantitat no havia d ésse
putada própiament a la política agrána de la ott.
sino a d’altres i especialment a l’ajuda a paisos en
procés de desenvolupament. „

La Comunitat dóna com a forma d ajut uns 400
milions d’UCE; l*any 1978 la part corresponent de res-
titucions d’aquestes a|udes va ésser imputada ais
crédits FEOGA. , d__._

Aquest és un lema que es planteja sovint al Paria-
ment Europeu. I és possible que «nguj deseiwohjpa-
ments en el futur tendente a limitar l’aplicació de resé
tuoions, només a cedes situacions. Alguns estudis

volupament d’altres pol ¡tiques més relacionades amb
el desenvolupament económic de les regions euro-
pees més endarrerides. Aixó pot significar que, previ-
siblement, en el futur s’intenti desenvolupar el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons So
cial de la Comunitat Europea, com a institucions fi-
nanceres importante d'acció regional.

d. La política comercial

Durant 1979, la Comissió pagá més de 4.700 mi-
lions d’UCEs per restitucions; durant el 1980, aquesta
xifra s'elevá a més de 5.200 milions d’UCEs, aixó és,
el 45% deis crédits totais per despeses del FEOGA.
La mejoría d’aquestes restitucions se les van empor
tar productos com eis lleters (51 %) i cereals (21 %).

Aqüestes restitucions (són equivalents a un 10%

243



han assenyaiat una ímportant relació de les restitu-
cíons amb certs paTsos. Així, per exemple, durant el
període 1962 a 1974, la relació entre restitucions i
despesa FEOGA total, per a detemiinats paísos, va
ésser de 50 céntims per UCE pagada a FEOGA, sen-
se massa relació amb el comerg realitzat. Durant
aquest període, el 60% de les restitucions van ésser
percebudes des de Franga i els PaTsos Baixos, men-
tre que aquests dos paTsos únicament aporten una
tercera part de les exportacions extracomunitáries.

Sembla, dones, que hi ha un cert incentíu per part
de les institucions europees en adoptar una política
de preus que apropi els preus intems ais nivells “téc-
nics” mundials (i pertantdisminueixi les restitucions),
i també que augmenti el grau de selecció sobre l’ús
d’aquestes restitucions.

Estats membres. Pero, ádhuc en aquest sector, la in-
tegració es troba encara lluny d’una veritable coordi-
nacló de les situacions deis Estats. Cal matisar la
imatge de la PAC, car aixó ajuda a situar la responsa-
bilitat deis diferents agents públics en matéria agraria.
També permet entreveure el camí lógic de la PAC, si
la situació actual europea entra en una via de solució.

a. La despesa agraria de la PAC:
La Comunítat i els Estats membres

Primer de tot, cal dir que les xifres de finangament
de la PAC són una petita part de l’economia agraria
europea. Cal pensar que el pressupost del FEOGA no
supera el 0,50% del PIB de la CEE, i no arriba tampoc
al 3% de la despesa alimentaria a la CEE, és a dir,
deis diners que els europeus esmercen en alimente.
Aixó palesa que el pes económic de la PAC és real-
ment limitat, pero a més es podría assenyalar que
aquesta proporció, que ja hem dit que és baixa, no
augmenta des de 1979.

També cal assenyalar que la despesa agrária de
la CEE és només una part de les ajudes que l’agricul-
tura rep de la CEE i deis Estats que en formen part.
Segons la darrera informació disponible en aquest
punt (1978), per cada unitat monetária que aporta el
FEOGA, els Estats membres n’aporten dos.

2.4. Perspectives de la Política Agrária
Comunitária

La política agrária comunitária és una de les políti-
ques més avangades des del punt de vista de la inte-
gració, i certament les Institucions Comunitáries la
consideren com un deis pilars de l’avang cap a la Unió
Económica i Monetária. És, en síntesi, un sector on
s’equilibren interessos molt importants deis diferents

QUADRE NÚM. 136

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN AGRICULTURA (1978)

Oespeses Milionsd’UCEs %

Despesa deis Estats per programes
Mesures Generáis

Producció

Comerciaiització i transformació de productes agraris
Silvicultura i desenvolupament general regional
Mesures no atribuTbIes

Consum de partides alimentáries

Desgravació fiscal

Finangament de la Seguretat Social deis explotadors agraris
TOTAL Despesa deis Estats

Despesa Comunitária

FEOGA Garantía

FEOGA Orientació
TOTAL FEOGA

812,7

2.986,7
475,5

4,0
14,5

2,3

86,6 0,4

821,7

394,7

1.757,9

6.279,3

13.615,1

4,0

1.9

8,5

30,5

66,2

6.662,4
296,7

6.959,1

32,4
1,4

33,8
TOTAL 20.574,2 100,0

PONT: Comissió de les Communitats Europees,
“RapportGénéral" 1980.
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per sector, adoptant sovint els esquemes d’interven-
ció i de preus a la naturalesa deis productes especí-
fics. El resultat ha estat un mosaic de diferente in-
fluéncies. La PAC no ha proteglt tots els productes per
igual. Existeixen diferencies importants, que tenen el
seu aspecte regional. Si considerem tres criteris per a
catalogar les diferente organitzacions comunes de
mercat (OCM) el quadre següent palesa l’heteroge-
neítat d’efectes de la PAC sobre les produccions eu-
ropees. Els tres criteris utilitzats són:

a) Capacitat de sosteniment deis preus interne,

b) Efectivitat en protegir-se deis mercats exteriora.

Dins d’aquesta despesa, que encara és efectuada
des deis Estats, s’inclouen, com és natural,
despeses realitzades en aplicado de directivés co-
munitáries i d’altres, com despeses en investigado,
extensió, capacitació agraria, millora vegetal i animal,
Iluites per a protecció deis vegetáis i sanitat animal, in-
demnitzacions per accidente climátics, ajut al sosteni
ment de mercats, control de qualitat, “labeis”, promo-
ció de vendes, i altres.

La conclusió és, per tant, que la PAC és més im-
portant peis seus efectes sobre la direcció deis fluxos
d’oferta i demanda que peí seu cost financer.

b. Diferents proteccíons ais productes agraris

La PAC s’ha desenvolupat históricament, sector
c) Relacló entre el preus interns de la CEE i el
preu mundial.

QUADRE NÚM.137

DIFERENTS GRAUS DE PROTECCIÓ DE LES ORGANITZACIONS COMUNES DE MERCAT

Productes Sosteniment de preus interns Protecció externa Refació de preus

Cereals
Oli d’oliva
Sucre

Moltelevat
Molt elevat

Elevat

Elevat

Elevat

Mitjá
Baix

Baix

Molt elevada
Molt elevada
Molt elevada

Molt elevada

Baixa

Mitjana
Elevada

Elevada

Baixa

Molt elevada
Molt elevada

Molt elevada

Molt elevada

Poc elevada

Elevada

Poc elevada

Poc elevada

Llet

Llavors i tabac

Carn bovina

Carn porcina i aviram
Vi detaula

Altres Nul

FONT: SEDES, (1980), publicat per la Comissió de
les Comunitats Europeas.

céntims en restitucions per exportacions, 17 céntims
en finangar el magatzematge de producció sense sor-
tida comercial, 1,2 céntims en retirar i destruir produc
tes del mercat i 32 céntims en subvencione ais consu-
midors.

El problema és que els mecanismes de la PAC so-
breposats a una agricultura europea tremendament
variada i heterogénia, produeixen reacccions contra
rias a les desitjades. Els excedente són un problema
albora de tipus financer i de tipus económic.

El valor de les existéncies publiques, a fináis de
1979, era estimat en 2.142.511 milions d’UCEs (uns
218.536.122 milions de pessetes). El seu repartiment
en aquell moment era el següent:

c. Els excedente

La PAC presenta un conjunt de resultats difíciis
d’avaluar. D’una banda, és evident que els augments
de producció han estat molt importants, i que els mer
cats agraris de la C.E.E. han mantingut una certa es-
tabilitat. Peró, d’altra banda, l’evolució de la renda
agraria no ha estat satisfactoria, i s’han generat i man
tingut importants desequilibris entre oferta i demanda,
que han cristal.litzat en importants excedents, que en
part han estat orientats cap al mercat mundial amb el
pagament de restitucions.

Des d’un punt de vista general, per cada unitat
UCE esmergada en les OCM. la Comissió ha pagat 49
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QUADRENÚM.138

DISTRIBUCIÓ DELS SECTORS PÚBLICS DE PRODUCTES AGRARIS (31-12-1979)

Producto MilersdoTn MíItonsd'UCEs Participacíó

Blattendre

Ordi

Ségol
Blatdur

Ltet descremada en pols

Mantega
Olid'oliva

Colza

Cam bovina (canals)

Cam bovina (desossada)
Carn bovina (en conserva)
Tabac

1.877,9 322.653
12.224

108.748
27.783

230.774
723.325

62.468

3.526
383.084
206.232

5.714

55.980

15,0

73,6 0,6

582,0
142,7

214,9

293,3

5,1

1.3

10,8

33,7

2,953,4

0,210,2
203,4 17,9

9,684,5
0,32,8

28,1 2,6
TOTAL 2.142.511 100,0

FONT: Comissió de les Comunitats Europees (1980).

QUADRENÜM. 139

EVOLUCIÓ RECENT DELS ESTOCS PÚBLICS DE PRODUCTES AGRARIS

(MilersdeTm)

Productos 31/12/79 29/2/1980 28/2/1981

Blattendre 1.878 1.609 4.899

Ordi 74 74 983
582 554 516Ségol

Blatdur

Llet descremada en pols

Mantega
Oli d’oliva

Colza

Camdeboví

Tábac

143 143 158

215 187 171

293 295 103

53 59 110

10 20 73

272 291

28 28 33

FONT: Comissió de Íes Comunitats Europees (1980).
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participació és únicament d’un 22%. El mateix
raonament és válid per ais cereals i el sucre.

El tipus de mecanisme de preus que s’aplica en la
PAC, no considera suficientment l’estructura de la
producció sobre la qual s’aplica. Així, no es conside
ren les diferencies de costos entre els petits i els grans
productora, génerant d’aquesta manera rendes dife
renciáis que no són necessáries per ais grans prodi^-
tors, peró que en canvi encareixen el finangament de
la PAC, mentre que no aporten millores substanciáis
per ais petits productora. . ^

seva

També, com a conseqüéncia d’aixo, si I ajuda es
dirigida cap al producte, els diferents productors es
beneficien de les ajudes en fundó de la prodúcelo de
cadascun. El resultat és que la producció acostuma a
ésser concentrada en estrats d’explotacions grans,
aixó fa que les ajudes acabin beneficiant directament
només una petita part de les

La diferéncia entre preus interiors i preus mun
dials és molt elevada (cal considerar pero, que

aquests sovint són preus subvencionats). exe*^
pie, la mantega ha arribat a teñir un preu 'ntenor qua-
tre vegades el preu mundial; la llet descremada e
pols, cinc vegades el preu mundial;
de dues vegades i la carn bovina, dues vegades el
preu mundial.

Durant un llarg període de temps, la Comissió ha

La generació d’aquests excedente és molt variada
i depén en cada cas de la realitat de cada producte.
Peró, en general, es pot dir que els mecanismes de
preus tal i com s’han aplicat han tendit a incentivar els
augmente de producció com a mitjá d’augmentar la
renda de les explotacions, sense teñir en compte els
costos de producció i les seves estructures.

Analitzant-ho des d’aquest punt de vista, la PAC
ha incidit en els preus deis alimente, ha generat exce
dente que s’han hagut de comprar o vendre amb pér-
dua ais mercats mundials, i a més, no ha mantingut la
renda agraria en la mesura que es pretenia.

La Comissió ha anat proposant alguns canyis en
resquema de preus, d’acord amb la problemática de
cada producte. Ha introduít subvencions al consum,
que coexisteixen amb resquema normal de preus per
l’oli d’oliva; ha introduít penalitzacions a l’excés de
producció en el cas de la llet.En cada cas, aqüestes
novetats han estat experimentades, per si poden és
ser generalitzades a la resta deis sectors, quan la
CEE decideixi la modificació definitiva de la PAC.

2.5. Avaluació provisional de la Política
Agraria Comunitaria

Tal com ha funcionat fins ara, la PAC tendeix a be
neficiar les produccions de tipus continental i en canvi

considera en tota la seva problemática les de tipus
mediterrani.

El pes financer que comporta el sosteniment de
mercats no és proporcional a la composició de la Pro
ducció Agrária Final de la CEE. Així, la llet i els pro-
ductes derivats de la llet han anat rebent aproximada-
ment el 44% deis ajuts comunitaris, mentre que la

no

pogut assegurar la unicitat «el memat agran nom^
enmigdegransdiflcultats. Desde
perimentat una inestabilitat 'l^Srts
Lb el sistema de paritats flxes. Els

que aixó podía teñir per a la f m
únics es van evitar gracias a la instauració del

a:“boZnsatonl^tonetaris■■;aque^^^^^^
compensatóries monetáries son en realitat subven

QUADRE NÚM. 140

EVOLUCtó DEL GRAU D’AUTOPROVElMENT DE TRES PAlSOS MEMBRES

PaísosBaixos
AlemanyaFranga 1975-771956-60Producías agraris 1975-771956-601975-771956-60 25358077153110Cereals

Sucre
Carn total
Carn porcina
Carnd’aviram
Carn d’oyíicabrum

13610010892158118 191131858698101 212146879485101 3433865451112101 53036746747275

FONT: MAHE l ROUDET. "Économie Rurale" 135,
1980, pág. 18.
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cions i impostes en frontera per a tets els productes
agraris comerciáis i han trencat, en la práctica, l’exis-
téncia d’un mercat únic.

Finalment, la integrado económica europea, mal-
grat les seves dificultats, ha fet evolucionar l’especia-
lització productiva deis Estats membres, plantejant en
certa manera un model de divisió internacional de la
producció, amb la qual cosa no tets els paísos están
d’acord. Per exemple, al llarg de vint anys Franga s’ha
anat especialitzant en cereals, mentre Alemanya i
Paísos Baixos ho feien en carn.

- apllcació diferencial per regions i per productes

- apllcació només en fundó del grau d’excedents

- aplicado d’una taxa de corresponsabilitat pro-
gressiva (a més producció, més elevada la
taxa).

b. El nivell deis preus de garantía

La Comissió pensa combinar el pnncipi de taxa de
corresponsabilitat amb la definició del quantum, o
quota global máxima. Al dessota del nivell del quan
tum es paga el preu de garantía; per sobre es paga un
preu diferencial inferior (o bé el preu mundial). Un sis
tema semblant s’aplica ja per al sucre. És possible
pensar en quantums individuáis, peró existeixen di
versos problemes que els fan dificiis d’aplicar. La uti-
lització d’aquest sistema permetria, peró, eliminar el
problema deis beneficis injustos de Tactual PAC.

2. 6. Perspectives de canvi de la Política Agráría
Comunitaria

Malgrat que la part básica de la PAC no canviará
amb tota probabilltat, tant la Comissió com el Parla-
ment Europeu han fet propostes importants per a
posar al dia els principis i els mecanismes d’aquesta
política comunitária. El tipus de modificaclons
probablement s’adoptaran afectará els següents
pectes:

que
as-

c. La relacíó entre preus mundials i preus de
la CEE

És evident que la Comissió intentará aproximar
els nivells deis dos preus. Aixó es pot implantar al ma-
teix temps que es practica una compensació directa
del productor. La compensació es pot determinar a
partir deis preus mundials per diferencia amb els
preus interiors; Tavantatge d’aquest métode rau en el
fet que són els contribuents els qui paguen, i el preu
local es refereix no ais costos sinó a la mitjana deis
preus locáis, de manera que pot ésser un element de
promoció de la productivitat per unitat produída. Un
sistema semblant a aquest s’aplica per a la producció
ovina. Tanmateix presenta moltes dificultats per ser
apllcat. És difícil pensar que la Comissió generalitzi
aquest sistema. Aixó produiria un canvi radical en
Tactual PAC.

El principi de la corresponsabilitat

El nivell deis preus de garantía

La relació entre preus mundials i preus interns de
la CEE.

La reorientació de la política d’estructures

La política exterior de la CEE.

La relació entre la PAC i les polítiques estatals.

a. La corresponsabilitat

El principi de corresponsabilitat s’aplica quan una
producció comenga a superar el nivell de demanda i
TOCM retira una part del producte a un preu de garan
tía, les explotacions han de col.laborar en la despesa
que genera la intervenció de mercat. Des de 1977, els
producters de llet paguen una taxa de TI ,5% del preu
indicatiu en concepte d’ajuda al sanejament del mer
cat lleter (el 1980 aproximadament 223 milions
d’UCEs, el 1981 s’han previst uns 500 milions
d’UCEs). La utilització d’aquesta taxa la decidelx la
Comissió, prévia consulta a les organltzacions de pro-
ductors. L’OCM del sucre presenta també un exemple
de corresponsabilitat, encara més antic (179 milions
d’UCEs en la campanya 1979-80). Si la CEE esten-
gués aquest tipus de mecanísme, aixó equivaldría
destruir la idea deis preus de garantía per a una pro
duccíó iMimitada.

Hi ha díferents formes d’aplicació d’aquest princi-

a

pi:

d. La reorientació de l’actual política
d’estructures

L ímpacte regional de la PAC és, en principi, con-
trari ais interessos de les zones productores de pro
ductes mediterranis. És en aquests productes on el
grau d incidéncia és més petit i la protecció exterior
menys torta.

Al llarg del temps les ajudes del FEOGA s’han
concentrat en les regions menys necessítades:

La política d’estructures de la C.E.E. havia de ga
rantir, en principi, la capacitat de canvi de les explota
cions, donant mitjans de finangament per a aquest
canvi. Una política d’estructures eficag pot compen
sar probablement la disminucló regional que de fet
s’ha donat.

Dissortadament, la política d’estructures s’íniciá
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QUADRE NÚM. 141

REPARTIMENT DE LA DESPESA DEL FEOGA PER REGIONS (1964-1974)

Despesa FEOGA(%) Ocupació Agráría (%) Producció Agraria (%)Nivell de renda de les regions

24,3Baix

Baix-mig
Mig-ait

16,7 15,4
22,3 26,9 22,0
31,2 29,5 32,7

Alt 29,8 19,3 29,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0

FONT: V. SACCOMANDI
ropea", 1978.

‘La PAC e Integrazione eu-

És ciar que si les institucions de la CEE volen re-
dregar els problemas estructuráis caldrá produir una
alterado important en la composició de la despesa del
FEOGA, augmentant la participació de la Secció
d’Orientació. Aixó seria un incentiu més per abando
nar alguns esquemes actuáis de tipus indirecta. Men-
trestant, les diferéncies regionals entre les diverses
' agricultures són molt importants i plantegen un repte

permanent a la Comissió. Cal dir que la distáncia en
tre les zones agrícolas més pobres i les més riques es
fa més gran en lloc de disminuir. El i 964-65 la propor-
ció de la renda per cápita entre la regió més pobra i la
més rica era del 12,7%; el 1976-77 va ser del 9%.

molt tard, i continua tenint uns recursos molt petits. La
Secció Orientació del FEOGA equival al 2,5% del
pressupost comunitari.

L’actual política d’estructures de la CEE prové de
la proposta teta el 1968 per a una reforma de la PAC
(Memorándum Mansholt). Al cap de més de tres anys,
el Consell de Ministres aprovava a proposta de la Co
missió les primeres directrius estructuráis. (Recor-
dem que les directrius del Consell són essencialment
lleis-marc que obliguen a cada Estat membre, pero
que li deixen Ilibertat de desenvolupar-lés reglamen-
táriament. En canvi, els reglaments són liéis d’aplica-
ció directa).

Aqüestes directrius eren:

e. La política exterior de la CEE i la
política mediterránia

La CEE és el primer importador mundial d’ali-
ments. És també un exportador important, amb un po
tencial ara com ara desaprofitat, segons la propia Co
missió. Dins una perspectiva d’escassetat estructural
d'aliments, és previsible que l’Europa deis Deu inten
tará trobar el seu lloc dins de l’estratégia mundial
d’aliments. D’una banda, aixó hauria d’ajudar a esta-
bilitzar els seus mercats, probablement amb l’adopció
d’una política de contractació a llarg termini; d altra
banda, la CEE té una moderada pero positiva política
d’ajut ais países en vies de desenvolupament, en la
qual el contingut alimentan será probablement cada
vegada més important.

Per fer aixó, la CEE intentará que els productors
participin en el finangament de les restitucions, que
com s’ha vist són una part important de la despesa del
FEOGA. Aixó pot ser un ajut addicional fwr a una dis-
minució deis preus interios, pero també s’ha de comp-
tar amb una tendóncia a mig termini de preus mun-
dials elevats.

- La directriu 72/159/CEE sobre modernització de
les explotacions.

- La directriu 72/160/CEE sobre cessament de
l’activitat agrícola, (avang de la jubilació).

- La directriu 72/161/CEE sobre informació socio
económica (incentius per a la creació d’informació
per a la gestió de les explotacions).

Més tard, varen ésser complementades per una
altra directriu sobre agricultura de muntanya i zones
desfavorides (1975).

En realitat, l’aplicació d’aquestes directrius ha es
tat molt dificultosa. Per exemple, la directriu 72/159/
CEE va aprovar en tres anys (1976-78) 71.926 plans
de desenvolupament. L’aplicació de la directriu es va
retardar en alguns países (Franga), i en d’altres prác-
tricament és inexistent (Itália). Les altres directrius
mostren una realitat semblant. Potser la directriu 75/
268/CEE sobre agricultura de muntanyes i zones des
favorides és la que ha tingut més aplicació (més de
300.000 explotacions afectados el 1979).
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QUADRENÚM. 142

EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACiONS DE PRODUCTES SUBSTITUTIUS D’ALIMENTS DE BESTIAR

(en mílions de tenes)

1973 1974 1976 1977 1978 1979Productes 1975

Manioca

Grans oleaginosos

Favesde soja

Tortó (total)

Tortó(soja)

“Maize gluten feed’

Segó*

1,7 2.3 2.3 3.0 3.8 6.0 5.5

13.4 14.79.3 10.9 10.1 11,7 11,1

6.7 9,1 8,1 9,2 8.8 10,8 11,7

7,6 6,6 7,2 9,2 9,2 11,0 12,2

3.3 3.3 5,9 6,23,3 4,2 4,1

1,7 2,00,7 0.9 1.51.1

1,2 1.9 2,01,5 2,3 2,2

NOTA: (*) Subproducte de les farineres.

FONT: Comissió de les Comunitats Europees (1980).

Dins aquesta problemática, la CEE intentará amb

tota probabilitat controlar més les importacions d’ali-
ments substítutius deis pinsos peí bestiar; ja que aixó
dificulta el creixement d’aquests alimente en la pro
dúcelo própia, significa que durant alguns anys la ra-
maderia comunitária (i per tant l’espanyola després
de la seva entrada) haurá de situar-se en un mercat
d'aliments de bestiar amb preus elevats.

En previsió deis problemes que l’ampliació pot
comportar per a les reglons mediterránies de la Co-

munitat, la Comissió va elaborar un programa d’acció

per l'agricultura mediterránia que va ser aprovat peí
Consell de Ministres el maig de 1978 i que es pot con
siderar com un primer pas cap a una política que tin-
gui més en compte els interessos deis agricultors me-
diterranis, que són el 30% deis de la Comunitat.

Les línies básiques del programa són les se-
güents: una millora de les estructures agrícoles de
certes regions, el Mezzogiorno, especialment, la
reestructuració de la vinya al Llenguadoc - Rosselló,
la propiciació de la formació d’agrupacions de produc-
tors i la millora de la comercialització deis productes
agrícoles mediterranis.

Peí que respecte a les fruites i verdures fresques,
les mesures adoptades tenen com a objectiu

llor adequació de l’oferta a la demanda per mitjá de la
reconversió deis conreus fruiters cap a altres tipus de
producció quan aixó siguí possible i sinó per la seva
orientaeió cap a espécies de millor qualitat. Amb
aquest f¡ s'ha suprimit la prohibició ais paísos mem-
bres de concedir ajudes per a la reconversió deis pe-
rers. pomers i presseguers.

En segon lloc, s’encoratja la formació d’agrupa
cions de productors, que podran aplicar normes de

comercialització tendente a millorar i limitar l’oferta.

una mi-

pero com que la formació d’agrupacions és particular-
ment difícil ais paísos mediterranis, s’ofereixen aju
des d’establiment durant els cinc primers anys des de
l’entrada en vigor d’aquestes disposicions, período
que, recentment, l’informe Gundelach proposa de
prorrogar 4 o 5 anys més. A més, allá on les organitza-
cions siguin suficientment representativos de la
producció total hi ha la possibilitat que les normes re
ferente a la comercialització es facin extensivas ais

productors individuáis. Per tal de vigilar el compliment
de les normes i la concessió de les ajudes s’augmen-
ten les responsabilitats deis Estate membres. Per la

producció no comercialitzada, els membres que per-
tanyen a les organitzacions poden rebre compensa-
cions sobre el preu de retirada.

En tercer lloc, es millora el principi de la preferén-
cía comunitária i es té en compte, peí cálcul del preu
de referéncia, l’evolució deis costos de producció i
també, per alguns productes, els preus d’importació
(com els tomáquets, els préssecs i els raíms detaula).

Quant a les fruites i llegums transformades, es
concedeix una compensació financera ais industriáis
que tenen contractos regulars d’aprovisionament
amb els agricultors, de manera que al mateíx temps
que aquests roben una remuneració justa, els fabri-
cants no es vegin perjudicats peis seus competidora
de fora de la Comunitat que compren la matéria prima
a preus més baixos. Aquesta disposició afecta els
transformadora de tomáquet, préssecs, alboreces i
pomes.

Peí que fa a la vinya hi ha un programa d’acció vití
cola peí període 1979-85, encaminat a reduir la super
ficie d’aquelles vinyes amb alts rendiments que pro-
dueixen vins de poca qualitat, al mateix temps que
s’encoratja la producció en torres d’alta vocació viní-
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electricitat i carreteres, en certes zones ruralscola. Amb aquest fí, s’ofereixen ajudes per a la rees
tructurado i la reconversió de la vinya a les regions del

Llenguadoc - Rosselló i ais departaments d’Ardecha,
les Boques del Roine, Valclusa i Var. La contribudó
del FEOGA, d’un 35% de les despeses totals de l’Es-
tat francés, és' estimada en 103,5 milions d’UCEs.

L’informe Gundelach assenyala la conveniencia
de considerar com a no aptes per a la vinya les terres

irrigades (la irrigado está prohibida a Franga i  a Espa-
nya) i, també, de prohibir l’addició de sacarosa al vi,
que també está prohibida a Espanya, pero no a la Co-
munitat, amb la sola excepció d’ltália. L’Informe pro

posa, també, per tal d’aconseguir un augment del
consum, la disminució deis alts impostes a qué está

sotmés el vi en alguns Estats membres i que fa la seva
compra quasi dissuasiva.

Peí que fa a l’oli d’oliva, el principal problema és el
seu preu, molt més elevat que el d’altres olis vegetáis i
que, pertant, en desencoratja el consum. LaComuni-
tat intenta, per una banda, limitar l’oferta a través de
mesures del mateix tipus que les anteriors, és a dir,
tendents a reduir la superficie d’olivera i ajudant la'co-
mercialització i la constitució de grups de productors.

Ara bé, aconseguir una reducció de la superficie oli-
verera no és fácil perqué, a parí de raons de tipus so-
ciológic, hi ha zones on l’olivera és l’únic conreu pos-
sible i, per tant, té a més, un valor ecológic com a con
servadora del sol.

La Comissió és conscient que Túnica solució efec
tiva és aconseguir un augment del consum, la qual
cosa no será possible mentre la relacló de preus entre
Toli d’oliva i els altres olis vegetáis no sigui més favo
rable peí primer. Per aixó, Tinforme Gundelach propo
sa Testabliment d’una taxa sobre aquests últims, en
gran part d’importació i que entren sense cap tipus
d’impost al mercat comunitari. Aquesta mesura, mal-
grat ser proposada en nombroses ocasiona no ha es-
tat mai adoptada, a causa de Texisténcia de podero
sos interesaos en contra.

El programa mediterrani inclou, a més, tota una
série d’accions de tipus estructural per regions espe

cifiques, de les quals les més importants són en favor
del Mezzogiorno italiá. Es tracta de modemitzar les
explotacions agricoles, d’augmentar la superficie irri
gada i de millorar Toferta i la comercialització deis pro-
ductes agricoles d’aquesta regió. La participació del
FEOGA és d’un 50% deis costos del projecte, de cinc
anys de durada, i és estimada en 260 milions d’UCEs.

L’illa de Córsega és també beneficiária d’un pro
grama similar a Tanterior, pero de menor envergadu
ra, amb una participació comunitária de 15 milions
d’UCEs, i un altre projecte, de 10 milions d’UCEs peí
FEOGA, está destinat a la prevenció de les inunda-
cions del’Erau.

A part d’aquests projectes, el FEOGA destina 125
milions d’UCEs a la millora deis servéis públics, ai-

gua,
d’ltália i Franga.

En Támbit de les relacions externes, la política me-

diterránia de la CEE pot comportar una disminució de

la preferéncia comunitária peis productos mediterra-
nis i aixó per dues raons principáis: en primer lloc, per

qué a la Comunitat l’interessa, per raons estratégi-
ques, mantenir bones relacions amb els paísos del
sud del Mediterrani. En segon lloc, perqué els mer-

cats d’aquests paísos, que són ja ámpliament defici-
taris amb la CEE, són molt interessants per a la pro-
ducció industrial deis paísos de la Comunitat. Per tot

aixó, els paísos del sud del Mediterrani poden dema
nar,’i obtenir fácilment, unes millors condicions per
l’accés deis seus productos agricoles ais mercats co-
munitaris a canvi d’una reciprocitat de tractament per

les exportacions comunitáries de productos indus
triáis.

f. La relació entre la PAC I

les pol (tiques estatals

Si d’una banda la PAC és símbol d’un grau elevat

d’aveng en la integració económica europea i d una
certa supranacionalitat de les Institudons de Brus-
sel.les, de Taltra, la Comissió de les Comunitate no
disposa d’infrastructura administrativa propia arreu
deis Estats membres. En aquest sentit la Comissio

depén, en la práctica i molt sovint, de a P^n ualitat
amb qué les administracions estatals apliquen les se
ves normes. També són importants

ments. Molta part de la política

explicitada en forma de directnu de la Co^^sio. Aw
vol dir, que es crea un marc legislatiu ̂ asic comu^^

tots els Estats membres. dins el qual ^ J jdesenvolupar els reglamenis

la Directriu en el seu territori.
Directrius depén. per tant, de la

eficacia de Íes administracions esta-
informe del Tribunal de

una certa llibertat per

que corresponen a
L’eficácia de les

própia voluntat i
tais (vegeu primer i segon

Lrdinar l¿s diferente despeses ^¡.®®del
la CEE. Recentment, la Comissio d 9 ,. .. ¡¿
Parlament Europeu ha declarat

d’ajuts nacionals incontrolats, que ..

aconseguit combatre « destruir la
se aconseguir-ho- contribueix ara ma
PAC (Informe Plumb 17 de juny de 198U

És evident que en aquest tema s
dialéctica entre la Comissió i -
amb el Consell i

una

¡ estableix la Iluita

 j el Parlament Europeu

amu u, V.U..UU,. i élTestate per piantejar el

mentdelpressupostcomunitari, lligat a

la regla de participació d'un 1 % en
TIVA. En el cas que aquesta regla es

els ingressos de
mantingui, Tal-
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ternativa de la Comissió es traba entre una radical
rectificació de la despesa agraria en la seva estructu

rado, o una participado deis Estats en la despesa de
certs programes comunitaris. Aixó darrer seria consi-

derat des d’un punt de vista europeu com un retrocés.

El primer exigiria, en tot cas, un major control per part
de la Comissió de les actuacions agráries deis Estats.
El Parlament Europeu ha emfasitzat recentment l’es-
forg uniformitzador necessari de les actuacions esta-
tals.

del camp en les transaccions internacionals. Per altra

banda, la relativa inactivitat de moltes cooperatives
porta a preguntar-se, si realment l'elevat nombre de
cooperatives existents es reflecteix en una incidéncia
efediva en el mercat deis productes. Cal fomentar
l’activitat d’aquesta importantísima institució de cara
a preparar l’agricultura catalana ais canvis comer
ciáis que inevitablement s’han de produir. Un deis
fets més segurs és, naturalment, la possibilitat que les
exigéncies i els nivells d’acceptació esperats en el
mercat d’exportació, siguin tranferits més tard al propi
mercat local, un mercat que és cada vegada més sen
sible ais hábits de consum de zones industriáis i de-

senvolupades.
Tots els factors esmentats són importants per si

tuar en la mesura correcta les diferents comparacions
que s’efectuen a nivell d’aranzel, preus i rendiments.
Aqüestes comparacions, que més o menys es fan en
tots els informes sobre l’adhesió, només poden donar
una visió limitada del problema. La realitat agrária de
tots els paísos i les seves regions és una realitat molt
més complexa i canviant per diferents motius. Proba-
blement, els efectes de l’adhesió dependran molt més
de la rapidesa i la manera de l’adaptació espanyola a
la PAC, que de la seva situado inicial. En tot cas, cal
recordar que les diferencies salaríais entre les zones
económiques tendeixen a disminuir ádhuc abans de
l’adhesió, i que a Catalunya les possibilitats reais de
nova capacitat productiva, per exemple, amb nous re
gadles, no és massa important. En general, si bé els
rendiments mitjans de Catalunya són més elevats
que a la resta d’Espanya, la proximitat a zones urba-
nes i industriáis planteja uns costos d’oportunitat ge-
neralment més elevats que arreu de l’Estat.

La dinámica agrária d’una zona com Catalunya ha
de contemplar, naturalment, temes com el de la políti
ca agrária de la CEE. Pero no es pot oblidar la influén-
cia determinat per al sector agrari catalá de les ten-
déncies demográfiques industriáis, i la conseqüent
atracció d’un consum alimentan, que globalment con-
siderat, s’ha de satisfer amb importacions constante
d’aliments d’arreu de l’Estat. Per tot aixó, no és inútil

tornar a insistir en el carácter progressiu de l’agricultu-
ra catalana i els costos elevats, com correspon a una

agricultura propera a zones d’influéncia urbana (preu
de la térra, costos d’oportunitat).

En aquest sentit, les possibilitats de canvi real de

la PAC han de teñir préviament un acord polític de vi
tal importáncia, del tipus deis adóptate el 1972, on es
decideixi entre d’altres aspectes la unificació de les

politiquee regionals, la reestructuració del pressupost
comunitaria, i l’assoliment de la Unió Económica i
Monetária.

3. Els productes agraris davant l’adhesió

En una reflexió general, comparan! l’agricultura
espanyola amb la comunitária, es tendeix a posar de
manifest un conjunt d’opinions molt generalitzades,
sobre qué pot condicionar ets resultats de l’adhesió i

que són les següents: els costos de producció
panyols són generalment més baixos que els comuni
taris i la producció agrária espanyola no millora el ni
vell d’abastament alimentan de la Comunitat de

ñera ostensible. Sembla que hi ha una capacitat d’ex-
pansió de les produccions agráries com a resposta a
l’aplicació de la PAC i de l’anomenat cabal o “acquis”
comunitari.

És ciar que aqüestes opinions s’han de qualificar
de manera precisa per productes i regions, i, també,

que la naturalesa dinámica de les coses agráries
tendeix a posar forts condicionaments, tant a les dife

rencies deis costos, com a la potencial capacitat d’ex-
pansió de la producció espanyola.(*)

Malgrat tots els esforgos fets, cal cobrir

gran manca d’informació básica sobre aquests
aspectes. Tanmateix, es destaca dins la problemática
de l’adhesió, des del costat espanyol, una ihsuficient

preparació de la infrastructura i de les práctiques de
comerciaiització i distribució deis productes alimenta-

ris i agraris, i, en general, un baixgrau d’autodisciplina
comercial per part deis productors.

En la práctica habitual de l’exportació agrária cap
a mercats de paísos desenvolupats, apareix cóm un
element important aquest aspeóte de comercialitza-

ció i distribució, en els diferents elenients de tipifica-
ció, normalització i “estándards” de presentació, que
finalment acaben per determinar, molt sovint, la quota
de mercat i el preu obtingut.

Malgrat les diferéncies existents amb la resta

d Espanya, I agricultura catalana no escapa a aquest
diagnóstic general. És particularment preecupant, per
exemple, la insuficíent preséncia de les cooperatives

es-

ma-

encara
una

3.1. Els aranzeis

L’adhesió suposa, per part de l’Estat, l’adopció de
la TEC, en lloc de Tactual aranzel espanyol. Natural
ment, aquesta adopció no es fará de cop, sinó que

(*) Vegeu entre d’altres A. Gómez Orbaneja i A. Checchi Lang, ob.
cit,1980.
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vint una part important del comerg agroalimentari ca-
talá no és amb países de la CEE. Globalment, el per-
centatge d’exportacions agroalimentáries a la CEE
sobre el total de Catalunya és el 34%. Aquesta part

del comerg catalá es beneficiará de la desaparició

Progressive deis aranzeis existents fins al moment de
l’adhesió. (Pero, en canvi, no podrá rebre cap ájuda
comercial un cop a dins).

Aixó, naturalment, será més important per a certs

capítols com (11) cereals, (18) cacau i preparáis, (23)
residus i deixalles de la industria alimentária, (20) pre¬

será Progressive al llarg del període transitori. Efecti-
vament, una comparado estática entre l’aranzel es-

panyol i la TEC, ambdós corregits peis acords comer
ciáis recíprocs, palesa que l’adopció de la TEC signifi
ca una alteració important deis patrons de protecció

per al comerg agroalimentari.
Peraonzedelsvint-i-quatre capítols de l’aranzel

que tracten de comerg agroalimentari, l’adopció de la
TEC significa una disminució de l’aranzel; per ais res-
tants tretze, l’adopció de la TEC significa un augment a
vegades considerable de la protecció. Tanmateix, so-

QUADRENÚM.143

REPERCUSSIÓ ESTÁTICA DE L’ADOPCIÓ DE LA TEC

(en milions de pessetes)

Disminució de l’aranzel % Exportació a la CEECapitols(Partides)* % sobre TOTAL

5(12)

14 ( 4)

21 ( 6)

10 ( 7)

18( 6)

-90,5

-83,3

-82,6

-64,0

-54,8

233,2

25,5

1.143,2

37,9

(2.518,6)19,9%1.078,8

2( 6)

23 ( 6)

11 ( 7)

15(15)

19( 7)

12( 9)

-24,1

-22,9

-20,7

-14,7

- 4,5

- 3,6

84,4

388,3

83,0

1.382,7

16,8

(2.023,5)16,0%68,3

Exportació a la CEECapítols (Partides)* % sobre TOTALAugmente de l’aranzel %

13 ( 2)

6( 4)

8(13)

7( 6)

3( 3)

20 ( 7)

-L 1.200,0

735,7

506,3

197,3

176,3

149,5

+
-I-

+
-t-

-I-

126,9

176,4

3.871,6

1.204,9

444,4

401,1 (6.225,6)49,3%

16(15)

22(10)

K 6)
17( 4)

4( 7)

9(10)

79,2 89,1-I-

1.056,430,8-1-

3,4-f- 22,2

-t- 15,0 292,0

11,9 21,9+
8,1 387,5 (1.850,3)14,7%-t-

(12.627,0) 100,0 %

NOTA: (*) Nó es considera el capítol 24, correspo-
nent al tabac.

FONT: Elaborado própia a partir de la informació ce
dida per COCIN de Barcelona i rAdministració
de Duanes de Barcelona.
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parats de productes d’horta, llegums fruita i altres
plantes, i (17) sucre i articles de confitería. Tindrá

menys importancia per a capítols com (1) animáis vius,
(4) llet i productes lactis, ous, mel i altres productes
d’origen animal, i (19) preparats de cereals, farines i
fécules.

En tot cas, aquests canvis aranzelaris s’acompa-
nyaran amb l’adaptació del régim fiscal espanyol a
riVA, i conseqüentmentquedaran substituíts els ICGl
per l'impost que correspongui. Cal recordar que l'ICGI
en els capítols del comerg agroalimentari no arriba a
ser tant important com en altres capítols, pero tanma-
teix, assoleix uns valors que s’han de considerar (mí-
nim 0.0 cap. 24, máxim 12,98% cap. 22).
-  Per una banda, l’adopció de la TEC podrá signifi
car un augment de protecció nominal per a alguns sec-
tors productors de la resta del món.

Finalment no s’ha d’oblidar que el comerg d’Estat,
com a régim habitual en certs productes, hauráde de-
saparéixer, la qual cosa significará una certa liberalit-
zació, independen! deis efectes proteccionistes que
puguin teñir els nous sistemes derivats de l’adopció
de la TEC, de la PAC, i de la política comercial de la
CEE, especialment en la seva vertent mediterránia i
d’ajuda al desenvolupament.

cions fetes, sovint, per un sol any. La literatura dispo
nible sobre el tema assenyala la dificulta! de fer una

análisi suficientment segura a partir d’aquests tipus
de comparacions, i la necessitat de ser prudent amb
les conclusions a les que es pot arribar i limitar-les a
l’ámbit de les dades i ais anys estudiáis. Aixó equival
a dir que totes les conclusions són hipótesis a con
trastar, sota el supósit que es mantinguin efectiva-
ment les relacions de preus estudiades, el que és na-
turalment difícil.

A part de les inevitables variables lligades a l’evo-
lució de cada zona, i que afecten per tant a la relacio
entre els preus (la demanda, l’oferta interior, les im-

portacions i exportacions, i els estocs), existeix a més
una altra variable que en el cas de comparado amb la
CEE es presenta molt important. Aquesta és el canvi
monetari entre la pesseta i la unitat de compte de les
Comunitats Europeas. Aquesta unitat de compte ha
estat subjecta a innombrables vicissituds en l’ámbit
de la política económica i monetária de la CEE com
ja s'ha comenta! al capítol anterior. Solament s’ha
de recordar la variabilitat d’aquest canvi i la seva
infuéncia en les comparacions de preus. En el quadre
núm. 144 es mostren diferents tipus de canvi en qua-
tre moments recents de i’evolució monetária. Sovint

l’equivaléncia UCE -pesseta no s’analitza prou. Una
excepció notable és l’estudi de P. Soibes (1979), que
assenyala el grau de la incidencia de la variació mo
netária sobre les comparacions de preus. Per exem-
ple, els preus espanyols en carn de boví apareixen in-
feriors ais de la CEE provocáis peí canvi monetari; els
preus espanyols de porcí serien superiors ais de la
CEE sino fos peí canvi monetari, etc.(*)

L’evolució de la relació de preus espanyols/preus
comunitaris és, dones, una dificulta! que s’ha de con
siderar abans de fer generalitzacions a partir deis

3.2. La comparació de preus i
el problema monetari

És costum utilitzar la comparació entre preus es
panyols i preus comunitaris, per deduir-ne conclu
sions respecte ais possibles efectes de l’adhesió.
Aquesta práctica és correcta en principi. Tanmateix,
les variacions deis preus en cada campanya poden
ser importants. Per altra banda, aqüestes variacions
no són semblants d’ací i d’ailá de la frontera, sino que
depenen de les característiques própies a cada mer
cal i a cada zona geográfica. Per certs productes és
difícil, dones, extrapolar a partir d’aquestes compara- (*) Vegeu P. Soibes, ob, cit., 1979, págs. 95 i següents.

QUADRE NÚM. 144

I
EVOLUCIÓ DEL CANVI PESSETA - UCE

Pessetes/UCE Franes/UCE Dólars USA/UCEOata

1 26. 9.1979

12. 6.1980

29.12.1980

29. 7.1981

93.0689

99.8797

103.6960

101.2990

5.85071

5.85668

5.93965

5.98204

1.40896

1.42360

1.30714

1.03103

PONT: J. O. des Communautés européennes (data citada).
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4t. Cal advertir, finalment, que no sempre la pro-
porció entre els preus d’orientació o indicatius, i
els de garantía és constant en el temps, ni tampoc
no és la mateixa entre Espanya i la CEE.

preus. Existeixen d’altres raons per considerar amb
prudéncia les comparacions de preus. En síntesi són
les següents:

1r. S’utilitzen molt sovint els preus de productes

regúlate per fer les comparacions. La comparació estática de preus de productes re
gúlate dona una classificació deis productes, segons
si el seu preu a Espanya és superior, igual o inferior al
preu reguiat a la CEE.

Productes amb preus clarament superiors ais de
laCEED:

2n. Aquests preus no són sempre semblante ais
preus de mercat, perqué només són efectius en si-
tuacions de crisi de mercat d’un producte determi-
nat. Així, efectivament, d’una i d’altra banda, els

preus efectius deis productes són sovint diferente
ais preus regulats. BIat tendre

BIat de moro
Remolatxa sucrera
Carn de vacum

3r. També cal considerar que els preus de regula-
ció són preus nacionals, i que els preus de cada
regió varien en fundó de diferente variables, entre
les quals destaca la diferent qualitat deis produc
tes, de tal manera que el preu de regulació és més
representatiu peis productes de certes regions,
que no pas per totes.

(*) Aquesta classificació no coincideix amb la que ha estat elabora
da per la Comissíó de la CEE, ja que les dades corresponen a una
campanya diferent.

CUADRE NÚM. 145

EFECTES MONETARIS EN LA COMPENSAC1Ó DE PREUS

Ratio preus Espanya/CEE

1979/801 UCE = 93.07 ptes
1 UCE = 99.88 ptes.Productes 1 UCE= 103,7ptes

BIat tendre

Blatdur

Ordi

Ségol
BIat de moro

Arrós

Llavor de girasol

Oli d’oliva

Remolatxa sucrera

Vi blanc

Vi negre

Vacum

Porcí

Lletdevaca

Peres

Pomes

Enciam

111,05

75,90

80,80

86,20

108,20

89,3*

80,8*

55,90

121,0*

63,80

96,60

108,7*

88,7*

119,9*

73,20

103,5 99,7

70,8 68,2

72,575,3

80,4 77,4

100,8 97,1

50,152,06

57,359,45

90,0 86,7

68,2 65,7

76,8 71,6 68,9

47,00 43,81 42,0

NOTESC) i PONT: F. GRANELL (1981).
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Productes amb preus molt semblants ais de la Vi
CEE: Carn de porcí

Carn d’aviram
Peres
Pomes
Enciams

Tomáquets

Llet de vaca

Productes amb preus inferiors ais de la CEE:

BIat dur
Ordi És difícil indicar amb precisió la diferencia deis

preus, ja que, Texperiéncia demostra que aquesta in
formado és molt sensible a la conjuntura i al tipus d’in-

Arrós
Oli d’oliva

CUADRE NÚM. 146

EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS DE PREUS PER PRODUCTES SELECCIONATS

(Segons diferente estudie)

Productes
71/72(1) 79/80 (2)76/77(1) 77/78(1) 80/81 (5)

Blattendre

BIat dur
95,0 111,190,2 106,3 (2)

71,9(2)

79,1 (2)

88,3
77,3 75,976,1 76,2Ordi
81,5 80,877,1 73,2

Ségol

BIat de moro
Arrós

Llavors de girasol
Oli d’oliva

Remolatxa sucrera

84,6 81,7 71,8
86,6 108,2

89,3 (3)

80,0(3)

55,9(3)

121,0(3)

99,9 105,1 (2)

77,9

106,4
83,6 87,1 86,9
72,6 79,3 70,0 n.d.
42,8 68,6 68,363,0

150,4 160,3133,6Vi
49,9 60,5Vi blanc

Vi negre
Vacum

Porcí

Aviram

Llet de vaca

Peres (2)

Pomes (2)

Enciam (2)

63,8 58,9(4)
96,6 74,4

91,1 108,7(3)

88,7(3)

53,8 154,4n.d.
97,8 98,0 73,190,1

88,5
n.d. 119,9(3)97,2 97,1 94,3

73,2

76,8

47,0

FONTS: (1) P. SOLBES(1979).
(2) Procedents d’informació facilitada pe!

Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya.

(3) F. GRANELL (1981), comparació amb
Fran'ga.

(4) Desamóre 1980, a partir de preus de mer
cal.

(5) UCE = 102,5 ptes. mitjana desembre
1980ijuliol 1981.
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lians, que són els més baixos de la Comunitat, peí biat
(2.600 Kg./Ha. a Italia contra 2.500 a Catalunya),
l'ordi (2.660 contra 2.400) i la civada (1.930 contra
2.000). El rendiment del bIat de moro és, en mitjana
de 5.640 Kg./Ha. a la CEE, pero la variació és tan am

plia com entre 6.620 a Itáiia i 1.870 a Holanda, mentre
que a Catalunya és de 4.700 Kg./Ha., pero de 5.500 a
la provincia de Lleida que, pertant, está prácticament
al nivell de la CEE peí que fa a aquesttipus de cereal.

Per les llegums seques, el rendiment global catalá
és de 1.150 Kg./Ha. contra 1.910 a la CEE; el rendi
ment italiá, el més baix de la Comunitat, és de 1.340

Kg./Ha., prácticament idéntic ai de la provincia de
Lieida (1.360) que és el més alt de Catalunya.

Per les patates, el rendiment mitjá catalá, de 15
Tm.Ha., és la meitat del comunitari, de 29 Tm/Ha.
També en aquest cas el rendiment cataiá s’acosta al
d’ltália (16 Tm./Ha.) que és el més baix de ia Comuni-

formació utilitzada (vegeu quadres 145 i 146). També
cal recordar que sovint els preus al mercat donarien
uns ratios diferents, i el problema monetari esmentat

pot causar una alteració de la classificació proposada
més amunt.

3.3. Els rendiments unitaris

De la comparado deis rendiments agricoles cata
lana amb els de la CEE se’n desprén, per aquells pro-

ductes peis quals existeixen dades suficiente per  a la
comparació, que a Catalunya els rendiments són més
alts que a l'Estat, pero més baixos que a la CEE.

Peis cereals, el rendiment conjunt catalá és, se-
gons dades del 1979, de 2.500 Kg./Ha., mentre que a
la CEE, considerada globalment, és de 4.250 Kg./Ha.
Els rendiments catalana s’acosten bastant ais ita- tat.

CUADRE NÚM. 147

COMPARACIÓ DE RENDIMENTS PER UN GRUP DE PRODUCTES SELECCIONATS (1978)
(Proporció de rendiments sobre rendiments d’Espanya = 100)

Catalunya Paisos

Baixos
Productes Alemanya Franga Itáiia Bélgica

Seca Regadlu

Biat 130 212 287 290 144 310 376

Ordi

Arrós

Biat de moro

Sorgo
Patata

Remolatxa

Enciam

Tomáquet

Ceba

Vinya

Olid’oliva

Boví (pes canal)

Oví (pes canal)

Porcí (pes canal)

Llet de vaca (Kg./any)
Fruita fresca

Pomes

Peres

Préssecs

214 21892 153 228 387 117

87 85

117 148103 12046

7637 88

192 114 238 267111 20557

121 132130 120 11782

12982 86 82 105104

568 3319 93 83 107

9073 58 78 2133

264 277149 38

10674

122 86100 100118

192 208150 75192

110 115100 118 136

96 135 179152 103129

225 159125 244 165

143109 114 197 180

126 122 146

FONT: Elaborat a partir de l’Anuari d'Estadística
Agraria 1979, dei Ministerio de Agricuitura.
Vegeu també A. GÓMEZ ORBANEJA i A.
CHECCHI(1980).
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Els reridiments de la vinya vanen molt entre les
províncies catalanes i, el 1.978, oscil.laven entre els
14 Hl./Ha. a Lleida i els 47 Hl./Ha. a Barcelona, donant

una mitjana de 30 Hl./Ha., la meitat que el de la CEE
que va ser de 60 Hl./Ha. i on el més baix, el francés,
fou de 51 Hl/Ha.

Quant a l’olivera, el rendiment catalá és molt baix,
de 500 Kg./Ha. i está molt per sota de l’italiá que és de
2.290 Kg./Ha. i ádhuc de l’espanyol que és de 1.120
Kg./Ha.

Peí que fa a la prodúcelo ramadera, els rendi-
ments espanyols són inferiors ais comunitaris. En la
producció fruitera, els rendiments catalans referents a
la poma, a la pera i al préssec se sitúen a nivells com-
paratius amb la CEE, sobretot en el préssec.

És important recordar que els rendiments técnics
mitjans són una mesura orientativa, pero sovint no re-
flecteixen la realitat de moltes explotacions agráries.
És una llmitació habitual de Testad ística agraria que
s’ha d’acceptar necessáriament. Seria, pero, un error
greu, considerar que les diferéncies de rendiments
són exactaníent les que queden reflectides per les es
tad ístiques disponibles. Segons comentaris de pro-
fessionals i productors agraris, és sovint acceptat, al-
menys a Catalunya, que per a certes produccions els

nivells teórics de rendiment són comparables amb
modeis d’explotacions comunitáries. La informació
disponible no reflecteix els diferents rendiments se

gons classes diferents d’explotacions, i aixó podría
explicar elemente distorsionadors de la distribució de

la renda agraria que poden jugar un paper important
en els fenómens que esdevindrien de Tadhesió.

3.4. Punts forts i punts febles del sector agrari
catalá

Segons una análisi elaborada el 1978, aproxima-
dament un 55% de la producció final agrária espanyo-
la es trobaria en situació favorable en relació a l’adhe-
sio.

D’aquest conjunt, un 86% és producció agrícola i
el 14% restant és producció ramadera. La producció
agrícola espanyola es considera més beneficiada que
la producció ramadera. Al quadre núm. 148 es resu-
meix la participació deis principáis productos en cada
grup, classificats segons tipus d’expectativa. Segons
l’estudi citat, Tadhesió seria contrária ai 67% de la

producció ramadera i el 17,4% de la producció agrí
cola.

QUADRE NÚM. 148

EXPECTATIVES DELS PRODUCTES AGRARIS DAVANT L’ADHESIÓ

Participació en la

producció Final Agrária
Productes

Productes situats favorablement

Arrós, biat dur, ordi, lleguminoses per a alimentació humana i pinsos,

patates, girasol, pebrots, cotó, tabac, alfals, flors, hortalisses, vi, oli

d'oliva i olives de taula, fruits secs i fruíta

Carn d’oví i cabrum, lletd’ovella i cabra, carn d’equí, conill, llana, mel i cera
Productes en situació desfavorable

Blattendre, sucre, blatde moro, olis, certes fruites

Carn de vacum, llet de vaca, productes lactis

Productes en situació equilibrada

Carn de porcí, aviram, ous

55%

47,5%

7,5%

25,7%

10,0%

15,7%

19,3%

19,3%

FONT.F. BOTELLA

Seguint Tesquema d’aquestes conclusions, Tagri-
cultura catalana, en principi, hauria de teñir més difí-
cultats que les altres, atés que la proporció de produc
ció ramadera és més gran a Catalunya que a la resta
de TEstat.

Abans d’entrar en una análisi pergrups de produc¬

tes convé recordar aquells aspectos generáis que in
cidirán en el grau d’efecte de Tadhesió. Fent unaclas-

sificació entre elements positius i negatius que té
l’agricultura catalana, es poden assenyalar, entre
d’altres, els següents:

Entre els elements positius, cal considerar, en pri-
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I’adopció de la TEC, que en el cas de l’ágricultura
equival, en molts casos, a un augment de la protecció
aranzelária. Els ICGI haurien de desaparéixer i ésser

substituTts per l’equivalent IVA.
Al mateix temps, Espanya adoptará el sistema de

protecció comunitari vigent per paísos tercers, desa-
pareixeran prélévements i altres barreras variables i
calendaris per les exportacions espanyoles, en gene
ral, i concretament catalanes.

Finalment, Espanya haurá d’aplicar la PAC en to
tes les seves modalitats. En particular, les Organitza-
cions Comunes de Mercat, el finangament mitjangant
institucions comunitáries de la política de preus  i la

deis projectes de millora estructural.
La incorporació d’Espanya a la CEE revestirá par

ticular interés en els seus aspectes monetaria. Encara

que sembla poc probable, si la pesseta no té una pari-
tat fixa amb l’ECU, s’hauran d’aplicar muntants com

pensatoria monetaria a les exportacions i importa-
cions agráries.

Naturalment, aquest procés d'adaptació de I agri

cultura espanyola a les normes i práctiques comuni
táries, significa un canvi important, ja que ha d’afectar
al comportament deis mercats agraria espanyols,
pero també haurá d’afectar a la propia política agraria
de l’Estat, quant aquest inicia, amb l’adhesio, un

procés de transferéncies parcials de sobirania en cer-
tes matéries de la política agrária. Aquest canvi no es

pot produir en un sol moment, sinó que está previst un
periode llarg de transició del sistema actual al riou.
Aquest periode transitori es pot considerar, ais efec-
tes d’entendre el procés, entre uns 7 i uns 10 anys, a

partir de la ratificado de la firma del Tractat de l’adhe-
sió. Aquesta ens sitúa, dones, almenys per a l’agricul-
turaen un horitzó 1994.

Durant tot aquest periode, s’hauran de transfor

mar gradualment els parámetres del mercat i la legis-
lació espanyola. Així, els aranzeis exteriora espan
yols s’aproximaran progressivament a la TEC, mentre
que els existents, en l’actualitat, entre Espanya  i la
CEE s’aniran anul.lant.

Un deis fets més importants per la política agraria

espanyola será la necessária aproximació deis preus
peis productes regulats. Així, durant part o tot el peno-
de transitori, els preus de regulació espanyols vindran

diferenciáts deis preus de regulació comunitans per

quantitat denominada "Muntant Compensatori
d’Adhesió”, i que será positiva si el preu es «nfeoor a

Espanya i negativa si és superior a Espanya en reacio
amb la CEE per les importación^ i
per les exportacions. Una gran parí ̂ els efectes que

els analistes pensen, derivats de les J

una

preus, i la progressiva uniformitzacio P®*'
dependrá sobretot de la rapidesa amb que la Común

tat i el Govern espanyol decideixin P® certant
aproximació. En general, els efectes poden ser tant
més forts com més rápida siguí l’aproximacio _

informació presentada mesD’acord amb la

mer lloc, la importáncia del mercat de Barcelona  i la
seva área d’influéncia, que sitúa a l’agricultura catala

na a prop d’una important área de consum alimentan i
li permet d’obtenir unes rendes de situació impor
tants. El mercat local és important també com ele-
ment de base o punt de partida d’una agricultura més

especialitzada que exporta, com s’ha vist, a la resta
de l’Estat. Un altre element positiu és l’existéncia
d’una infrastructura de comunicacions per la qual pot
entrar el proveíment necessari per la producció rama-
dera, com són els ports de Tarragona i de Barcelona.
Un tercer element positiu és la relativa proximitat de
Catalunya a les zones de consum europeos, en com-
paració amb zones agrícoles d’Espanya més llunya-
nes. D’altra banda, aquest element pot teñir aspectes
negatius per aquells productes (com els d’horta, la
fruita i els vins) que són produTts en zones franceses
properes a Catalunya i per les quals, en principi, el
mercat de Barcelona pot esdevenir un mercat de
destí important. Un quart element positiu, del costat
de la producció, és el grau d’eficácia del treball ocupat
al camp, que és de mitjana gairebé el doble de la resta
de l'Estat, i reflecteix una major dotació de capital i

una millor preparació humana i professional que, tan-
mateix, és encara distant deis nivells comunitaris. Un

cinqué element positiu és latradició de certs conreus i
cortes produccions (conreus de regadiu, ramaderia)
que consoliden un avantatge comparatiu en relació a
d’altres d’Espanya.

Entre els elements negatius cal destacar sobretot
tres, que ho són, potser, amb carácter general.

El primer és la insuficient preparació comercial de
la majoria de les explotacions agráries, i la insuficient
experiéncia en la distribució de productes agraris en
un régim de major competéncia que Tactual. El segon
está relacionat amb l’especialització ramadera, i té a
veure amb la dependéncia, per ais aliments del bes-
tiar, provocada per l’existéncia de modeis de produc
ció ramadera basats en un tipus d’aliments deis quals
Espanya és deficitária (biat de moro i tortó de
soja, deis quals és també deficitária la CEE). Final
ment, cal destacar com element negatiu, una excessi-

orientació de la producció agrária catalana cap al
mercat espanyol, mercat fins al moment aíliat de les
tendéncies més Iliures del comerg internacional euro-

peu.

va

3.5. El procés d’adhesió amb referéncia
a l’agricultura

A efectes d’aquesta análisi és convenient consi
derar diferente aspectes del procés d’adhesió.
L’adopció de la Unió Duanerá per part d’Espanya sig
nifica l’eliminació de barreros aranzeláries per les ex-

portacions agráries catalanes a la CEE. Peró ja s’ha
dit més amunt que aixó afecta una part petita de la

producció. Al mateix temps, la Unió Duanera significa
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amunt, entre els preus que, “ceteris paribus)’ haurien
d'augmentar es trobarien els següents: biat dur, ordi,
arres, oli d’oliva, vi, carn de porcí, carn d’aviram, llet
de vaca, peres, pomes, enciam i tomáquets.

Per altra banda, els preus que lógicament haurien

d’experimentar una disminució, entre d’altres, po-
drien ser els següents: bIat tendre, bIat de moro, re-
molatxa sucrera i carn de vacum.

Cal insistir, una vegada més, que aquests tipus de
suposicions es basen en un conjunt d’hipótesis moit
restrictivos, que són molt difíciis de garantir a un ter-
mini tan llarg com el que hem indicat. Hem d’insistir,
també, en el fet que els preus relatius calculats supo-
sen unes determinados taxes de canvi monetari difí

ciis de preveure. De fet, la política monetária que es
posi en marxa a partir de l’adhesió pot esdevenir l’eie-
ment ciau de la incidencia agrária de l’adhesió.

A nivell regional és encara més difícil fer aquests
tipus de previsions, perqué existeix un cert grau d’es-
pecialització productiva que fa naturalment que els
fluxos d’importació i exportado interregional no guar-
din relació amb la composició del comerg exterior
agrari. En el cas de Catalunya, el diagnóstic més
corréete sembla ser el següent: la importáncia de les
exportacions agráries está concentrada en un grup
reduTt de productos (fruita, vins, flors naturals  i orna
mentáis, fruits secs). El volum total d'exportacions i
d’ímportacions agráries directos és petit amb compa-
ració amb la producció final agrária catalana. L’efecte
mercat no sembla ser, dones, un element massa im-

portant en el panorama agrícola catalá, si considerem
la seva situado actuai. L’efecte competéncia sembla
ser més important. Está dar que la preocupado de
l’aghcultura catalana ha d’estar en els productos on
es troba relativament especialitzada. En aquest sen-
tit, els mercats deis productos ramaders serán els que
més problemes poden oferir dins de l’Estat.

Cal concloure en el sentit que la incidéncia més

forta per l’aghcultura catalana pot provenir no pas
deis canvis en el comerg exterior, sinó de les muta-
cions que l’adhesió pugui produir en altres zones
agráries espanyoles amb les quals Catalunya mantin-
gui relaciona económiques.

3.6. Efectes de raplicació de la Política

Agrária Comunitaria

Es pot dir de manera general que l’adhesió implica
per Espanya, d’una banda, una liberalització del ré-
gim comercial i económic de l’agricultura, i també una

certa racionalització de les mesures de política agrá
ria que a partir d’aquest moment s’hauran de confor

mar a uns principis i a uns sistemes coneguts i més
estables.

En prindpi, l’adhesió porta dos efectes en els que
la literatura está d’acord. Un és l'aparició d’una de
manda efectiva potencial més gran peis productos es-

panyols, que podran arribar-hi Iliures de cárregues i
de barreros parafiscals. Aixó, és dones, un efecte de

mercat, que els productors espanyols i els exporta-
dors podran aprofitar només si són capagos de coi.lo
car el seu producto en condicions comparativos i sen-
se ajudes especifiques.

L’altre efecte previsibie és un augmentde la com
peténcia en el propi mercat espanyol, produída per
l’aparició de noves ofertes i d’una dinámica de preus i
quaiitats.(*)

La incidéncia agrária de l’adhesió depén del resul-
tat conjunt d’aquests dos efectes. És difícil fer previ
sions sobre aquest resultat conjunt. La hipótesi que
normalment es fa és que peis productos amb preu in
ferior a la CEE és possible que l’efecte mercat sigui
més fort que no l’efecte competéncia. Pero aixó depén
en gran mesura del grau d’autoproveíment de la CEE i
d’Espanya en cada producto, i també del que significa
la producció espanyola de cada producto en el con
junt de la producció comunitária. (Vegeu quadre núm.
149, més endavant).

3.6.1. Efectes sobre la producció,
la renda i els consumidors

La teoria de la política agrária indica que quan el
preu augmenta, la producció tendeix a augmentar, li
mitada peis factors de producció, o, el que es el ma-

teix, amb costos unitaris creixents. Aquest augment
de producció només és possible si existeixen factors

Iliures, o bé si aquests factors es troben disponibles
arreu de I Estat i en un moment determinat es poden
teñir a I abast de Cataiunya. Ara bé, está ciar que és
difícil augmentar la térra conreadle, també cal
conscient que el treball és un factor en disminució, i,
per tant, que els augments potenciáis de la producció
només poden venir peí costat de la intensificació de la

producció. Aixó es troba en funció de técniques de
producció que comportin més capital per unitat de tre
ball per Ha.; aquest fet, que inclou els processos de

transformació en regadiu, significa que ei finanga-
ment és l’element limitatiu més fort. Per tant no creiem

que un augment de la producció sigui un fenomen
molt probable a Catalunya. Un augment generalitzat
de la producció es faria, amb tota probabilitat amb
costos unitaris creixents, i és probabie que la renda
neta agrária no augmentés per aquest motiu de
ñera significativa. Per tot el que s’ha exposat s’han de
preveure efectes de les variacions deis preus només
en aquellos comarques i per aquells productos que
disposin de recursos Iliures o bé de recursos provi-
nents de produccions en disminució.

ser

ma-

(’) Els aspeóles teórics de l'adhesió han éstat tractats en diversos
manuals báslcs. En relació a Espanya vegeu una si ntesi a A. Cheec-

chi(1981).
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nombre d’explotacions, amb un augment de la super
ficie i dimensions mitjanes.

En diversos estudis i articles s’ha argumentat que

l’adopció de la PAC comportará augments substan
ciáis en els preus deis aliments, i pertant que els con-
sumidors hauran de pagar més cara la mateixa des
pesa alimentária a causa de l’adhesió. (Círculo de
Economía 1973; Granell 1981). Aquest fet seria im-

Cal dir que la producció agraria catalana, conside
rada globalment i en termes reais, fa temps que es tro-
ba a un nivell permanent, i que la reacció de les explo-
tacions agráries ha estat en el passat la de reestructu-
rar-se de manera que augmentessin el producte per
Ha. i per unitat de treball. No és probable que aquest
comportament canvií en el futur, i per tant és lógic
pensar que es produirá encara una disminució del

CUADRE NÚM. 149

RELACIONS DE PREUS, D’AUTOPROVEÍMENT I DE PRODUCCIONS

Productes 1 2 4 5**
Espanya CEE*

Blatdur

Blattendre

Civada

Ordi

Blatde moro

Arrós

Sucre

Vi blanc

Vi negre
Carn vacum

Carn porci

Aviram

Lletdevaca

Ous

Olid’oliva

Citrics

Préssecs

Albercocs

Peres

Pomes

Tomáquets

Cebes

Petates

106,3 11 104 104 4,0 36

71,9 6,4

8 101 98 0,8

102 7,479,1 20 116 43

32 53 9.4 78105,1 12

77,9 94 113 21,9 118

160,3 10

58,9 19 94 98 6,6 32

74,4

154,4 7 89 101 11,9 95

73,1 8 94 101 32,1 86

99 10288,5 21 37,3

10094,3 5 99 7,5 75

10116 103 16,5

146 88 3,468,3 82

235 5196

16 105 101 33,4 74

86 108 86 0,7

73,2 16 101 101 42,1 63,1

76,8 11 103 99 42,2 60,2

47,0 50 94 4,9110 38,0

75 120 85 5,5 110,8

17 102 99 4,6

5. Compareció de rendiments Espanya/
CEE (=100).

NOTES: (*) Mitjana 1975/1976/1977.
(**) Mitjana de 5 países.

1. Relació de preus espanyols i de la CEE,
1980/81.

2. Participació de la producció espanyola
dins la producció CEE-9 (%).

3. Grau d’autoabastament Espanya i CEE-9.

4. Participació de la producció catalana
dins la producció espanyola (%).

FONT: Cuadres 145 i 146, Comissió de les Comuni-

tatsEuropeos. “LEurope Verte"núm. 174, Mi
nisterio de Agricultura. “Anuario de la Estadís
tica Agraria 1979".

261



■r?,W

QUADRENÚM. 150

AJUDES DE LA PAC COM A COMPLEMENTS DELS PREUS (UCEs/Tm)

Productes 1972/73 1979/80 1980/81

BIat dur a la producció
Oli d’oliva a la producció
Patata deshidratada
Altáis deshidratat

44,57/Ha.
545,24

77,31/Ha.
529,00

79,24/Ha.
558,10

6,14 6,51
126,40

de 121,00
a 459,00
de 48,00
a 339,00

de 225,00
a 250,00

38,22
10,17
27,69
51,40
56,50

556,00

134,62
de 123,00
a 503,00
de 49,00
a 368,00

de 96,72
a 362,69
de 60,45
a 241,79

de 181,34
a 906,71

Llavorsgfamínies

Llavors lleguminoses

Llúpol

Concentrat de tomáquet
Sucsdetomáquet
Préssecs en almívar
Prunes

37,10
9,15a17,10

26,06
47,90
55,00

540,00
Llet 19,95

213,02Llet descremada en pols

FONT. ComissiódelaCEE, “Rapport”, 1980.

portant per a Catalunya, ja que una part elevada deis
consumidors de l'Estat hi resideix, mentre que només
hi ha una petita part de productors agraria. En principi,
aquest diagnóstic sembla corréete en la situació
actual, i suposant que la PAC tos aplicada tota d’una
vegada. Cal considerar, pero, dos fets: el primer, és
que, albora que s’apliea la PAC, és a dir, els nous
preus de regulació, també s’afavoriran els intercanvis
comerciáis, i que es tendirá a equilibrar la situació del
mercat interior en tots aquells productes en els que
Espanya gairebé supera o ultrapassa el 100% d’auto-
proveiment. Aquesta són molt nombrosos com es pot
comprovar en el quadre núm. 149. Aqueste exce-
dents indiquen que unes determinadas quantitats no
són consumidas en l’actualitat al seu preu vigent.

En segon lloc, no s’ha d’oblidar que les compara-
cions estátiques no ofereixen una base sólida per ge-
neralitzar, si bé solen ser útiis per indicar tendéncies
possibles si l'entorn económic romangués immutable.
Existeix un altre aspecte que invita a la cautela, i és
l'existéncia d’ajudes directes ais agricultors a més del
preu de regulació. Considerant aqüestes ajudes, evi-
dentment, el preu final equivalent seria més elevat. Si
les institucions comunitáries continuessin la política
d’ajudes directes, o bé aproxímessín els preus de la
CEE ais preus mundials, aixó significaría possibie-

ment una dinámica diferent de la que es pot deduir de
les comparacions estátiques. (Vegeu quadre núm.
150).

3.6.2. Análisi per sectors

a. Cereals

La CEE i Espanya tenen un elevat grau d’autopro-
veíment en cereals. Ambdós són deficitaris en biat de
moro, pero Espanya ho és molt més que la CEE. Ca
talunya és deficitária en cereals considerats en el
conjunt, ja que consumeix gairebé un terg de tot el
consum cerealístic de l’Estat. En la darrera cam-
panya, els preus de regulació espanyols varen ser su-
periors ais de la CEE en biat dur i biat de moro,  i varen
ser inferiors en biat tendre, civada i ordi.

Espanya aportará amb la seva entrada a la CEE
una producció cereal ística important, encara que téc-
nicament inferior, amb rendiments unitaria més baixos
que la mitjana comunitária, i, sovint, qualitats infe
riora. Catalunya ofereix uns rendiments unitaria prop
del nivell comunitari, pero com hem dit, només afec
ten a una part petita de la producció i del consum es-
panyol. Es possible que en un termini mitjá hi hagi

seu

I
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QUADRENÚM.151

PREUS RELATIUS DEIS CEREALS (1980/81 i 1981/82)

Ordi/Blatdemoro Blat/Ordi

1980/81 1981/82 1980/81 1981/82

GEE

Espanya

1,00 1,67

1,35 1,310,74 0,76

PONT: Elaborat a partir del Ministerio de Agricultura I
Comissió de les Comunitats Económiques Eu-
ropees.

QUADRENÚM.152

ELS CEREALS

Grau d'auto-

suficiéncia

Rendiments

Espanya

% Producció

Espanya

sobre CEE. 9

% Prr.dcció

Catalunya

sobre Espanya

Preus

EspanyaProductes

preus CEE Espanya CEE CEE

Blatdur

Blattendre

Civada

Ordi

B. de moro

Arrós

106,3 11 4,0 104 104 36

71,9

8 6,4 101 98

79,1 20 0,8 116 102 43

105,1 12 9,4 32 53 78

77,9 7,4 94 98 11810

PONT: Quadres 146, 1471149.

tia per diferents qualitats de biat i el preu máxim pér ta
ri na de blat.

El resultat final podría ser un mercal cereal ístic es-
panyol més modern i transparent, a un preu lleugera-

ment més elevat, en general. Pot ser parti^larmen
important per al procés d’uniformitzacio de pre _
l’equiparació del preu de l'ordi, el blat de moro  i el blaL
per fer els seus “ratios” de preus mes semblante ais
de la CEE, procés que a Espanya ja s está realitzan .
encara que molt lentament.

augmenta de preus deis cereals a causa de la simul-
tánia aplicado de la TEC, la política proteccionista co-
munitária i la política d’aproximació deis preus es-
panyols ais comunitaris. Caldrá vigilar l’evolució del
mercat de blat tendre, en el que Catalunya está espe-
ciqlitzada, perqué coincideix amb un mercat exceden-
tari a la CEE i de baix preu (encara que de rendiment
major).

Aquesta producció es veurá afectada positiva-
ment per la necessária liberalització del comerg, l’eli-
minació de situacions de monopoli d’estat, que en un

principi haurien d’afavorir l’abast d’oferta sempre que
,  siguí necessária. Particularment positiva pot resultar

l’eliminació del monopoli d’estat, de compra i venda
en el blat, i la revisió del sistema d’intervenció de mer-

eat, fet aquest que hauria de permetre una major flui-
desa dins el propi mercat espanyol. Entre les altres
mesures demanades per la Comissió de les Comuni-

tats Europees hi ha la supressió deis preus de garan-

b. Matéries grasses vegetáis

La Comunitat Económica

autosuficient en oli d’oliva, i, en canvi, «..aic
d’autoproveíment en altres olis vegetáis e ^ _
n’és una zona importadora de gran volum. _

espanyals sSn ''«'geramPn. Wsriors * de la
La producció espanyola significa una
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tant de l’equilibri comunitari, sobretot considerant la

producció de Grécia d’oli d’oliva. L’adhesió en aquest
sector significará també una certa liberalització del

comerg, sobretot deis olis vegetáis altres que el d’oli

va, per la qual cosa la Comissió recomana un procés
gradual mitjangant l’aplicació liberalitzada de contin
gente d’importació cada vegada més grans.

L’aproximació de preus espanyols a la CEE obli
garla, en principi, a modificar els preus deis olis ja que
actualment la proporció preu d’oli d’oliva en relació al

preu d’altres olis vegetáis, que a Espanya és aproxi-
madament d’un 1,6, a la Comunitat és un 2,5. Aixó,
naturalment, planteja un possible augment del preu dé
l’oli d’oliva amb la conseqüent retracció del consum,
precisament quan augmenta l’existéncia d’altres olis.’

La Comissió observa amb preocupado que els exce
dente previstos significarien una despesa de sosteni-
ment molt elevada.

La política que probablement proposará la Comis
sió és la del foment del consum, mitjangant una sub
venció a les industries transformadores.

Per a Catalunya, el problema de l’oli és lleugera-
ment diferent. Catalunya és deficitária en matéries
grasses i albora és un gran centre de consum d’ali-

rrients de bestiar basats en la soja. La seva producció
d’oli d’oliva, sobretot olis verges i fruitats, diferenciats

de la resta de l’Estat, de producció petita en comp ira-
ció amb la resta de l’Estat i de qualitat mitjana, és un
bon punt de partida per a una política d’expansió co-
rtiercial, inexistent fins ara. Cal recordar que sovint l’oli
d’oliva és un producto de torres marginados i sense
grans alternativas, és, per tant, un producto crític. Un

ayantatge impoilant es pot donar de la desaparició
d aranzeis i prélévements, fet que pot afavorir la
peració almenys d’una part del mercat italiá. En l’ac-
tualitat, l’experiéncia de l’adhesió grega ha demostrat
la debilitat de les posicions adquirides en els mercats
europeos. Aixó es podria reequilibrar quan l’adhesió
d’Espanya es fes efectiva.

recu-

resta deis estats membres. El que si és previsible és
la possibilitat d’un programa de reestructuració de
Tactual pía 1980-86 per a la vinya espanyola, tendent
a la disminució de Ha. de producció de qualitat infe

rior, probablement poc interessant per ais productors
catalans.

És difícil, per altra banda, preveure canvis espec-
taculars en els consums percápita de vi deis diferente
países membres, si bé és cert que un aveng en Thar-
motiització de les legislacions fiscals podria produir
una substitució en el consum de la cervesa cap al vi i

altres begudes alcohóliques, que faria més atractius
certs mercats. El que sembla dar, donada la informa-
ció disponible, és que Tadhesió augmentará la mobili-
tat comercial deis vins, pero que solament aquells
vins de qualitat obtindran preus remuneradors. Les
exportacions de vi a la CEE es beneficiaran en tot cas
de la desaparició de les actuáis barreras aranzeláries
i aquelles derivados de la política de preus. La prefe-
réncia comunitária s’aplicaria ais nostres vins només
en la mesura que ho permetin els compromisos de la
Comunitat amb els países del Mediterrani.

d. Fruita i producció d’horta

La producció fruitera és una activitat importan! a
Catalunya, de gran tradició, i fortament localitzada a
certes comarques. És, a més, una activitat amb capa
cita! exportadora, i que per tant s’ha de veure benefi
ciada per la desaparició de barreros aranzeláries i
prélévements, així com limitacions temperáis a Tim-
portació (calendaris d’importació).

Malauradament, el grau d’autosuficiéncia comuni

tária és bastant eleva!, si bé en certes produccions
existeix un espai comercial importan!, com els cítrics i

els albercocs. Les diferéncies de preus comprovades
almenys en certes produccions, fa suposar que exis-
teixen possibilitats per exportar. A més, els diferents

calendaris de producció permeten en certes produc
cions un escalonament del producto que pot ser inte
ressant, encara que també fan possible les importa-
cions provínents de Franga i Itália. L’aplicació de la
PAC de manera rápida, podria certamen! donar in-

centius per un augment de les produccions, pero és
dubtós que,donat el grau d’interés actual i el cost del
capital, els productors es llencessin a una cursa d’in-
versions que de tota manera no donarla resultats més
que al cap de quatre o cinc anys, com a máxim.

Un deis fets que cal considerar és que en la seva
actual situació TOCM no permet ais productors be-
neficiar-se deis avantatges económics que ofereixen
altres OCM peí que fa a la fruita i a Thorta. Si bé és ve-

ritat que existeix una OCM per aun conjunt de nou pro
ductos que afecten Catalunya directament, cal dir que
n’hi ha que queden tora de la reglamentació i a més el
nivell de preu efectivament garantit, en cas de dese-
quilibri al mercat, és realment baix.

c. Vi

Igual que en el cas anterior, Catalunya és importa
dora neta de vi, malgrat la seva propia producció que
és una petita part de la producció espanyola.

La producció espanyola suposa una gran propor
ció de la producció comunitária. Pero el grau d’auto-
proveíment és inferior a cent, el mateix que a la CEE.
Es tracta, dones, d’un mercat on potencialment els
cedents són localitzats en tipus de vi i zones concre
tes. Els preus i els rendiments espanyols es troben

molt per sota del nivell de la Comunitat. Aixó és espe-
cialment veritat peis vins blancs.

No és previsible un canvi de la política vinícola es
panyola a causa de Tadhesió, ja que en els seus as
pectos de control i seguiment de plantacions, la Co
missió pensa propasar Textensió deis Controls a la

ex-
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QUADRENÚM. 153 '

L’HORTAILAFRUITA

% Producció

Catalunya

sobre Espanya

Grau d’auto-

suficíencía

Preus

Espanya

% Producció

Espanya

sobreCEE.9

Rendiments

EspanyaProductos

preus CEE Espanya CEE CEE

C itrios

Préssecs

Albercocs

Peres

Pomes

Tomáquets
Cebes

Petates

n.d. 96 235 51

n.d. 16 33,4 105 101 74.0

n.d. 86 0,7 108 86

73,2 16 42,1 101 101 63,1

99 60,242,2 10376,8 11

110 94 38,047,0 50 4,9

120 85 110,875 5,5

4,6 102 9917

FONT-.Quadres 146, 147 i 149.

QUADRENÚM. 154

COMPARACIÓ DE PREUS BASE I PREUS DE CONSUM
PER ALGUNS PRODUCTES D’HORTA IFRUITA

(en percentatges)

Productos 1972/73 1979/80 1980/81

Coliflor

Tomáquet (aire Iliure)

Taronges

Mandarines

Llimones

Raím detaula

Pomes

Peres

Préssecs

42,0 44,0 43,7

40,2 41,6 41,6

65,1 65,168,6

65,965,8 66,0

60,260,253,7

64,965,142,9

50,952,6 51,1

51,1 51,250,0

60,9 60,960,5

FONT: Comissió de la CEE, Rapport 1980.

QUADRE NÚM. 155

CALENDARIS DE PRODUCCIÓ A ESPANYA I LA CEE

(en percentatges)

Productes Juny Julíol Agost Setembre Octubre

Préssecs

Espanya
CEE

Pera

28,6 28,9 29,5 10,1

16,5 44,0 27,7 10,8

Espanya 5,4 39,5 28,8 21,6 4,1

CEE 8,01.5 15,6 17,8 15,4

FONT-.P. SOLBESob. cit. 1979.
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Per tot aixó és important considerar positiva
l'adhesió per aquest grup de productes, pero está ciar
que aquest sector experimentará fluxos de comerg en
els dos sentits. En el cas de Catalunya, i amb especial
referéncia a Thorta, cal no oblidar la gran importáncia
del mercat de consum de Barcelona, que continuará
tenint un important paper com en el passat. També cal
saber que els Estats membres, ádhuc després de
l’adhesió, podran limitar les seves importacions en
productes com enciams, lletugues i escaroles.

Al contrari, també les exportaclons de productes
espanyols podran rebre ajudes per millores d’estruc-

tures productives i comerciáis, des del moment que
siguin creades i reconegudes per les institucions co-
rnupitáries.

d’Aquil.les” de la ramaderia espanyola, pero sobretot
de la ramaderia catalana, que és relativament més in
tensiva en la utilització de pinsos compostos. És poc
probable una expansió exportadora en aquest sector;
el contrari, en canvi, és perfectament possible tot i que
el grau d’incidéncia de l’efecte competéncia será pro-
bablement més fort peí subsector porcí que per ais
altres subsectors. Aquest subsector ofereix, a més,
una peculiar probiemática sanitária que a la práctica
impedeix pensar en un comerg exterior en dues direc-
cions, la qual cosa sumada al cicle deis preus, cone-
gut com el cicle del porcí, pot agreujar la situació
d’aquest mercat local encara més del que ho está per
motius interns.

Peí que fa a la llet no es pot dir que aquest subsec
tor pugui quedar afectat a Catalunya de manera nega
tiva, per la importáncia del mercat local de consum.
Pero será un element determinant per fruir d'aquest
avantatge, si el sector productor és capag d’organit-
zar-se per fomentar el consum de llet pasteuritzada,
on els preus són més elevats i els costos de transport
donen una barrera de protecció de mercat. Un afer di-
ferent pot ser el mercat de formatges; en aquest sector
es pot produir un augment deis fluxos comerciáis, es-
pecialment importacions, que poden afectar durant
uns anys la capacitat d’absorció de formatges espan
yols en el mercat local. A Catalunya, existeixen pro-
duccions de formatges, sobretot de cooperatives que
haurien de poder competir dins un mercat més exi-
gent.

e. Productes ramaders

Aquest sector presenta un panorama incert i amb
possibilitats de teñir més problemes que d’altres sec-
tors. Per una banda, el mercat espanyol ofereix un
ampie marge per importacions en el subsector va-
cum. Per altra banda, en alguns subsectors com el

porcí i els ous, els rendiments técnics mitjans están,
en principi, bastant per sota deis seus equivalents co-
munitans.

La comparació de preus en aquest sector és su-
mament pelillosa, i en tot cas s’ha mostrat variable en

el temps; de tota manera, sembla que ens trobem, en
general, amb preus més próxims ais de la CEE que en
el cas d’altres productes. Probablement, la “ratio” per
la carn de vacum corresponent a 1980/81 és un cas

excepcional. Sembla lógic pensar que aquest sector

sigui més sensible a les diferéncies de costos que a
les diferéncies de preus. En efecte, el problema deis
costos de l’alimentació animal és el “tendó

En tot cas, el sector ramader en general haurá de
preparar-se, no per un augment radical, pero sí per un
augment gradual del cost deis aliments, almenys du
rant una part del període transiten, especialment en
relació al biat de moro i a la soja, a causa de la política
de la Comissió de fomentar produccions autóctonas
per l’alimentació del bestiar. Malgrat aixó, la ramade-

QUADRENÚM. 156

PRODUCTES RAMADERS

Preus

Espanya

preus CEE

% Producció

Espanya

sobre CEE. 9

% Producció

Catalunya

sobre Espanya

Grau d’auto-

suficiéncia

Rendiments

Espanya

CEE

Productes

Espanya CEE

Carn vacum

Carn porcí
Aviram

Llet de vaca

Ous

7154,4 11,9 89 101 95

873,1 32,1 10194 86

88,5 21 37,3 99 102

94,3 5 7,5 99 100 75

16 16,5 103 101

FONT: Quadres 146, 147i 149.
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En síntesi, els efectes de. radhesió, fins al moment
actual i amb la informació disponible, a Catalunya
apareixen dorninats per la importáncia del mercat lo
cal i per les interaccions regionals, pero no per la
gravetát de les possibles intervencions provinents
deis países membres de la CEE.

riá espanyola, i la catalana en particular, hauria de ser
capag d’obtenir avantatges a partir de la liberalització
del comerg deis cereals i de l’augment de transparén-
cies provocat per la disminució de la intervenció públi
ca en aquests mercats, que és el que sembla que de
mana la Comissió en els últims informes coneguts.
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CAPÍTOL VI

LA POLÍTICA ECONÓMICA COMUNITARIA

ment del de Política Económica, que reagrupá tres
Comités preexistents (el de Política Conjuntural, el de
Política Pressupostária i el de Política a Mitjá Termi-

Els esmentats Comités i, particularment, el de Pol í-
tica Económica, han constituTt els elements básics a
l’hora d’articular una política económica, ja que no
d’ámbit comunitari, sí de fixació d’objectius comuns,
de coincidéncia en els diagnóstics, de predicció  a curt
i mitjá termini, i, finalment, de recomanació de mesu
res comunes de política económica.

Aquest comportament ha tingut dues vessants.
D’una banda, l’articulació d’una política a termini mit-
já. D’una altra banda, la configuració de la política a
curt termini que podem descompondré en una política
própiament conjuntural, una voluntat d’hornogenei -
zació pressupostária i l’establiment de principis de
coordiñació i cooperado entre les Banques centráis.

ni).

1. La política económica general
de la Comunitat

Com ja ha estat prou comentat, qualsevol procés
d’integració, requereix, per a la seva viabilitat  a llarg
termini, un elevat grau d’harmonització de les respec-
tives estructures i polítiques económiques preexis
tents.

En aquest sentit, el Tractat de Roma estableix una
série de principis que preveuen rhomogeneització  i la
concertado de les polítiques económiques deis
Estats membres, a partir de l’assenyalament d’uns
objectius comuns. Així, Tarticle 104 disposa l’obliga-
ció de practicar una política económica dirigida  a ga
rantir l'equilibri de les balances de pagamente i  a man-
tenir la paritat de les respectives monedes, tot asse-
gurant un alt grau d’ocupació i d’estabilitat del nivell
general de preus. De la mateixa manera, l’artide 107,
com ja s’ha observat amb anterioritat, constitueix el
punt d’arrencada de la Unió Monetária, ja que conside
ra la política de tipus de canvi com un tema d’inte-
rés comunitari.

Aqueste preceptes vénen acompanyats d’una re
comanació de cooperado permanent i organitzada
(art. 105) sobre la base de la institució del Comité Mo-
netari, format per dos membres de la Comissió i dos
representante de cada Estat membre. A aquest Comi
té se li encomanava la missió de promoure la coordi
nado de les polítiques monetáries, seguint la conjun
tura monetária i financera, informant regularment el
Consell i la Comissió, i formulan! propostes en la
perspectiva d’augmentar l’esmentada coordiñació.
Aquest Comité Monetari vingué acompanyat del de
Governadors de les Banques centráis, i posterior-

1.1. La política económica a termini mitjá

El principal instrument ve constituTt peí Comité de
Política Económica que está format per quatre repre
sentante de la Comissió i quatre de cada un deis Es
tate membres, i té com a missió principal l’establimen
d’un avantproyecteide programa de política a termini
mitjá per un període aproxima! de cinc anys. Despr s
la Comissió configura el projecte de programa que es
adopta! peí Consell i péls representante deis Estats
membres i aprovat peí Parlament Europeu, (encara
que cal dir que racceptadó deis programes, no signifi
ca que tinguin carácter normatiu). A part d’aixó, el Co
mité (que en aquesta comesa, substitueix, a partir e
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1974, el Comité de Política Económica a MitjáTermini,
creat el 1964), segueix les pol ¡tiques económiques de
cada Estat i vigila llur compatibilitat amb el Programa,
analitzant l’evolució económica, i les seves desvia-

cions respecte del contingut del Programa aplicable, i
pot en aquest sentit, publicar les proposicions i reco-
manacions que cregui oportunes, ja sigui per própia
iniciativa, ja sigui per indicado deis Órgans comunita-
ris.

Peí que fa ais diferents programes de política eco
nómica a mitjátermini ja endegats peí Comité compe-
tent i portats a la práctica, es poden caracteritzar de la
següent manera:

3 - Política agrícola (estabilitat deis ingresaos, po
lítica de preus i d’estructures, reconversió profes-
sional, comercialització, finangament i crédit agrí
cola, etc.).

4.- Política de la recerca científica i técnica (me
sures en els camps productiu i universitari, el pa-
per del sector públic, establiment de prioritats, Ins
truments i condicions, etc.).

5.- Pol ítica de desenvolupament de l’estalvi i de fi

nangament de les inversions (paper del mercat de
capitals i deis circuits de finangament de les inver
sions, etc).

6.- Política de rendes (concehació entre els po-
ders públics i els interlocutors socials, política de
salaris en el sector privat i en el sector públic, polí
tica de rendes no salaríais, coordinació de les polí-
tiques salaríais, de preus, de la competéncia i fis
cal, transferéncies i subvenciona, etc.).

Com veiem, el programa recull ja la preocupado,
que després esdevindrá central, de la política secto
rial i les politiquea d’oferta, en general, a més del con-
venciment del paper básic deis costos salaríais en el

procés inflacionari que ja comencen a patir els países
comunitaria. En qualsevol cas, la vigéncia del segon
programa és prou curta i ben aviat, sobrepassat peis
esdeveniments, deixará lloc al tercer programa.

a. El primer programa (1967-1968)

Esta forrnat per sis capítols que fixen els ámbits

d actuació básics de la política económica déls paí
ses comunitaris. Aquesta ámbits son els següents.

1.- Objectius generáis.

2- Perspectivas decreixement.

3.- Orientacions generáis de la política económi
ca a mig termini.

4.-Ocupado i Formado Professional
5.-- Finances Públiques.
6.- Política Regional.

«  f d'annexos destináis

Sxl deis diferents capítols,
aixi com obnr la possibilitat d’articular polítiques
muñes en diferents aspectos, com per exemple, en
matéria d investigació i tecnología,

b. II segon programa (1968-1970)

sirnír^ programa, amb una estructura molt
Ar?hl H també análogues.
Ara be, despres de I experiéncia obtinguda i delLnvi
en les circumstáncies económiques, arran de la crisi
monetaria, el segon programa 3e políticreínóS
a mig termini, emfasitza els següents extrems:

HihiLf estructural de les empreses (ren-
dibilitat, dimensió, ampliació del mercat, creació

*"crement de la mobi-
htat deis factors productius, adaptació dél dret de
societats, de la fiscalitat i del finangament, millora
de la gestio, protecció a la petita i mitjana
sa, etc.)

2.- Política d’estructures sectorials (mobilitat
intersectorial, millora deis graus d’informació i

transparéncia del mercat, relació amb la política
regional, mesures d’estímul i d’incitació, accions
sectorials especifiques: construcció naval i indus
tria electrónica).

co-

empre-

c. El tercer programa (1971-1975)

L’estructura i finalitat del programa és diferent ais

dos anteriors. No es tracta jatan sois d’endegar políti
ques especifiques comunes, sino que, a més, es
dóna émfasi a la consecució d’un desenvolupament
equilibrat de tota la Comunitat, mesurat per una série
d’indicadors concreta, com el creixement del PNB,
l'evolució deis índexs de preus, els volums d'atur o els

saldos de les respectives balances de pagaments.
El tercer programa es compon de tres capítols

básics. En primer lloc, s’intenta articular una estraté-

gia coherent per a la Comunitat. El segon capítol fixa
les perspectives económiques globals i llur compatibi
litat, entre si i entre els diferents paísos, assenyalant
els objectius peí que fa ais indicadors concreta abans
esmentats. Finalment, el programa recull una série
d’orientacions de política económica.

L articulació d'una estratégia coherent pretén do
nar suport a la decisió presa a la cimera de La Haia
(1969) quant a l'endegament de la Unió Económica i
Monetária. En aquest sentit, es posa émfasi en la ne-

cessitat d un creixement equilibrat i d’una progressiva
homogeneítzacíó de les estructures económiques,
mitjangant la formulació de polítiques comunes i soli-

dáries, de manera que la política económica deis paí-
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la greu inflació deis anys precedents, amplificats els
seus efectes per una serie de factors addicionals,
com Taiga deis preus del petroli, les polítiques restric-
tives aplicades per Iluitar contra la inflació, i altres fac
tors de caire estructural o sectorial.

Peí que fa a les causes de la inflació, el Programa
s’alinea amb una explicació per la banda deis costos,
amb la progressiva pérdua del consens social, junta-
ment amb les imperfeccions del mercat de treball  i la
creixent monopolització deis diferents mercats. Al
mateix temps, el finangament d’aquest procés infla-
cionari ha estat possible grades a un increment des-
mesurat de la liquiditat internacional, derivada de la
crisi del sistema monetari internacional.

Si a aixó hi afegim els efectes, diferenciats, de
Taiga deis preus de Tenergia sobre els saldos de les
balances de pagamente amb forts augmenta deis
desequilibris i una deterioració de les relaciona reais
d’intercanvis, aleshores podem configurar el quadre
de la crisi, des de la perspectiva comunitaria.

Ara bé, el Programa reconeix, tanmateix, d’altres
elementa que cal teñir en compte a Thora de diagnos
ticar amb correció la situació económica del moment.

Aixi, s’accepta també com a característica addicional
important, Texisténcia d’una serie de febleses de la
propia construcció comunitária.

Aqüestes debilitats queden resumides en els se-
güents punts:

-Els esforgos de coordinació de les polítiques
económiques i monetáries han estat totalment in-
suficients.

-Manca de decisió política a l’hora d’enfrontar-se
amb la crisi monetaria internacional i configurar un

marc d’estabilitat monetária europea.

-No elaboració d’una estratégia comuna davant la
nova situació de Tenergia i els conseqüents efec
tes sobre les balances de pagamente.

-Aquesta impoténcia ve determinada per tres fac
tors:

1) La disparitat de les estructures económiques i
de l’articulació de la pol ítica económica.

2) Les diferencies en els graus de ruptura del con
sens social.

3) Insuficient coordinació política a Tinterior dé la
Comunitat.

Tot aquest conjunt d’elements a teñir en compte i
que poden representar un córreete diagnóstie de la
crisi, expliquen i provoquen la gran manifestació, el
gran efecte social, económic i polftic de la mateixa cn-
si: el gran inerement de Tatur. I el programa expressa

sos membres s’apropi en la mateixa mesura que

Taugment en els graus d'interdependéncia existents
efectivament entre els Estats membres.

A partir d’aquesta voluntat política, es proposen
les condicions per a una evolució económica compati
ble amb Tobjectiu de la Unió Económica i Monetária,
tant a nivell comunitari com atenent cada un deis

países integrants de la CEE, definint en concret uns
propósits per a una serie de variables económiques
que es consideren significatives.

Per assolir aquests objectius es detallen, en el

tercer capítol del programa, un conjunt de mesures
de política económica, amb dues vessants: la regula-
ció de la demanda global, d’una banda, i Torientació

de les polítiques estructuráis, d’una altra, per  a cada
un deis Estats comunitaris. Cal dirque el programa es
formuló abans de Tactual crisi derivada de Tincrement

deis preus deis productes energétics i, per tant, les
polítiques estructuráis que es plantegen són més
aviat encaminades a adaptar-se a Tevolució de la de
manda tant interna com extracomunitária, disminuint

les rigideses deis mercats. Per tant, i conseqüent-
ment, continua ocupant un lloc central la manipulació
del nivell de demanda efectiva, d’acord amb la priori-
tat de la Iluita contra la inflació, amb uns ritmes de crei-
xement i amb uns volums d’atur, encara prou satisfac-
toris.

Malgrat la coherencia del programa i la voluntat
política de portar-lo a terme i que fos un factor impor
tant en la perspectiva de la unificació del mercat euro

peo, els esdeveniments de final del 73 i posteriors,
amb Tesciat de la crisi, en la qual ens trobem encara
immersos, provoquen tal grau de distorsió i de desvia-
cions sobre les previsions, que converteixen el tercer

programa en un conjunt de bones intencions sense
cap virtualitat práctica, o almenys, totalment insufi-
cients per afrontar amb certes garantios d’éxit, la nova
situació.

d. El quart programa (1976-1980)

El quart programa, en canvi, es formula ins-
tal.lats, ja, en plena crisi i per tant amb una perspecti
va molt diferent.

Consta de tres parts. La primera, formula el diag-
nóstic de la situació en la qual es troba la Comunitat

aquell moment. La segona, tracta del conjunt de

próblemes que caldrá afrontar a termini mitjá, conjun-
tament amb els trets básics que han de caracteritzar
les accions de la política económica. Finalment, el

Programa estudia Tendegament de les orientacions
de política económica abans esmentades.

Peí que fa al diagnóstie, l’análisi té dues vessants.

La primera, posa en evidéncia els elements generáis
d’una crisi que té un carácter internacional, superior a
Támbit comunitari. El fil argumental parteix de la base

que la recessió té, fonamentalment, el seu origen en

en
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la preócupació comunitária sobre aquest problema
peí que pot representar de ruptura i transformado del
teixit social. I les mesures a prendre, dones, han de te
ñir constantment present el tema de l’atur i la necessi-

tat de combatre’l amb tanta energía com s’ha de com-
batre la inflació.

Com ja hem dit, la segona part del Programa
posa la problemática a termini mitjá, amb una análisi
de I entorn internacional, els ritmes de creixement i
ocupado. I’evoludó deis preus i deis saldos de les ba

lances e^eriors, la correcta utilització deis recursos,
revolució de les rendes i de les finances del sector pú-
blic, i sobre aixó, articula una serie d’orientacions de

carácter quantitatiu que, tenint en compte els dese-
quilibris estructuráis i polítics entre els diferents

Estats membres, poden resumir-se en una desapari-
cio de l’atur no friccional per l’any 1980; per a la qual
cosa cal aconseguir uns ritmes de creixement del 4/
5 /o, una dismmució de les taxes d’inflació al 4  o5% i

un equihbn en els saldos exteriors comunitaris, fins
aconseguir un saldo global positiu.

Per assolir aquests objectius, el Programa elabo-

una estrategia comunitária i els criteris d’endega-
ment de les esmentades orientacions

Així, en el tercera part es fan una série de recoma-

nacions peí que fa a la política de rendes, la política
conjuntural, la política de la Muimoa

ex-

ra

concurréncia
de les concentracions, la

, el control

contra la crisi. I en qualsevol cas, si bé els esdeveni-

ments s’han mostrat pitjors del qué era previsible, no
podem afirmar que el seu desenvolupament hagués
estat millor sense les mesures de política económica
que s’han anat prenent. És cert que en situacions de
crisi, la solidaritat internacional pateix forga deficién-
cies, pero óbviament, el grau de cooperado assolit,
tot i comptant amb les seves contradiccions, ha estat
superior al que, amb tota seguretat, existiría si la CEE
no hagués estat consolidada. I malgrat la seva crisi
actual, s’ha aconseguit una major cooperació mone-
tária, una major coincidéncia sobre les polítiques a
aplicar i sobre els problemes claus i també cal esmen-

tar una major comunicació a nivell de polítiques fis-
cals i pressupostáries. És ciar que aixó ha estat total-
ment insuficient. Peró ha establert uns certs nivells de

racionalitat de la política económica que caldrá teñir
en compte a l’hora de l’adhesió espanyola, en el sentit
que, aleshores, d’alguna manera, caldrá ésser cohe-
rent peí que fa a les mesures que es prenguin, amb el
conjunt d’actuacions comunitáries.

En aquests moments, s’está procedint a l’elabora-
ció del cinqué programa de política económica, que
en principi, sembla que fará forga émfasi en els as-
pectes energétics (amb reducció de la dependéncia
quant a les importacions de petroli) i a afrontar l’en-
duriment de la competencia internacional en determí
nate mercats, tot adaptant el teixit industrial comunita-
ri a les noves condicions per millorar la seva competi-
tivitat i crear, de manera duradera, nous llocs de tre-
ball. De tota manera, l’evolució de la crisi pot fer variar
certs elemente del Programa, el qual, d’altra banda,
no sembla massa estructurat encara, com per acon

seguir l’acord de la Comissió i l’aprovació del Consell i
del Parlament.

empreses mndibles, l ellmmS* avInlíge^^'S

de minora en el funcionament i
mercat de treball.

Ara bé.

bási-

nous llocs de treball i
la transparéncia del

bleses. anomenat les s

1.2. La política económica a curt termini

Una vegada analitzats els trets fonamentals de la

política económica a termini mitjá endegada a instán-
cies comunitáries, cal fer esment deis tres mitjans bá-
sics peis quals la CEE procura harmonitzar la política
a curt termini;

eves fe-

'a necessitat d’auq-
mentar la cooperació monetária, la política exterior

comuna, la política regional, la creactó de piues

comunes a nivell sectorial, i en definitiva, augmertar
el grau de consens social, mesura inevitaWe s^es Jo
combatre la crisi i les seves conseqüéncies sodal'
ment mes greus, és a dir, la inflació i l’atur tot pleoat
en un context democrátic i de Ilibertats ^

Amb la perspectiva del moment en el qual es re
dacten aqüestes línies, és obvi que el Proqrama ha
estat un fracás des del punt de vila de la ^ ^
d

consecució
eis objectius prefixats.

Aixónovoldir,pró,quehagiestatunesforginútil
L intent rigoros de formular un diagnóstic correar
plica ja per si mateix una perspectiva a l’hora de Iluitar

a. La política de conjuntura

La política de conjuntura, d’acord amb l’article 103
del Tractát de Roma, constitueix una “qüestió d’inte-
rés comú”, a establir entre la Comissió i entre els Es
tats membres.

La política conjuntural es compon de díverses
vessants, i no té una definició unívoca. Així, podem in-
cloure-hi aquelles mesures dirigides a un coneíxe-
ment més ampli i perfecte de l’evolució económica a

curt termini, amb la possibíiítat d’efectuar prediccions

a aquest nivell, peró procurant que serveixin per ga-
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basant-nos en una serie de possibilitats derivadas de

les polítiques comunes, com la política de la compe-
téncia, del desenvolupameht o fins i tot la política con

juntura!, permet un cert grau de racionalització que,
el cas del sector públic espanyol i catalá, només

pot ésser-li positiu.

en

rantir i seguir el compllment de les previsions efectua
das en els programes de política económica a mig ter-
mini.Óbviament, aquest aspecte implica lligar la políti

ca conjuntural a una política básicament antiinflacio-
nista i, al mateix temps, de reactivació de l’activitat

productiva.
En aquesta perspectiva, la Comissió ha endegat

una série d’iniciatives per reforgar el conjunt d’lnstru-
ments existente en materia de política conjuntural.

Aixó s’ha plasmat, per exemple, en diversos informes,
ja sigui sobre la pol ¡tica monetária (a carree del Comi
té Monetari) o sobre rhomogeneització de les dife
rente mesures conjunturals, en un sentit antiinflacio-
nista i reactivador. A aixó hi han contribuít alguns prin

cipia básics fixats per diferente reglamenta i directi-
ves, referente a l’examen, per part del Consell, de les
politiquea deis Estate membres, d’una manera perió
dica i sistemática, acompanyats en diverses ocasiona

per recomanacions concretes, a cárrec del mateix
Consell o de la Comissió.

Al marge d’aquestes iniciatives, i amb una série de

precedents, a partir de 1974 existeix un régim perma-
nent de consultes prévies que permet, fins i tot, arribar
a la formulació de “recomanacions” a algún deis Es-

tats membres quan s’apartin de les orientacions ge
neráis de la CEE o, d’alguna manera, posin en perill
llur estabilitat.

c. La cooperació entre les Banques centráis ,

Els Bañes centráis deis diferents Estats membres

es comprometen, en el si del Comité deis seus Gover-
nadors, a coordinar, d’acord amb les directrius del
Consell, llurs polítiques monetáries i creditícies, a ni-
veil d’augment de les disponibilitats liquides, el grau
de racionament i les modalitats de distribució del cré-
dit, la determinado de l’estructura deis tipus d’interés.

Resumint, la conclusió que hom pot treure de l’es-
tat actual de l’articulació d’una política económica co
muna a curt termini és bastant similar a la que de-

duíem en tractar la política a mig termini. Óbviament,

el grau d’apropament real és encara molt reduít i
constantment sorgeixen problemes derívate de la ten-
déncia a posar en primer lloc els immediats interessos
nacionals. Ara bé, també cal insistir que, malgrat

tot, s’ha avangat quelcom peí que fa a la racionalitza
ció de les diferents polítiques económiques, sobretot
peí que fa al sector públic i a l’actuació monetária, i en
aquest sentit, la integrado d’Espanya a la CEE sem
bla que ha de comportar més avantatges que no pas
inconveniéncies tenint en compte l’estat actual del

nostre sector públic, amb uns déficits creixents, degut

al pes de les despeses i les transferéncies corrents, i
que són finangats excessivament per via monetária,
amb els efectes que aixó comporta sobre la inflació,
l’estalvi i el crédit prívate, i els nivells de renda real dis
ponible.

etc.

b. L’harmonització deis pressupostos

No cal insistir en la importáncia del pressupost en
el context de les economies europees. Molt sovint re

presenten percentatges elevats del PIB, i tenen uns
efectes fonamentals tant peí que fa al nivell d’activitat
económica, la sufidéncia de la demanda agregada o

el procés de creació de diner, només per esmentar-ne
alguns. Per aixó, les autoritats comunitáries es plan-
tegen la necessitat d’harmonitzar-los per evitar que
puguin distorsionar el mateix procés d’integració.

Així, en primer lloc, s’estableixen una série de

principie que han d’informar la confecció pressupos-
tária i que van des de la contenció de les despeses
corrents del sector públic, a l’establiment d’una políti
ca coherent d’inversions. Tot plegat en gn context de

presentacions cada vegada més properes i en el marc
de programes financers de carácter plurianual que te-

 com a objectiu un comportament anticíclic. Tam
bé cal parlar d’un conjunt de regles de conducta peí

que fa ais capítols concrets deis pressupostos, com
per exemple, la necessitat de revisar les prioritats de
les transferéncies corrents, o el que ja hem comentat
sobre les despeses corrents en béns i servéis, o sobre
les inversions públiques, i fins i tot sobre la utilització i
el finangament deis saldos, o millor dit, deis déficits

pressupostaris.
De fet, la capacitat de la Comunitat d’imposar

aqüestes regles és encara avui, forga limitada, peró'

nen

2. La Banca Europea d’inversions coiti a
organismo de finangament en el context de la
política económica comunitária

Un deis principáis instrumente per endegar amb
eficácia accions de carácter sectorial és óbviamerit,

l’ajut financer. El propi Tractat de Roma preveu
citament aquesta possibilitat i, en el seu article 129
institueix la creació de la Banca Europea d’Inversions

(BEI) els membres de la qual són els Estats membres
de la Comunitat. L’article 130 expressa les finalitats

de la Banca de la següent manera: “la BEI té per mis-
sió, apel.lant ais mércate de capitals i ais seus
sos propis, contribuir al desenvolupament equilibrat
del mercat comú en l’interés de la Comunitat. Per aixo

facilita amb l’atorgament de préstecs i de garantios^
sense ánim lueratiu, el finangament deis projectes se-

güents;
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a) Projectes destináis a reactivar les regions
menys desenvolupades.

b) Projectes dirigits a la modernització o a la con-
versió d’empreses o la creado de noves activitats
derivadas de l’establiment progressiu del mercal
comú, els quals, per llur amplitud o per llur natura-
lesa no poden ésser coberts en la seva totalitat
peis diversos mitjans de finangament existents
cada un deis Estats membres.

c) Projectes d’interés comú per a diversos Estats

membres, els quals, per llur amplitud o per llur na-
turalesa, no poden ésser, en llur totalitat, coberts
peis diversos mitjans de finangament existents en
cada un deis Estats membres”.

Cal dir que, amb posterioritat, l’ámbit d’actuació
de les artivitats del BEI s’ha estés a países de la con-

ACP (1964) (els
^‘l^ests paísos es

en

a) El Consell de Governadors, formal peis minis
tres d'Economia o Finances deis Estats membres.

Defineix la política general de crédits i té tota

mena de competéncies de carácter legal que van
des del nomenament deis membres deis altres ór-

gans fins a la decisió de liquidar la Banca o sus
pendre la seva activitat.

b) El Consell d’Administració, compost per divuit
administradors nomenats per cinc anys prorroga-
bles peí Consell de Governadors sobre designa
do respectiva deis Estats membres. És l’órgan
encarregat de l’execució de la política de crédit i
de la gestió corren! de la Banca,

c) El Comité de Direcció, formal per un Presiden! i
quatre Vice-presidents a proposta del Consell
d’Administració, i nomenats peí Consell de Gover
nadors. Assegura la gestió deis afers corrents,
prepara les decisions del Consell d’Administració

peí que fa a la conclusió d’empréstits, l’atorga-

ment de préstecs i garanties, i assegura llur exe-
cució.

A més, hi ha un Comité de Control de tres mem

bres nomenats peí Consell de Governadors.
Peí que fa ais recursos de la Banca, cal esmentar,

en primer lloc el capital, la composició del qual es re-
cull en el quadre següent:

a. Qrganitzacíó i recursos

amb els
tuts correspon ais tres órgans següents:

seus esta-

QUADRENÚM. 157

estat de les subscripcions del capital
(en milers d’UCEs)*

Capital

subscrit

Estats Capital subscrit*'

no desenborsat
Capital

desenborsat

Lliuratel

31-12-80

Alliurarabans

del 31-10-83
Alemanya

Franga

Regne Unit
Italia

Bélgica

P.Baíxos

Dinamarca

Irlanda

Luxemburg

1.575.000

1.575.000

11.575.000

1.260.000

414.750

414.750

210.000

52.500

10.500

1.372.500

1.372.500

1.372.500

1.098.000

361.425

361.425

183.000

45.750

9.150

202.500

202.500

202.500

162.000

53.325

53.325

27.000

6.750

1.350

143.437,50

143.437,50

143.437,50

114.750,00

37.771,88

37.771,88

19.125,00

4.781,25

956,25

59.062,50

59.062,50

59.062,50

47.250,00

15.553,13

15.553,13

7.875,00

1.968,75

393,75

NOTES:- Les quantitats són ais
canvi corrents.

(  ) El Consell d’Admínístració
Iliuramentenla

preus i ais tipus de

pot exigir el
mesura en qué aquest es faci

necessari per fer front a les obligacions de la
Banca davant els seus prestadors. PONT: BEI, Rapport annuel 1980.
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al BEI peis Estats membres amb carácter forgós, per
finangar projectes determináis quan els recursos ne-
cessaris no poden obtenir-se en condicions conve-
nients en els mercáis de capitals.

La distribució del finangament del BEI queda re-

flectida en el quadre núm. 158 i gráfic núm. XXIX, que
veurem a continuació.

El principal volum deis recursos, pero, prové de
llur obtenció en els mercáis internacionals de capitals,
o en els mercáis deis Estats membres. Óbviament

també obté recursos per al seu finangament a partir
deis interessos acordáis per ais présteos atorgats.
Cal esmentar, tanmateix, la possibilitat d’obtenir
“présteos especiáis productors d’interessos” atorgats

QUADRE NÚM. 158

RECURSOS OBTINGUTS (1961-1980)
(en milions d’UCEs)

Párticipacions de tercers
en el finangament de

présteos de la BEI

Empréstits

privats

Empréstits

púbiics

Recursos

obtinguts
Exercici Nombre Totai

1961 3 7,6 13,8 21,4 21,4

32,31962 2 32,3 32,3

48,0 27,2 35,2 35,21963 3

66,81964 5 13,5 53,3 66,8
4 65,01965

1966

65,0 65,0

24,06 114,5

154,5

100,0

138,5

194,5

212,5

146,0

168,9

412,9

462,0

608,0

825,5

813,7

731,9

1.029,5

1.862,9

2.436,6

2.383,5

138,5

194,5

212,5

146,0

168,9

412,9

479,5

612,3

825,5

830,7

748,9

1.161,5

1.949,7

2.481,2

2.466,8

40,01967

1968

1969

8

13 112,5

9 63,7 82,3

1970 66,6 102,3

204,9

328,6

401,0

121,3

495,1

510,9

707,6

1.353,9

14.543,4

1.509,0

7

1971 20 208,0

133,4

207,0

704,2

318,6

221,0

321,9 *

509,0

983,2

874,5

■**

17,51972 19
1973 22 4,3

161974
1975 26 17,0
1976 17 17,0
1977 31 132,0

431978 86,8
1979 59 * 44,6
1980 73 83,3

12.647,64.816,7 402,5 13.050,11961-1980 386 7.830,9

NOTES: (*) Deis quals 87 milions d'operacions inter-
bancáries a termini mitjá.
(**) Deis quals 39,9 milions d’operacions in-
terbancáries a termini mitjá.
(***) Deis quals 1,5 milió d'operacions inter-
bancáries a termini mitjá.
— Les quantitats són a preus i ais tipus de
canvi corrents.

PONT: BEI, Rapport annuél 1980.
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GRÁFIC NÚM. XXIX

DEUTE EN CURS A31-12-1980 (% sobre 10.598,3 milíons d’UCEs)

100
5  ̂ EURCO, Schiling austríac, lliura esterlina
“  Yen japonés

●- Francsuís90

80

70 Dólar Estats Units

60

50
—Lira italiana

Franc luxemburgués
Lliura esterlina
Franc belga
Franc francés
Florí holandés

40

30

20

10
Marc alemany

0 _

,  PONT: BE! Rapport annuel1980.

b. Característiques del finangament
proporcionat per la BÉI

diferents ocupacions, cal distingir, en primer lloc, en
tre els projectes finangats a l’interior de la Comunitat i
els finangats fora d’ella.

Quant a la destinado deis recursos de la BEI entre

QUADRENÚM.159

FINANQAMENTS ACORDAIS PER LA BEI (1958-1980)
SÉGONS LA LOCÁLITZACIÓ DELS PROJECTES D’INVERSIÓ

Nombre Milionsd'UCEs %
Total
Interior de laCEE
Exterior de la CEE

1.395
1.043

17.263,6
14.882,3
2.381,3

100,0
86,2

352 13,8

NOTA; Les quantitats són ais preus i ais tipus de can-
vi corrents.

PONT: BEI, Rapport annuel 1980.
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présteos pot fer-se directement o a través de la matei-
xaComissió, de rEstatcorresponento de qualsevol al-
tra entitat de carácter públic o privat (institucions finan-
ceres que complementen el préstec, normalment). En
qualsevol cas, cal que l’Estat membre afectat no posi
objecció al projecte objecte de la petició del préstec.

La BEI es configura com una font de finangament
de projectes d’inversió amb un carácter complemen
tar! (no pot aportar més enllá del 50% del total del cost
de rimmobilitzat afectat per la inversió corresponent).
En aquest sentit, els présteos poden ésser acordats
directament o a través deis restants intermediaris fi-

nancers que participen en el finangament del projecte
d’inversió.

A més deis présteos destinats a projectes con-
crets, la BEI atorga també “présteos globals” a orga-
nismes de finangament que reparteixen el total entre
diferente inversions efectuades per petites i mitjanes
empreses, amb l’acord de la BEI explicitat per a cada
cas (afectacions de crédits sobre présteos globals).
Vegeu els quadres següents.

En aquest context, s’ha atorgat un préstec de 200
milions d’UCEs a Espanya, per preparar la sevá eco
nomía davant la futura adhesió amb els criteris se

güents:

a) atenció a les regions més desenvolupades.

b) petites i mitjanes empreses,

c) infrastructura deis transports i les comunica-
cions amb la Comunitat.

d) inversions en projectes energétics.

De tota manera, com es veu en el quadre anterior,
el pes fonamental correspon ais projectes finangats a
l’interior de la Comunitat, de manera que cal fer una
análisi més exhaustiva d’aquests.

La Banca pot acordar présteos o garantios ais Es-
tats membres, a tota mena de col.lectivitats públiques

i a empreses privados o públiques. La demanda de

QUADRE NÚM. 160

PRÉSTEOS GLOBALS DINS LA COMUNITAT REPARTITS PER PAÍSOS DESTINATARIS (1968-1980)

Présteos globals Afectacions de crédits
Estats

Nombre Milions d’UCEs Nombre Milions d'UCEs

Itália

Franga

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

Bélgica

Alemanya
TOTAL

35 516,5

151,4

140,9

125,5

707 329,0

113,114 220

6 142 81,7

14 63,1515

14 58,7 92 33,5

3 30,3 41 30,6

46,34 88 36,0

90 1.069,6 1.085 687,0

NOTA: - Les quantitats són ais preus i ais tipus de
canvi corrents.

FONT: BEI, Rapport annuel 1980.
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/
QUADRENÚM.161

AFECTACIONS DE CRÉDITS SOBRE PRÉSTEOS GLOBALS

DINS DE LA COMUNITAT, REPARTITS PER REGIONSI OBJECTIUS ECONÓMICS (1969-1980)

Regió/Objectiu Nombre Participació
DESENVOLUPAMENT REGIONAL

BÉLGICA 41 4,4

Anvers
Hainaut

Lieja
Limburg
Luxémburg
Namur
Flandes Oriental
Flandes Occidental
blÑÁMÁRCÁ 

6 0,8
7 0,5
10 1,0
3 0,2

●  1 0,1
1 0,1
5 0,8
8 0,9
92 4,9

OstforStorebaeIt *
VestforSrorebaeIt

9 0,8
83 4,1

ALEMANYA 88 5,2

Baden-Württemberg
Baviera
Hessen
BaixaSaxónia
Rin del Nord-Westfália
Renánia Palatinat

Schlesmig-Holstein
ÉRÁÑbA  '

2 0,1
16 0,6
15 0,9
19 1,0
18 1,2

0,48
10 1,0

220 16,5

AIsácia

Aquitánia
Alvémia
Baixa Normandia

Borgonya
Bretanya
Centre

Xampanya-Ardenes

Córsega
FrancComtat

Llenguadoc-Rosselló
Llemosí
Lorena

Migdia-Pirineus
Nord-Pas de Calais

País del Loira
Picardia
Poitou-Charentes

Roine-AIps
iRU^ÑbA 

27 1,2
1,011

9 0,9
5 1.1
3 0,3
34 4,1
3 0,2
2 0,1
1 0,1
2 0.1
23 0,8
11 0.4
24 1.9
18 1,1
10 0.8
22 1,4
2 0.2
6 0.4
7 0,4

515 9.2
ITALIA 47,7706

Abruzzi
Basilicata
Calabria

Campánia
FrYul-Venécia Julia

5,585
1.118

33 1,5
127 9.6
26 1.1

Laci 110 9.4
Margues 23 1.9

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 161)

Regió/Objectiu Nombre Participacíó

Molise
Pulla

Sardenya
Sicilia
Toscana

T rentino-Alto Adige
Cimbria

15 1.0
91 4.9
65 4.1
67 4,9
19 0,6
23 1.6
4 0,5

REGNEUNIT 142 11,9
Escocia 32 2,3

Norfh
North-West
South-West
Yorkshire & Humberside
Gal.les
Irlanda del Nord

47 4,4
0,34

1.312

1.310
35 2,2
2 0,1

TOTO 1.084 99,8
ECONOMIA D’ENERGIA
IRLANDA

ITALIA 0¿1

£LZJQTAI
■TQTALQENERAL

1
1QQ.Q1.Q85

NOTES:- Els muntants són ais preus i ais tipus de
canvi corrents.
(*) Exclosa Copenhaguen

FONT: BEl.Rapport annuel 1980.

repartiment determinat de manera que la durada,
la composició i el tipus d’interés són preestablerts.
Ei 15 de juny de 1981 aqüestes condicions eren
les següeñts:

Peí que fa a la forma deis présteos, la BEI proposa
tres modalitats:

a) Présteos en un conjunt de monedes, segons un

QUADRE NÚM. 162

TIPUS D’INTERÉS I COMPOSICIÓ DELS PRÉSTECS EN UN CONJUNT DE MONEDES (15-6 -1981)
YenFranc

suís
Dólar
USA

FloriLliura
esterlina

Maro

alemany
Durada

(anys)
Tipus japonésholandés

20%35%15%15%15%12,90
13,10
12,80
13,05
12,80
13,10
12,80
13,15

8
20%35%15%15%15%8

20%35%15%15%15%10
20%35%15%15%15%10

20%35%15%15%15%12
20%35%15%15%15%12

20%35%15%15%15%15 20%35%15%15%15%15

FONT: BEI
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b) Présteos en un conjunt de monedes, la composi-
ció de les quals, la durada i el tipus son acordats
en cada cas segons les preferéncies del prestatari
i les disponibilitats de la Banca.

c) Présteos en una sola moneda no comunitária,
les condicions normáis deis quals eren, el 15 dd
juny de 1981, les següents, quant a durada i tipus
d’interés.

QUADRENÚM.163

TIPUS D’INTERES DELS PRÉSTEOS EN MONEDES NO COMUNITÁRIES (15-6-1981)

Yen japonésFrancsuísDólar USADurada (anys)

5 15,25

●  15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

15,25

8,45 9,25

8,45 9,256

9,258,357

9,258,258

9,259 8,15

9,2510 8,05

9,2511 7,95

12 9,257,85

13 9,257,75
14 9,257,75

9,3015 7,65

9,3016 7,75
18 7,95 9,30

20 9,308,15

FONT: BE!

Óbviament, i donat que la majoria de recursos de
la BEI son obtinguts encondicions de mercat, les fluc-
tuacions d’aquest suposen la fluctuado deis tipus  i les
condicions deis présteos que atorga en cada moment,
de manera que els avantatges de finangament prove
nen, básicament, de la major accessibilitat de la BEI
ais mercats de capitals amb la conseqüent millora
les condicions obtingudes. Els reemborsaments i els

pagaments d’interessos s'efectuen generalment
semestralitats constants i en la moneda o monedes
en les que s’ha rebut el préstec.

Peí que fa referéncia ais finangaments acordats,
cal fer esment també, abans d’entrar en detall, del pa-
per de la BEI com a mandatari de la Comunitat, a
l’hora d'instruir i administrar els crédits decidits per la

en

en

Comissió en el marc de l’Euratom i, principalment, en
el marc del Nou Instrument Comunitari (NIC) de prés
teos i garantios instituTt per finangar infrastructures i
equipaments energétics, contribuint a la reducció de
les disparitats regionals o a augmentar el grau d’inde-^
pendencia i de seguretat en els proveíments de la
CEE en el camp de Tenergia. Aquest Nou Instrument

Comunitari, acordat a fináis de 1978, comengá a fun
cionar a partir de 1979 basant-se en uns sostres de fi

nangament acordats peí Consell i distribuíts per la Co
missió.

<

En conjunt, les quantitats anuals deis recursos

prestats dins de la Comunitat segons llur origen han
estat els següents;
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QUADRENÚM.164

FINANgAMENTS ACORDAIS (1959^1980):
QUANTITATS ANUALS SEGONS L’ORIGEN DELS RECURSOS DINS DE LA COMUNtTAT

(milions d’UCEs)

Présteos sobre
recursos del NIC (Nou
Instrument Comunitari

Présteos sobre
recursos propis

alaCEE

Présteos sobre mandats
i garantías
alaCEE

TOTALAnys

1959 34,1 34,1

25,51960 25,5

86,51961 86,5

66,41962 66,4

56,21963 71,2
1964

1965

1966

1967

1968

1969

120,4

109,1

197,0

212,6

214,0

321,8

354,4

502,2

526,8

815,8

996,4

1.006,5

1.273,3

1.571,5

2.188,3

3.071,1

3.498,5

112,4

88,1

104,2

148,2

172,5

247,9

282,6

432,1

488,7

696,8

849,7

917,5

967,9

1.401,3

1.966,5

2.281,2

2.739,0

56,01970

1971 36,9

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

17,2

118,1

277,0

197,614,2

TOTAL 17.263,6 14.165,3 242,4 474,6

NOTA:- Les quantitats són ais preus i ais tipus de
canvi corrents.

BEl.Rapportannuel 1980.PONT:
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Si la distribució es fa segons la localítzacíó, els
objectius económics, els sectors beneficiats i rorigen
deis recursos, éls resultáis són els següents:

í

QUADRE NÚM. 165

FINANQAMENTS ACORDATS DINS DE LA COMUNiTAT,
REPARTITS PER LOCALÍTZACÍÓ, OBJECTIU ECONÓMIC I SECTORS BENEFICIATS (1973-1980)

(en milions d’UCEs)

Sobre recursos

propis Banca*

Sobre recursos

del NIC*

TOTAL
Localítzacíó, objectius i sectors

Milions d'UCEs Participació %

Total de finangaments 11.952,2 474,6 12.426,8 100,0

Repartició per localítzacíó projecte

Bélgica
Dinamarca

Alemanya

Franga

Irlanda

Italia

Luxemburg
PaTsos Baixos

Regne Unit
Forade l'ámbit comunitari

318,5

288,9

547,4

1.739,7

948,5

4.530,0

318,5

307,1

547,4

1.739,7

1.076,9

4.752,7

2,6

18,2 2,5

4.4

14,0

128,4

222,7

8,7

38,2

62,3 62,3 1.6

3.316,1

200,8

105,3 3.421,4

200,8

27,5

1.6

Reparació resumida segons els objectius económics

Desenvolupament regional

Modernització i conversió d’empreses

Interés comú europeu

del qual: objectius energétics

- a deduir per evitar la duplícació de projectes

8.264,4

182,8

4.884,4

4.056,9

-1.379,4

297,9 8.562,3

182,8

5.117,2

4.289,7

-1.435,5

68,9

1.5

232,8

232,8

-56,1

41,2

34,5

-11.6

Repartició resumida per sector

Energía, comunicacions i d’aKres infrastructures 474,6 9.757,2

4.772,2

2.972,4

1.849,7

162,9

2.669,6

9.282,6

4.514,7

2.858,0

1.759,5

150,4

2.669,6

78,5

Energía
Comunicacions

Infrastructures hidráuliques
Altres

Indústria, Agricultura, Servéis

257,5

114,4

38,4

23,9

90,2 14,9

12,5 1.3

21,5

NOTA: - Les quantitats són ais preus i ais tipus de
canvi corrents.

FONT:BEI,Rapportannuel 1980.
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Si observem més desagregadament els resultáis
referents ais objectius de política económica perse-

guits, tenim:

QUADRENÚM.166

FINANQAMENTS DINS DE LA COMUNITAT (1958-
REPARTIMENT SEGONS ELS OBJECTIUS DE POLÍTICA

(en milionsd’UCEs)

Sobre recursos

del NIC
Recursos propis de la Banca TOTAL

Objectius de pol ítica económica
Participació %'Quantitat Participació % Quantitat Quantitat

DESENVOLUPAMENT REGIONAL 10.366,9 297,9 10.664,8 100,0100,0

Bélgica
Dinamarca

Alemanya

Franga

Irlanda

Itália

Luxemburg
Paísos Baixos

Regne Unit

90,0 0,9 90,0 0,8

152,4

372,6

1.436,1

925,4

4.776,5

1,5 152,4

372,6

1.436,1

1.053,8

4.920,1

1,4

3,6 3,5

13,513,8

9,98,9 128,4

143,6 46,146,1

4.04,0

70,5 0,770,5 0,7

2.539,4 24,5 25,9 2.565,3 24,1

MODERNITZACIÓICONVERSIÓ

D’EMPRESES 274,7 100,0 274,7 100,0

INTERÉS COMÍ) EUROPEU 5.670,8 100,0 5.903,6 100,0232,8

ENERGIA 4.268,5 4.501,375,3 232,8 76,2

Desenvolupament deis recursos interns

delaComunitat 3.361,9 56,93.206,0 56,6 155,9

Hidroelectricitat i geotérmia

Nuclear

Hidrocarburs

Combustibles sólids

376,5

1.853,4

713,7

259,8

6,6 45,4 421,9

1.853,4

730,4

353,6

7,1

32,7 31,4

12,6 12,416,7

4,6 93,8 6,0

Energies alternatives

Economies d’energia

2,6 0,1 2,6

199,4 3,5 26,3 225,7 3,8

DIversificació de les importacions 863,1 15,2 50,6 913,7 15,5

Gas natural

Electricitat, carbó, etc.

P52,2

261,5

610,5

252,6

10,8 41,7 11.1

4.4 8.9 4.4

COMUNICACIONS 954,3 954,3 16,216,8

Transporte 847,1 14,414,9 847,1

Tren

Carreteres

Transports marítims

Transporta aeris

103,9

572,0

1.8 103.9

572,0

1.8

10,1 9,7

64,0 64,01.1 1.1

107,2 1.9 107,2 1.8

Telecomunicaqions 107,2 1.9 107,2 1.8

ALTRESINFRASTRUCTURES 0.4 21,2 0.421,2

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 30,7 0,5 30,7 0,5

COOPERACIÓ INDUSTRIAL 366,1 6.5 366,1 M
(Continua)
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(Continuacló quadre núm. 166)

Sobre recursos

del NIC
Recursos propis de la Banca TOTAL

Objectius de pol (tica económica
duantitat Participació % Quanfilat Quantitat Participació %

NOVES TECNOLOGIES-

INVESTIGACIÓ 30,0 0.5 30,0 0,5

- a deduir per evitar la duplicació de

projectes en cas de finangaments

justificáis simultániament per

referencia a diversos objectius -1.904,7 -1.960,8-56,1

TOTAL 474,614.407,7 14.882,3

NOTA: - Les quantitats son ais preus i ais tipus de
canvi eorrents.

FONT: BE!, Rapport annuel 1980.

Tanmateix, la distribució geográfica deis projectes
finangats peí BEI en el període 1958-1980 és la se-
güent:

QUADRE NÚM. 167

FINANQAMENTS DINS DE LA COMUNITAT
SEGONS LA LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE D’INVERSIÓ (1958-1980)

(en milions d’UCEs)

Sobre recursos propis de
de la Banca

Sobre recursos
del NIC

TOTAL

Loealització
Participació %Quantitat Quantitat Quantitat Participació %

Bélgica

Dinamarca

Alemanya

Franga
Irlanda

Italia

Luxemburg

PaisosBaixos

Regne Unit

Fora de l’ámbit comunitari
TOTAL

385,7

288,9

901,0

2.310,2

948,5

5.942,3

2,7 385,7

307,0

901,0

2.310,2

1.076,9

6.165,1

2,6

2,0 18,1 2,1

6,3 6,1

16,0 15,5

6,6 128,4

222,8

7,2

41,3 41,4
9.0 9,0

105,2

3.316,1

200,8

14.407,7

0,7 105,2

3.421,4

200,8

14.882,3

0,7

23,0 105,3 23,0
1.4 1.4

100,0 474,6 100,0

NOTA:
- Les quantitats són ais preus i ais tipus de
canvi eorrents.

FONT: BElRapport annuel 1980
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comunicacions, les infrastructures, la industria, l’agri-
cultura i e|s serváis.

Finalment, la distribució sectorial més desagrega

da pot veure’s expressada en el quadre següent, on
es recullen per a l’any 1980 els camps d’energia, les

QUADRE NÚM.168

FINANQAMENTS DINS DE LA COMUNITAT A PARTIR DELS RECURSOS DE LA BANCA
I DEL NIC PER SECTORS (1980)

(milions d’UCEs)

Quantitat Partícipació %Secfors Nombre

ENERGIA, COMUNICACIONS I D’ALTRES
INFRASTRUCTURES 80,2162 2.365,4

ENERGIA
Producció

Energía nuclear
Centráis térmiques
Centráis hidroeléctriques
Centráis de producció de calor
Hidrocarburs

Extracció de combustibles sólids

Transport
Líniesd’electricitat
Gasoductes i oleoductes

65 1.186,0
942,3
432,6

125,4
213,8

40,2
39 31,9
9 14,7
9 4,2
5 7,2
5 38,7 1,3
7 105,2 3,6

26,6 0,94

26 243,7 8,3

64,4 2,220
-  6 179,3 6,1

COMUNICACIONS

Transports
Tren
Carreteres

Transports marítims
Transports aeris
T elecomunicacions

57 610,0
243,6

20,7
45 8,3
2 47,2
27 95.9 3,3
14 46,9 1.6
2 53,6 1.8

366,412 12,4

INFRASTRUCTURES HIDRÁULIQUES 416,6
195,2
221,4

25 14,1

Ordenacions agrícolas
Aigua (captació, distribució i depuració)

8 6,6
17 7,5

INFRASTRUCTURES DIVERSES 11 131,2 4,5
PRÉSTECS GLOBALS (oart no afectadal 4 21,6 0.7

INDUSTRIA. AGRICULTURA I SERVEIS ms. 585.4 2L2.
INDUSTRIA 514 433,8 15,8
Indústria extractiva

Producció i primera transformació deis metalls
Materials de construcció

Indústria de fusta
Vidre i cerámica

Indústria química
Obra en metall i mecánica

Automóbiis, material de transport
Construcció eléctrica, electrónica
Productos alimentaris ,
Textil i cuirs

Pasta de paper, paper, arts gráfiques
Transformació del cautxú i matéries plástiques
Altres indústries

Construcció civil

Instal.lacions i construccions industriáis

4 0,7
8 30,4 1.1

16,637 0,6

14,7 0.556

22,1 0,87

18,4 0,731

2.4137 67,6
23,7 0.923

30 31.4 1.2
68 59,2 2,2
23 15,0 0,6
39 16,9 0,6
32 22,6 0,8
14 2.6 0,1
1 0,1
4 91,8 3,3I.

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 168)

Sectors Nombre Quanlitat Particípació

0,6AGRICULTURA, BOSCOS, PESCA 40 16,7

1,0SERVEIS
Turisme
Altres servéis

3

0,92
1 0,1

PRÉSTECS GLOBALS íoart no afectada)
TOTAL

19 133,9 4,9
738 2.950,8 100,0

NOTA: - Les quantitats són ais preus i ais tipus de
canvi corrents.

PONT: BElRapport annue! 1980.

3. La política industrial

El concepte de política industrial és un concepte
ampli i no massa ben delimitat. En el context de les

pol ¡tiques económiques especifiques (fiscal, mone
taria, comercial, de rendes, etc.), la política industrial
serveix per definir tot un seguit de mesures de carác
ter heterogeni i sovint assimilables a altres classifica-

cions o denominacions. En aquest sentit, podem par
lar d una política industrial que inclou mesures de po
lítica crediticia, fiscal, tecnológica, de transporte, de
medi ambient, d’ordenació territorial, i que difícilment

entre si, car tenen especificitat pro
pia i I únic element comú vindria donat peí fet que
ponen a uns mateixos objectius que hom pot qualifi-
car com de política industrial.

Aqueste objectius de la política industrial poden
ésser, óbviament, també molt heterogenis: des del
desénvolupament tecnológic al foment de la concen-

tració empresarial, o des de l’increment de la capaci-
tat exportadora i la substitució d’importacions al con
trol del medi ambient. En qualsevol cas, el fil conduc
tor ve donat per la idea que el creixement i el benestar
económic deriven d’una manera determinant d’un de

sen volupament industrial intens, ordenat i competitiu.
Els instrumente per assolir aquest desenvolupa-

ment dependran de la situacíó de cada país, de l’efi-
cácia en llur aplicació, de la resposta deis agente eco-
nómics, etc., peró cal emmarcar-los en la concepció
que es tingui sobre la necessitat de la intervenció es
tatal en l'economia, i en concret, en la conveniéncia
de distorsionar o no els mecanismes de mercat. Així
la política industrial, en paísos com el nostre, de torta
tradició intervencionista, tendeix a la utilització més
intensiva d’aquelis intruments que permeten al sector
públic incidir sobre el funcionament del mercat, en
el sentit d’eliminar o disminuir les (XJnseqüéncies éco-
nómiques i socials, derivades de la seva implantació
generalitzada com a sistema d’assignació de
sos.

res-

recur-

En els paísos de la CEE, i malgrat totes les dife-
réncies entre si, el grau d’intervenció económica de
l’Estat és torga més elevat si ho considerem des del
punt de vista del pes del sector públic en l’activitat
económica. Ara bé, aquesta intervenció del sector pú
blic és una actuació més directa sobre el procés eco
nómic, que continua regulant-se, básicament, peis
mecanismes de mercat, ais quals s’adapta, en gran
mesura, el mateix sector públic. Si a aixó hi afegim els
diferente nivells de prestacions de carácter social, po
dem afirmar que, en línies generáis, la tradició inter
vencionista és, a Europa, menys pronunciada que
aquí.

L’existéncia d’aquesta tradició menys intervencio
nista i el triomf de les opcions liberáis ais paísos euro
peos podría explicar la no consideració en el Tractat
de Roma, d’una política industrial própiament dita,
com la que es defineix, en canvi, per a l’agricultura.
Donat el dinamisme del sector industrial no es cregué
necessária una protecció elevada (aranzelária o ex-
traaranzelária) ni tampoc l’endegament de mecanis
mes d’ajut i de distorsió peí que fa ais mércate deis
productes industriáis (amb totes les excepcions que
calgui considerar, com la del ferro i l’acer, en el marc

de la CECA). La millor manera de desenvolupar la in-
dústria era deixant-la en mans del propi dinamisme de
les empreses.

Aquesta posició, en línies generáis, hom la consi
deró válida durant el període d’intens creixement
anterior a la gran cris! deis setanta. De tota manera, i
com es veurá més endavant, ja abans comengaren a
sortir veus propugnant una política per al sector in
dustrial. Els argumente foren diversos, peró básica
ment es poden esmentar els següents: primer, la
insuficient poténcia industrial de la CEE davant la

competéncia deis paísos més avangats com EUA i
Japó; segon, la necessitat d’adoptar línies de com-
portament més d’acord amb la consideració d’un gran
mercat i no en funció, únicament, deis estrets mércate

estatals; tercer, la pérdua de competitivitat, derivada
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■ empreses, no solament peí que fa ais preus deis pro-
ductes energétics, sino peis efectos difusors sobre
tots els altres i per la distorsió que la major inflació, ja

prévia a la cris!, provocava en els nivells de retribució
relativa deis diferents grups socials o deis diferents

factors productius. I aixó ha tingut un reflex evident en
els preus relatius deis béns de demanda final (per tant

necessáriament de consum final) a causa deis

desplagaments de l’oferta. Aqüestes modificacions
provoquen, d’entrada, variacions en l’estructura de la
demanda més o menys intenses en fundó de l’obertu-

exterior de cada economia i el nivell corresponent

de protecció.
En economies obertes i poc protegidos (en el sec

tor industrial) aixó implica la necessitat immediata
d’adaptar-se a les noves condicions internacionals. I
les linies de sortida poden ésser, básicannent, dues.
La primera és la d’augmentar la protecció (com per
exemple s’ha fet amb els productes téxtiis, via Acord
Multifibres). La segona és la d’accepter el nou marc
d’especialització productiva internacional, intentant
reconvertir els diferents sectors industriáis que han

entrat en crisi per a substituir-los, o bé, per tornar-los a

fer competitius, sobre la base de l’aplicació de novas
tecnologies, noves combinacions de factors produc
tius que alterin en sentit positiu el pes deis costos pro
ductius.

Els dos camins formen part de les mesures adop

tados per la Comunitat, dins del marc global de la pol iti-
ca industrial.

no

ra

de modificacions en l’estructura de costos i per l’ac-

cés a tecnologies intermedies per part de países en
vies de desenvolupament, sitúa determinats sectors
en una situació de crisi i excés de capacitat; quart,
també hi contribuí la preocupació creixent sobre els
efectos de la industrialització sobre el medi ambient i

Texhauriment de les primores matéries. En definitiva,
estractava de fer una indústria més potent, més com

petitiva, més oberta a l’exterior i que contribu ís a mino
rar la qualitat de la vida.

Els arguments esmentats encara són válids. Pero,
a més, s’hi han d’afegir les conseqüéncies de la greu
crisi económica que pateix el món occidental des de
fináis de l’any 1973.

Aixi'una situació com Tactual,que pot caracterit-
zar-se com a crisi d’oferta, en el sentit que prové de
transformacions substanciáis en les combinacions

óptimes deis inputs, provocados peis canvis en llurs
preus relatius i en llur disponibilitat, i en el marc d’uns
mecanismos de determinació deis preus molt

llunyans ja deis del mercat purament competitiu, ha
de teñir, óbviament,importante efectos sobre el pro-
cés d’industrialització. I en el cas d’Europa aixó és es-

pecialment cert per diversos motius.
D’entrada, els paísos europeos occidentals te

ñen una important dependéncia energética i de pri
mores matéries de Texterior. A més, llurs costos sala
ríais són relativament molt elevats. També és cert que

les productivitats són més altes i les tecnologies molt
més avangades que les de la majoria de paísos, en
cara que no en relació ais Estats Units i al Japó. Tot aixó

i  la mateixa estructura productiva existent a la CEE
ha cOnfigurat una situació cpncreta dins de la divisió
internacional del treball en el sentit d’una determinada

especialització productiva que podem qualificar
d’avangada, pero que s’ha d’enfrontar amb la compe
tencia d’altres economies, ja perqué gaudeixen també
d’altres tecnologies i productivitats, ja perqué llurs
costos fan que determinados produccions siguin tre-
mendament competitives, malgrat la utilització de tec
nologies menys avangades i de productivitat més bai-

3.1. Els intents deformulació d’una política
industrial comunitária

a. Antecedents i bases jurídiques

Com ja s’ha dit, els Tractats constitutius de les
Comunitats no preveuen explícitament accione co
munes en matéria de política industrial. En 30*^®®
sentit, la base jurídica cal buscar-la en la necessitat
d’apropar les legislacions deis diferents Estats nierri-
bres i, óbviament, de les necessitats derivadas de

propia realitat, que obliguen a una adaptació deis pro
pia Tractats. De la mateixa manera, tambe sha es-
mentat el fet de la manca d’especificitat propia cíe la

política industrial, com a conjunt de mesures oe ̂
rácter homogeni. En aquest sentit, pot enquadra
dins de diverses disposicions deis Tractats que articu
len la coordinació de les polítiques económiques

Tendegament d’una de comunitaria, la política reg
nal, la regulació de les normes de OTncurrencia,
dret de societats o el control i la coordinaeió deis aj

estatals. ah’un
Aquets marc dóna justificació a Taportació d

memorándum inicial, el 1967, sobre la política indus
trial de carácter intern, i finalment d’un fnernoránaum
delaComissióalConselU’any 1970, sobre LaPo i

xa.

En aquest sentit, les comparacions a Thora d’in-
tentar avaluar la competitivitat internacional de la in
dústria de qualsevol país han de teñir en compte di
versos elements. I és probablement enganyós cen-
trar-se en Tanálisi de les productivitats. de la intensitat
de capital,deis costos salaríais, de la dependéncia
energética o del grau de penetració, separadament.
L’análisi s’ha de fer sobre la competitivitat que repre-
sentin els preus deis productes i els efectes que sobre
aqueste tindran modificacions futures en Testructura
deis costos en la mesura en qué aixó pot fer variar els

preus relatius. I aquest és el marc on s’intentará
situar la política industrial a partir de la crisi de
1973.

Efectivament, la crisi de 1973 provocá una modifi-
cació substancial en Testructura deis costos de les
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3) La promoció de la utilizació industrial de les in-

novacions, mitjanpant la col.laboració tecnológica -
i la rapidesa en la difusió deis coneixements. .

ca Industrial de la Comunitat”, també conegut com
“Memorándum Colonna”.

b. El Memorándum de 1970 i l’intent de
creació del Comité de Política Industrial

El Memorándum “Colonna” parteix del convenci-
ment que la CEE necessita, per a la seva consolidado
definitiva, una política de desenvolupament industrial
que permeti la continuTtat del creixement económic i

la independéncia tecnológica respecte d’altres árees
industrialitzades. En aquest sentit, expressa la neces-
sitat d’un creixement quantitatiu del producte indus
trial, pero també de la configuració d’una estructura
industrial equilibrada en el marc del progrés tecnoló-
gic constant.

Així, després d’una primera part, on es planteja la
situado en aqueil morhent de la industria comunitária,
sectorial i per dimensió de les empreses, proposa
política industrial que s’articularia de la següent
ñera:

una
ma-

c) La promoció de les industries de tecnología avanga-
da, a partir de:

1) La cooperació tecnológica internacional.

2) La racionalització de la polític tecnológica i l’en-
degament de projectes comunitaris de desenvolu
pament industrial.

3) La fixació d’aquells sectors on convé promocio-
nar la cooperació a nivell tecnológic avangat.

En definitiva, el Memorándum partía de la consi-
deració de la política industrial comunitária en la pers
pectiva d’un plantejament de carácter general, en la
Via d’assolir una base industrial única, una mena de

“teixit industrial europeu”, que pogués enfrontar-se
tant amb la competéncia nord-americana i japonesa i
llur desafiament tecnológic, com a les noves compe-
téncies deis países en vies de desenvolupament en
aquells sectors que a Europa comengaven llur declivi.
En aquest sentit, s’abandoná la idea que el funciona-
ment del mercat era suficient per garantir aquest pro-
cés i per tant es necessitava d’accions publiques  i de
política económica, i d’altra banda, s’acceptá plena-
ment que la política industrial ha d’anar més enllá de
la simple consideració d’accions purament sectorials.

Arran del Memorándum, el Consell demaná una

série d’informes relatius a qüestions relacionades

amb la política industrial. Un deis més importants pro-
posá la creació d’un Comité de Política Industrial que
tindria com a principáis objectius, els següents:

1) La coordinació de les accions sectorials, tot
analitzant els resultats deis estudís al respecte' i
examinant els problemes de les estructures indus
triáis i de carácter comú.

a) La mlllorade l’entorn en el qual es mouen les empre
ses a la Comunitat, per la via de:

1) L endegament d’un auténtic mercat comunitari
a nivell industrial, eliminant els entrebancs técnics
ais interranvis i tota discriminacló en matérla d’ad-

judicació deis mercats públics. Tot plegat en la
perspectiva de millorar l’eficiéncia global de les di-
ferents produccions comunitáries.

2) La promoció de la cooperació i la concentració
de les empreses a la Comunitat, unificant el marc

juridic, fiscal i financer en el qual es mouen, i po-
tenciant les fusions entre empreses de diferente
Estats membres, i la creació “d’empreses
nes’ encarregades de servéis públics d’interés

europeu o del desenvolupament tecnológic i el
proveíment de primeree matéries (hidrocarburs i
daltres). També promocionant la concentració
d’empreses en la perspectiva d’assolir “dimen-
sions comunitáries”.

comu-

2) L’obertura efectiva de la contractació i l’accés
ais mercats públics.

3) El foment del des. nvolupament i la cooperació
tecnológica intra i extracomunitária.

4) L’examen deis principáis procéseos de rees-

tructuració, tot considerant el paper de les petites i
mitjanes empreses, així com l’estudi de les orlen-

tacions generáis de la política industrial, propor-
cionant aquesta informació a la BEI i ais altres Ins

truments comunitaris de finangament.

5) L’examen de les conseqüéncies territorials de
la política industrial, així com les derivades de les
mesures de protécció de l’entorn.

b) L’orientació de l’adaptacló de la Indústria comunitá
ria, sobre:

1) Diverses accions sectorials i mesures socials i

regionals, per a sectors, grups socials i regions
colpejats per la crisi.

2) El millorament de la gestió de les empreses, a
nivell d’organització, métodesde producció, diréc-
ció, etc., així com afavorir els programes de forma-
ció professional adaptant la má d’obra a les condi
ciona de cada moment.
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.f) Potencíacíó de la BEI (Banca Europea d'lnver-
sions).

g) Minorar la informació i la transparencia del mer-

6) L’análisi deis mares jurídic, fiscal, financer  i de
gestió de les empreses.

Aquest Comité havia d’actuar sota la responsabili-
tat conjunta del Consell i la Comissió. Franga sostin-
gué que la dependencia hauria d’ésser tan sois del
Consell, provocant que les discrepáncies sorgides
evitessin que, finalment, el Consell aprovés la propos-

Aquest fracás constitueix el punt de partida d’un
canvi cap a plantejaments més estrictament secto-
rials i motivats per l’aparició de la crisi i els canvis en la
competencia i l’especialització internacionals.

ta.

cat.

h) Coordinado de les polítiques, sectorials, d’a-
cord amb els Estats i els mateixos sectors afec-
tats.

i) Propostes d’accions sectorials selectivos.

Arran del Memorándum, la Comissió presenta un

primer programa d’acció, que fou aprovat pe onse
el mes de desembre i que, en concret, propugna.

a) L’eliminació deis entrebanes técnics ais inter-
canvis.

c. Els intents posteriors: La Conferéncia
de Venécia i el Memorándum de 1973

b) La liberalització progressiva deis mercats de tre-
ball públics i semipúblics a la Comunitat.

El plantejament “globalista” del Memorándum
Colonna fou desenvolupat per la Conferéncia de Ve
nécia sobre Indústria i Societat, celebrada el 1972 i

també, de manera parcial en la Declarado de París
arran de la reunió de Caps d’Estat o de Govern comu-
nitaris, el mateix any. El mes d’octubre, el Consell pre
sentó una comunicació acceptant les línies generáis
del Memorándum, encara que amb certs matisos en
contra de la concertació de determinados polítiques

estatals (per exemple, en matéria de mercats pú
blics).

El mes de maig de 1973, la Comissió presentó al
Consell un nou Memorándum sobre “El programa de

política industrial i tecnológica” (conegut com a Me

morándum Spinelli). Aquest document presenta unes
línies més “liberáis” peí que fa a la política industrial
que les contingudes al Memorándum Colonna. De

manera que delimitó molt més les funcione de ia Co
missió i eliminó iniciatives destinadas a la concertació

de les polítiques nacionals, així com referéncies aor-
ganismes intermedia amb acció supranacional efecti-
(com l’esmentat Comité de Política Industrial). En

concret, les funcione de la Comissió serien les se-

va

c) La promoció d’empreses competitivos a nivell
europeu.

d) La promoció de sectors de tecnologia de punta
i de sectors industriáis en crisi.

e) La creació d'una oficina que donés criteris i m-
formació per definir polítiques de fusio i absorcio

partir de l'eliminació deis entreba-d’empreses, á
nacs fiscals i jurídica.

d. L’aparició de la crisi económica i
la prioritat deis plantejaments sectorials

L’aparició de la crisi modificó substancialment lor-
dre de prioritáts peí que fa a la problemática de se
industrial europeu. Immediátament comengaren a
sorgir, amb viruléncia, greus problemes sec
que obligaren a adoptar mesures de carácter urgeni.
Aixó provoca un seguit de programes d’ajut i rees
turació per part deis diferents Estats membres d

mitáren l'acció deis organismes comunitaris en ̂  ̂
bit de la política industrial. En general, la Comissio n
intervingut per evitar discriminacions o distorsión

,1a competéncia i no ha presentat, atrib excepcio^ ,
programes sectorials. Més aviat, s’ha limitat a
car procesaos d'ahálisi i proposicions per a
espeeífics a mesura que anaven sorgint ®*®
mes, o aquests adoptaven un carácter supranacio
Óbviament, també ha actuat en aquells mares ja pre
vistos pelsTraGtats(Siderúrgia).

Aquest plantejament “liberal” per part de la
missió deis problemes sectorials i l’abaridonam
temporal de la pretensió d’endegar una P° '
tica industrial comunitária, a nivéll global, contextúa -

za la política estructural adoptada en diferents sectors

güents:

a) Eliminació deis entrebanes técnics al comerg

de productes alimentaris i industriáis (en un termi-
ni de cinc anys).

b) Obertura progressiva i efectiva deis mercats
públics.

c) Prevenció de les discriminacions davant em
preses d'altres países comunitaris.

d) Promoció d’empreses multinacionals en un
marc competitiu.

e) Harmonització de la legislació sobre Soeietats.
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industriáis europeus per partdelamateixaComunitat, i
finalment obligaria, si s’aprofundís realmént en els
processos de reestructuració portats a terme peis
países comunitaris, a analitzar concretament les polí-
tiques de cada un deis países membres per ais dife-
rents secters. Aquesta exigéncia escapa a les finali-
tats d’aquest treball. Ara bé, en la mesura que pugui
ésser interessant per l’análisi secterial que s’efectua
a nivell de Catalunya, s’intreduiran els elements més
significatius. Així, cal censiderar les acciens secte-
riáls especifiques adeptades per la CEE a partir de
1972, tenint en cempte que fermen tan seis una petita
part de les acciens empreses peis Estats membres,
peró que en qualsevel cas, serien les d’aplicació  a la
nestra indústria, derivat del fet de la integració a les
Cemunitats, independentment deis programes de
reestructuració que emprengui l’Estat espanyel i les
pessibilitats d’execució que, estatutáriament li cerres-
penen a la Generalltat. Cal dir que emfasitzarem més
aquells sectcrs que són significatius a Catalunya.

1971: Aprevació d’un Decument de la Cemissió
relatiu a la pelítica industrial en el sector téxtll, les lí-
nies básiques del qual són les següents:

- Els Estats membres han de coordinar llurs es-
forgos per crear les condicions necessáries per
permetre una reestructuració a nivell comunitari.

- Cal crear possibilitats apropiadas de finanga-
ment.

-Obrir, progressivament, el mercal comú, tan
sois en la mesura que ho permeti l’endegament
deis plans de reestructuració.

- Coordinar els ajuts nacionals.

- Intervenció del Fons Social per alleugerir les ac-
cions de la reconversió en l’aspecte laboral, tot
afavorint el reciclatge de la má d’obra desplagada.

- Fomentar accions a favor de certas regions més
afectades en el marc de la política regional.

- Coordinar la investigació tecnológica mitjangant
un programa comú.

3.2. Les accions sectorials de la CEE

Construcció; Les mesures adoptadas han anal
en la via d’obrir al máxim el mercal comunitari, elimi-
nant entrebancs técnics i jurídica. Óbviament, aixó no
ha servil per combatre amb eficácia la crisi del sector
De tota manera, la Comissió l’ha previst com a sector
susceptible d un programa d'urgéncia en cas d’agreu-
jament de la situació, donat el seu pes en el conjunt de
economía i la capacitat d’absorció de má d’obra no
qualificada que suposa.

Industries de ralimentació: Les accions s han li-
mitat a enquestes a les empreses, programes co-
muns d investigació i certes proposicions relativas a
I harrnpnitzacio de normes reguladores de la compo-
sicio, I etiquetatge i la presentació deis aliments.
/

Té)rtil: El pes del sector textil i de la confecció, jun-
tament amb la greu crisi a la que s’enfronta des de ja
fa molt de temps, encara que amb diverses alternati-
ves, ha provocat que s’hagi convertit en el centre de
tes preocupacions i d’accions sectorials comunitáries.
De fet I element primordial a l’hora de donar suport
ais esforgos de reestructuració i manteniment de la
competitivital del sector, ve donat per la seva capaci
tat de generació de llocs de treball, malgrat la utilitza-
ció, cada vegada més freqüent, de técniques molt in
tensivos de capital. En qualsevol cas, cal, dones, pre-
veure els efectos d’aquest procés de substitució, així
com tes condicions necessáries per assegurar la
competitivitat internacional, mantenint, al mateix
temps, un alt volum d’ocupació.

En aquest context, la CEE ha endegat des de
1971 un seguit d’iniciatives que, per la seva importán-
cia i complexitat, s'analitzen cronológicament:

1972: Es procedeix a adoptar una série de mesu
res en la perspectiva del Document del 71, i que es
concreten en:

- Adaptació de la política comercial a tes interven-
cions comunitáries en materia d’ocupació.

- Promoció de la investigació cooperativa.

- Enquadrament, harmonització i racionalització
de tes politiquea d’ajuts estatals.

- Creació d’un centre de seguiment de la conjun
tura.

- Extensió de la política social al sector téxtil.

1973: Les accions empreses foren tes següents:

- Estudi per a l’extensió de la política social al sector
confecció.

- Memorándum al Consell per a l’endegament d’una
política comercial comuna davant l’increment de la
competencia internacional.

- Supressió d’entrebancs a la Iliure circulació.

- Consideració del textil com a sector regressiu ais
efectos de tes accions del FEDER. No cal insistir en la
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aquest sentit, la previsió en el nou AMF de la possibili-
tat per part de la Comunitat d’establir condicions en
els Acords bilaterals corresponents que es desviessin
de les clausules normáis de l’Acord general.

Partint d’aquesta base, el Consell aprová un con-

junt de principis que haurien d’informar les negocia-
cions deis Acords bilaterals, que tindrien vigéncia fins

l’any 1982, i que en concret són els següents:

a) En el cas de vuit productes altament sensibles,
la taxa de penetrado s’estabilitza al nivell de 1976.
Aquests productes són els filats de cotó, els teixits
de cotó i els sintétics, xandals, pantalons, bruses,
samarretes i camisas,

b) En el cas deis altres productes sensibles, el
creixement anual deis sostres será molt més mo-

derat i sempre per sota del 6% fixat per I AMF.

c) En el cas deis productes no sensibles, la Cornu-
nitat té la facultat d’aplicar salvaguardes automáti-

ques en cas de necessitat.

importancia que aquest punt pot teñir per a Catalun¬
ya.

1974: El principal element a teñir en compte en
aquest any fou la signatura deis Acords Multifibres
(AMF) (encara que també s’endegaren certs progra
mes comuns d’investigació i d’harmonització estadís
tica).

Com és prou sabut i ja ha estat comentat en l’apar-
tat referent a la política comercial comunitária, l’AMF
entra en vigor el primer de gener de 1974, amb una
durada prevista de quatre anys. Els objectius de
l’acord són els de fomentar l’expansió del comerg, dis-
minuint els obstados i liberalitzant el mercat interna

cional, tot afavorint els paísos en vies de desenvolu-
pament. De tota manera, l’AMF també estableix la ne
cessitat d’assegurar el desenvolupament téxtil i tam
bé d’evitar els efectos perniciosos de la desorganitza-
ció i la producció en els diferents mercats afectats. En
aquest context, la CEE, dins del marc de l'artide  4 de
l’AMF, encetá ja el novembre de 1974, negociacions
encaminadas a concloure acords bilaterals d’autoli-

mitació del comerg.
Aquests acords están basats en l’autolimitadó de

les exportacions deis paísos signataris, de manera
que s’accepta el compromís de respectar uns sostres
per a determinats productes téxtiis més sensibles,
dins d’un marc de flexibilitat i doble control. Hom pre-
veu, també, unes taxes d’increment anual. Tots els
acords venden el 31 de desembre de 1977, conjunta-
ment amb l’Acord Multifibres.

1978: L’any es caracteritza per la signatura del
nou AMF, d’acord amb les pretensions comunitáries.

L’Acord és vigent fins al 31 de desembre de 1981.
L'adaptació de l’Acord ais diferents Estats i ais inte-
ressos comunitaris corre a cárrec del Comité de 9°°’'"
dinació de les Indústries Téxtiis de la CEE (Comitextil)
i de l’Assoclació Europea de les Industries de la
fecció. El Comité está presidit per un representant de
laComissió.

D’altra banda, el 24 de juliol, la Comissio rendeix

una comunicació al Consell sobre les “Orientacions

generáis per a una política sectorial téxtil/confeccio
que básicament en concreta les següents;

a) La supervivéncia del sector s’ha de basar en el
dinamisme de les própies empreses i en una com-
peténcia eficag, tot potenciant la tecnología, es-
pecialització i la creativitat.

b) L’increment de la competitivitat, malgrat que
asseguri l’ocupació a Harg termini, suposa a cun
termini la pérdua de llocs de treball. En conse

qüéncia, cal preveure la necessitat ^ajuts per
pal.liar aquests efectes i requalificar la ma d obra,

c) Articular la política comercial en
l’Acord Multifibres, per tal d’assegurar la plena in-

tegració en els intercanvis mundials.

d) Coordinar els ajuts estatals, tot evitant incre-
ments Indesitjables de capacitat productiva,

e) Potenciació de la investigació i de la transpa-
réncia del mercat.

, I

el marc de

1975: Al marge de les negociacions peis diferents
Acords bilaterals esmentats, el Consell reglamentá

l’obertura, el repartiment i la gestió deis contingenta
comunitaris per a certs productes provinents deis
paísos en vies de desenvolupament, en la perspecti
va de controlar les importacions.

1976: L’any es caracteritzá peí comengament de
les negociacions encaminados a renovar l’AMF. Si-
multániament, prosseguiren les recomanacions i
comunicacions de carácter harmonitzador en deter

minats subsectors, peí que fa a les mesures de finan-
gamenti la Comissió proposá un programa col.lectiu
de recerca i desenvolupament tecnológic.

1977: A part de les recomanacions d’eliminació
d’ajuts que puguin incrementar les capacitats produc
tivas existente, l’any ve dominat per les Intenses ne-
gociacions per renovar l’Acord Multifibres. La posició
de la CEE partia de la base que els objectius de l’AMF
tan sois s’havien cobert en l’aspecte favorable al de
senvolupament del comerg en beneficlprlncipalment,
deis paísos en vies de desenvolupament. En canvi,
els paísos importadora no havien evitat greus perjudi-
cis en liurs própies indústries, arran de la
desorganització deis mercats. La CEE propugna, en
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f) Aprofitar al máxim les possibllitats del Fons So
cial i del FEDER.

Cal dir que d’aquestes orientacions, la més reixi-
da, amb avantatge, és la relativa a rarticulació de la
política comercial.

1979: A principis d’any, s’ha d’esmentar una pro-
posició de la Comissió en la via de fomentar la partici-
pació de la CEE en els processos de reestructuració, i
en particular de les fibres sintétiques, arran de l’incre-

ment de la competéncia nord-americana. En aquest
aspecte, s’aprová a fináis d’any un conjunt d’interven-
cions comunitáries per a la reestructuració i la recon-

versió de I esmentat subsector, en la perspectiva de
reduircapacitats productives.

D altra banda, la Comissió encetá una série de

consultes regulars amb els representaos patronals i
sindicáis del sector.

la crisi, les accions comunitáries han estat molt redüí-

des i, a part d’aplicació de programes anticontami-
nants (com per exemple, al subsector de transforma-
ció de matéries plástiques) tan sois s’ha analitzat la
possibilitat de coordinar les inversions, i fomentar l’in^

tercanvi i la cooperació en el camp de la investigado i
la difusió de la tecnología. El comité d’Especialitats
Farmacéutiques també está treballant en la perspec
tiva d’harmonització.

Siderúrgia: Dins del marc CECA, s’han establert

un seguit de programes d’actuació, amb durades de
cinc anys, acompanyats de mesures destinadas a mi
norar la informació, la previsió i el control sobre el sec
tor, així com un cert control d’exportacions i importa-
cions, i la fixació de preus mínims d’orientació, primer,
i reglaméntate, després.

També hi hagué certes mesures encaminadesa
la liberalització del mercat intracomunitari de la ferra-

lla que de moment no han sedimentat significativa-
ment.1980: La Comissió ha tramés al Consell r :

municació, sobre el balang deis dos anys de funciona-
ment del nou AMF que expressa la necessitat de

Acords quan aqueste vencin l’any
1982, per tal de donar temps a portar a terme les
tructuracions i reconversions previstes.

També ha concretat l’ajut destinat ais programes
de reduce,o de capacitat del subsector de fibres sin-
etiques (14 milions d’UCEs). Finalment, cal esmentar

a la indicació de l’ori-

xpnt importáis, per evitar el frau crei-
xent que

rees-

, en aquest sentit, s’está detectant

una co-

En qualsevol cas, l’evolució de la crisi económica

i, en particular,en el sector, ha anat modificant els pa-

rámetres básics deis esmentats programes. Ja el
1977 s’aplicaren les primeres mesures anticrisi pre
vistes en el pía de política siderúrgica presentat l’any
anterior i que comprenien des de l’aplicació de preus
d’orientació i obligatoria per a alguns productes, a
l’estaDliment de mesures protectores i antidumpicQ- o
també certs plans de iimitació de la producció d’adhe-
sió voluntária. Tanmateix s’inclouen elements de ra-

cionalització deis ajuts financers CECA i s’afegeix un

pressupost addicional per a programes de reestructu
ració i de nova inversió.

De tota manera, la crisi ha colpejat amb més forga
el sector a partir de la segona meitat de l’any 1980-
Efectivament, després de dos anys de recuperació de
la producció, el sector siderúrgic sofreix una novada-
vallada com a conseqüéncia de la debilitat en els mer
cáis de productes demandants d’acer (com l’auto-
móbil o la construcció), i que porta a la indústria side
rúrgica a taxes d’utilització ais voltants del 50%.

Aquesta situació és caracteritza per la Comunitat com

de "crisi manifesta”, davant la qual la Comissió tramet
al Consell un informe per regular la implantació
d un sistema de contingentació de les produccions
per a la siderúrgia comunitária. Aixó es porta a terme
el 30 d’octubre i es fixen quotes trimestrals pera l’acer
brut i per a quatre grups de lamináis, calculadas sobre

les produccions de referéncia de cada empresa. Cal
du® l’aplicació del sistema es fa amb una certa fle-

xibilitat, peró sota el control efectiu i la inspecció de
la Comissió. Aquest sistema de contingentació ha
anat acompanyat de modificacions deis preus de
base.

vestoáctó tln 1^ ® programa d

meLríml consultiu. De tota manera, la

’in-

auaEr ifnportacions
augmentat significativament

queh

juntament amb

an
en els darrers temps,

exDnrtar>ir.r. estancament de la producció i les

cbns de ríoT''- "®g°®la-
tadors i omK P®'®os *®rcers expor-

per eEoET" nord-americanes
portacions^nmr restrictives a les im-
portacions procedents de la Comunitat.

ores'ínít w I-a ^omisió ha

Sr fmh proposicions relativas al
nóm?c i ¡ del Comité Eco-

®l Consell, donada la
compl®xitat del tema i la divergéncia d’interessos
sents, no ha aprovat mesures concretes,

s esta treballant, sobretot en el camp del paper-prem-
sa, el qual, a partir de 1984, estará sotmés aun réqim
de lliure intercanvi.

pre
encara que

Óbviament, l’establiment d’aquestes mesures ha
anat acompanyat de fortes discrepáncies en el si de la
Comunitat, sobretot derivados de la insisténcia fran-

Química: En aquest sector, en linios generáis, un
deis més dinámics i que més ha superat els efectos de
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productives i consegüentment de costos. Tot aixó fa
que l’articulació d’un programa a nivell comunitari es
faci particularment difícil.

En qualsevol cas, s’han adoptat un conjunt de me
sures d’harmonització en la construcció deis vehicles,

sobretot peí que fa a les qüestions relacionades amb
la seguretat, la contaminació, el soroll, i també en de
termínate aspectes técnics. Cal dir que aqüestes nor
mes són análogues, la majoria, a les establertes peis
fabricante espanyols.

Aeronáutica: En el camp de l’aeronáutlca, la

preocupació comunitária ha estat prácticament cons-
tant des de 1972, en la perspectiva d’endegar politi

quee comunes de crédit, assegurances, garantios de
tipus de canvi, investigació, cooperació per a la nor-
malització d’aparells (básicament, avions derivats de
l’Airbus), col.laborado amb la indústria americana.
Per a tais finalltats es crea, el 1974, un mecanismo

permanent de consulta a nivell governamental.

Construcció naval: La principal mesura presa
nivell comunitari ha estat la de coordinar els sistemes

d’ajut estatals al sector, un deis més afectats per la
crisi. A nivell social, s’ha estés al sector el marc d ac-
ció del Fons Social, així com cortes accions hors

quota” del PEDER per a aquellas regions més afecta-
des. En qualsevol cas, la Comissió ha presentat pro
grames per a la reducció de capacitats productives i
ha estudiat la possibilitat d’apllcar una acció de de-
molició i construcció” de naus, en la perspectiva de
mantenir la viabilitat del sector.

a

cesa en llur aplicació i la resistencia alemanya que era
justificada en base al seu propi programa de reéstruc-
turació, els resuitats del qual podien ara ésser modlfi-
cats negativament per l’establiment del sistema de
quotes. Malgrat tot, i després d’un período de cons-
tants discussions, s’ha arribat a un cert acord tempo

ral que probablement s’hagi de revisar davant qualse
vol modificació més o menys substancial de la conjun
tura.

Metalls no férrics: En el sector metal.lúrgic no
férric, básicamerit, les mesures aportados per la Co

missió es refereixen a contingentació de determina
dos exportacions (coure, plom, alumini) i també al
control de l’exportació de l’estany, acompanyat de
l’estudi de mesures estabilitzadores peí que fa ais
preus comunitaris.

Informática: Després d’una serie de projectes de
finangament comunitari per a programes básics i de
mesures de coordinació deis ajuts i de les polítiques
nacionals, la Comissió presenta, el 1974, un progra
ma plurianual (1974-1978) per al sector que recull,
entre altres coses, l’aplicació de mesures d’estanda-
rització, de coordinació deis mercats públics i de coo

peració en projectes. El segon programa plurianual
(1979-1983) ha sofert un retard en Ja seva aplicació,
tot i que s’estan produint proposicions del sector per a
accedir a mecanismos de sosteniment establerts.

També s’ha plantejat el tema del magatzematge I pro-
teccló de dados.

Electrónica i microelectrónica: Aquest sector

de tecnología de punta está patint les conseqüéncies
de la competitivitat deis productos extracomunitaris,
básicament japoneses. En aquest sentit, s’ha proce-
dit a una vigiláncia de les importacions i a la promoció
de la investigació tecnológica, sobretot en el camp de
la microelectrónica.

3.3. Catalunya i la política industrial comunitária

L’avaluació de l’impacte global sobre la indústria
catalana de la integració d’Espanya a les Comunitats

Europees resulta prácticament impossible d’obtenir^
Aquesta impossibilitat deriva de ia propia complexitat
de la realitat i, al mateix temps, del desconeixement

que se’nté, tant a nivell teóric com estad ístic. En
aquest darrer cas, no cal insistir en les tremendos diti-
cultats per trobar dados suficients i viables a escala
regional en un país ja caracteritzat per la manca  d es-
tadístiques suficients a nivell estatal. Pero tampoc ca
oblidar les dificultats teóriques que impedeixen eme-

tre un juiei més o menys categóric o definitiu sobre la
naturalesa de l'impacte. L’apropament a la realitat tan
sois pot fer-se a partir de l’análisi deis diferente aspec
tos. Per exemple, s’han estudiat els efectos deriva s
deis canvis en les estructures de protecció comercia,

a partir de les darreres tendéncies observades de
comerg catalá i de la comparació d’estructures aran-
zeláries i altres mesures de protecció. També, en el

capítol següent s’analitzen les dades sectorialitzades
de producció, productivitat, ocupació, dimensió i inver-
sions estrangeres, tant per a Catalunya com

Teiecomunicacions: S’ha procedit a endegar
mesures de cooperació técnica, obertura deis mer
cats públics, harmonització de les legislacions i la
creació d’un mercat comunitari de termináis telen eti

ques.

Automóbil: El principal problema amb qué s’en-
fronta el sector de rautomóbil a la CEE, actualment és

el de la tremenda competéncia deis fabricants japo
neses. En aquest sentit, la CEE ja ha intentat que
aqueste adoptin mesures d’autolimitació de llurs ex
portacions a la Comunitat, en les mateixes condicione
que les aconseguides peis nord-americans. De tota
manera, aquesta solució temporal no evita la crisi del
sector, que és un deis que necessita programes de
reestructuració més intensos, i a la vegada més com

plexos, donada la diferent resposta a ia crisi per part
de les diverses empreses i la disparitat d’estructures
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per a la resta de l’Estat espanyol i els principáis paT-
sos comunitaris. Tanmateix, óbviament, l’efecte glo
bal dependrá també de la incorporació de tot el que
representa el “cabal comunitari” (acquis) i que s’ana-
litza també en els diferents apartats d’aquest Ilibre.
Ara bé, l’impacte sobre el conjunt de l’economia cata
lana, no és simplement la suma de tots els aspectes
esmentats ni d’altres que poguessin considerar-se. I
no és així per diversos motius, entre eis quais el grau
d’interdependéncia i de relació entre tots ells, de ma
nera que és difícil avaluar separadament els efectes a

cada nivell, i també a causa de la impossibilitat d’in-
corporar quantitativament factors o variables, com,
per exemple, la matelxa capacitat d’adaptació de les
empreses a la nova situació, l’evolució política  i eco
nómica deis espais considerats, el desenvolupament
de noves tecnologies i llur procés de difusió i transfe-
réncia, els canvis en els preus deis inputs básics, i en
definitiva, la nova configurado de l’especialització
productiva a niveil internacional que s’está transfor-
mant molt rápidament i intensament i amb

seqüéncies forga imprevisibles. En qualsevol cas,
pero, l’estudi de la política industrial de la Comunitat
(en sentit ampli) i l’evolució deis diferents sectors in

dustriáis a la Comunitat, a Espanya i a Cataiunya, pot
permetre d oferir una idea sobre Íes grans iínies futu
ras peí que fa al procés d’especialització productiva,
identificant, en la mesura que sigui possible, els

t

unes con-

sec-

ors en crisi que cal ajudar i aquells altres de futur, ja
sigui per ilur estructura de costos o per la utilització de
tecnologies adients.

Peí que fa a la Comunitat, ja s’han anaiitzat les ac-
cions per ais diferents sectors, un cop abandonada ia

pretensió d’articular una política industrial global i a ni-
vell.comunitari. En aquest context, i peí que fa  a Cata

lunya, l’actuació referent al téxtil, pero també per a ai-
tres sectors, adquireix una importáncla capital.

Tot plegat, permet emmarcar la situació de cada
sector en el context comunitari, tot i tenint present els
aspectes suprasectorials que poden afectar positiva-
ment o negativa, i conseqüentment possibilita l’articu-
lacio d'unes primares Iínies d'actuació, o com a mí-
nim, de previsió. Ara bé, cal ésser consciente de la in
suficiencia d'aquesta análisi des d’un punt de vista
sectorial. A partir d’aquestes primeros Iínies han d'és-
ser els mateixos sectors afectats els que realitzin aná
lisis molt mes exhaustivas i detallados per calibrar amb
més exactitud les conseqüéncies de l’adhesió. I a

aqüestes análisis no hi han d’ésser aliena els despla-
gaments deis nostres empresaris ais centres produc-
tius europeos, ni tampoc l’assumpció de les experién-
cies acumulades per anys de funcionament comuni-

Independentment d’aquestes consideracions que
afecten básicament la futura estratégia de les empre
ses quant a la transformació deis métodes productius
i de la propia composíció del producte, cal fer un es-

ment especial per la importáncia que pot teñir a Cata¬

tari.

lunya, de la possibilitat d’accés afons financerspera
les inversions, i més en concret l’accés a la BEI.

Ja s’esmentaren les dificultats per accedir a l'ajut
del PEDER, tal i com está estructurat actualment.

També s’han comentat o es comentaran les posibili-
tats ofertes peí Fons Social, peí FEOGA, i no cal obli-
dar els fons proporcionats per la CECA, malgrat llur
poca incidencia a Catalunya. Ara bé, en el cas delsfi-
nangaments atorgats per la BEI, sobretot en el camp
de l’energia, la reconversió industrial i les infrastructu-
res de transporta i comunicacions, Catalunya pot pre
sentar tot un seguit de projectes, perfectament justifi
cables des del punt de vista económic comunitari.

En aquest context, s’hauria de potenciar, donar
suport o crear iniciativas adregades a la participació
de Catalunya en el préstec preadhesió concedit per la
BEI a l’Estat espanyol (200 milions d’UCEs) alguns
criteris d’ús del qual poden ésser aplicats a la realitat
económica catalana, com per exemple, la millora de
les comunicacions amb la Comunitat, les inversions

energétiques o la promoció de les empreses petites i
mitjanes.

4. La política energética comunitaria i Catalunya

4.1. La política energética de ia CEE

La dimensió i relleváncia de la problemática ener
gética durant els últims anys fa difícil concebre que en
el moment de la creació de la CEE, a través del Trac-

tat de Roma del 1957, no es plantegés ni tan sois la
possibilitat d’arribar a realitzar una política energética
comuna: l’émfasi s’establí en d’altres matéries com

barreros aranzeláries, política agrícola, política de
transporta, etc.

Aquesta situació estranya, amb els parámetres
actuáis, no ho era tant en aquells moments que enca
ra no s’havia encunyat el terme de política energética.

Peró si no estava previst el camí cap a una política
energética comuna, sí que alguns problemes con
creta eren a la base de la integració europea, com el
de la indústria del carbó i el de la indústria nuclear,
que foren afróntate amb la CECA i la CEEA.

4.1.1. Institucions iniciáis de la política
energética comunitária

La Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer
(CECA) que fou constituida el 18 d’abril de 1951 peí
Tractat de París, per les mateixes sis nacions que sis
anys més tard crearien la CEE, és prácticament la pri
mera experiéncia d’integració de l’Europa de la post
guerra.

Des d’una óptica de possible penuria de carbó, els

seus plantejaments básics intentaven assegurar el
proveí'ment ais preus més baixos possibles i suprimir
progressivament les barreros comerciáis.
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les orientacions a seguir en les diverses mesures

de política energética.

— Mesures per a l'establiment d’un mercat comú
de i'energia.

- Mesures per a la realització d’un proveTment se-
guriabaix preu.

Básicament, les mesures propugnadas están
centradas en el sector petroli, englobant entre altres

els següents punts:

- Declarado del vplum d’importació deis paísos
membres.

- Comunicació deis projectes d’inversió.

— Régim especial per a les societats comunitáries.

- Harmonització d’impostos sobre derívate del pe
troli.

- Normes sobre emmagatzematge de reserves de

productes petrolífers.

En la filosofía de la CECA, un element básic son

els preus del carbó per ais quals es va instituir un sis
tema basat en:

-Les empreses carbón iteres fixen els seus

preus, pero han de comunicar els seus harems a
la Comissió.

- La Comissió autoritza intervencions financeres
deis Estats membres destinades a donar suport a

la producció carbonífera.

La Comunitat Europea de l’Energia Atómica

(CEEA o EURATOM) fou constituida el 25 de marg de
1957 peí Tractat de Roma, el mateix dia que es creava
la CEE i per ais mateixos Estats.

L’activitat d’EURATOM se centrava en:

- Abonar el Iliure accés deis paísos membres a les

primeres matéries necessáries per a la industria
nuclear.

- Facilitar l’intercanvi d’informacions i técnics nu-

clears, així com deis subproductes de la indústria.

4.1.2. Els intents de formulació d’una política

energética comuna i la reacció a la cris! del 1973
Aquest primer document de política energética,

encara que representant un esforg de la Comissió per
avangar sobre plantejaments comunitaris, apéreix en
un moment en qué la preocupació del tema energetic

 ha assolit la intensitat adequada i no dona
lloc a decisions immediates en la línia estudiada.

Han de comengar a sorgir els primers indicis que

quelcom canvia en el món de I’energia, perque
s’avanci políticament. .

encara no

I així, després del nou esquema de fixacio oe
preus del petroli establert en els Acords de Trípo. i
Teherán, el 1970 i 1971, el Consell reacciona i co-
menga la presa de decisions dintre del marc elabora
per la Comissió el 1968, i així aprova:

-El 1972, un Reglament perqué els projectes
d’inversió en els sectors del petroli, gas natura i

electfioitat, eonsiderats d’interés comunitari es co-

muniquin a la Comissió.

- Igualment el 1972, una Directiva, que obliga
Estats membres a mantenir un nivel! minim

toes de brut i productes petrolífers de 65 dies.

- El 1973, un Reglament sobre el suport comur^-
tari a determinats projectes que presenten
rés per la seguretat de proveíment d’hidrocarours.

a. Antecedents

Amb la creació de les tres comunitats, la proble

mática energética quedava distribuida d’aquesta ma
nera: CECA, centrada en el carbó; EURATOM, orien

tada en l’átom; i petroli, gas i electricitat inclosos a la
CEE per exclusió i sense més precisió.

ET/identment, amb aqüestes bases, dur a terme o
tan sois desenvolupar una política energética comu
na era realment una tasca complexa.

El primer intent d’aveng el va donar el Consell de
Ministres de la CECA, el 8 d’octubre de 1957, en sig

nar un protocol per coordinar la política energética,
que fou refrendat per un nou acord el 1964.

Aquests acords no van teñir operativitat per la trice-
fália de la Comunitat, i va caldre esperar al julio! de

1967 en qué es va produir el canvi organitzatiu basic
per avangar en aquesta i moltes altres temátiques.
la fusió deis executius de la CEE, CECA i CEEA en

una única Comissió. Deu anys han estat necessaris
des del Tractat de Roma per aconseguir aquesta uni-
ficació.

El desembre de 1968 sorgeix el primer resultat de
la unificació d’executius, la Comissió transmetal Con
sell una Comunicació titulada: “Primeres orientacions

per a una política energética comunitária”,
El document s'estructura en tres temátiques:

- Determinació d’un marc general d’acció, fixant
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b. Reacció a la cris! de 1973

L’octubre de 1973, apareix el que hom ha anome-
nat cris! de l’energia i els países de l’OPEP establei-

unilateralment els seus preus i apareix Tombra de
l'embargament petrolífer; a pee a pee, el món s’adona
que l’época de l’energia abundant i barata s’ha acabat
i que comenga una altra etapa.

La cimera deis Caps d’Estat o de Govern de la
CEE, es reuneix a Copenhaguen, el desembre de

1973, per analitzar les conseqüéncies i la magnitud
de la cris! en l’ámbit de la Comunitat. En les seves

conclusions subratlla que una política energética co
munitaria és necessária i urgent per a les noves da-
des que prevalen sobre el mercat mundial de l’ener-
gia.

Fins aquí, els intents de desenvolupar una política
energética han estat pocs i modestos i és a partir de la
cimera de Copenhaguen que al tema energétic li será
reconeguda la seva importáncia i será un deis punts
basics d emfasi de l'activitat comunitária.

La nova direcció avangará en quatre fronts de
canvi estructural: ue

xen

- Disposar d’un organismo especialitzat en ener¬
gía

s’inicia amb la Comunicació de la Comissió al

Consell, el juny de 1974, del document “Cap a una
nova estratégia de política energética per a la Co-
munitat”, que dona lloc a una Resolució del Con

sell el 17 de setembre de 1974 sobre aquesta
qüestió.

Aquesta Resolució no presenta encara objectius
quantificats, pero si'orientacions sobre la nova direc
ció. Els seus plantejaments són, básicament, els se-
güents;

- Quant a la demanda: disminució de la taxa de
creixement del consum interior a través de mesu

res d’utilització racional i economía de l’energia,

sense que aixó comprometés els objectius de de-
senvolupament económic i social.

- Quant a l’oferta: reforgar la seguretat deis pro-
veíments, recorrent, en les millors condicions eco

nómiques, al desenvolupament de l’energia nu
clear, recursos d’hidrocarburs i combustibles só-

lids de la Comunitat, a un proveíment extern diver-
sificat i segur, i a un esforg de desenvolupament
tecnológic que permeti assegurar el desenvolupa
ment desitjat de les diferents fonts d’energia.

- Quant a la protecció del medi ambient: tenir-la

en compte, tant en el camp de la producció cpm
del consum d’energia.

- Quant a les relacions amb els países produc-
tors: confirma que els aspectos mundials deis pro-
blemes energética fan precisa una política de coo-
peració.

.

- Disposar de la informació
necessária.

- Dissenyar una nova estratégia energética,

esíatégií^'^ objectius i resultats de la nova

Tots aqüests temes serán afróntate i resolte e

tr^scurs de 1974. Les pdnoipals etapas STn les

nL ^ Comité de l’Ener-
gia, sobre una proposta de Franga, integrat per re
presentante deis Estate membres i prSSSr un

Comissió. Les finalitats bási-
ques són dues:

-Assessorar la Comissió en l’elaboració d’aque-

Hes mesures que han d’ésser discutidas i aprova-
des peí Consell.

- Garantir l’execució de les
ries de política energética,

b) El Consell aprova un reglament que obliga els
Estate membres a subministrar la informació

cessária per a l’establiment deis balangos
gétics cdmunitarís.

c) El desenvolupament d’una nova estratégia

estadística de base

en el
se-

mesures comunitá-

ne-
ener-

d) L’últim pas: la quantificació i la definició con
creta de la nova estratégia assoleix el seu contin-
gut a partir de la Comunicació de la Comissió al
Consell, el novembre de 1974, del document “Po

lítica Energética Comunitária. Objectius per a
1985”, que així mateix dóna lloc a una Resolució

del Consellde 17 de desembre de 1974, relativa

ais objectius per a 1985 de la política energética
comunitária.

El conjunt de mesures d’ait niveil es completará
amb la Resolució del Consell, de 17 de desembre de
1974, relativa ai programa d’acció comunitária en el

camp de la utilització racional de l’energia, i la Resolu
ció del Consell, de 13 de febrer de 1975, relativa ais

mitjans de qué caldrá disposar per assolir els objec
tius de la política energética comunitária.

Una descripció resumida de la política energética
aprovada per la Comunitat, en aquests moments,és la
següent:

- Objectiu básic: passar d’una dependéncia de
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- Estructura de consum: per aconseguir l’objec-
tiu anterior, i’estructura de proveíment hauria
d’ésser la següent:

l’energia importada del 63% el 1973, a un máxim
del 50% el 1985, desitjant, pero, d’assolir només el
40%.

QUADRENÚM.169

NECESSITATS TOTALS D’ENERGIA PRIMARIA

(percentatges)

1985
previsioos
precnsi

Objectius 19851973
estimacióTipusd’energia

dependencia 50% dependéncia40%

Combustibles sólids

Petroli

Gas natural

Energía hidráulica i

geotérmica

Energía nuclear
TOTAL

22,6 10,0 17,0 17,0

61,4 64,0 49,0 41,0

11,6 15,0 18,0 23,0

3,0 2,0 3,0 3,0

1,4 9,0 13,0 16,0

100,0 100,0 100,0 100,0

FONT: Journal Officiel des Communautés Européen-
nes n° C 153/3, de 9 de julio! de 1975.

- Demanda d’energia: reduir la taxa de creixe-
ment del consum d’energia, a partir, básicament,
d’un programa d’utilització racional de l’energia,
que permeti reduir en un 15% el consum estimat
per a 1985, a les previsions precrisi del gener de
1973, i canviar l’estructura del consum, afavorint
l’electricitat, básicament nuclear. El 1985 l’electri-
citat hauria de cobrir un 35% del consum d'ener-

de forma eficag; la prodúcelo eléctrica es basará
en centráis nuclears i térmiques convencionals a
combustibles sólids, limitant-se la utilització de
petroli i gas natural a aqüestes darreres; i la políti
ca de preus al consum deis hidrocarburs haurá
d’estar fonamentada sobre la competéncia i la

transparéncia de costos i preus.

- Disposicions i objectius addicionals: l'abril
de 1975, les Directives del Consell limitaven l’ús
de productes petrel ífers i gas natural a les centráis
eléctriques.

Dos temes importants quedaven encara per
afrontár: el possible suport financer de la Comunitat al
programa energétic i la coordinació deis paísos mem-
bres en cas d’emergéncia de subministrament, els

quals foren desenvolupats en el deeurs de 1975 i 1976.
El maig de 1975 la Comissió realitza una proposta

de “Pía de finangament comunitari de la política de
l'energia” que indicava que:
- els poders públics haurien d’adoptar un pía
d’ajut a les empreses per tal d’aconseguir els ob-
jectíus establerts.

- de la inversió energética en el període 1976-
1985, la Comunitat n’hauria d’aportar el 15%.

- I’esforg comunitari hauria d’inserir-se en un medi
coherent i homogeni, que podría adoptar la forma

gia.

- Oferta d’energia: mantenir la producció d’hulla
(180 Mtep), assolint una producció de lignit i torba
de 30 Mtep, assegurant la importació de 40 Mtep
de carbó; elevar la producció de gas natural a 175-
225 Mtep, assegurant la importació de 95-115
Mtep; teñir una poténcia instal.lada nuclear de
160-200 Gwe; elevar la producció hidroeléctrica i
geotérmica a 45 Mtep; desenvolupar la producció
de petroli fins a 180 Mtep i per últim reduir les im-
portacions de petroli de 640 Mtep el 1973 a 540-
420 Mtep el 1985, la qual cosa representa passar
d’un 61%, el 1973, del petroli importat sobre les
necessitats totals d’energia,a un 38-28%.

- Criteris: limitar el consum de petroli en els terre-
nys on pot ser reemplagat económicament per
d’altres fonts d’energia; per una política d’investi-
gació i desenvolupament tecnológic, assegurar
que les energies convencionals siguin millor utilit-
zades i que les noves energies puguin aplicar-se
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d’un “programa indicatiu de finangament” de ca
rácter polític a elaborar anualment per la Comis-

condició que els altres paísos industrialitzats fes-
sin un esforg semblant.

sió.

e) Els resultáis obtinguts es presenten en aquest
aparta! amb les comparacions numériques de
l’avang fins el 1978, realitzant una avaluado quali-
tativa en l’epígraf de conclusions.

El desembre de 1975, el Consell aprová un Regla-
ment sobre intercanvis comunitaris en cas de dificul

táis de proveíment de petroli o productes deriváis, es-
sent el primer element dispositiu realitzat per fer front
solidáriament a les conseqüéncies d’una eventual cri-
si de subministres de petroli.

Igualment, el 1978 i el 1979 la Comunitat es fixa
objectíus addicionals en el terreny energétic per cons-
trényer encara més el consum d’energia;

- Dependéncia energía importada

QUADRENÚM.170

- El Consell europeo de Bréme, el 1978, fixá que
la relació entre el creixement de la demanda de

i’energia i el creixement del PIB comunitari hauria
de ser 0,8 el 1985, sobre severes mesures addi
cionals d’economia de l’energia.

dependencia energética

Any Percentages

63%1973
- La cimera europea de París, el marg de 1979,

determina que el consum de petroli d'aquest any
no hauria de sobrepassar els 500 milions de Io
nes.

55%1978

objectiu 50%1985

FONT: COM (79) 527 fina!.
- La cimera europea d’Estrasburg, el juliol de
1979, va convenir que les importacions de petroli
de la Comunitat fins el 1985, hauria de mantenir-
se a un nivell igual o inferior al de 1978, sota la - Estructura de consum.

CUADRE NÚM. 171

ESTRUCTURA CONSUM

(percentatges)

Tiptis d’energía 1973 1978 Objectiu 1985

Carbó

Petroli

Gas natural

Nuclear

Hidráulica i geotérmica

23 21 17

61 55 49

12 17 18
2 3 13
3 4 3

FONT: COM (79) 527 fina!.

En el període 1973-1978 el consum de petroli s’ha
reduYt en 58 milions de tones (10%) i les importacions
en 117 milions de tones (20%).

En el període 1975-1977 s'estima que l’efecte de
les mesures d’economia de l’energia ha permés re-
duir el consum en un 7-8%; l’objectiu per a 1985 era
una reducció del 15%, i com a conseqüéncia les pre-
visions del consum energétic per a 1985 han evolu

ciona! segons la data dé realització de la següent for-
ma:

- Reduecró taxa creixement consum d’ener-^

gia
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QUADRENÚM.172 lupar la producció de gas natural, i frenar el creixe-
ment del consum d’energia abonant així aquest

resultat per l’éxit en l’economia de l’energia i la re-
cessió económica generalitzada.

PREVISI0NS(1985)

(segons data de realització)

— En canvi, són pobres peí que fa al desenvolupa-
ment de la producció de carbó i petroli, i l’avang en
el terreny nuclear, per relevada problemática so
cial d’aquest plantejament.

- Alguns punts básics de política energética, la
Comunitat no se’ls planteja durant aquests pri

mera anys per diferente circumstáncies, com són,
per exemple;

Data de realització MilionsTEP

Previsió 1973 pre-crisi

Previsió 1974

Previsió 1978

1.700

1.450

1.237

FONT: COM (79) 527 final.

política dura i homogénta de preus i fiscali-
tats sobre l’energia, per la problemática que ge
nera el principi de la Ilibertat de concurrencia,
básic en la filosofía comunitária.

- la problemática de la relació entre creixement
económic i demanda d’energia, que no apareix
finsel1978.

- I’émfasi necessari en el desenvolupament tec-

nológic de les noves energies.

- Un punt básic que no s’ha explicat eri aquesta
exposició, pero d’indubtable importáncia, són les
similituds o discrepáncies en l’aplicació de les i-
rectrius de la Comunitat en els diversos Estats

membres; aquí ha d’indicar-se que l’avang es to-
talment heterogeni, ja que es dóna un ampli ventaii
de situacions, normalment coherente amb la situa-
ció i idiosincrácia de cada país en aparéixer la crisi

del petroli, el 1973.

En definitiva, l’avaluació global de l’activitat ener

gética de la Comunitat durant aquésts anys ha de ser
nécéssáriament positiva peis avengos que s
aconseguít.

La realitat mostra, no
són millors eh la reducció de la demanda que en I aug-
ment i la variació de l’oferta, la qual cosa es eone-

rent, suposant que siguí més fácil actuar sobre e
cát i la conjuhtura, que modificar una estructura oa
ca com és el sistema d’oferta energética.

- una

obstant, que els resultats

- Carbó: La producció de carbó, que hauria d’aug-
mentar de 200 Mtep (1973) a 210 Mtep (1985), fins
al 1978 el que en realitat ha fet ha estat disminuir,
assolint solament una producció de 174 Mtep
(1978).

- Petroli: La producció interna ha crescut de 12
Mtep (1973) a 63 Mtep (1978), peró el seu ritme és
més lentdelques’havia previst, i així s’ha fet difícil
assolir l’objectiu establert de 180 Mtep el 1985.

- Gas natural: La producció ha evolucionat favo-
rablement en la direcció escollida: 114 Mtep
(1973), 135 Mtep (1978), i 175 Mtep (1985).

- Nuclear: Existeix un retard important en la ins-
tal.lacló de la poténcia instal.lada prevista, i es cal
cula que el 1985, en lloc de l’objectiu de 160-
200 Gwe, només s’assoliran 70-80 Gwe, o siguí de
l’ordre d’un 40% de l’establert.

f) L’avaluació de l’eficácia de la resposta de la Co
munitat a la cris! energética de 1973 és forga com
plexa i delicada en els seus matisos, no obstant,
poden remarcar-se uns punts básics:

- La Comunitat reacciona amb elevada rapidesa,

per un organisme, que com tot ens supranacional,
té dificultats a véncer les própies inércies, i en un

tema com la política energética que és novedós,
no pas peí que fa a plantejaments teórics, pero sí
quant a praxis concreta.

- L’opció de la Comunitat está centrada endesen-
volupar la producció propia d’energia, acceptar
amb émfasi l’opció nuclear i reduir la demanda a
partir d’un ferm avang en l’estalvi de l’energia; tot
aixó per aconseguir la reducció de les importa-
cions de petroli, que són les que causen el proble-

4.1.3. Política energética per a la década deis
vuitanta i noves perspectives

En el decurs de 1979 i 1980, la Comunitat s’ha re-
recollint:

plantejat la seva política energética futura

ma.
- Les experiéncies i resultats obtinguts en

de la problemática energética de la ott,
en el període 1973-1978.

tament
- Els resultats obtinguts són importants quant a re
duir la dependéncia del petroli importat, desenvo-
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- Els canvis d’entorn que han afectat el sistema
energétic mundial, un d’ells la Revolució iraní de

principis de 1979, ha fet variar de forma important
la geopolítica del petroli.

Tot aixó s’ha traduít en una revísió de la política fi-
xada el 1974, a partir deis següents documents básics:

- Resolució del Consell, de 9 de juny de 1980, re
lativa ais objectius de política energética de la Co-
munitat i la convergéncia de polítiques deis Estats
membres.

- Resolució del Consell del 9 de juny de 1980,
lativa a les noves línies d’acció de la Comunit¿
matéria d’economies d’energia.

A continuació, es presenten els objectius i orienta-
cions básiques de la nova política, assenyalant _
més, a príori, que la Comunitat ja detecta en aquests
moments la necessitat d’una més gran coherencia cr.

I’aveng en els países que l’integren i per aixó, ádhuc
en el títol de la Resolució, surt la necessária conver
géncia de les polítiques deis Estats membres.

a) En el consum d’energia i la seva relació amb el
PIB, I objectiu s’estableix en reduir progressiva-
ment abans de 1990 a 0,7 la relació mitjana, per al
conjunt de la Comunitat, entre la taxa de creixe-
ment del consum brut d’energia primária i la taxa
de creixement del producte interior brut.

En altres termes, que si el consum d’energia per
unitat de PNB era 100 el 1973 i 93 el 1979, sigui no-
rriés 82 el 1990 per al conjunt de la CEE (amb un mí-

nim de 74 a Dinamarca i un máxim de 124 a Grécia).

b) El consum de petroli haurá de reduir-se en la
Comunitat de forma que el 1990 només representi
al voltant d’un 40% del consum brut d’energia.

Aixó implica que, malgrat l’augment del consum
global d’energia que tindrá la década, el consum de
petroli es mantindrá constant en termes absoluts 537
milions de tones el 1979 i entre 514/542 milions de te
nes el 1990.

, re-
en

no-

en

d) El Consell estima que ha d’estimular-se el re-

curs a fonts d’energia renovables, per incrementar
la seva contribució al proveíment energétic de la
Comunitat.

L’estimació de la importáncia d’aquest conjunt
d’energies sobre el consum global és modest, 1,4%
(1979) i 2,2% (1990). Cal remarcar que en els termes

comunitaris, l’energia hidráulica está inclosa en
aquesta categoría, així com la geotérmica, biomassa,
solar, eólica i maremotriu.

La inversió en investigació, desenvolupament i
demostració en aquest sector ha evolucionat de 80 mi
lions d’UCEs (1974) a 2:^3 milions d’UCEs (1978).

e) S’estableix que els Estats membres han de se
guir una política de preus de l’energia compatible
amb la consecució deis objectius energétics fixats
a nivell de Comunitat, i inspirada en els següents
principis:

- els preus al consum han de reflectir les condi-

cions representatives del mercat mundial, tenint

en compte les tendéncies a llarg termini.

- un deis elements determinants deis preus de
consum ha de ser el cost de substitució i desen

volupament deis recursos energétics.

- els preus de l’energia en el mercat han de teñir
el més alt grau de transparéncia possible.

f) La Resolució específica del Consell (juny 1980)
sobre economies d’energia, indica que els mem
bres de la CEE haurien de teñir un programa
d’economies de l’energia desenvolupat abans de
fináis de 1980, basat en les “línies directives d’un

programa de base d’economies d’energia reco-
manat a tots els Estats membres” aprovades peí
Consell.

Aqüestes línies directrius extableixen recomana-

cions de reglamentació, control, suport financer  i in-

formació en els terrenys d’habitatges, industria, agri
cultura, oficines, sector comercial, transporta, produc-
ció d’energia eléctrica, investigació, desenvolupa
ment i demostració.

g) Els paísos de la CEE, tenen previst d’invertir en
la década 1981-1990 de l’ordre de 500.000 mi
lions d’UCEs en el sector energétic, amb el
güent detall:

se-

c) L’electricitat produída haurá de ser-ho en un 70-

75% sobre combustibles sólids i energía nuclear,
amb un retrocés relatlu del carbó i un aveng impor
tant de l’energia nuclear.

El 1979, aquest percentatge se sitúa en un 60%,
l’avanc necessari és de 10-15 punts, en una energía
com l’eléctriea, que és preveu que amplií la seva parti-
cipació en el mercat energétic del 29% (1979) al 35%

(1990).
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QUADRENÚM.173

INVERSIONS (1981-1990)

Líniesd’inversió Participació %Milers de milions d’UCEs

Combustibles sólids

Hidrocarburs

Electricitat

-nuclear

-clássica

-transport i distribució

Noves energies

Economiesd’energia
Calefacció urbana

TOTAL

41 8

21105

231 47

95 19

63 13

73 15

14 3

1890

13 3

494 100

FONT:COM(81)64final.
i

h) Les estimacions de la situació el 1990 en cada
Estat, quant a la mitjana comunitaria, són evident-
ment heterogénies, com es veu en el següent qua-

Aquesta inversió representa el 2,1 % del PIB i el
9,3 % de la formado bruta de capital fix deis Estats de
laCEE,quehadecomparar-seambun1,5%iun6,8%
del període 1968-1980.

Cal destacar que la inversió projectada en econo-
mies de l’energia és semblant a la dedicada a energía
nuclear.

dre:

QUADRENÚM.174

COMPARACIÓ ESTATS MEMBRES

Estats (1) (2) (3) (4) (5)

Bélgica
Dinamarca

R.F. Alemanya

Franga
Grécia

Irlanda

Itália

Países Baixos

Holanda

Regne Unit
CEE-10

86 48 73 1,640.2
74 53 80 2,5 1,88
83 40 85 1.1 1,90

80 31/36 87 1,886,0

124 54 88 1.6 3,23

65 37 0.7 2,6796

48/44 3,6 2,1187/96 54/59

43 0,6 0,4178 36

47/49

39/40

92/95

80/78

33/41 0,2 1.71

2,6336 0,2

42 77 2.2 2,0682

(4) Participació energies renovables sobre
consum energía (%).

(5) Percentatge inversions energetiques/PIB
(1981-1990).

NOTES: (1) Consum energía per unitat de PNB (1973
= 100).

(2) Percentatge consum petroli sobre con
sum energía primaria.

(3) Producció d’electricitat en base combus
tibles sólids i nuclear (%). PONT: COM (81)64 final i elaborado própia.
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El 1990 si es complissin aqüestes previsions, les
miliors situacions energétiques serien les de Dina
marca i Franga i les pitjors les de Grecia i Irlanda,

i) La nova política energética comunitária per a la
década deis vuitanta, evidentment, presenta ele
menta continuistes i altres d’innovadors. Les con-

sideracíons básiques a realitzarsón les següents:

- Sense deixar de banda l’objectiu de reduir la
dependéncia del petroli, cal descobrir que el veri-
table repte és aconseguir una societat ecónoma
en energía.

- Reconeixent el retard del carbó i de l’energia
nuclear, les grans opcions dissenyades el 1974
per tal de sortir de la crisi, i tot i acceptant la
problemática que genera el tema nuclear, es
planteja un objectiu conjunt per a l’energia nu
clear i el carbó, sense segregar-los. L’important
és que el conjunt d’aquestes dues energies en la
prodúcelo d’electricitat avanci, acceptant, també,
implícitament qualsevol combinació d’ambdues.

- Emfasitzar en les energies renovables, encara
que reconeixent llur poca dimensió en un termini
de deu anys.

- Realitzar pressió en homogeneítzar preus i fis-
calitats de l’energia, donant-li a aquest sector la
seva carecterística de básic en la soludó de la pro
blemática energética, evitant el complex de la in-
violabilitat de concurréncia, a partir de la utilitza-
ció deis articles 92 i 93 del Tractat de Roma sobre

ajuts concedits per ais Estats, incompatibles amb
la Comunitat.

sent cada vegada més conscients que no pot separar
se per la seva magnitud la pol ítica energética de la po-
lítica económica global.

De tota manera, la conjuntura energética és un
element dinámic que altera el seu ritme conforme
evolucionen els esdeveniments, i així, des de lafixa-

ció el juny de 1980 de la política energética comunitá
ria per a la década deis vuitanta, s’han succeít una
série de fets que poden implicar canvis a curt o mig
termini de l’orientació; resumidament:

-En l’últim quadrimestre de 1980, apareix la guer
ra Iraq-Iran, amb col.lapse del subministrament de
petroli d’ambdós paísos.

- Arábia Saudita eleva la seva producció i aconse-
gueix d’estabilitzar els preus del petroli en el pri
mer semestre de 1981.

- La demanda de petroli cau en els mercats inter-
nacionals i alguns paísos productors anuncien re-
duccionsde preus Quny-juliol 1981).

- L’oposició americana al gasoducto Europa-
URSS creix de manera important, per la depen^
déncia que en opinió deis Estats Units, crea en re-
lació al bloc soviétic.

- Des de l’adveniment de l’administració Reagan
ais Estats Units, els tipus d’interés i el tipus de can-
vi del dólar pugen en els mercats internacionals,
provocant tensions addicionals en les economies
de la CEE, sense que els paísos de la Comunitat
aconsegueixin en la cimera occidental d’Otawa
suavitzar la política americana (juliol 1981).

- L’adveniment de Mitterrand a la Presidéncia de

Franga, ha generat ja una important frenada al
programa nuclear francés, que era l’únic de la Co
munitat que es desenvolupava amb fermesa.

- Promocionar el desenvolupament en cada Es-
tat d’un programa ambiciós d’economies de
l’energia, realitzat sobre un esquema comú.

- El programa d’inversions és important, pero
els seus plantejaments comenga aqüestionar-se
si el repartiment (80% en assegurar l’oferta, 20%

en reduir la demanda) és l’adequat, suposant
que les inversions en reduir demanda (básica-
ment economies d’energia) donen resultat á més

curt terme, i d’altra banda són més generadores
de llocs de treball que les primeree; essent, no
obstant, més difíciis de motivar en empréses i
ciutadans que están aféctate de forma important
per la crisi económica i que,pertant, els seus be-
neficis i/o estalvis i propensió marginal a invertir
és baixa, i requereix estimule financers i fiscals.

En definitiva, el programa d’avang és coherent,
amb la tendéncia a obligar cada vegada més els Estats

membres, en lloc de merament recomanar, i

en

es-

En definitiva, aquesta esdeveniments afectaran
en més o menys mesura la política comunitária que
cada vegada haurá de ser més ágil per adaptar-se
amb éxit a les variacions de la conjuntura.

Finalment, cal teñir en compte que entre 1981 i
1990, la CEE preveu invertir en energía un 2,2% del
PNB; en el mateix període, Estats Units invertirá com
a mínim un 4% del seu PNB, i el Japó entre 3-3,5%
del PNB; aqüestes xifres són dignes de reflexió en
avaluar esforgos comparatius i possibles situacions
de competitivitat a llarg termini en un entorn mundialit-
zat.

4.1.4. Els Instruments comunitaris de

suport financer

La magnitud de les inversions necessáries i la im-
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Dé la mateixa manera, més de vint países externs
a la CEE han rebut finangament de la BEI per a projec-
tes energétics.

portáncia que la Comunitat ha donat a la problemática
energética, ha donat lloc a un rellevant desenvolupa-
ment de les mesures de suport financer a projectes
d’avang energétic.
Á part d’instruments específics, com són els prés

teos CECA i EURATOM, és important l'activitat de la
Banca Europea d’ln\/ersions <BEI) (vegeu al respecte
aquest capítol, apartat núm. 2) i el Nou InstrumentCo-
munitari d’Empréstits i Présteos (NIC) ofacilitatOrtoli.

b. Nou Instrument Comunitari

El NIC fou creat els primers mesos de 1979 per
desenvolupar les possibilitats de suport financer de la
Comunitat. Básicament, consisteix en l’autorització
del Consell a la Comissió per endeutar-se fins a mil
milions d’UCEs, en nom de la CEE, i per promoure la
realització d’inversions.

El primer tram autoritzatde 500 milions d’UCEs, el
14 de maig de 1979, estava orientat a finangar projec
tes d’infrastructura o projectes energétics, permetent
a la Comunitat aconseguir una més gran independen
cia en aquest camp i acréixer ia seguretat o la diversi-
ficació deis seus proveíments.

El Consell va decidir, el 22 de juliol de 1980, reser
var el 80% del segon tram, o sigui 400 milions d’UCEs,
al finangament exclusiu d’inversions en infrastructu-
res i energies.

a. Banca Europea d’inversions

Creada per l’articie 129 del Tractat de Roma, com
ja s’ha vist, la seva missió és contribuir al finangament
de projectes amb vista a valoritzar les regions menys
desenvolupades, relatius a la modernització d’empre-
ses, i d’interés comú per diversos Estats membres o
per a la Comunitat en el seu conjunt.

Els criteris per assignar els fons de la BEI al sector
energía, inicialment, foren el primer i el tercer.

La BEI ha anat establint amb el temps que la línia
de l’interés comú era aplicable a la construcció de les
centráis nuclears i al finangament de projectes situats
fora de la CEE, pero que tenien un interés directe per al
proveíment d’energia deis países membres.

Aixi, dones, amb criteri ampie, la BEI ha aportat el
seu finangament qualsevol mena de projecte ener
gétic, centráis nuclears, calefacció urbana, gasoduc-
tes, economies d’energia, centráis hidráuliques, ener
gía solar, geotérmica, jaciments de petroli i gas, mines
de carbó, etc.

c. Avaluació del suport financer realitzat

A partir de la crisi de 1973, o sigui en el període
1974-1980, els diferente Instruments comunitaris han
canalitzat un finangament de 6.532 milions d’UCEs a
projectes energétics, la qual cosa permet avaluar la
importáncia del suport.

CUADRE NÚM. 175

FINANQAMENT A PROJECTES ENERGÉTICS

Fonts de finangament 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

217CECA 180 298 34773 161 275

BEI 328 380407 377 721 997 1.010

EURATOM 97 70 152 184

150 108NIC

557 1.574480 489 694 1.089 1.649TOTAL

% dedicat a energía del
finangament total 39% 28% 26% 31% 38% 46%

PONT: ÜOC. XVH/144/81 - Rev. 1

Amb dades relativos a 1980, la distribució per sec-
tors i países és la següent:

No obstant, la relleváncia de les ínversions ener-
gétiques a la CEE, 500.000 milions d’UCls en 1981-
1990, permet de qüestionar si el suport directe de la
Comunitat és suficientment ampli.
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QUADRENÚM.176

DISTRIBUCIÓ PRÉSTEOS (1980)

EstatsSectors Milionsd’UCEs Milíonsd'UCEs

Electricitat

-nuclears

-térmiques

- hidráuliques

-transpon i

distribució

Combustibles sólids

Hidrocarburs

Economies energía
TOTAL

Itália

Regne Unit

Franga

Bélgica
Dinamarca

Irlanda

R.F. Alemanya

Paísos Baixos

Luxemburg
TOTAL

1.036 462

528 392

269 367

180 237

85

59 62

226 44

253

135

1.6491.649

FONT: DOC. XVU/144/81 - Rev. 1

4.2. Situació energética a Catalunya 4.2.1. Estructura energética

L’análisi de la realitat energética catalana, és
sempre complexa, per les caréneles básiques del sis
tema, que es poden resumir en: manca d’informació
estadística de base, manca de política energética
autonómica i manca de regionalització en el Pía Ener-
gétTcespanyol.

No obstant, presentarem amb la millor informació
disponible: primer, una comparació de l’estructura
energética de Catalunya, Espanya i la CEE, i tot se-
guit una descripció de les peculiaritats energétiques
del país.

a. Consum d’energia primaria i la seva estruc
tura

El consum d’energia per habitant a Catalunya és
una mica més alt que a Espanya (4%), pero inferior al
de la CEE (52%).

Les diferéncies oásiques de Catalunya amb la
CEE és el poc consum de carbó (20 punts) i l’excessiu
de petroli 08 punts).

Quant a Espanya, el retard del carbó també és evi-
dent; peí que fa al petroli está equilibrat, i la gran dife-

QUADRENÚM. 177

CONSUM D’ENERGIA PER HABITANT

(Kec per habitant)

1970 1978 A % 70/78

Catalunya

Espanya
CEE

% Catalunya/Espanya

% Catalunya/CEE

1.610

1.514

4.522

106,3%

35,6%

2.508

2.405

4.828

104,3%

51,9%

55,8

58,9

6,8

FONT: ONU, ‘‘WorldEnergySupplies”iestimacions a
partir de la Cambra Oficial de Comerg, Indús-
tria i Navegació de Barcelona, “Meméria Eco
nómica de Catalunya
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QUADRENÚM.178

ESTRUCTURA DEL CONSUM D’ENERGIA(1978)
(percentatges)

Electrícítat Hidráulica

i nuclear .
Carbó Petroli Gas natural TOTAL

Catalunya

Espanya

5 71 14 10 100

22 68 3 1007

CEE 25 53 19 3 100
-20Diferencia Catalunya-CEE 718 -5

PONT: Vegeu PONT quadre núm. 177

CUADRE NÚM. 179

PRODUCCIÓ D’ENERGIA PER HABITANT
(Kec per habitant)

1970 A 78/701978

Cataiunya

Espanya
CEE

% Catalunya/CEE

188 471 150,5
466 633 35,8

1.952

9,6%

2.280

20,7%
16,8

FOA/T; Vegeu PONT quadre núm. 177

QUADRE NÚM. 180

IMPORTACIONS NETES D’ENERGIA
(Kec per habitant)

1970 1978 A % 78/70

Catalunya

Espanya
CEE

% Catalunya/Espanya

1.422
1.354

3.067

46,4%

2.037

2.067

2.932

69,5%

43,2

52,7

-4,4

PONT: Vegeu PONT quadre núm. 177

talunya respecte a la CEE és molt petita, només un
21 % tot i l’avenQ realitzat durant els últims anys per
produGCió deis jaciments de petroli “off-shore" a Ta
rragona, que representa el 94% de la producció global
espanyola de petroli.

A causa de la baixa producció, les importacions
catalanes d’energia són elevades i creixents, encara

la
réncia es troba en el gas natural, que a Catalunya está
a nivell europeu, i a la resta del país no existia el 1978.

b. Producció d’energia, importaóions i
dependéncies energétiques
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QUADRENÚM. 181

DEPENDÉNCIA ENERGÉTICA

 importacions

producció + importacions
%

1970 1978 A 70/78

Catalunya

Espanya
CEE

Diferencia Catalunya-CEE

88,4 81,2 -7,2

2,174,4 76,5

61,1 56,3 -4,8

27,3 24,9

PONT: Vegeu FONTquadre núm. 177

que el mateix nivell que la mitjana d’Espanya. No obs-
tant, cal remarcar que en vuit anys han augmenta! un
43%, mentre que a la CEE disminuTen en un 4%.

La dependéncia de l’energia importada és molt

alta a Catalunya (81 %),superan! la mitjana espanyola
(76%) i molt lluny de la situado comunitária (56%).
No obstan!, en els darrers anys, s’ha reduTt més enér-

gicament que a la CEE, i que en la resta d’Espanya.

c. Conclusions

- Com ja s’ha dit, Catalunya té una part importan!
de la demanda energética coberta per gas natural,
circumstáncia que no es dona en la resta de l’Estát.
Així mateix, consumeix poc carbó en utilitzacions
fináis i té una producció propia de petroli relativa-
ment importan!.

- En aquest moment no existeix, ni ha existit mai,
una informació estadística oficial sobre el tema

energía a Catalunya; en altres paraules, no exis
teix un balang de demanda d’energia primária ni
un instrument similar que pugui ser la base d’una
planificado i una política energética ferma i cohe-
rent.

El consum d’energia catalá és aproximadament la

meitat del comunitari, pero peí fet de ser la producció
interior només de l’ordre del 2Ü% de la corresponent a
*^..9^^’ importacions són més grans i en conse-

qüéncia la dependéncia exterior del sistema energé-
tic catalá és del 81 %, mentre que a la CEE és només
del 56%. Respecte a Espanya, el consum és una mica

més alt (4%) i la producció és menor (25%) per la qual
cosa la dependéncia és lleugerament més alta (81 %
citat, contra 76% per a Espanya). Tant a Catalunya
com a Espanya es depén del petroli molt més que a la
CEE, per motius diferents: a Espanya per la inexistén-
cla de consum de gas natural i a Catalunya peí balx
consum de carbó, compensa! en ambdós casos per un
augment del consum i per tant de la dependéncia dei
petroli.

- Catalunya també es caracteritza per una distrl-
bució de la població i la indústria sobre el territori

de forma totalment aglomerada a Tarea metropoli
tana de Barcelona, i aixó genera importante pro-
blemes de contaminació, una mica minimitzats
per Tait ús de gas natural en lloc de fuel-oil a la
zona.

- En el sector energétic catalá hi ha una important
participació de TEstat, i així, com és normal a tot

Espanya, tenim la presencia de CAMPSAí Butano:

de les quatre eléctriques catalanes, una (ENHER)
és de propietat pública, igual que la refinería de Ta
rragona (ENPETROL).

- Un altre element de la temática energética re-
presentatiu de Catalunya, és la capacita! d’accep-
tar i introduir avengos tecnológics; així, fou la pri
mera nacionalitat d’Espanya que utilitzá gas ma
nufactura!, electricitat i gas natural.

Cal remarcar que malgratque no existeix una polí
tica energética catalana elaborada per la Generalitat
de Catalunya, s’está treballant en el seu desenvolu-

En definitiva, la problemática energética és molt
més greu a Catalunya i Espanya que a la CEE, de ma
nera que Tesforg de reconversió energética haurá de
ser molt més gran, i aixó endurit perqué gravitará
bre unes economies de més petit nivell de desenvolu-
pament que el comunitari.

so-

4.2.2. Pecullaritats energétiques

La indiosincrásia del sistema energétic de Catalu

nya es caracteritza básicament peí següent:
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Respecte a la necessitat de fer desaparéixer
el monopoli comercial, no és previsible que sigui una
operació excessivament traumática, ja que ha d’exis-
tir un període relativament liarg d’acomodació pro-
gressiva a la nova situació i, d’altra banda, CAMPSA
ja porta algún temps realitzant accions de preparado
per aquesta nova realitat, com, per exemple, desenvo-
lupar amb més torga la xarxa de gasolineres propietat
de CAMPSA i no pas senzilles distribu idores deis seus
productos.

Quant ais aspectos d’organització, amb la recent
creado de l’lnstitut Nacional d’Hidrocarburs (INH), ja

contestada per la CEE, queden dos grups en el sector

petroli: el públic, que representa el dit INH, i el privat,
format per les refineries privados espanyoles: CEP-
SA, Explosivos, Petromed.

Cal recordar que existeix també un altre monopoli
comercial que es troba en una situació semblant, que
és el deis gasos liquats del petroli que administra Bu
tano, S. A.

pament, amb el compromís del Govern de la Genera-
litat de presentar al Parlament de Catalunya un Llibre
Blanc sobre l’energia, quejaba estat trames.

4.3. Problemática de l’adhesió a la CEE

En analitzar els possibles efectes per a Catalunya
de l’adhesió d’Espanya a la CEE, quant al sector
energétic, cal fer una precisió prévla: peí fet de ser
l’energia una temática altament homogeneítzada i
centralitzada a nivell d’Estat, els impactes diferenciáis

sobre Catalunya són poc nombrosos.
A continuació es presenta primer, la problerriática

general deis monopolis comerciáis i la resta d’ajusta-
ments necessaris a nivell espanyol de la política ener
gética, per centrar, finalment, l’aspecte diferencial
d’impacte i d’oportunitats de Catalunya.

a. Monopolis comerciáis

A Espanya existeix un monopoli, administrat per
CAMPSA sobre els productos derivats del petroli, que
té dues vessants: un monopoli comercial de distribu-

ció i venda de productos, i un monopoli fiscal de re-
captació d’impostos que graven aqueste productos.

L’artlcle 37 del Tractat de Roma prohibeix els mo-

nopolls comerciáis, pero no els fiscals; pertant, si en-
trem a la CEE, hauria de desaparéixer el monopoli co
mercial.

Quant al monopoli fiscal, ha de dir-se que fins,fa
uns dos anys, els impostes sobre el petroli havien tin-
gut relativament poca importáncia, car se’n recapta-
ven moits més com a benefici del monopoli comercial

que és conegut com a Renda de Petrolis, la base de la
qual era un sobrebenefici en la venda de gasolina que
en part es dedicava a subvencionar el fuel-oil, i en part
eren excedente, que com a benefici de la Renda s'in-
gressaven en els Pressupostos Generáis de l'Estat.

Aquesta situació ha canviat els últims dos anys,
en els quals cada vegada que hi havia augment de
preus i fiscalltat deis productes derivats del petroli,
s’ha anattransferint Renda a impostes, reduint en de

finitiva, parlant en termes económics, la part del mo
nopoli comercial i augmentant la part del monopoli fis-

Tot el que s’ha dit ha provocat alguns problemes
en els resultats de CAMPSA, perqué la comissió de
recaptació oa Renda era rnés alta que la correspo-
nent a recaptació d'impostos i en variar la composició
a favor deis impostes resulta un perjudici per a la
Companyia arrendatária del monopoli.

L’evolució final en la direcció indicada pot ser

l’augment deis preus del primer semestre de 1981, en
el qual en augmentar de forma important el prc-u dél
fuel-oil i pertant reduir lasevasubvenció arnbeárreca
la Renda, lata menys necessária, com a mínim, per a
aquesta finalitat.

cal.

b. Ajustaments necessaris de política

energética

Amb l'exclusió del tema del carbó i nuclears sub-

jectes ais Tractats CECA i EURATOM, la regulaao
energética comunitária es regia.fins/a finals;de198
per 25 reglamenta, 11 directivas i 25 decisions, en total
61 disposicions, la major part, 39 en concret, es refe
rien al sector d’hidrocarburs.

Cal recordar que els Reglamenta són obligatons
per a tots els países. Les Directives obliguen ais re
sultats pero deixen Ilibertat per escollir els mitjans per

aconseguir-los, i les Decisions obliguen aquells  a qui
van dirigidas.

Evidentment, en aquest context, hi ha regulacions
que s’estan complint prácticament, i d’altres que re
querirán ajustaments més o menys complexos per
aconseguir la necessária adaptació.

En una senzilla análisi pot indicar-se en

punta, com el de disposar d’un estoc mínim de bru i
productes de 90 dies, s'intenta complir: en punts com
el de transparéncia i publlcitat en els preus d importa-
cions energétiques encara s’ha d’avangar molt mes.

Casos com él de la Directiva de la CEE restringió

l’ús de fuel-oil i de gas natural a les centráis térmiques
són contradictoria quan s’analitza la situació espa-
nyola.

En aquest camp, la Directiva de la CEE és clara i
s’está aplicant a la Comunitat des que es va establir ei
1975, reduint de forma ordenada, pero constant, i us

de fuel-oil i gas a les térmiques.
A Espanya, quant al fuel-oil, es preveu que el 198&

no s’utilitzl en térmiques, i aixó estarla en una iini
més dura encara que la comunitária; pero, ®
gas natural, estem a l’inrevés, el 1979 un 24/o de
consum de gas natural es va fer en centráis termiques

307



i és un percentatge que puja acceleradament cada
any; a la CEE el percentatge és només d’un 15 o un

16%, i a més reduint-se cada any; la situado no pot
ser més antagónica.

Quant al tema de l’estalvi energétic, la Llei de Con
servado de l’Energia i Foment de l’Autoproducció
Eléctrica está en la línia del que demana la CEE,
cara que potser els ajuts que preveu la llei espanyola
podrien qualificar-se de modestos.

Finalment, en el tema nuclear poden existir alguns
problemes per dos motius: primer, que Espanya no ha
firmat el Tractat de No Proliferació d’Armes Nuclears,
i segon, perqué el combustible de la central nuclear

de Vandeliós no está sotmés al control de salvaguar
des, sino a acords entre el Govern espanyol i el francés.

Un punt que pot convertir-se en extremadament
rellevant, és el de preus i fiscalitat de l’energia, si la
CEE continua amb torga la seva tendéncia
guir una racionalització del sistema CECA de preus del
carbó, deis preus de derivats del petroli, i els sistemes i
nivells tarifaris d’electricitat i gas.

En definitiva, els problemes apareixen amb major
o menor gravetat, segons el període d’adaptació i el
nivell d’exigéncia de la CEE, que pot establir la neces-
sitat, previa a l’adhesió, de complir taxativament tota
una série de regulacions que molts deis actuáis Es-
tats membres encara no han arribat a aplicar en tot el
seu contingut.

en-

a aconse-

Per consolidar la seguretat del proveíment ener^
gétic de Catalunya, hauria de connectar-se, no obs-
tant, la xarxa gasística catalana a l’europea.

En un altre ordre de plantejaments, cal recordar,
com ja s’ha dit anteriorment, que durant el període
previ a l’adhesió, la Comunitat, a través de la BEI,
está disposada a finangar projectes presentats per les
autoritats espanyoles, orientats ais següents camps:

- preparar l’adhesió i afavorir el desenvolupament
regional.

- millora de les infrastructures de comunicació
amb la Comunitat.

- suport a accione de reforg de petites i mitjanes
empreses.

- sosteniment d’esforgos en economies d’ener-
gia.

Cintre d’aquest context, hi ha evidentment possi-
bilitats d’obtenir finangament europeo per a projectes
d’ámbit regional en el terreny energétic.

5. La política comunitária de recerca i
desenvolupament tecnológic

5.1. Política tecnológica i política industrial

En l’apartat corresponent a la política industrial
comunitária, s’ha plantejat l’amplitud d’aquest ter-
me i, conseqüentment, l’ambigüitat de la seva defini-
ció. Dins de la política industrial s’inclouen, sovint, po
litiquee especifiques, pero que tenen una influéncia
significativa en la transformació de l’estructura pro
ductiva en el sector industrial. Una d’aquestes políti-
ques és, óbviament, la política de recerca i desenvo
lupament tecnológic (R-i-D). No cal insistir aquí en la
necessitat d’una política de promoció i aprofitament
de la investigació científica i tecnológica per poder
afrontar, amb nivells de competitivitat adients, el repte
constant derivat de la modificació en l'especialització
productiva a nivell internacional.

9°!^ és prou sabut, a cutí termini, hi ha diferents
possibilitats per evitar els efectes més perniciosos
d un increment de la competéncia internacional sobre
el rnercat interior (l’Acord Multifibres podría ésser,
aquí, un exemple paradigmátic). Ara bé, a mig i a llarg
termini, les vies de desenvolupament deis países
passen per l’adopció, en llurs procesaos productius,
de noves técniques, que a més, permetin mantenir o
augmentar llur rendibilitat económica. Ja que s’esca-
pa deis objectius d’aquest treball, no parlarem aquí
deis problemes derivats d’aquesta necessitat cons
tant d’adaptació sobre la capacitat deis sistemes eco-

c. Possibilitats de Catalunya

El nivell de desenvolupament económic de Cata
lunya I el seu balang energétic, en disposar de gas na
tural, són elementa que l’apropen més a la CEE oue la
resta d’Espanya. ^

No obstant, gran part deis elementa del sistema
energétic són idéntics ais del conjunt de l’Estat
espanyol: preus energética, preséncia de CAMPSA
dependéncia del petroli, etc.

Els elements que poden facilitar una més flexible
adaptació de Catalunya ais plantejaments comunita-
ris, consisteixen en:

- disponibilitat de les quatre energies básiques:
carbó, petroli, gas natural i electricitat.

- producció própia de petroli, relativament impor-
tant.

- manca d’indústries de base gran consumidores
d’energia (per exemple: siderúrgia).

- estructura económica de petites i mitjanes em
preses que flexibílitzen l’adaptació.

- pía nuclear en avangat estat, malgrat els retards
registrats.
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cassat históricament. La tecnología s’acaba transfe-
rint Via exportació deis béns d’equip, deis propis béns
produíts amb les técniques noves, i en general, en un
procés imparable de difusió científica i tecnológica. El
que sí es pot fer, en una perspectiva a liarg termini, és
ordenar aquesta traspasaos de ia manera menys per
judicial possible per al país transferidor.

Un exemple d’aquest problema pot ésser l’expor-
tació de maquinaria textil avangada ais paísos del
Sud-est asiátic que, posteriorment, podran inundar a
preus molt més baixos, donat llurcostde personal, els
mercats europeos deis productes téxtils acabats (i
aquesta situació és prou rellevant en el cas de Cata
lunya).

nómics per poder absorbir, amb condiciona eficients,
els diferents factors productius existents i, fonamen-
talment, la má d’obra. L’experiéncia histórica ens de-
mostra que el desenvolupament tecnológic ha provo-
cat desplagaments de má d’obra imporlants, peró
també incrementa en l’activitat económica que han
permés recuperar i, fins i tot augmentar, el nivell gene
ral d’ocupació.

És ciar que, en moments de crisi económica
com eis presenta, aquest comportament compensa-
tori no es dona en un grau suficient. Óbviament, cal-
dria considerar elements derivats de les estructures
de relacione labórala existents o deis mecanismos de
determinació deis preus en el mercat de treball en
condiciona no estrictament competitivos.

En qualsevol cas, peró, el desenvolupament tec
nológic no ha de representar ”per se” una disminució
de la forga de treball emprada, si s’analitza des d’una
perspectiva macroeconómica. El que si que implica
necessáriament és la modificació de la seva composi-
ció sectorial. Cal, dones, que el desenvolupament
científic i tecnológic vagi acompanyat de l’aparició de
noves alternatives d’ocupació, de nous sectors eco-
nómics capagos d’absorbir ia má d’obra desplagada.

En aquest context, queda explicitada I’íntima rela-
ció entre la política tecnológica i la política industrial.
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la política in
dustrial té dues vessants diferenciades, peró cornple-
mentáries. D’una banda, suposa mesures de carácter
“ofensiu” en el sentit de promoure industries amb
perspectives de futur, ja sigui per llur estructura de
costos o per les tecnologies que aplica, les quals po
den competir en condicions avantatjoses davant la
canviant situació internacional. En aquest camp, no

cal argumentar sobre la necessitat d’una política de
recerca i desenvolupament tecnológic intens i eficag.
D’altra banda, la política industrial que hom aplica,
tant a la Comunitat com a d’altres árees i zones, té
com a objectiu el manteniment de sectors en crisi
(mesures, dones, de carácter “defensiu”), justificat
per raons d’interés económic, polític i social (des del
convenciment que és possible una estructuració que
faci competitiu el sector en un futur més o menys pro
per, a la necessitat política i social de conservar uns
llocs de treball la pérdua deis quals no podría ésser ab
sorbida en un termini prou-curt). En aquest context, la
política tecnológica pot jugar un paper determinant.

Primer, perqué pot contribuir a efectuar les recon-
versions i reestructuracions del sector en crisi de la
manera més eficient possible, en la perspectiva
d’augmentar la competitivitat de la seva producció i
mantenir-la el máxim possible. Segon, perqué un deis
elements més significatius de la política tecnológica
és el de l’ordenació técnica, temporal i espacial de les
transferéncies de tecnología.

En principi, qualsevol intent de suprimir o controlar
eficagment les transferéncies de tecnología ha fra-

Com és sabut, l’impacte de les transferéncies de
tecnología té aspectos positius i aspectos negatius, a
curt i a llarg termini, tal com pot apreciar-se en el qua-
drenúm. 182.

Queda ciar, dones, que a la llarga. Túnica possibili-
tat de no perdre posicions en el conjunt internacional
rau en una constant adaptació productiva a les can-
viants condicions deis mercats mundials. Per aixó, cal
teñir unes estructures productives molt flexibles, on la
incorporació de noves técniques pugui donar-se amb
rapidesa i eficácia. En conseqüéncia, s’ha d’aconse-
guir una capacitat suficient a Thora de generar tecno
logía i d’aplicar-la ais processos industriáis.

En aquest marc, una de les accions més impor-
tants a desenvolupar en él futur, donat que TEstatut
atorga competéncia exclusiva sobre la investigació
(encara que el foment i la coordinació general cor-
responen a TEstat) és, precisament, la de contri
buir a aquesta flexibilitát de la nostra economía, fo-
mentant la capacitat de la indústria catalana (i en ge
neral, de tots els sectors productius) per incorporar
noves tecnologies que la facin competitiva a nivell in
ternacional.

Cal dir que, en el moment de realitzar aquest tre
ball, els traspassos deis servéis inherents a les corn-
peténcies sobre la investigació (i sobre les Universi-
tats) no han estat efectuats. Cal dir, també, que els re
cursos fins ara emprats i els que es podran emprar en
un futur immediat, són realment minsos, com veurem
més endavant en compareció amb els paísos comu-
nitaris, i en base a les escasses disponibilitats es a-
dístiques existents.

Aixó fa que s’hagin d’efectuar unes opcions clares
a Thora d’endegar una política científica i tecnológica i
caldrá concentrar esforgos de la mateixa manera que
ho está fent la CEE, com s’analitza en estudiar la poi ni
ca comunitária en aquest sentit.

En aquest context, les accions que puguin ern-
prenóre’s requerirán, préviament, una identificaa
d’aqúells sectors més dinámics i amb perspectivas ae
futur, peró també d’aquells que puguin incorporar m
d’obra en grau suficient corñ per combatre
ment el problema de Tatur. I aquí, caldrá també er
una opció en favor deis sectors, que malgrat llur re-
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QUADRENÚM.182

IMPACTES DE LES TRANSFERÉNCIES DE TECNOLOGIA

NegatiusPositius

Curt
temnini

- Vendes de tecnología, procediments,

enginyeria, assisténcia técnica, etc.

-Vendesd’equipaments '

- Oportunitats d’inversió sense risc per

simple aportació tecnológica

- Pérdua de mercat d’exportació

- Aparicio de nova competencia sobre el
mercat intern i sobre els mercats tercers.

- Pérdua o no creació de llocs de treball

en els paísos amb indústries obsoletas i

amb gran competéncia exterior

-Disponibilitat de productos més barats

peisconsumidors
- Obertura de nous mercats amb capacitat

de demanda

- Reestructuració dinámica d’indústries

regressives cap a: tecnologies de punta,

servéis tecnológics, equipaments

complexos i productos d’ait contingut

tecnológic.
- Acceleració de la innovació: millora de

procediments i de “performances” deis
productos i creació de nous productos.

- En general, creació de llocs de treball,
derivatdel’anterior

-Crisi profunda deis paísos en els quals les

rigideses estructuráis i la debilitat
tecnológica frenen l’adaptació a les noves

condicíons de la competéncia internacional.

Migi

llarg
termini

FONT: OCDE. Les enjeux des transferís de techno-
logie NORD/SUD. París 1981.

gressió, són massa importante des del punt de vista
de rocupació, com per no endegar mesures de suport
de tota mena, i especialment, de carácter tencnológic.

ment es demostrá insuficient i portá a la Comunitat a
plantejar-se la necessitat d’endegar una política de
recerca i desenvolupament tecnológic a nivell comu-
nitari.

Com és sabut, excepció feta de cortes qüestions
relacionades amb l’agricultura, el Tractat de Roma no
preveu ni competéncia ni accions generáis peí que fa
a la recerca. En canvi, els Tractats constitutius de la
CECA i de l’EURATOM recullen en l’article 55 i article

4, parágraf 2, respectivament, la necessitat de portar
a terme accions de recerca i de desenvolupament tec
nológic en llurs respectius ámbits.

Així, en el cas de la CECA, s’estableix que la Co-
missió potenciará la investigació referent a la produe-
ció i desenvolupament del consum del carbó i de
l’acer (recerca técnica), així com la seguretat en el tre
ball (recerca social). Peí que fa a la recerca técnica,
s’adoptá, el mes d’abril de 1980, un programado mitjá
termini per al perfode 1981-85 que susbtituirá l’ante-
rior corresponent ais anys 1975-80, i que suposa l’ajut
a 36 projectes relatius a la técnica minera i a la valorit-

5.2. La política de recerca i desenvolupament
tecnológic a la Comunitat

Com es veurá, les despeses per recerca i desenvo
lupament tecnológic ais diferents paísos de la Comu
nitat, encara que molt diferenciados, són, en linios ge
neráis, forga més elevados que les nostres. De tota
manera, l'alt cost de la investigació suposa la necessi
tat d’adoptar una política molt selectiva peí que fa ais
projectes finangats i, a més, implica que difícilment
puguin assolir separadament, els nivells de recerca
d’altres paísos com els Estats Units o la Unió Soviéti-

La constatació d’aquest fet portá en els primers
moments de la cooperado europea, a l’intercanvi i la

cooperació científica interestatal. Peró aixó rápida-

ca.
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menys peí que fa a accions directas d’investigació.
Cal dir que les accions de recerca de la Comunitat po
den teñir tres vessants:

a) les accions directes, realitzades peí CCR
(Centre Comú de Recerques) i finangades total-
ment per la Comunitat.

b) les accions indirectes, realitzades per grups
d’investigadors, laboratoris o Universitats deis Es-
tats membres i finangades parcialment per la Co
munitat.

c) les accions coordinades, realitzades igual-
ment per grups d’investigadors, laboratoris o Uni
versitats deis Estats membres, pero, en aquest

cas.

Peí que fa ais órgans de gestió d’aquestes accions
i ai marge de la responsabilitat política del Consell i la
Comissió en aquest ámbit,cal esmentar el Comité de
la Recerca Científica i Técnica (CREST) creat el 1974

i que assisteix al Consell i a la Comissió en l’exercici
de llurs competéncies en matéria científica. El
CREST está format per representante deis Estats
membres i de la Comissió. També cal constatar I exis-

téncia d'un grup de cooperació científica i técnica, per
a la coordinació amb d’altres paísos europeos en
aquest terreny.

En qualsevol cas, pero, la institució més important

de la Comunitat per a la recerca i el desenyolupament
tecnológic és, óbviament, el Centre Comú de Recer
ques (encara que no cal oblidar l’lnstitut Universitari
de Floréncia, que comengá a funcionar l’octubre de
1976 i que pretén convertir-se en una Universitat
d’ámbit europeu, en el qual la recerca hi jugui un pa-
per determinant).

El CCR és un organismo constituít per diferente
establiments sitúate a lepra (Italia), que és el més im-
pcrtant, a Petten (Holanda), a Geel (Bélgica), i a
Karisruhe (República Federal Alemanya). El Centre
está dirigit per un director nomenat per la Comissto,
per un período de quatre anys, i amb un grau eleva
d’autonomia de gestió. El marg de 1980, el Conse
aprová un programa de 511 milions d’UCEs per a
CCR, en el qual els sectors claus són la seguretat nu
clear, les noves fonts d’energia, (solar, geotérmica i

estalvis energéties) i l'entorn.
De tota manera, la Comunitat també ha endega

accions referents a l’agricultura, les primeres ma e-
ries (primáries, l’uranium, reciclatge de papers, car-
trons i desterres municipals i industriáis, etc.), la sa u^
pública i la investigació médica, i ha programat ac
cions per a renovar tecnologies convencionals en e
camp de l’acer i la indústria agro-alimentária, sobre-
tot, i també per desenvolupar tecnologies noves (in
formática, genética biomolecular i recombinacions
genétiques, etc.).

ia Comunitat finanga tan sois la coordinació.

zació del carbó, amb un montant d’ajut comunitari de
15,8 milions d’UCEs. Quant a la recerca social, l’any
1980 els ajuts foren, aproximadament, uns 9 milions

d’UCEs, reparlits entre projectes d’higiene industrial a
les mines, seguretat, Iluita contra les malalties carac-
terístiques del treball miner, etc.

L’EURATOM, d’altra banda, recull en l’Annex I del

seu Tractat, al qual es remet l’article 4, parágraf 2, que
s’ha esmentat, tots els objectius que en matéria de re
cerca cal assolir en el camp de l’energia nuclear, i més
en concret, tot el que faci referéncia a les primeres
matéries, iafísica aplicada a l’energia nuclear, lafísio-
química deis reactors, el tractament de les matéries
radioactivas, aplicació deis radioelements, estudi
deis efectos nocius de les radiacions sobre els éssers

vius, equiparaments i aspectos económics de la pro-
ducció d’energia.

En aquests moments, els esforgos s’estan con-
centrant en la fusió termonuclear i en l’energia nuclear

de fissió (amb la definició d’una estratégia nuclear
amb accions de reciclatge de combustibles irradiants,
desterres radioactives i reactors sobreregeneradors

de neutrons rápids). També en aquest camp, ha ad-
quirit gran importáncia la recerca relacionada amb la
seguretat de les instal.lacions, sobretot després de
l’accident de la Central nord-americana de Harris-

bourg.
Aqüestes activitats de recerca i desenvolupament

tecnológic en el terreny de l’energia nuclear es desen-
volupen, básicament, en el marc del Centre Comú de
Recerques (CCR) creat, en principi, per a investiga-
cions nuclears pero ampliat després a d’altres camps,
en la perspectiva d’una política comunitária de recer
ca, amb un carácter més global d’acord amb les ne-
cessitats derivados de la creixent competencia inter

nacional i les noves condicions que defineixen l’espe-

cialització productiva.
En aquest context, ja s’ha esmentat que el Tractat

de Roma no preveu una política comunitária de recer
ca. De manera que quan sorgeix la necessitat d’ende-
gar-ne una, l’aplicació s’ha de fer sobre l’article 235
del Tractat que estableix que si una acció de la Comu
nitat esdevé necessária per ais objectius d’aquesta
dins del funcionament del mercat comú, i el Trac

tat no l’hagués prevista, el Consell, a proposta de la
Comissió i després de presentar-ho al Parlarnent,
prendrá per unanimitat les disposicions que consideri
adients.

Óbviament, aquest és el cas de la política tecno
lógica, sobretot en el moment en qué la crisi económi
ca posá en relleu la necessitat ineludible d’afrontar
reestructuracions i reconversions productivas de tota
mena. En qualsevol cas, peró, ja s’havia transformat
amb anterioritat (1971) l’antic Centre Comú de Recer
ques Nuclears en un Centre Comú de Recerques,
que anés més enllá de les investigacions purament
nuclears, i que s’ha convertit en el principal órgan
d’execució de la política comunitária de recerca, al¬
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A més, independentment d’aquestes accions con
cretes, la CEE ha eníprés iniciatives generáis en el
camp de 1’ensenyament universitari i de l’educació en
general, així com endegant formules de coordinado, i
estímul de les polítiques de recerca deis diferents Es

táis membres, tot plegat en el marc deis programes
comuns de recerca.

ment modificat a curt termini des de Catalunya, enea*
ra que s’adoptés un canvi radical en la política actual
de recerca i desenvolupament tecnológic. Consciente
d’aixó, no s’ha de renunciar, pero, ais beneficis qué,
sens dubte, suposa el foment i l’aprofitament produc-
tiu de les activitats investigadores, que si bé, difícil-
ment són immediatament rendibles, sí que són ex-
traordináriament positivas des d’una perspectiva si
tuada en el llarg' termini.

Una altra iniciativa important és la referent

a la circulado i difusió deis coneixements, apro-
iitant el desenvolupament de la informática. Així,
s’ha creat una xarxa de telecomunicacions (EU-
RONET) que posa en contacte gran quantitat de
centres d’investigació, empreses industriáis i or-
ganismes públics, estatals o comunitaris amb la
finalitat de la mutua disponibilitat de totes les in-
formacions cientíques i técniques.

En qualsevol cas, i malgrat aquests esforgos i con-
secucions, l’aportadó comunitária a la recerca conti

nua essent encara molt feble, tot i que s’está progres-
sant molt rápidament. En aquest context, la integrado
de I Estat espanyol a les Comunitats Europees,supo-
sara un efecte clarament positiu sobre Catalunya en
aquest ambit de la recerca i el desenvolupament tec-
nologic I mes donada I'extraordinaria migradesa de
les nostres despeses en aquest sentit.

n«i ílf ®' principal efecte vindrá donat
rifn J H I® evolució tecnológica situí Catalunya
d ns del proces despecialització productiva interna
cional, I aquest procés no podrá ésser significativa-

5.3. Les despeses de recerca i desenvolupament
tecnológic: análisi comparativa

A continuado es fará un análisi comparativa de les
despeses de recerca i desenvolupament tecnológic fi-
nangades peí sector públic (del privat, malaurada-
ment tan sois es disposa d’algunes dades fiables), a
Espanya i a la CEE, que creiem que pot ésser d’utilitat
per valorar l’escassetat del finangament i de despesa

en recerca i desenvolupament tecnológic (R+D). Peí
que fa a Catalunya, disposem de dades relatives a
certs finangament públics de la R H- D empresarial. De
tota manera, l’análisi referent a Espanya ja pot donar
una idea prou clara de quina és la situado catalana.
Així durant el primer quinquenni deis anys setanta, les
despeses espanyoles en R-i-D evolucionaren de la
següent forma:

CUADRE NÚM. 183

DESPESES EN R D A ESPANYA (1970-1974) *

Any Pessetes corrents*tk Pessetes constants** Participació en el P I B
1970 5.548

8.068

9.816

12.350

15.779

5.548

7.470

8.361

9.406

10.313

0,221971
0,281972

1973

1974

0,29

0,30

0,31
Taxa mitjana de creixe-

rñent anual (1970-74) 29,86
1676

— a les que es
realitzen en el si de les Institucions i empre
ses sense incloure'n d’altres com beques,
ajuts, etc, que es realitzen fora de l'entitat.
(  ) En milions de pessetes.

PONT: Diverses. Recollit de l'article de Cades

CAMPS, “Aspectes quantitatius del finanga
ment públic de les activitats de recerca i de

senvolupament tecnológic a Espanya i Catalu
nya, durant la década deis setanta.

NOTES: (*) Les despeses fan referéncia
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Malgrat, pero, el creixement que hom observa (les’
estimacions per al segon quinquenni són més pessi-

mistes) la participació en el PNB (o el PIB) segueix és-
sent molt baixa, com ho demostra el grafio següent:

✓

GRAFIC NÚM. XXX

PARTICIPACIÓ DE LES DESPESES DE R+D EN DIFERENTE MAGNITUDS DE LA COMPTABILITAT

NACIONAL PER A DIFERENTE PAÍSOS (1975)
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Peí que fa al finangament públic de la R+D en els
países de la CEE i a Espanya per a l’any 1977, la si-
tuació fou la següent:

GRÁFIC NÚM. XXXI

FÍNANQAMENT públic de la R+D en els PAYSOS de la CEE IA ESPANYA (1977)
(en valors absoluts)
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Si la comparem amb el finangament públic per ha-
bitant, a preus i tipus de canvi constants, el resultat
queda reflectit en el quadre següent:

QUADRE NÚM. 184

FINANQAMENT PÚBLIC DE LA R + D PER HABITANT. CEEI ESPANYA (1970-1977)
(a preus i tipus de canvl de 1970 i UCEs)

Alemanya

Federal

Países

Baixos

RegneItalia Bélgica Irlanda Dinamarca CEE-9 EspanyaAny Franga
Unit

19,7 26,5 4,4 1,41970 28,6 33,6 7,8 22,2 17,0 23,6

1971 35,0 36,5 7,9 23,0 22,0 27,8 4,6 19,3 26,1 2,0
1972

1973

1974

1975

1976

37,5 37,2 7,2 23,4 23,7 29,2 1,95,0 21,4 27,2

41,0 37,5 7,9 24,9 23,2 29,5 6,4 21,1 29,5 2,0

40,4 36,9 6,9 24,7 24,6 30,3 6,0 20,0 30,0 2,2

37,0 7,4 26,3 22,1 30,1 6,5 21,1 30,8 2,140,9

31,9 6,9 22,0 28,4 2,68,2 28,1 24,140,3 35,2

21,5 27,1 2,323,5 28,0 7,48,4 27,91977 38,1 35,9

PONT: EUROSTAT i Caries CAMPS art. cit. 1981.

T ambé són prou significatives les dades correspo-
nents a la participació del finangament públic en  R+ D

en el total deis pressupostos i la seva participació en el
total del PIB. Observeu els quadres núm. 185 i 186.

QUADRE NÚM. 185

PARTICIPACIÓ DEL FINANQAMENT PÚBLIC DE LA R + D EN EL TOTAL DEL PRESSUPOST.
CEE I ESPANYA (1970-1977)

(percentatges)

Países

Báixos

RegneAlemanya

Federal
Franga Bélgica Irlanda CEE-9Any Itália Dinamarca Espanya

Unit

2,81 3,50 0,86 3,841970 4,16 5,85 2,08 3,65 1.77 0,91

2,89 3,54 0,88 1,94 4,01 1.171,82 3,481971 4,74 6,28

0,92 2,03 4,00 1,163,54 2,80 3,491972 6,24 1,684,83

3,39 1,07 2,02 3,93 1,112,601973 1,54 3,485,07 6,23

1,812,72 3,64 1,151,39 3,053,271974 4,72 6,08

0,942,86 1,76 3,34 1.053,15 2,231975 4,37 5,48 1,40

3,13 3,20 1,02 1,83 3,31 1,311976

1977

4,28 5,03 1,40 2,27

3,10 2,81 1,09 1,79 3,053,98 5,01 1,34 2,08 1,06

PONT: EUROSTAT i Caries CAMPS art. cit.
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QUADRE NÚM. 186

PARTtCiPACIÓ DEL FINANQAMENT PÚBLIC DE LA R + D EN EL TOTAL DEL PIB.
CEE I ESPANTA (1970-1977)

(percentatges)

Alemanya

Federal

PaTsos

Baixos

Regne
Any Franga Itália Bélgica Irlanda Dinamarca CEE-9 Espanya

Unit

1970 0,96 1,23 0,46 0,93 0,77 1,24 0,34 0,55 0,98 0,13

1971 1,12 1,28 0,45 0,93 0,82 1,28 0,180,34 0,61 1,05

1972 1,16 1,24 0,40 0,91 0,84 1,30 1,05 0,160,640,35
1973 1,23 1,20 0,42 0,93 0,150,78 1,25 0,41 0,61 1,05

1974 1,21 1,17 0,36 0,91 0,80 1,32 0,42 1,03 0,160,60
1975 1,24 1,17 0,40 0,98 0,74 0,161,29 0,46 0,62 1,04
1976 1.17 1,07 0,42 1,02 0,78 1,36 0,47 0,63 1,02 0,19

1977 1.07 1,06 0,43 0,99 0,75 1,21 0,49 0,61 0,95 0,17

FONT: EUROSTA Ti Caries CAMPS art. cit.
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aquesta lamentable situació, s’agreuja encara més si
comparem el finangament públic de la R+D empresa
rial a Espanya i els países de la CEE (vegeu gráfic
núm. XXXII).

Totes aqüestes estad ístiques mostren clarament
la desfavorable situació relativa en qué es troba

Espanya (i conseqüentment Catalunya) en el context
internacional, i en concret, amb comparació amb els
paísos de la Comunitat Económica Europea. Pero,

GRÁFIC NÜiyi. XXXII

FINANQAMENT PÚBLIC DE LA R+D EMPRESARIAL. ESPANYA  I PATSOS DE LA CEE (1971)
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D’aixó es desprén, óbviament, que la situació a
Catalunya no és massa bona. De tota manera, Cata

lunya té una proporció relativament positiva en el con-

junt espanyol peí que fa ais plans concertats de recef'
ca, com es pot veure en el quadre següent:

CUADRE NÚM. 187

PLANS CONCERTATS DE RECERCA, PRESSUPOSTOSI CRÉDITS PÚBLICS
APROVATSIINICIATS. CATALUNYA (1969-1977)

(en milions de pessetes)
1

Anyde la

convocatoria

Pressupostos

aprovats

Crédits

pública

% crédits sobre

pressupost

%pressuposts/totai

espanyoi

%crédits/totai

espanyoi

1968 90,7 45,4 50,0 24,9 24,8

1969 70,6 49,9 46,9 46,8141,6

4,41970 11.1 39,6 5,3 4,6

33,3 16,6 49,8 14,8 17,01971

323,7 161,3 49,8 27,4 27,31972

1973

1974

1975

74,0 37,0 50,0 26,5 26,5

233,9

511,0

683,6

341,4

115,9

165,6

201,4

124,0

49,6 22,2 22,6

32,4 ●

29,5

34,6 27,0

1976 44,1 35,9

1977 18,636,3 22,4

TOTAL 2.444,3 942,2 38,5 29,9 26,1

FONT: Comíssió Assessora i Caries CAMPS, art. cit.
1981.

Cal dir, pero, que, donada la migradesa deis re
cursos totals, la participació de Catalunya, malgrat
ésser positiva en termes relatius, no és significativa
des del punt de vista del seu valor absolut. La distribu-
ció sectorial assenyala una certa tendéncia a la con¬

centrado que, en línies generáis pot considerar-se
positiva, donat que va dirigida a sectors que hom pot
anomenar expansius des de la perspectiva de l’espe-
cialització productiva internacional.

QUADRE NÚM. 188

PLANS CONCERTATS DE RECERCA APROVATS I INICIATS PER SECTORS. CATALUNYA (1968-1977)
(en milions de pessetes)

Sectors Pressupost % Cr^itpúblic % Núm. empreses Núm. projéctes

Agricultura

Alimentació i begudes

Químic

Farmacéutic

Maquináría
Electrónica

Material de transport
D’altres

68 2,8 30 3,2 4 5

89 3,6 39 4,1 5 5

330 13,5 139 14,8 118

524 21,4 173 18,4 10 19

156 6,4 77 8,2 7 10

41,51.013 394 41,8 12 24

204 8,3 61 6,5 2 3

2860 2.5 3.0 6 7

TOTAL 842.444 100.0 941 100,0 54

FONT: Comíssió Assessora i Caries CAMPS, art. cit.
1981.
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cit, a l'hora d’assolir un auténtic mercat comú que
permeti l’aveng efectiu en el procés d’integració de les
economies europees, l’assoliment d’una política co
muna en el camp deis transporta (art. 2 i 3.3 del Trac-
tat).

La conclusió, a la vista de tota aquesta informació
estadística existent (ben minsa, d’altrabanda), és im-
mediata: cal fer un esforg per multiplicar significativa-
ment les despeses en recerca i desenvolupament
tecnológic. Aquest esforg, a més, had’anar acompan-
yat d’una clara definició de les prioritats en la perspec
tiva de situar-se favorablement en el procés d’espe-
cialització productiva internacional. La política tecno
lógica adoptada peis pa'ísos comunitaris i per la ma-
teixa Comunitat pot cferir un seguit de criteris en
aquest sentit, i més si tenim en compte que ens hi
haurem d’incorporar, de manera intensa, en un futur
més o menys proper.

En conseqüénciá, el Tractat dedica el Títol IV de la
segona part al tractament deis transports comunitaris
(arts. 74 a 84). En principi, la regulado legal es limita
ais transports de “superficie”, és a dir, ferrocarriis, per
carretera i per via navegable. De tota manera, l’exten-
sió a la navegado marítima i aéria, queda oberta i
quelcom s’ha fet en aquest sentit, com es veurá més
endavant.

Aquest títol fou explicat després per una Comuni-
cació de la Comissió al Consell, relativa al desenvolu

pament de la política comuna deis transports (1973), i
per un programa d’accions prioritáries en aquest ám-
bit, publicat per la Comissió el 1977.

En quaisevoi cas, cal teñir present l'antecedent
que en aquest sentit representa el Tractat constitutiu
de la CECA, en el qual (art. 70) es pretén aconseguir
tarifes comparables amb condiciona comparables,
suprimint les discriminacions basades en el país d’ori-
gen o la destinació deis productes, i al mateix temps,
la máxima transparéncia del mercat, a partir de la pu-
blicitat deis preus i les disposicions tarifáries, així com
per Testabliment de tarifes intemacionals i l’harmonit-
zació de les restants. De manera que, ja des deis pri-
mers moments de la integració europea, la importán-
cia d’una política comuna deis transports es posa de
relleu d’una manera expl ícita.

En aquesta perspectiva, dones, cal emmarcar els
articles esmentats del Tractat de Roma, i que básica-
ment estableixen:

a) El Consell pot establir (per unanimitat fins el fi
nal de la segona etapa, i per majoria qualificada,
posteriorment) a proposta de la Comissió, previa
consulta al Comité Económic i Social i al Parla-
ment, el següent (art. 75):

1.-Regles comunes aplicables ais trans
ports intemacionals que afecten a un o més Es-
tats membres.

2.- Condiciona d’admissió deis transportis-
residents, ais transports d’un altre Estattes no

6. La política de transports

El sector transports i comunicacions representa a
la Comunitat un 6% del Producte Nacional Brut (cal
teñir present que l’agricultura aporta un 5%), ocupa
més de sis milions de persones (6% de la població ac
tiva) i suposa un percentatge molt elevat de les inver-
sions publiques i privades. Aqüestes xifres donen ex-
pressió de la gran importancia deis transports com a
sector económic. Ara bé, els transports (i les comuni
cacions) no són solament un sector que calgui, per
aquest motiu, ordenar i promocionar, sinó que, a més,
la política de transports constitueix un element fona-
mental de la política económica, tant deis Estats
membres com del conjunt de la Comunitat.

La promoció i ordenació deis transports i de les co
municacions constitueixen una aportació básica a
l’hora de fer realitat un mercat realment unificat, d arri-

pliar la competéncia, de fer possible una majot efi-
ciéncia en l’assignació deis recursos, i en definitiva,
de contribuir al creixement económic i a l’augmentdel

benestar general.
En aquest context, una millora en els transports o

un aveng en la creació d’una xarxa ordenada de co
municacions, contribueixen, óbviament, a la consoli-
dació del mercat comú, base de les Comunitats Euro-
pees, i al mateix temps, a l’articulació d’una política
d’especialització productiva que permeti mantenir els
graus de competitivitat assolits, i la situació interna
cional deis paísos comunitaris.

En conseqüénciá, la necessitat d’una política de
transports i comunicacions a nivell comunitari, queda
prou evident. I queda explicitada com un deis objetius
a assolir en el marc de la Comunitat Económica Euro
pea, definits en l’article 3 del Tractat, i desenvolupats
en el Títol IV de la segona part d’aquest, i que es co
menta a continuació.

membre.

Cal dir que el Tractat estableix, en el mateix ajíl
ele, una cláusula de salvaguarda en cas de pro e
mes greus per a certes regions o per a certs equip -
ments de transports. La decisió d’ajornar les mesure

l’haurá de prendre, peró, el Consell, percomunes,
unanimitat.

b) Hom prohibeix, en quaisevoi cas,
peis Estats membres de mesures que, directa-
ment o indirecta, afectin negativament la situaao

6.1. El tractament legal

El Tractat de Roma, constitutiu de la Comunitat
Económica Europea, estableix com a objectiu expli-
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legal existent en el moment de signar el Tractat
(art. 76, o cláusula de "status quo" o “stand-stiN”).
Més endavant (Decisió del Consell de 21 de mar?
de 1962), s’organitzá un mécanisme de consulta
prévia, per part deis Estats membres entre si, per
evitar, en la mesura possible, l’articulació legal de
normes que poguessin teñir un carácter molt més
restrictiu des d’una perspectiva comunitária.

c) S’accepten els ajuts que responguin a necessi-
tats de coordinació deis transports o que siguin in
herente a la noció de servei públic (art. 77).

d) Abans d’adoptar qualsevol mesura quant ais
preus o les condicione de transport de carácter co-
munitari,” s’haurá de teñir en compte la situado
económica deis transportistes (art. 78).

e) Hom suprimeix les discriminacions, per raó de
país d’origen o de destinació, en materia de preus
i condicione de transport, peí que fa al tráfic interior
comunitari (art. 79).

f) Queden prohibides les tarifes de sosteniment a
empreses o indústries particulars, sempre que
siguin autoritzades per. la Comissió, tenint en
compte les exigéncies de política regional i de
transports (art. 80).

g) S estableix la reducció de taxes, etc., percebu-
des peí transportista a l’hora de passar les fronte-
res (art. 81).

®®P®cialment, el problema es-
pecific derivat de la divisió d’Alemanya, de mane-
ra que les mesures que hom prengui per a les re-
gions fontereres no serán obstaculitzades peí
Tractat quan es tracti de compensar els desavan-
tatges denvats de la dita divisió (art. 82).

'f ®°®®t¡tució d’un Comité Consultiu
hnrTnno ® ®®"se perjudici de les atri-'

no

nAm o ® transporta del Comité Eco-'
nómici Social (art. 83).

En aquest marc d’objectius, com ja s’ha dit, les pri^
meres mesures s’adoptaren a partir de 1955, en él
context del Tractat CECA, afectant els transports
ferroviaris de carbó i d’acer, peí que fa a la proporcio-
nalitat de llurs tarifes amb relació a la distáncia recorre-
guda, i no al nombre de fronteres atravessades. Més
endavant, arran del Tractat de Roma i el seu tracta*
ment específic del tema, s’articularen normes comu-
nitáries relatives a la supressió efectiva de les discri
minacions en matéria de preus i condicions, s’harmo-
nitzaren aigunes normes que afectaven a la Iliure
competéncia, i s’adoptaren reglamenta relatius a la
noció de servei públic i a l’eliminació i coordinació deis
ajuts a les empreses de transports pública. Tanmateix
es regulá l’accés a la professió i al mercat de trans
ports, dins del marc de la Ilibertat d’establiment i de
prestació de servéis, així com l’aplicació deis articles
del Tractat relatius a la Iliure competéncia, peí quefa
al transport per carretera, per ferrocarril i per via nave
gable.

De fet, la Comunitat pretén un repartiment óptim
del tránsit entre els diferents mitjans i empreses del
sector, mitjangant una competéncia Iliure pero no
desordenada. A tal efecte, permet l’adopció d’inter-
vencions públiques per tal d’assegurar la igualtat de
condicions davant del mercat, evitar els possibles
abusos de la competéncia i contribuir a la consecució
d’objectius fixats en el marc de les polítiques social I
regional. En aquest sentit, la Comunitat, a més del
conjunt de mesures esmentades anteriorment, fixa
periódicament uns sistemes de tarifes per ais trans
ports comunitaris per carretera.

En principi, la tarificació fou obligatoria dins d’uns
límits per dait i per baix, que permetien un cert marge
de maniobra. Més recentment (a partir del 1978), el
Consell aporta dos sistemes tarifaris a assolir peis Es
tats membres. Un d’ells és el ja esmentat, de tarifica
ció obligatoria. L’altre, més liberai, consisteix en l’as-
senyalament d’unes “tarifes de referéncia” a l’entorn
de les quals, els preus són acordats peis transportis
tes i els usuaris, sota el control deis Estats membres i
de la Comissió.

Tot aquest conjunt de mesures tenen, pero, un ca
rácter general d’aplicació al conjunt de mitjans de
transport (excepte els sistemes tarifaris). Al mateix
temps, la Comunitat ha endegat una gran quantitat de
normes relatives ais diferents mitjans, contémplate
peí Tractat (és a dir, per carretera, ferrocarril  i via na
vegable), peró també per a les navegacions aéria i
marítima, i per crear una veritable xarxa comunitária
de transports i comunicacions. Les normes més signi
ficativos per a cada subsector esmentat, són les se-
güents:

6.2. La
política comunitária de transports:

consecucions i objectius.

La política comunitária de transports ha anat diri
gida, basicament, a assegurar que el mercat deis
transports s adaptés a las necessitats deis usuaris al
mínim cost social i fiscal possible. Al mateix temps
els darrers anys, les mesures adoptades anaven
marcados en la perspectiva de la creació d’una autén
tica xarxa europea de comunicacions, i a l’intent de re-
duir el consum d’energia d’un sector que absorbeix,
aproximadament, una quarta part del petroli comunitari.

,en
em-

a. Vies navegables

Com és prou sábut, la importáncia d’aquestes vies
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c. Transports per carretera.

A més de les mesures ja esmentades peí que fa
ais sistemes tarifaris, a les normes d’accés a la pro-
fessió, a l’harmonització de certes disposicions so-

cials i professionals, aixó com la potenciació deis
transports combinats de carretera i viaférria, cal tam
bé assenyalar rhomogeneítzació de determinades
regles relatives ais transports internacionals i estatals
de mercaderies, així com de viatgers tant peí que fa a
les línies regulars com discrecionals.

Com és prou sabut, els transports turístics no ne-
cessiten autorització de cap tipus, mentre que per a
les mercaderies, encara hi ha certs entrebancs, mal-

grat que s’está avangant en la liberalització de tota
una série de transports. En aquest sentit, s’adoptá un
sistema de “contingent comunitari” que reparteix els
transports de mercaderies per carretera entre els dife-
rents países comunitaris, tot substituint el sistema an
terior de contingentació bilateral. Aquest contingent
va elevant-se periódicament, d’acord amb les neces-
sitats deis diferents Estats comunitaris, i permet efec

tuar els transports sense haver de sol.licitar cada ve

gada autoritzacions bilaterals, a reiterar a cada pas
fronterer. Cal dir, pero, que aixó només és válid per un
cert nombre de titulare de transport, encara que la Co-
munitat ha expressat el seu desig d’eliminar tots
aqueste entrebancs en un futur no maesa llunyá.

D’altra banda, s’han publicat gran quantitat de
normes harmonitzant les existente ais diferents paí

ses, referente a les condicions deis vehicles (frene,
fars, vidres, nivell de sorollositat, etc.) A més, s’ha in-
tentat unificar les dimensions i el pes máxim per ais
camions-remoics (al voltant de les 44 tenes), encara

que per ara, aixó no s’ha aconseguit (cal teñir en
compte que els límite actuáis van des de les 32 Tm del
Regne Unit, a les 50 d'Holanda).

També hi ha hagut un conjunt de reglaments refe
rente a la qualitat i seguretat deis transports per carre
tera. En aquest sentit, la conseqüéncia més important
és la de la fixació d’una durada máxima de temps de
conducció a través de la instal.lació en els camions

pesante d’un “taquígraf europeu” que registra les dis
tancies recorregudes, la veloeitat, el temps de con
ducció, les interrupcions del viatge i els horaris de re-

pós. Tanmateix, en aquest ámbit de la seguretat,
s’han imposat condicions noves quant a la capacitat
professional i a l’articulació de la Ilibertat d’establi-
ment i de prestació de servéis.

Finalment, esmentarem que per al 1983, esta pre
vista la creació d’un permís de conduir comunitaria,
válid per a tots els países membres.

a Europa ve donada, fonamentalment, peí tráfic a tra
vés del Rin, peró cal no oblidar grans vies fluvials i

grans canals existente en els países centre-euro-
peus. Óbviament, aquest no és el cas de Catalunya, i
per tant, no ens afecta significativament. De tota ma
nera, cal dir que s’han pres mesures per millorar la xar-
xa europea en aquest ámbit, sobretot peí que fa a la
connexió amb els paísos de l’Est, i també per harmo-
nitzar i coordinar les normes de navegabilitat i promo-
cionar la modernització deis vaixells antiquats o ina-

daptats.

b. Ferrocarriis

El principal problema que plantegen els transports
ferroviaris, com és prou conegut, són els déficits d’ex-
plotació que normalment sofreixen, i la necessitat
d’ajut per part deis poders públics interessats en el
manteniment del servei per raons d’equilibri regional,
de política social, etc.

La dificultat es troba, aleshores, a fer compati

bles aqüestes exigéncies de manteniment amb la
igualtat de condicions competitivos entre els diferents
mitjans de transport i les diferents empreses de cada
subsector, i al mateix temps, sense gravar excessiva-
ment l’aportació deis ciutadans.

En aquest sentit, els esforgos comunitaris han
anat dirigits a l’harmonització de les regles relatives a
les relacions financeres entre els Estats i les empre

ses ferroviáries, sobretot peí que fa a les compensa-
cions derivadas de la considerado de servei públic,

els ajuts per a la construcció i manteniment de les in-
frastructures, així com la clarificació de la política de
subvencione. Les normes han anat en una línia de po

tenciació de l’autonomia de gestió de les empreses,

encara que amb uns certs nivells de coordinado (bá-
sicament, comptables i de cálcul de costos), una me
jor atenció a les necessitats económiques a l’hora de

fixar els preus, acostant-los, dones, ais costos reais, i
una intensa cooperació de les diferents xarxes euro-
pees per aprofitar al máxim les economies d’escala
que un mercat ampliat pot representar.

Cal dir que la Comissió ha prestat una extraordi-
nária atenció a aquests temes, amb gran quantitat
d’Informes i de Memorándums (el darrer és de 17 de

desembre de 1980), sempre en la perspectiva del ree-
quilibrament financer i la integradó de les xarxes, en
el context comunitari.

D’altra banda, ha promogut l’articuladó de progra
mes plurianuals d’inversions, amb especial atenció a
la productivitat i a la qualitat deis servéis, la supressió
deis entrebancs a la Iliure circulació, una major coope

ració entre les diferents empreses europees, i final
ment, la utilització de servéis combinats de transport, a

partir d’un régim d’ajuts i d’extensió informativa. De
moment, aixó s’ha limitat, en general, a la conjuneió deis
transports ferroviaris i per carretera.

d. Navegaeió marítima

Quasi el 90% del comerg exterior de la Cornunitat

es fa per via marítima (cal recordar que Grecia te la
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primera marina mercant del món). Malgrat aixó, fins
l’any 1977, no es varen adoptar mesures comunes peí
que fa a aquest ámbit, de manera que el 1962 es va

ren suspendre l’aplicació de les normes de la compe-
téncia fixades en el Tractat de Roma, relativas ais
transports.

La competéncia deis países de l’Est (llurs empre
sas están ámpliament subvencionadas) i les reclama-
cions d’una part del tráfic mundial per part deis países
subdesenvolupats ha motivat que s’adoptessin algu
nas mesures peí que fa a la supervisió del tráfic en els
ports comunitaris, i s’acceptés un codi de conducta

establert per l’ONU relatiu a un repartiment equitatiu
del comerg marítim entre els diferents países, tot
ceptant al mateixtemps, que els mecanismes de mer-

cat juguin entre els Estats membres, dins, pero, de les
regles de la competéncia. De tota manera, aixó enca
ra no ha estat endegat, com tampoc s’ha iniciat serio-

sament una política portuária comuna, tot i que les pri-
rneres peticions del Parlament, són de l’any 1972.
L únic aspecte on s’han fet avengos més significatius,

és el relatiu a la seguretat marítima (tant del transport
de mercaderies, com peis vaixells de pesca, com per
I interior deis ports) sobretot peí que fa ais patrons
d’altura i ais grans petrolera, de manera que les
res preses venen fortament lligades a la Iluita contra la
contaminació del mar i l’ajut a les regions afectades
per les marees negres. L’element incentivador
d aquesta nova política fou l’accident de l’Amoco Ca-
dix el marga del 1978, encara que préviament els Es
táis membres havien establert un sistema de consulta
mutua relativa a les relacions entre els Estats
bres I els países tercers en l’ámbit marítim.

ac-

mesu-

mem-

empreses aéries. Tercer, la supressió deis obstacles
al Iliure accés a la professió en tota la Comunitat. I

quart la millora de la seguretat, una millor protecció
de l'entorn, una utilització més adient de l’energia i
el desenvolupament de la indústria aeronáutica euro^
pea.

f. Infrastructura de transport

Com és prou sabut, en els darrers anys les
inversions en infrastructures de transport han afavo^
rit, básicament, les carreteres i l’aviació. En aquests
moments, en canvi, la Comunitat es planteja la
modernització de les vies navegables, i sobretot deis
ferrocarriis, davant la necessitat d’estalviar el máxim

d’energia, i protegir al mateix temps, l’entorn. De tota
manera, calen accions en tot l’ámbit deis transports, si
realment es vol assolir una auténtica xarxa europea
de comunicacions que possibiliti, de debo, un mercal
realment unif icat. En aquest sentit, ja hem pariat de di
versas mesures, des de la promoció del transport
combinat, a l’harmonització de tarifes, de condicions

d’accés a la professió de transportista o el control de
la durada del treball, passant pert normes relativos a
la seguretat, la simplificació administrativa, etc.

Aixó, óbviament, s’ha de completar amb un con-
junt coherent d’inversions en infrastructura que pugui
eliminar els actuáis estrangulaments del tráfic, sobre
tot a les fronteres, aconseguir les economies d’escala
derivades d’una área de maniobra molt més gran, així
com donar el máxim rendiment a les inversions deis
Estats membres, en donar-los un sentit comunitari. Al

mateix temps, aixó pot contribuir a la consecució d’al-

tres objectius, des de l’estalvi d’energia ais deriváis
de la política social i regional.

Cal dir que l’acció de la Comissió es limita ais en-

llagos i a les comunicacions d’interés europeu i arhb
una perspectiva a llarg termini oferint ais Estats merti^
bres un marc comú a l’hora d’efectuar les seves ma-

teixes inversions. Les primeres mesures, en aquest
sentit, han estat estudia sobre les necessitats deis

transports en els propers anys, la distribució del tráfic,
les noves técniques de transport, i també, i aixó és im-

portant per a nosaltres, les relacions amb els países
candidats a l’adhesió. També podem esmentar l’estu-
di del projecte d’un túnel sota el canal de la Mánega i
sobre els principáis nuclis d’estrangulació del tráfic.

A més, des del 1978 existeix un “comité” en maté-
ria d infrastructura de transport així com un sistema de
consultes mútues del qual ja s’ha parlat.

Peró la Comunitat, no vol limitar-se exclusivament

a aportar estudis i projectes d’interés europeu i facili
tar la coordinado en aquest sentit. I'així, part del finan-
gament atorgat per la Banca Europea d’inversions va

en aquesta perspectiva, peró ja sigui per les lifnita-
cions estatutáries de lá Banca, com peis costos del fi-
nangament, aixó no es mostra suficient i la Comissió
ha proposat la creació d’un nou instrument finaneer

e. Aviació civil

De la mateixa manera que per a la navegació
rítima, les normes oe la competéncia comunitaria
van suspendre l’any 1962, i igualment, fins molt re-
centment no es plantejá la necessitat d’una política
comuna peí que fa a la navegació aéria.

aquest ámbit, s’han iniciat mesures dirigides a
a limitacio del soroll admés peis avions, l’augment de
la seguretat, la simplificació de les formalitats ais ae-

roports, la millora i la potenciació deis servéis peí per
sonal aeri, la coordinació deis ajuts públics i la coope
rado tecnológica, etc.

D’altra banda, el juny de 1979, la Comissió pre
sentó un memorándum sobre els mitjans per millorar i
desenvolupar els servéis de transport aeri en l’ámbit

comunitari. En aquest sentit, el memorándum presen
ta quatre grans objectius a assolir en un futur més o

menys immediat (encara que, per ara, nos’haavangat
significativament en aquests aspectes). Primer, com
pletar la xarxa comunitária i assolir preus baixos i ser-

veis eficagos, sense discrimihacions. Segon, el man-
teniment o la restauració de l’equilibri «nancer de les

ma-
es
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el de rample de via. Com és evident, l’adaptació de to
tes les línies ferroviáries espanyoles a l’ample euro-

peu, és un objectiu que difícilment pot plantejar-se a
termini mitjá. De tota manera, cal ésser conscient de ia
necessitat de facilitar les comunicacions ferroviáries

amb Franga, per integrar-se, de manera eficag, en les
xarxes de transport europeas, i no perdre el control
deis canals de comercialització. En aquest sentit, i do-

nat que la gran majoria de mercaderies (i viatgers)
passen per les fronteras catalanes, s’hauria de prepa
rar la possibilitat de millorar aqüestes comunicacions
(sense descartar el canvi de via fins a l’interior de Ca
talunya) en el marc de la política industriai (a través de
la BEI) o en el marc de la mateixa pol ítica de transporta
(a través del nou instrument financer comunitari que
hom vol endegar). Cal recordar que la millora de les
comunicacions amb eis paísos candidats, és I ele-

ment principai a l'hora d’orientar inversions en infras-
tructura de transports.

També cal teñir present la possibilitat de descon

gestionar el port i l’aeroport de Barcelona en aquest
context, pero, donada l’escassa integrado europea
en aquest ámbit, no sembia que l’adhesió obiigui a
plantejaments immediats en aquest sentit. En canvi,
sí que caldria fer modificacions en el camp deis trans
ports per carretera.

De fet, és en aquest camp on la delegació espan-

yola en les negociacions de l’adhesió ha demanat un
període de transició, precisant que la decisió es-
panyola s’ajorna peí que fa a l’aportació al contingent
global i a l’acceptació del sistema de tarifes qu es con-
sideri més convenient (obligatóries o de referéncia).

En principi, caidrá una simplificació de la regla
mentado molt casuística d’aquí, i l’homogeneítzacio

respecte a la normativa comunitária, tant peí que fa a
les normes derivades de la Ilibertat d’establiment i de

prestació de servéis, com peí que fa a les referente a
la Iliure Competéncia, establertes en el propi Tractat
de Roma. En aquest ámbit, les competéncies de la
Generalitat quedaran emmarcades en aquest con-

De tota manera, ja s'está avangant quelcom en el
camp de l’adaptació a la normativa comunitária. Cal
esmentar els graus de cooperació per a deterrninats
transports de viatgers, assolits arran de la Conferen
cia Europea de Ministres de Transport, celebrada
l’any passat i que inicia una coordinació de la política
de transfKirts espanyola i la pofítica comunitária.

text

comunitari (a l’estil deis NIC per a l’energia) específic
per al sector deis transports. Els objectius d’aquest
instrument financer foren diversos, pero cal destacar
la millora de les comunicacions internacionals, fent

especial atenció a les regions perifériques i ais nous
paísos membres, així com a la superació d’obstacles
naturals i punte estratégica de saturado, comprenent,
tant els transports terrestres com els marítims i aeris.
Aquest projecte, está en procés d’endegament i pos-
siblement es posi en funcionament en un futur relati-
vament proper.

6.3. Catalunya i la política
comunitária de transports

La pol ítica comunitária deis transports está consti
tuida, com s’ha vist, per una multiplicitat de mesures
que afecten els diversos mitjans de transports exis
tente amb una intensitat molt diversa i amb unes pers-

pectives també molt diferenciades. Centrada, sem
bla que la normativa comunitária sobre la navegado
aéria i matítima no ens ha d’afectar excessivament,

així com tampoc no éns afecta la regulado de la nave
gado fluvial, o en general, per vies navegables, dona
da la inexisténcia d’aquest tipus de transport al nostre
país.

En canvi, l’adopció de la política comunitária peí
que fa ais transports per carretera i ferrocarril pot és
ser significativa. Quant al ferrocarril, ja hem vist que la
problemática europea peí que fa a aquesta modalitat
de transport, té molt a veure amb la nostra: déficits
d’explotació, subvencions estatals forga importante,
manteniment de línies per raons extraeconómiques,
hegemonía deis transports per carretera, etc. En
aquest sentit, la integració a la CEE pot introduir ele
mente de racionalització, tan peí que fa referéncia a la
RENFE com peí que fa ais FFCC de la Generalitat, ja
traspassats. En qualsevol cas, s’haurá de revisar la
política referent a la competéncia amb d’altres mitjans
de transport, així com les prioritats a l’hora de fer in
versions en infrastructures. En aquest sentit, caidrá
modificar matéries com l’establiment del cánon de

coincidéncia, pero també, emprendre una labor serio-
sa de modernització deis nostres ferrocarriis (que la

Generalitat ha iniciat ja, grácies a un crédit internacio
nal).

Un altre tema que, óbviament, queda pendent, és
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CAPÍTOL vil

LA INDUSTRIA CATALANA I LA INTEGRACIÓ EN
LES COMUNITATS ECONÓMIQUES EUROPEES

com a elements que condicionen directament el grau
de competitivitat de la industria, subjecte també  a d’al-
tres factors.

En darrer terme, i ja per concloure, es procedeix a
una valorado deis possibles jmpactes de radhesió en
els sectors més significatius de la indústria catalana.
Cal assenyalar, peró, sense perjudici de les conside-
racions introductóries que es realitzen en aquest
darrer apartat, la gran dificüitat que comporta una tas
ca d’aquest genere, i també, les limitacionS implícites
que en tot cas ha de teñir una análisi d’aquest tipus.

Hom creu que malgrat les llacunes estad ístiques,
els nivells d'agregació en els quals es treballa,  i la limi-
tació geográfica de Tanálisi (de fet una consideració
general deis efectes de la integració hauria de portar a
una análisi deis sectors industriáis d’aquelles árees
geográfiques assimilables a la CEE des del punt de
vista comercial i en fundó de la política comercial ex
terior comunitária), es pot aconseguir el propósit
d’aproximar-se al coneixement global de la indústria
europea i de les possibilitats de la indústria catalana
enfront d’aquesta indústria.

En el present capítol es pretén donar una idea ge
neral sobre el qué ha estat l’evolució del sector indus
trial a Catalunya i a la Comunitat Económica Europea
en el darrers anys, base evident de la seva configura-
ció actual,! albora aprofundir en certes característi-
ques que facin més plausible un intent d’aproximació
a la valoració de les repercussions que la integració
pot comportar.

En aquest sentit, peí que fa referencia a i’estudi
del procés d’especialització industrial sofert peis
paísos comunitaris i Catalunya en els darrers anys
indubtablement influenciat per la crisi de 1973, s’han
analitzat en els primers apartats d’aquest capítol les
modificacions en les estructures industriáis, tant des
del punt de vista de la producció com de l’ocupació,
d’una banda, durant el període d’expansió de les eco-
nomies europees, comprés entre 1960 i 1973, i d’altra
banda, a partir d’aquesta data. D’aquesta manera,
hom podrá apreciar la influéncia que la crisi económi
ca hagi pogut teñir en la consolidació, afebliment o
canvi de les tendéncies estructuráis que es posen de
manifest en els diferents sectors industriáis en el de-
curs deis seixanta.

D’altra banda, i a fi de completar la visió de l’estát
final del procés d’evolució del sector industrial, s’ha
afegit a continuació una análisi de certs factors que
contribueixen a la caracterizació d’aquest sector en
l’actualitat (1977 és el darrer any que hom disposa de
dades) i que permeten, com ja s’ha assenyaiat, valo
rar més acuradament els efectes de la integració.
Coneretament, en l’apartat quart es fa referéncia  a la
productivitat aparent del treball, a l’análisi sectorial de
la dimensió de les empreses catalanes, i al grau de
penetrado del capital estranger en els diversos sec
tors en qué es divideix l’activitat industrial, tots ells

1. Les módifIcacions de restruetura industrial des

de la perspectiva del valor de la producció *

Des d’una perspectiva general, i com a qüestió
prévia al traetament de les modificacions en la confi-
guració sectorial del teixit industrial deis diversos pa'i-

(') Al llarg d'aquest capítol, el concepto de producció o valor de la
producció s'utilitza com equivaleñt al de valor afegit Prut per a l'acti-
vitat económica o el sector indústrial de qué es tracti.

325



h-
h o>*.
có

OJ co" co" 0¡>
-o

coto
0) lO CO CVÍ

co” co* co cvícc
co

CM00<0

I  é cvT cví co" *9I
s

f2OS
o

co“ co“ in co*

5f o>co 00 LO

s f2 CM CM I

iS co
o LO lO

in co** -«d***O
g Ia>

co
N- r^ LO 1^ ^CDo>

é  CVi*o co C\lXw
co
h o

s*. >r- (N Tf co
LO co c\í

. CL

co
co Tí

■§51
coco CM coo cLU co <0

O
3 o s>oUJ li

«5 <3 Uj
S  c -£ íí
^

QQ
?3CÓ 'C
toLÜ

i5

 ,32 ^ ^. ce g
ce Q.

co
«pe

N- CO
co
IV. T-_ co 1- co

co co' co' co'8oc

o O m oc» ECX3
CO' Cfo CO CM

y N. 0)3
«

s2
S c^

■i: ’=*: pó§o  p
O

w CM 00
in“ 10“ lo" :Í8 o> _

3St
tu 3 ce

-a 2'.o<< 5
£«9?o<¿r- ^ oü

CJ

o
'P L* N.
fe b O) ijj _

■o 5 Q w
Q Ü3 SíJ G) ^ m
2 O :§ O ,s i ü

Lu'V^°?i2

T3
■StoCQ

lU
OE 1000 m 10

cm' cm' co'
Q< ^

'S Ü ^3 O) ■«

co
Iv-

3
O LL cq e» CM co

10 co' m' K
Oi

1^
CXJ co_ .
o' cm' coa A

l
co

U cor(0 en c» co 10
is-' ■>t' ●cf ‘

vCO 5
O
U

cco .
s
ui
X co

:●£'lU EE
Ü  $
OI

co co
■ffi 8

C

BmK  0)
CL CO CO

326



en el rol d’element mantenidor i contribuidor máxim al
creixement global del valor de la prodúcelo. Vegeu en
el quadre núm. 189 peis diferents paisos europeüs
objecte d’análisi, com la taxa de creixement del sector
servéis superen les del PIB i com en aquest perío
de el sector industrial manifesta l’esmentat alentiment
en els ritmes de creixement, que en el cas del Regne
Unit esdevé creixement negatiu.

La diferenciado entre les taxes de creixement in
dustrial deis diferents paisos porta un enfortiment del
teixit industrial diferenciat per a cadascun d’ells. En tot
cas, i per a una millor apreciado de la importáncia del
sector industrial en els diferents paisos europeos que
es consideren, vegeu el quadre núm. 190 i a nivell re
gional, el mapa núm. 5, on s’avancen les dades sobre
l’ocupadó industrial (les úniques regionaiitzades).

Observeu que en general els paisos que han co-
negut les taxes més elevadas de creixement indus
trial són els que a l’inid de la década deis seixanta

sos objecte d’análisi, cal fer referencia a l’evolució del
sector industrial en el seu conjunt els darrers anys.

Com és prou sabui, el desencadenament de la cri-
si económica a fináis del 1973 provoca, a partir
d’aquesta data i amb períodos de retard diferenciáis
segons els paisos europeos, un estroncament de la
tendencia de creixement sostingut que aquests ha-
vien mantingut des de l’inici de ia década deis seixan
ta, que porta per norma un fort alentiment deis ritmes
de creixement de les economies de cada país.

En aquest context, el sector industrial ha tingut un
comportament diferenciat en els dos períodos que es
consideren.

Entre 1960 i 1973 la indústria europea ha estat ca
racterizada per unes taxes de creixement superior a
les generáis de l’economia, cosa que, evidentment,
ha fet del sector industrial el máxim contribuidor al
creixement global de l’época. En canví, a partir del
1973, la indústria es veu susbtitu ida peí sector tercian

QUADRE NÚM. 190

EL PES RELATIU DELS SECTORS INDUSTRIAL I DE SERVEIS EN EL PIB TOTAL.
CEE (1960-1973-1977) I CATALUNYA (1964-1973-1977)

(Preus constants 1970)

Alemanya ItaliaFranga Regne Unit
7360 73 77 60 77 60 73 77 60 73 77

% s/PIB indústria 48,4 50,7 49,0 33,1 38,9 38,5 39,0 42,4 41,6 43,5 43,8 42,5
% s/PIB servéis 47,6 46,6 48,3 50,7 48,3 49,6 50,1 50,4 52,3 54,9 54,9 56,1

PaTsos Baixos Bélgica Catalunya Resta d’Espanya

60 73 77 73 7377 60 73 64 77 64 77

% s/PIB indústria 43,136,2 41,2 40,0 36,8 44,0 44,0 50,5 49,7 33,0 38,5 38,5
% s/PIB servéis 54,4 51,3 50,6 44,2 46,4 48,7 49,449,5 53,7 50,9 48,8 48,5

FONT: Vegeu quadre núm. 189

ves del valor de la producció de cada sector industrial
en el total de ia indústria a preus de mercal (ambdós
expressats en les monedes nacionals respectivos de
cada país i a preus constants de 1970), en els dife
rents anys objecte de l’análisi, s’han definit uns íH"
dexs de dinamisme que permeten avaluar els canvis
esdevinguts en la composició sectorial del valor de la
producció industrial.

D'altra banda, i per tal de valorar conseqüentment
les conelusions sectorials peí que fa al grau de dina
misme, s’ha cregut convenient afegir una análisi de
les contribucions al, creixement económic industrial

partien d’una situado de menor importáncia relativa
d’aquest sector en el conjunt de l’economia. De la ma-
teixa manera, Alemanya i el Regne Unit, poténciós in
dustriáis per aquellos dates, manifesten les inferiors
taxes de creixement de llur sector industrial.

D’altra banda, i peí que fa referéncia própiament a
l’análisi de les modificacions de l’estructura oroducti-
va a nivell deis diferents sectors industriáis, s’ha tre-
ballat sobre dues línies básiques, que poden propor
cionar una aproximació deis canvis que s’hagin inter-
vingut.

D’una banda, i partint de les participacions relati-
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■  ̂ MAPANÚM.5
PART1CIPACIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL EN EL TOTAL DE L’OCUPACIÓ REGIONAL (1977)
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talunya, no es traben els equivalente en la CEE en el
cas de la minería, l’aigua, gas i electricitat, fusta i suro,
téxtil, i cuiro i confecció. (El sector téxtil comunitari

engloba el téxtil més el cuiro i la confecció). No s’hafet
correspondre el sector d’aigua, gas i electricitat, amb
el sector de productes energétics, ja que en el cas de
la CEE aquest inclou el petroli brut i refinat, que en el
cas catalá es troba a la minería.

En tot cas, cal assenyalar la més gran desagrega-
ció sectorial de qué es disposa per analitzar la indús-
tria a la CEE, respecte a la de Catalunya, fet que, mal-
grat l’evident impossibilitat d’establir comparacions
per a certs sectors, comporta l’avantatge de facilitar
una informado addicional prou il.lustrativa.

El métode adoptat per dur a terme l’análisi, ha es-
tat la utilització d’uns índexs de dinamisme per  acada

sector i cada país definits com la relació entre les par-
ticipacions respectivas del valor afegit brut del sector
sobre el valor afegit brut del total de la indústria, (ex-
pressats ambdós en les respectives monedes nacio-
nals i a preus constants de 1970) en dos anys diferen-
ciats. Algebraicament:

que permetrá observar la combinado del grau de di
namisme de cada sector amb la seva importáncia re

lativa, a l’inici deis períodes respectius.

1.1. El grau de dinamisme deis sectors
industriáis

Com s’ha indicat préviament, la base fonamental
de l’análisi del comportament més o menys dinámic
deis diferents sectors industriáis, s’ha basat en les

modificacions en el percentatge que sobre el valor
afegit brut industrial representa cada sector en els
anys fita de l’análisi, és a dir, d’una banda, s’han com-
parat les participacions relativas a l’inici de la década
deis seixanta amb les participacions, l’any 1973,  i d’al-
tra, aqüestes amb les que cada sector tenia l’any
1977, últim any que hom disposa de dades amb prou
nivell de desagregado.

Com es podrá observar posteriorment, les dades
que configuren el primer subperíode, difereixen peí
cas de Catalunya i la resta d’Espanya (1964-1973) i
de la CEE (1960-1973). Aixó es deu a la impossibilitat
formal de partir per a les dades interiors de les dates
comunitáries, i en fundó per una part, de ranornnal
comportament de l’any 1960 a Espanya (conseqüén-
cia del Pía d’Estabilització del 1959), i per altra, de la

dificultat de treballar a preus constants en dades ante-
riors al 1964.

Un problema addicional plantejat en intentar esta-
blir l’análisi comparativa, ha estat la no correspondén-
cia exacta entre els diferents sectors en qué es divi-
deix la industria en el material estadístic comunitari i
interior. Davant de tal limitació s’ha optat per establir

únicament aquelles comparacions que permetin su-
posar un cert grau d’homogeneítat en les árees d’acti-
vitat incloses en cada sector. Per aquells sectors en

qué no ha estat possible una agregació de dades o
una assimilació, només existirá la possibilitat d’obser-
var la seva evolució respecte deis altres sectors del
propi país*. En aquest cas, trobem per a la CEE els
sectors de productes energétics, productes de metall,
maquinária industrial i agrícola, maquinária d’oficina,
material eléctric, mitjans de transport, cautxú i trans
fórmate plástics, indústria química, i d’altres produc
tes manufactúrate que no tenen una correspondéncia
exacta amb cap sector deis definits en les estadísti-
ques que hom disposa per Catalunya. Tot i així, s’han
establert certes correspondéncies: les dades agrega-
des deis sectors de béns d’equip (productes de me
tall, maquinária industrial i agrícola, maquinária d’ofi-
eina, material eléctric i mitjans de transporte) s/han
equiparat al sector catalá “Transformats metál.lics";
d’altra banda,'s’han agregat les dades de la indústria
química i de la indústria del cautxú i transformats plás
tica, i s’han equiparat al sector “Indústries químiques i
connexes”.

Peí que fa referéncia ais sectors definits per a Car

Xt

Ir
xlOOT-T’ =

Xt

It

1t-t = índex de dinamisme del sector entre els anys T

yT’,siT>T.
Xt= Valor afegit brut del sector i any T .
It= Valor afegit brut del total de la indústria i any .

Xt / Ir = Participació del sector en el total del VAB in
dustrial del seu país l’any T’.

Xt= Valor afegit brut del sector l’any T.
It = Valor afegit brut del total de la indústria l’any T.
Xt/ It = Participació del sector en el total del VAB in

dustrial del seu país l’any T.

Evidentment, un valor 100 d’aquest índex indicará

que la participació del sector en qüestió en el total del
VAB industrial no ha variat entre els dos anys que li

miten el període d’análisi. En altres paraules, tal sec
tor haurá tingut un creixement exactament igual
taxa de creixement de tota la indústria del país, n
aquest sentit, tot índex superior a 100 demostra un
major dinamisme del sector respecte al total de la m-
dústria en el propi país (taxa de creixement superior a
la mitjana), i inferior a 100 a l’inrevés.

Des d’aquest punt de vista, i considerant d’interes
la identlficació del creixement absolut deis sectors (en

el sentit de creixement positiu, negatiu i nul), s’ha m-
troduít en l’análisi el que es pot anomenar Tíndex
frontera, definit igualment com un índex de dinarnis-
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me per aquel! hipotétic sector d’un país determinat
que hagués experimental un creixement nul. De fet,
l’expressió de l’índex de dinamisme es pot reescriure
de la següent manera:

pot teñir justificació en aquell moment en el qual'es
pugui efectivament parlar de la consecució de la untó
económica i monetaria, com a estad! últim de tot pró-
cés d’integració.

En un altre ordre d’idees, I tot continúan! Texplica-
cló sistemática de l’análisi gráfica, sobre l’eix d’abs-
cissess’han representa! els índexs de dinamisme cor^
responents al període 1960-73 per ais paTsos de la
CEE i 1964-73 per a Catalunya i la resta d’Espanya, i
sobre l’eix d’ordenades s’han representa! els índexs
de dinamisme corresponents al període 1973-77. Ob-
serveu que el punt de coordinades (100, 100) és
aquell que representaría un sector que ha mantingut
la participació relativa al valor afegit brut industrial,
durant els dos períodos consideráis, és a dir, que ha
mantingut unes laxes de creixement iguals per a ca-
dascun deis períodos a les laxes de creixement de la
indústria. Així, dones, a partir d’aquest punt, i sobre
uns altres eixos de coordenados d’origen 100, obtin-
dríem quatre nous quadrants que indicarien respecti-
vament:

Xt/Xt
lT-r = xlOO

It/It

Evidentment, si Xr = Xt, el sector en questió, do
na! que les quantitats s’expressen a preus constants,
no experimenta cap creixement.

Així, dones, l’índex que resultaría del quocient en
tre 100 i la proporció entre els valors afegits bruts deis
totals de la indústria entre els anys T’ i T, seria aquell
que ens indicaría el creixement zero. Evidentment, tot
valor de l’índex superior a aquest índex frontera indi-
caria un creixement positiu en el període que es con
sidera, i viceversa.

Sobre aqüestes consideracions es presenta a
continuació l’análisi en forma gráfica per al seguit de
paTsos objecte d’análisi (gráfics núm. XXIII a núm.

XL), de manera que per a cadascun d’ells hom pot
apreciar el comportament de cada sector respecte el
total de la indústria. Així mateix, i amb la finalitat de
palesar el comportament d’un mateix sector en ca
dascun deis paTsos respecte del total de la indústria
del país respectiu, s’han recollit en gráfics sectorials

inTáSr"’' ® '■esultats obtinguts
aup emfasitzar en aquest punt,
SrLÍh! gráfics permet únicament

de '®®P®®«^> i a¡xó per a cadascun

f  les laxes de creixement

Smol s Pp !■ respecte, per
eí eTrL jJ. '^®‘ ^®9"® ePeregui,
Sr^Lnf.f d Alemanya, com a poc dinámic (amb ¿rei-
íurdonpriiT'^®, ‘^® Indústria) pero

arnbdues economies, el sector a Alemanya hagués
'’"'® ®' ^®9"® Unit. Ma\-

en oü2w ^ continuar afirman! que el sector
Un.? P ®°"’P®rtament més dinámic al Regne
mp ??riphf ‘’“® ®' 9'’®® d® dinamisme és
ainhai Hp Ip® ^^*^® P°®®r ®n funció del creixement
global de les economies respectivos, que depén, ób-
viament, d una multipiieitat de causes de carácter no
solament económic, sinó també social, históric, etc.

En aquest context, hom cregué necessari fer
I anahsi en mondes nacionals, a fi d’evitar els efectes
que I aphcació deis tipus de canvis vigents pot teñir
sobre els valors de les variables utilitzades
rant les eomparacions. Una análisi que tingui en
compte la Comunítát en el seu conjunt, i que per tant,
utílitzí també una unítat de compte comuna, tan sois

emmasca-

I 73-77

I
I
I

2 3I
I
I

100

I
I
I
I 41
I
I
1o

I  60-73

1: Sectors amb creixement inferior a la mitjana en
ambdós períodos.

2: Sectors amb creixement superior a la mitjana
en el període de crisi i inferior en el període 1960-
73.

3: Sectors amb creixement superior a la mitjana
en ambdós períodos.

4: Sectors amb creixement inferior a la mitjana en
el període de crisi i superior en el període 1960-73.

D’altra banda, i peí que fa referencia a l’índex fron
tera abans esmentat, aquest només s’ha calcula! peis
gráfics XXXIII-XL, que representen els diferents paí-
sos, i aixó per raons de les dades disponibles. En tot
cas, la insercíó d’aquest índex frontera en tais gráfics.
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mitjana en el període 1960-73 i creixement nega-
tiu i inferior a la mitjana en ei període 1973-77.

4: Sector amb creixement positiu i inferior a ia mit
jana en ei període 1960-73, i creixement positiu i
superior a la mitjana en el període 1973-77.

5: Sector amb creixement positiu i inferior a ia mit
jana en ei període 1960-73, i creixement negatiu
pero superior a la mitjana en el període 1973-77.

6: Sector amb creixement positiu i inferior a la mit
jana en el període 1960-73, i creixement negatiu
pero superior a ia mitjana en ei període 1973-77.

7: Sector amb creixement positiu i superior a la
mitjana en ei període 1960-73 i creixement positiu
i superior a la mitjana en el període 1973-77.

8: Sector amb creixement positiu i superior a la
mitjana en el període 1960-73, i creixement nega
tiu peró superior a la mitjana en el període 1973-

suposa l’aportació d’un nou punt de referéncla, evi-
dentment determinat per les coordinades (1° 60-73,1°
73-77). Óbviament, amb la incorporado d’aquest
punt i en relació amb el punt (100,100), es poden re
lacionar els valors absoluta del creixement amb els
valors reiatius respecte a Íes mitjanes de creixement
de ia industria. Un gráfic exemple, pot resuitar ii-lus-
tratiu:

I 73-77,
I
I4 '71

I
1°. 73-77 T

2 5 8I
100

I
I
I

6 93
I
I 77.
I
10

9: Sector amb creixement positiu i superior a ia
mitjana en ei període 1960-73, i negatiu i inferior a  .
la mitjana en el període 1973-77.

100
I 60-731° 60-73

1: Sector amb creixement negatiu i inferior a la
mitjana en el període 1960-73,1 creixement positiu
i superior a ia mitjana en el període 1973-77.

2: Sector amb creixement negatiu i inferior a la
mitjana en ei període 1960-73 i creixement nega
tiu peró superior a ia mitjana en el període 1973-

Per acabar i després de presentar la serie de grá-
fics, cal assenyalarque les dades de l’análisi, és adir,
les participacions de cada sector en el total del valor
afegit industrial per a cadascun deis anys de referen
cia, es presenten en el quadre núm. 191. Es podrá ob
servar que per a cérts anys i certs países hi ha certes
caréneles d’informació, que explicarien la manca
d’homogeneítat de la série completa de gráfics.

77.

3: Sector amb creixement negatiu i inferior a la
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GRÁFIC NÚM. XXXIII
EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPACIONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.

ALEMANYA (1960-73 i 1973-77)I 73-77
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GRÁFIC NÚM. XXXIV
EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPACIONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.
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GRÁFIC NÚM. XXXV

EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPACIÓNS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.
ITALIA (1960-73 i 1973-1977)I 73-77

T T T
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GRÁFIC NÚM. XXXVI
EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPACIONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.

REGNE UNIT (1960-73 i 1973-77)I 73-77
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GRAFIC NÚM. XXXVII
EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPAClONS SECTORIALS EN ÉL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.

PAfSOS BAIXOS (1960^73 i 1973-77)\ 73-77
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GRÁFIC NÚM. XXXVIII

EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPAClONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.
BÉLGICA (1960-73 i 1973-77)
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GRAFIG NÚM. XXXIX
EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPAClONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.

CATALUNYA (1964-73 i 1973-77)
M
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GRAFIG NÚM. XL

EVOLUCIÓ DE LES PARTICIPAClONS SECTORIALS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.
RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL (1964-1973 I 1973-77)I 73-77
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GRÁFIC NÚM. XLI
EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE TRANSFORMATS MÉTÁL.LICS A SIS PATSOSDE LA CEE (1960-73 i 73-77)

CATALUNYA I LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL (1964-73  i 1973-77)
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GRAFIO NÜM. XLII
EVOLUCIÓ DEL SUBSECTOR DE PRODUCTES MÉTÁL.LICS A QUATRE PAÍSOS DE LA CEE

(1960-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. XLIII

EVOLUCIÓ DEL SUBSECTOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL I AGRÍCOLA A QUATRE PAÍSOS DE
LACEE (1960-7311973-77)
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GRÁFIC NÚM. XLIV

EVOLUCIÓ DEL SUBSECTÓR DE MAQUINARIA D'QFICINA A QUATRE PAÍSOS DE LA CEE
(1960-7311973-77)
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GRAFIC NÚM. XLV

ÉVOLUCIÓ DEL SUBSECTOR DE MATERIAL ELÉCtRIC CINC PAYSÓS DE LA CEE(1960-73 i 1973-77)
1 73-77
120 T

● FrangaAlemanya,,115

110

● Bélgica105

● PaTsos Baixos100

● Regne UnitI95- I
/A7/ /A/ .

140 145 150 160100. 125 155135130
I 60-73

GRAFIO NÜM. XLVI ‘

ÉVOLUCIÓ DEL SUBSECTOR DE MATERIAL DE TRANSPORT ASISPAfSOS DE LACEE
(1960-7311973-77)I 73-77
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grafio NÚM. XLVII
L’EVÓLUCIÓ DEL SECTOR QUfMIC ASIS PATSOS DE LA CEE (1960-73 i 1973-77),
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grafio NÚM. XLVIII
ÉVOLUCIÓ DEL SUBSECTOR DEL CAUTXÚI TRANSFORMAfS PLÁSTICS A SIS PATSOS DE LA CEE.
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GRÁFIC NÚM. XLIX

EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE PRODUCTES ENERGÉTICS A SIS PATSOS DE LA CEE (1960-73 i 1973^77)
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GRÁFIC NUM. L
L’EVOLUCIÓ DEL SECTOR CONSTRUCCIÓ A SIS PAÍSOS DE LA CEE (1960-73 i 1973-77),

CATALUNYA I A LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL. (1964-73 i 1973-77)1.73-77
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GRÁFIC NÜM. Ll

L’EVOLUCIÓ DEL SECTOR DEL VIDRE, CIMENT, CERÁMICA  A SIS PAÍSOS DE LA CEE (1960-73 i 73 77),
CATALUNYA I LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL (1964-73  i 1973-77)I 73-77
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GRÁFIC NÚM. Lll
EVOLUCIÓ DEL SECTÓR DE L’ALIMENTACIÓ A SIS PAÍSOS DE LA CEE. (1960-73 i 1973-77),

CATALUNYA IA LA RESTA D’ESPANYA (1964-73 i 1973-77)I 73-77
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GRÁFIC NL'JM. LUI.
EVOLUCIÓ DEL SECTOR DEL TEXTIL, CUIROICONFECCiÓ A SIS PAÍSOS DE LA CEE

(1960-73 i 1973-77), CÁTALUNYAI RESTA D’ESPANYA. (1964-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LIV
EVOLUCIÓ DEL SECTOR DEL PAPER A SIS PAÍSOS DE LA CEE (1960-73 i 1973-77),

CATALUNYA I RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL. (1964-73 i 1973-77)
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,  ̂ . GRÁFIC NÚM. LV
L EVOLUCIÓ DEL SECTOR ALTR.ES PRODUCTES MANUFACTURATS A SIS PATSOS DE LA CEE.
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GRÁFiC NÚM. LVI
SECTOR DE LA METAL.LÚRGIA BÁSICA A SIS PAÍSOS DE LA CEE (1960-73 i 1973-77,

CATALUNYA I LA RESTA DE L’ESTAT (1964-7311973-77)I 73-77
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QUADRENÚM.191

PARTICIPACIÓ SECTORIAL EN LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL TOTAL A LA CEE. (1960-1973-1977)
I A CATALUNYA (1964-73-77)

(Valors afegits bruts a preus de mercat i a preus constants 1970)

Alemanya Franga

1960 1973 1977 1960 1973 1977

Productes energétics 10,46 10,57 10,14 11,11 11,90 12,25

Metál.liques básiques 3,804,32 3,96 3,53 5,015,75

Vidre, ciment i cerámica 4,39 3,83 3,514,52 4,17 3,46

Transformats metal.lies 31,4430,27 31,71 33,58 24,64 29,54

- Productes metal.lies

- Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
- Material eléctric

- Material de transport

8,14 7,61 6,80 7,588,17 7,95

9,73 8,53 8,13 5,86 5,58 5,25

0,74 2,26 2,26 1,90 2,77 3,56

6,07 8,25 9,60 4,08 5,68 6,61

5,415,59 5,06 6,01 7,56 8,43

Alimentado 11,3610,77 10,11 10,23 10,65 10,49

Textil, cuiro i confecció 7,81 5,31 5,06 9,05 6,66 5,85

-Textil

-Cuiro i confecció

Paper 4,47 4,01 4,49 3,92 3,30 3,17

Indústries químiques i connexes 6,44 9,68 10,32 7,23 8,94 9,37

-Cautxú i transformats plástics

-Resta química

1,38 3,053,03 1,94 2,57 2,50

4,06 7,27 6,37 6,876,65 5,29

Altres productes manufacturáis 4,42 4,58 4,67 2,64 3,09 3,27

Fusta i suro

Construcció 16,0117,65 15,56 13,81 21,56 17,25

Mineria

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100 100 100 100100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 191)

Italia Regne Unít

1960 1973 1977 1960 1973 1977

Productes energétics 14,02 14,37 19,5912,32 14,81 11,09

Metál.liques básiques 3,94 5,09 5,37 4,42 3,41 2,75

Vidre, ciment i cerámica 4,99 5,12 2,64 3,12 2,675,17

Transformáis metál.lics 16,64 18,82 19,56 28,27 26,53 25,23

4,274,556,11-Productes metál.lics

- Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
-Material eléctric

- Material de transport

4,04 3,99

4,80 7,074,48 6,87 6,75

1.16 1,82 2,101,32 1,53

5,944,22 4,53 4,57 5,75

3,25 4,77 4,71 9,56 7,15 6,35

Alimentació 10,65 11,04 11,39 16,17 15,26 15,27

Textil, cuiro i confecció 9,88 9,49 10,09 8,64 6,73 6,19

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústries químiques i connexes

3,93 3,68 6,07 5,233,28 5,69

6,15 9,66 10,32 5,34 8,01 8,45

- Cautxú i transformáis plástics

-Resta química

1.77 2,63 2,74 1,46 2,05 2,12

5,964,38 7,03 7,58 3,88 6,33

Altres productes manufacturáis 4,60 4,75 5,32 3,10 3,29 2,87

Fustaysuro
Construcció 26,74 17,67 15,55 14,31 13,59 11,76

Minería

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100 100 100 100100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 191)

Paísos Balxos Bélgica

1960 1973 1977 1960 1973 1977

Productes energétics 10,33 16,98 18,67 12,89 13,36 14,61 i

Metál.liques básiques 3,32 3,49 2,82 6,78 8,61 6,94

Vidre, ciment i cerámica 4,58 3,61 3,53 5,54 5,03 5,14

22,37Transformáis metal.lies 24,29 21,79 21,99 14,92 21,16

- Productes metal.lies

-Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Materiai eiéctric

- Material de transport

5,66 6,05 3,96 5,51 5,65

14,56 4,11 4,39 3,86 4,92 5,51

0,40 0,43 0,25 0,19 0,20

5,65 7,52 7,67 3,73 5,49 5,91

3,454,08 4,09 3,12 5,04 5,10

Alimentació 10,9014,28 13,96 14,54 15,01 10,74

Téxtil, cuiro i confecció 8,21 3,74 2,26 10,91 7,94 6,05

-Téxtil

-Cuiro i confecció

3,06Paper 5,57 5,31 5,72 4,16 3,60

9,72Indústries químiques i connexes 5,39 11,01 11,70 4,50 9,28

-Cautxú i transfórmate plástics

-Resta química

1,00 1,28 1,28 0,72 2,14 2,29

4,39 9,73 10,42 3,78 7,14 7,43

Altres productes manufacturats 3,66 3,27 3,13 3,41 4,50 4,67

Fusta i suro

Construcció 20,37 16,84 16,5515,14 21,89 15,78

Minería

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100 100 100 100 100

(Continua)
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(Continuado quadre núm. 191)

Catalunya Resta Espanya

19731964 1977 1964 1973 1977

Productes energétics
11,03Metál.liques básíques 10,95 1,70 2,70 4,90 7,98

Vidre, ciment i cerámica 2,94 3,86 4,23 3,58 4,63 5,03

T ransformats metál.lics 17,87 29,20 26,12 16,63 22,08 22,37

- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

-Maquinária oficina
- Material eléctric

- Material de transport
Alimentació 7,017,10 6,26 12,35 9,01 8,86

Téxtil, cuiro i confecció 28,54 21,21 18,19 11,70 9,01 9,07

-Téxtil

-Cuiro i confecció

20,71 15,71 11,99 3,06 2,18 1,75

7,83 5,50 6,20 8,64 6,83 7,32

Paper 3,83 5,40 4,65 2,80 4,06 3,69

Indústries químiques i connexes 8,63 11,7310,07 12,86 15,93 10,21

-Cautxú i transfórmate piástics

-Restaquímica

Altres productes manufactúrate
Fusta i su ro 4,45 2,71 2,26 4,93 4,30 3,25

Construcció 18,97 11,70 11,88 22,98 17,87 15,42

Minería 1,38 0,75 3,610,98 5,20 3,07

Aigua, gas i electricitat 3,90 4,37 6,06 6,30 7,25 6,48

TOTAL 100 100 100 100 100 100

NOTA; Els valore absoluts base d'aquest quadre
corresponen a Valors Afegits Bruts a preus
constants de 1970, aconseguits aplicant els
factors d’inflació o deflació derivats deis

preus implícits deis VAB de cada sector.

PONT: Elaborado propia a partir de: EUROSTAT
1978. NationalAccounts ESA. Detailed tablee
1970-77.
- BANCO DE BILBAO La Renta Nacional de

España y su distribución provincial. Série ho-
mogénia i any 1977.
- INE 1979 i 1980. Contabilidad Nacional de

España. Base 1970. Anys 1964-197611970-
1977.
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1.2. Les contribucions sectorials al

creixement industrial
qüestió tingués a l’inici del període que es considera.
El quadre núm. 192, presenta peis dos períodes cib-
jecte de ranálisi i per a cada país, les contribucions al
creixement de cada un deis sectors industriáis que éá;
consideren.

És prou ciar que les contribucions al creixement
económic industrial depenen del ritme de creixement
propi i evidentment de la participado que el sector en

QUADRE NÚM. 192

LES CONTRIBUCIONS SECTORIALS AL CREIXEMENT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL A LA CEÉ

(1960-1973-1977) I A CATALUNYA (1964-1973,1973-1977)

Alemanya Franga

60-73 73-77 60-73 73-77

Productes energética

Metal.ligues básiques

10,69 -2,89 12,47 15,53

3,54 -9,76 4,47 -7,62

Vidre, ciment i cerámica 4,67 -6,57 4,10 0,46

Transformáis metál.lics 33,37 91,15 33,09 49,42

- Productes metál.lics

-Maquinária industrial i agrícola

-Maquinária oficina
- Material eléctric

- Material de transport

7,00 25,39

-4,20

8,78 4,14

7,15 5,37 2,14

2,274,03 3,40 11,11

15,35

16,69

10,79 51,05

16,64

6,85

4,41 8,69

Alimentació 9,34 14,11 10,37 19,61

Téxtil, cuiro i confecció 2,41 -2,54 4,93 -1,82

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries químigues i connexes

- Caubcú i transformáis plástica

-Resta química

3,47 19,28 2,86 1,91

13,3614,61 29,76 10,18

4,95 3,51 3,03 1,75

9,66 11,6126,25 7,15

Altres productes manufactúrala 4,78 7,27 3,41 4,95

Fusta i suro

Construcció 13,12 14,12 4,21—39,81
Minería

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100100 100

(Continua)
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(Continuado quadre núm. 192)

llália RegneUnit

60-73 73-77 60-73 73-77

Productes energétics 17,11 0,96 20,67 151,08

Metál.liques básiques 6,15 9,93 1.47 -24,14

Vidre, ciment i cerámica 4,82 7,18 4,04 17,41

Transformáis metáUics 20,83 31,76 23,17 -67,98

- Productes metáUics

-Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
-Material eléctric

- Material de transport

3,29 1,55 -13,34

-17,28.10,11 7,45
14,66

5,02 3,07 7,24

8,56 -11,94

-32,66

9,63

6,17 3,71 2,53

Alimentació 11,41 17,05 13,52 -14,99

Téxtil, cuiro i confecció 9,13 19,92 3,07 -24,14

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper 3,45 -3,35 -20,33

Indústries químiques i connexes 12,89 21,23 13,14 5,97
I

-Cautxú i transfórmate piástics 3,43 4,49 3,19 0,13

-Restaquímica 9,46 16.75 9,95 5,84

Altres productes manufacturats 4,90 14,59 3,66 -16,65
Fustaisuro

Construcció -19,279,32 12,19 -71,41
Mineria

Aigua, gas i electricitat
100TOTAL 100 100 100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 192)

Paísos Baíxos Bélgica

60-73 73-77 60-73 73-77

Productes energétics 22,60 42,53 13,73 32,01

Metál.liques básiques 3,64 -16,15-6,73 10,05

Vidre, ciment i cerámica 2,79 2,45 4,62 6,75

Transformáis metál.lics 19,67 24,86 26,11 39,10

- Productes metál.lics

- Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
- Material eléctric

- Material de transport

11,53 6,74

5,77

0,13

6,89

6,57

7,64

13,648,376,47

0,81 0,33

9,10 9,76 11,61

4,10 -5,61 5,87

Alimentado 13,70 22,70 7,36 13,06

Textil, cuiro i confecció -20,22-0,03 -11,11 5,59

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper 5,09 11,53 3,16 -4,46

Indústriesquímiques i connexes 15,74 21,45 12,81 15,78

- Cautxú i transformats plástica

-Restaquímica

1,51 1,28 3,27 4,35

9,8214,23 20,17 11,43

Altres productes manufacturáis 2,94 1,20 5,37 6,94

Fustaisuro

Construcció 13,86 27,20-8,87 10,93
Minería

Aigua, gas i electrícitat
TOTAL 100 100 100100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 192)

Catalunya Resta d’Espanya
64-73 73-77 64-73 73-77

Productes energétics

Metal-ligues básiques 2,35 11,44 10,82 29,32

Vidre, ciment i cerámica 4,67 7,46 5,59 7,48
Transformats metáüics 39,13 -0,71 27,11 24,12

- Productes metál.lics

-Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Material eléctric

- Material de transport
Alimentació 5,52 13,52 5,92 7,96

Téxtil, cuiro i confecció 14,78 -8,11 6,53 9,41

-Téxtil

-Cuiro i confecció
11,32 -20,40

12,29

1,37 -0,86

10,273,46 5,16

Paper 6,78 -1,96 5,22 1,48

Indústries químiques i connexes

-Cautxú i transformats plástics
-Resta química

15,30 42,70 11,66 20,89

Altres productes manufacturáis
-3,06Fustaisuro 3,731,18 -1,60

Construcció 13,45 0,725,31 13,14
Mineria 3,05 2,13 -0,180,19

Aigua, gas i electricitat 4,79 20,76 8,13 1,85
TOTAL 100 100 100 100

PONT: Elaboració propia partint de:
- EUROSTAT1978. National Accounts. ESA
Detailedtables. 1970-77.
- BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es
paña y su distribución provincial. Série homo-
géniaiany 1977.
- INE 1979 i 1980. Contabilidad Nacional de

España. Base 1970.

mentació. En el camp oposat, trobem el sector de laEn el cas d’Alemanya, i peí període 1960-73, cal
destacar la relleváneia deis sectors de transformats
metál.lics (en especial de material eléctric), química i
connexes, construcció i productes energétics que
contribueixen en un 71,79% al creixement industrial
del període. En canvi, i a partir de la recessió, tal pre-
pónderáncia recau, sobretot, eñ els transformats me
tál.lics (on sembla operar-se una reconversió cap el
material eléctric), la indústria química, el paper i l’ali-

(1960-73) s’opera un procés similar al d’Alemanya,
encara que eñ el camp deis transformats metál.lics,
els subseetors de major importáncia els constitueixen
els productes de metall i els mitjans de transport, i
d’altra banda, revesteix més importáncia la contribu-
ció del sector de la construcció que la del sector quí-
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mic, que fins i tot és inferior a la del sector de l’alimen-
tació. Durant el període de crisi, els sectors amb més

gran contribució al creixement industrial, són per
aquest ordre, els transformats metál.lics (amb una
clara orientació cap al material de transpon, el mate
rial eléctric i la maquinaria d’oficina), el sector de l’ali-
mentació, els productes energétics i la indústria quí
mica, especialment si s’exclouen els transformats
plástics i del cautxú.

En el cas d’ltália, entre 1960-73, destaquen el
sector de transformats metál.lics, els productes ener
gétics i la química, i el sector téxtil i de confecció tenen
una importancia superior si ens atenem a les contribu-

cions d’aquest sector en els diferents países de la
CEE. En el període 1973-77, que en el cas d’ltália
sembla correspondre’s massa amb la situado de
cessió d’altres países, el sector de transformats

tál.lics manté la seva posició dominant, i en segon lloc
apareix el sector químic, i per últim el sector téxtil, c .
globant entre els tres, aproximadament el 73% del
creixement industrial total.

En el cas del Regne Unit, i en el primer període,
a part de la contribució del sector de transformats me-

tal.lics, molt important, com en el cas d’Alemanya a
l’inici de la década deis seixanta, cal destacar les con-

tribucions deis sectors de productes energétics,  ija en
rnenor mesura, l’alimentació, la química i laconstruc-
ció. En canvi, durant el període de recessió, forga viru
lenta en el cas de l’economia del Regne Unit, només el
creixement desorbitat del sector de productes ener-
getics, alleugereix en certa mesura el declivi general
de la indústria británica.

En el cas deis Pa:isos Baixos, apareix com a sec-
tor capdavanter en les contribucions al creixement

ndustrial (1960-73) el sector de productes energé
tics, malgrat teñir una participació relativa en el VAB
industrial inferior, per exemple al sector de transfor

mats metál.lics. A continuació, per aquest ordre, cal
assenyalar el sector deis transformats metál.lics, la
química, la construcció i l’alimentació. En la part opo
sada, cal assenyalar el sector téxtil, únic que té crei-

la orlDonri?' s’accentua més marcadament

no
re-
me-

en-

oEé?«mh ® P'-oductes energétics,
ni! importáncia molt significativa el sec¬
tor de l alimentado, que supera la contribució del sec-

tor quimic al creixement (sector aquest que en tota la
P'’®POfideráncia a la indústria química

propiament dita, enfront de la indústria del cautxú i deis
transformats plástics).

En el cas de Bélgica, en el període 1960-73 des
taquen, per ordre d’importáncia, el sector de transfor

mats metál.lics, els productes energétics, la química
i  la construcció. En el període de crisi manté la seva
posició capdavantera el sector de transformats
tál.lics (amb una especial ínfluéncia del sector de

quinária industrial i agrícola), els productes energé
tics, la construcció, la química i la indústria de l’ali-

me-
ma-

mentació, essent torga important la recessió éñ él
sector téxtil i en la metal.lúrgica básica.

Peí que fa a la resta de l’Estat espanyol, els sec^
tors amb més importáncia en el període 1964-73, són
els transformats metál.lics, la construcció, la químicai

el metall básic. En canvi, en el període 1973-77, sens
dubte amb un retard considerable en rebre rimpacté
de la crisi, s’observa que la siderúrgia (metall básic)
s’erigeix en el sector que aporta la máxima contribu*
ció al creixement de l’economia de la resta de l’Estat.

També, encara que en menor proporció que en el pe*
ríode anterior, el sector deis transformats metál.lics té

una torta relleváncia, i també la indústria química que
aporta gairebé un 21 % del creixement industrial. Eñ
darrer terme, cal assenyalar la no poca importáncia
en aquest sentit del sector téxtil. Només apareixen
amb contribucions negativos al creixement, el sector
de la minería i de la fusta i el suro.

En fi, peí que fa a Catalunya, i per al període
1964-73, els sectors de transformats metál.lics, quí*

mica i téxtil aporten el 69% del creixement global in*
dustrial. De fet, d’aquesta manera, i a manca d’un ni*
vell de desagregació més elevat per al sector dé
transformats metál.lics, cal assenyalar que la contri*
bució al creixement del total d’aquest sector és la més
alta deis países que es consideren en aquest perío
de, trobant-se la contribució del téxtil només per sota
de la d’ltálía, i la química ais nivells més alts.

A partir de 1973, s’observa una preponderáncia
absoluta del sector químic i de l’aigua, gas i electriei*
tat, juntament amb les indústries agroalimentáries, i
el metall básic. Tant el sector de transformats me

tál.lics com el téxtil, el paper, la fusta i el suro presen*
ten contribucions negativos al creixement.

2. L’evolució de l’ocupació industrial

De la mateixa manera que en tractar de l’evolució
de la producció industrial, l’análisi de l’ocupació es

durá a terme partint l’época 1960-77 en dos subpe-
ríodes en funció del desencadenament de la crisi eco
nómica de 1973.

Des d’una perspectiva global, l’evolució de l’ocu-
pació total a la CEE en els dos períodos de referéncia
ha tingut un comportament fortament diferenciat.
D’una banda, i entre els anys 1960 i 1973, l’ocupació
total creix a una taxa anual del 0,2% (aixó suposa un
augment aproximat de tres milions de llocs de treball),
mentre que a partir del 1973, i fins a l’actualitat, s’ha
produít un declivi important d’aquesta variable.

Peí que fa al sector industrial, l’evolució ha tingut
comportaments variables segons els diferents países

(vegeu quadre núm. 193) en el primer subperíodé i,
en canvi, a partir del 1973 s’ha produít una baixa nota

ble en els nivells d’ocupació industrial, particularment
a Alemanya, Países Baixos i Bélgica. Si tenim en
compte el procés de disminució de l’ocupació en l’agri-
cultura, tan sois el sector servéis es presenta en l’ac-
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agrícola. A partir del 1973, i fins l’any 1977, es pot ob
servar la caiguda en l’ocupació global propiciada per
un cert descens de la població ocupada en la indús-
tria, que adquireix proporcions més elevades en el
cas de l’agricultura.

tualitat com el sector més dinámic quant al manteni-
ment de l’ocupació es refereix.

A Catalunya, per la seva part es constata, fins

l’any 1973 un increment anual de la població ocupada
en la indústria i els servéis, en detriment de la població

CUADRE NÚM. 193

TAXES DE CRIXEMENT DE L’OCUPACIO

A LA CEE (1960-197311973-77) IA CATALUNYA (1964-73 i 1973-77)
(Taxes mitjanes anuals)

Alemanya Franga Itália Regne Unit PaTsos Baixos
Ocupació

60-73 73-77 60-73 73-77 60-73 73-77 60-73 73-77 60-73 73-77

Total 0,2 -1.6 0.7 -0,1 -0,4 0,7 0.2 -0,1 0.9 -0,1

Industria 0,2 -3,1 0,9 -1.2 0.7 0,3 -0,7 -1.7 0.2 -2,3

Servéis 1,3 0,2 2.3 1.3 1.5 2.2 1.2 1.0 2,0 1.0

Agrícola -4,6 ^,0 -5,2 -2,3 -3,7-4,1 ^,0 -1,9 -3,1 -1,7

(Continuació)

Bélgica CEE-6 Catalunya Resta d’Espanya
Ocupació

60-73 73-77 60-73 73-77 64-73 73-77 64-73 73-77

Total 0,6 -0,2 0.2 -0,3 2,0 -0,2 0,5 -’,7

Industria 1.70,2 -2,3 0.2 2.3 -0,1 1,4 -0,1

Servéis 1.8 1.4 1,6 1.1 2,6 1.3 3,2 1.0

Agricola -5,9 ^,0 -^,5 -2,9 -1,6 -8,4 -3,0 -^.1

PONT: Elaboració própia partint de:
~ EUROSTAT National Accounts. ESA. De-

tailed tablas 1970-77.

BANCO DE BILBAO, Renta Nacional de

España y su distribución provincial. Série
homogénia i any 1977.

es correspon amb l’analitzada des del punt de vista de
la producció industrial. De la diferent intensitat del de-
crement d’ambdues variables resultaran uns guanys

o pérdues relativas en la productivitat aparent del tre-
ball en els diferents paísos.

També, peró, en matéria d’ocupació es planteja la
qüéstió de quin ha estat el comportament de cadas-
eun deis sectors industriáis dins del marc global ara

expesat. Així, i seguint exactament les directrius mar-
cades en analitear l’evolució de la producció indus

trial, també es realitza a continuació l'estudi de l’evolu-
oióderocupacié.

D’altra banda, i a fi de donar una idea del pes de la

població ocupada en el sector industrial, i així també,
per pferir un contrast amb els valors de la participació
del sector industrial en la producció total (vegeu qua-
dre núm. 190), pot resultar il.lustratiu el quadre núm.
194. Noteu qué a l’increment generalitzat de la pailicipa-
ció en la producció del sector industrial de 1960  a1973
es correspon d’una manera quasi generalitzada una
disminució permanent de la participació de l’ocupació
en el mateix període (les excepcionssón Itália, Franga,
Catalunya i la resta de l’Estat eSpanyol). En canvi, a par
tir del 1973, el sentit de disminució de la part relativa

d’ocupació industrial, excepte per a l’Estat espanyol,
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QRÁFIC NÚM. LVll
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL.

ALEMANYA (1960-73 i 1973-77)I 73-77
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GRÁFIC NÚM. LVIII
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A FRANQA. (1960-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LIX
EVÓLUCIÓ DE L’DCUPACIÓ INDUSTRIAL A ITÁLIA. (1960-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LX
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL REGNE UNIT. (1960-73 11973-77)
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grAficnúm.lxi
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL ALS PAÍSOS BAIXOS. (1960-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LXII
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A BÉLGICA. (196Ó-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LXIH
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A LA CEE-6. (1960-73 i 1973-77)
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GRÁFIC NÚM. LXIV
EVDLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA. (1964-7311973-77)
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GRAFIC NÜM. LXV
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DE TRANSFORMATS METÁL.LICS
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grAfic núm. lxvi
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSECTOR DE PRODUCTES DE METALL
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grAfic núm. lxvii
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSECTOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL I AGRÍCOLA
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NOTA: Vid nota gráfic núm. 39. Per Franga s’inclou tambó la maquinaria d'oficina.

GRÁFIC NÚM. LXVIll
EVOLUCIÓ DE L’ÓCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSECTOR DE MAQUINARIA D’OFICINA

I 73-77
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110 f
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NOTA: Les dades d'Alemanya inclouen el “material eléctric".
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GRÁFIC NÚM. LXIX
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSECTOR DE MATERIAL ELÉCTRIC
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NOTA:-Les dades d’Alemanya inclouen la maquinaria d’oflcina.

GRÁFIC NÚM. LXX
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSECTOR'DE MATERIAL DE TRANSPORT
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GRÁFIC NÚM. LXXI
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR QUÍMIC
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GRÁFIC NÚM. LXXII
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SUBSiCTOR DEL CAUTXÚ ITRANSFORMATS PLÁSTICS
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GRÁFIC NÚM. LXXIII

EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DE PRODUCTES ENERGÉTICS
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GRÁFIC NÚM. LXXiy
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

I 73-77
● Catalunya115

T Bélgica110

I105
Paísos Baixos *

●Franga Regne Unit ●
100

Resta d’Espanya ●95 í
’ltália CEE-6 ●90

Alemanya11
90 95 115100 105 110 120 125 130

I 60/64-73
GRÁFIC NÚM. LXXV

EVOLUCIÓ DE L’ÓCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTÓR DEL VIDRE, iCIMENT I CERÁMICA
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GRÁFIC NÚM. LXXVI
EVÓLUCIÓ DE L’ÓCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTÓR DE L’ALIMENTACIÓ
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grAfic núm. lxxvii
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DEL TÉXTIL, CUIROI CONFECCIÓ
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GRÁFIC NÚM. LXVIll
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DEL PAPER
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NOTA: Les dades per Alemanya inclouen l'ocupació d'altres producías manufacturáis. I 60/64-73

GRÁFIC NÚM. LXXIX
EVOLUCIO DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR D’ALTRES PRODUCTES MANUFACTURATE
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GRÁFIC NÚM. LXXX
EVOLUCIÓ DE L’ÓCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTÓR METAL.LÚRGIC BÁSIC
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QUADRENÚM. 194

EL PES DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL I DE SERVEIS EN L’OCUPACIÓ GLOBAL

A LA CEE (1960-1973-1977) I A CATALUNYA (1964-1973-1977)

Alemanya Franga Italia Regne Unit PaísosBaixós;

60 73 77 60 73 77 60 73 60 73 60 73 7777 77

38,8 35,4 32,5% sector industrial 46,4 46,3 43,5 36,7 37,5 35,9 32,9 38,0 37,3 45,2 40,2 37,7

6Ii§% sector servéis 40,0 46,4 49,9 41,7 51,0 53,9 35,5 45,5 48,1 59,7 50,1 58,050,1 57,0

(Continuació)

CEE-6Bélgica Cataiunya Resta d’Espanyá

7760 73 77 60 73 77 64 73 77 64 73

% sector industrial 41,9 39,5 36,3 40,8 40,6 38,4 49,8 51,3 51,6 30,6 33,1 34,0
% sector servéis 48,6 56,5 60,3 42,6 50,7 53,7 36,9 39,0 41,6 30,8 38,9 41,7

PONT: Vegeu font quadre núm. 193

2.1. Les mutacions sectorlals a la Comunitat i a
Catalunya, abans i després de la crisi económica

El tipus d’analisi s’ha plantejat exactament igual que
en el cas de l’estudi del valor de la producció. S’utilit-
zen els mateixos índexs de dinamisme, encara que
evidentment referits a participacions de l'ocupació de
cada sector en l’ocupació industrial global. Així
teix, i per ais gráfics per paísos s’utilitzen els índexs

frontera definits en l’esmentat apartat. Els problemas
de nivell de desagregado són els mateixos. Tan sois

afegir la particularitat de les dades estadístiques em-
prades per Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. En
efecte, en no disposar de dades sobre la població
ocupada a un nivell de desagregació suficient l’any
1964, s’ha optat per efectuar l’análisi de l’evolució de
ocupado assalariada, car, evidentment, salvant les

ma-

diferents taxes d’assalariament deis diferents séc-

tors, constitueix un indicador prou fiable, si més no,
de la tendencia general del sector en qüestió.

Així, dones, es presenten a continuació unasérie
de gráfics relatius a l’evolució de les participacions de
l’ocupació de cada sector de la indústria sobre el total
de l’ocupació industrial, tant peí que fa referencia al

conjunt de sectors dins d’un país (gráfics núm. LVII a
núm. LXIV) com el mateix sector per al conjunt de
paísos (gráfics núm. LXV a núm. LXXX). No cal insis
tir que en alguns casos no disposem de dades sobre
certs sectors i períodos, i amb aquest motiu es produi-
ran certes omissions en alguns gráfics. Finalment, les
participacions relativos de l’ocupació de cada sector
en el total de l’ocupació industrial a la CEE, Catalunya
i  la resta de l’Estat espanyol, figuren en el quadre
núm. 195.
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QUADRENÚM. 1915

PARTICIPACIÓ SECTORIAL EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A LA CEE (1960-1973-1977), I A CATALUNYA
(1964-1973-1977)

Alemanya Franga Italia
Sectors

1960 1973 1977 1960 1973 1977 1960 1973 1977

Productes energétics 6,44 4,14 4,52 4,97 3,67 3,73 1,94 2,32 2,53

Metál. ligues básiques 4,34 4,42 3,59 3,613,68 3,66 2,80 3,45 3,88

Vidre, ciment i cerámica 4,31 3,94 3,59 4,11 3,93 3,96 5,76 5,45 5,47

Transformáis metál.lies 31,56 37,46 39,34 23,01 28,90 30,16 16,94 21,55 22,33

9,43- Productes metál.lics

-Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
-Materiai eléctric

8,87 9.46 7,20 10,16 10,07 5,64 5,78

10,75 10,88 4,95 5,17 4,95 5,209,17
5,89 13,59

2,07 2,07 1,51 1,59 1,11 1.11
9,42

8,96 9,98 4,68 6,10 6,68 4,90 5,30

- Material de transport 6,22 5,24 6,18 6,65 3,35 4,95 4,944,10 6,98

Alimentado 8,09 7,34 7,38 9,73 7,83 8,03 7,03 6,22 6,19

9,60Téxtil, cuiro i confecció 12,96 9,28 8,11 16,58 10,73 22,71 19,41 18,93

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper 4,54 3,454.33 4,26 4,55 4,59 3,09 3,42

6,92Indústriesquímiques i connexes 6,24 8,19 8,89 5,96 7,49 7,70 4,90 6,66

- Cautxú i transformáis plástics

-Resta química

0,89 1,49 1,54 1.21 2,63 2,88 1,81 2,74 2,86

5,35 6,70 7,35 4,75 4,86 4,82 3,09 3,92 4,06

Altres productes manufacturáis 10,50 5,50 5,63 5,02 4,67 4,57 7,708,29 7,59

Fusta i suro

Construcció 15,57 16,03 14,55 21,94 24,64 24,04 26,54 23,93 22,60

Minería

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100 1ÓÓ 100 100 100 100 100 100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 195)

Regne Unit Países Baixos Bélgica
Sectors

19771960 1973 1977 1960 1973 1977 1960 1973

Productes energétics 9,83 6,39 6,79 6,28 3,92 3,90 10,08 4,69

Metál.liques básiques 4,55 4,16 6,244,13 1,91 2,17 2,45 6,72

Vidre, ciment i cerámica 3,62 3,58 3,34 3,51 3,20 2,97 5,89 5,16

Transformats metál.lics 33,19 34,18 34,53 22,18 25,51 25,83 18,16 23,88 24,11

- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
-Material eléctric

6,54 6,57 6,56 6,45 6,54 7,18 7,35

5,44;8,33 9,16 9,63 4,83 4,36 5,36

2,37 2,26 0,48 0,53 0,34 0,29)1,99

6,02 6,97 6,78 8,14 8,39 6,04 6,10,

5,00) I- Material de transport 10,21 9,11 9,29 5,61 6,01 4,96

8,74!Alimentació 6,20 6,43 6,61 12,94 11,70 11,57 10,14 8,85

Téxtil, cuiro i confecció 11,46)12,73 10,61 9,97 13,56 7,48 5,49 17,07 14,16

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper 5,33 4,46'5,63 5,72 5,98 6,76 7,00 4,18 4,96

Indústríesquímiques i connexes 6,44 6,98'5,67 6,71 7,15 5,73 7,11 7,74 5,35

- Cautxú i transformats plástics

-Resta química

1,60 2,44 2,54 0,86 1,62 1,59 1,17 1,88 1,91

4,61 4,87 5,49 4,564,07 4,27 6,15 4,18 5,07

Altres productes manufacturáis 3,90 3,94 3,68 3,57 4,80 5,43 5,224,18 4,09
Fusta i suro

Construcció 14,98 18,16 17,64 23,97 28,47 29,48 17,61 20,19 23,14
Minería

Aigua, gas i electricitat
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100100 100

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 195)

Resta d’Espanya**CEE-6 Catalunya**Sectors
1964 1973 1977 1964 1973 1977 1960 1973 1977

Productes energétics 6,47 4,28 4,51

Metál.liques básiques 4,14 3,73 3,86 1,15 1,02 1,12 4,06 4,53 4,44

Vidre, ciment i cerámica 4,36 4,14 3,99 4,12 3,61 3,73 5,10 4,56 4,75

Transformáis metal.lies 27,14 31,11 31,91 21,88 25,81 26,49 19,57 21,31 23,06

- Productes metál.lics

-Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
-Material eléctric

- Material de transport

7,957,99

7,73 7,86

1,73 1,71

7,04 7,42

6,62 6,97
Alimentació 7,95 7,24 7,30 4,47 6,01 5,50 12,98 10,10 9,46

Textil, cuiro i confecció 15,37 11,01 31,38 24,24 20,9011,84 10,08 10,16 9,85

-Textil

-Cuiro i confecció

24,51 18,13 14,65 3,50 2,43 2,46

6,87 6,11 6,25 6,58 7,73 7,39

Paper 4,70 4,66 4,01 5,27 4,57 2,75 3,39 3,41

Indústriesquímiques i connexes 7,31 7,72 7,79 9,07 9,51 5,17 6,01 6,245,75

- Cautxú i transfórmate plástics

-Resta química

1,31 2,20 2,33

4,44 5,11 5,39

Altres productes manufacturáis 10,01 5,32 5,35

Fusta i suro 4,47 3,79 4,01 5,28 5,73 5,60

Construcció 18,82 20,33 19,69 17,41 18,41 21,55 27,16 29,10 28,23

Minería 1,37 0,74 0,65 5,39 3,05 2,95

Aigua, gas i electricitat 1,95 2,04 1,96 2,46 2,06 2,01

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

NOTES: {*) La part relativa del paper s'inclou en d’al-
tres productes manufacturáis.
{**) Ocupació assalariada. EUROSTAT/

PONT: Elaboració própia a partir de:
-EUROSTAT. NationalAccounts ESA. Detai-
ledtables 1970-1977.
-BANCO DE BILBAO. La renta Nacional de

España y su distribución provincial. Série ho-
mogéniaiany1977.
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2.2. Les contribucions sectorials a les variacions

en l’ocupació industrial
en la variació de l’ocupacíó industrial total entré les
dates de referencia. Així, l’lncrement o minva de l’ocu-

pació en un sector determinat, queda relacionat arab
rincrement o minva de la poblado ocupada industrial;

Evidentment, d’aquesta manera pot esbrinar-se
quins han estat els sectors que en majoro menorme^'
sura han contribuTt a la creado o a la pérdua de llocs
de treball.

De manera análoga al treball realitzat en estudiar

les contribucions deis sectors al creixement de la pro-
ducció industrial en el període 1960-77, també en el
marc de l’evoludó de l’ocupadó industrial s’ha desen-
volupat aquesta análisi. El métode seguit consisteix
en calcular les participacions relativas de cada sector

QUADRE NÜM. 196

LES CONTRIBUCIONS SECTORIALS A LES VARIACIONS EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL

A LA CEE (1960-1973, i 1973-1977) I A CATALUNYA (1964-73, i 1973-77)**

Alemanya Franga Italia
Sectors

60-73 73-77 60-73 73-77 60-73 73-77

-^.8Productes energétics -110,3 -8,1 -2,4 6,1 24,0

Metál.liques básiques -34,5 -3,0 -3,0 -3,2 10,0 46,7

Vidre, ciment i cerámica -14,4 -6,5 2,5 -3,2 2,4 8,0

Transfórmate metál.lics 331,3 -23,6 76,1 -3,0 67,8 100,0

- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Material eléctric

- Material de transport

38,7 33,9 -12,1 20,0-9.6

89,7 -9,9 -0,3 29,3
11,0 46,7

-2,0 0,0 1.3
91.4

-1.4 5,9 45,317,5

111,5 -0,6 13,8 3,5 21,1 4.0

Alimentado -30,0 -7,1 -7,4 -3.8 -1,8 2,7

Textil, cuiro i confecció -29,3-173,7 -17,9 -36,3 -34,1 -13,7

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper 6,8-6,1 -3,8 6,6 6.7

Indústries químiques i connexes -3,1 19,7 -3,0 24,4 32,0105,3

14,0-Cautxú i transfórmate plástics

-Resta química

-1,2 2,7 12,1 14,731,3

-1,9 5.7 -5,7 12,374,0 17,3

Altres productes manufacturáis

Fusta i suro
-12,8* ^.6 1.9 -6,7 0,6 18,7

Construcció 39,1 -26,9 46,5 -36,8 -2,4 -109,3
Minería

Aigua gas i electricitat

TOTAL 100 -100 100 -100 100 100

I Variaciones en l’ocupació (milers) + 243 -1472 + 893 -372 +75+ 677

(Continua)
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(Continuado quadre núm. 196)

Regne Unit PaTsosBaixos Bélgica
Sectors

60-73 73-77 60-73 73-77 60-73 73-77

Productes energétics ^7,6 -0,6 -102,8 -^.1 -240,6 -5,4

Metál.liques básiques -9,1 -3,8 13,9 0,7 -15,6 -5,4

-28,1 -8,5Vidre, ciment i cerámica -4,1 -7,0 -11.1 -5,5

175,0 -20,8-22,1 284,4Transformáis metál.lics -22,4 -29,2

-6,7 -5,5 -5,4Productes metál.lics

-Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Material eléctric

- Material de transport

-7,5

-2,4 -9,7 -1,60,8

2,2 -3,9 0,0 -0,8

4,4 -9,7 -5,5 -5,4

-22,3 -6,5 -1,4 -4,6

-3,8 -44,4 -13,1 -50,0 -10,0-3,6Alimentació

-266,7 -28,3 -118,8 -42,3-19,7-35,9Textil, cuiro i confecció

-Textil

-Cuiro i confecció

-4,1 40,6 -10,0-4,4 41,7-2.1Paper
72,2 -0,7 56,3 -0,8-0,55,8Indústries químiques i connexes

-1,1 36,1 -2,1 34.4 -1.67,6-Cautxú i transformáis plástics
36,10,6 1,4 21,9 0,8-1.8-Resta química

34,4-5,4 -8,3 -4,8 -7,7-0,9Altres productes manufacturáis
Fusta i su ro

Construcció 10,8-25,7 230,6 -17,9 137,519,9

Minería

Aigua, gas i electricitat

TOTAL
-100100-100 100 -100-100
-130+ 32+36 -145-661-919Variaciones en l'ocupació (milers)

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 196)

*●CEE-6 Catalunya * Resta d'EspanyaSectors
64-73 73-77 64-73 73-77 64-73 73-77

Productes energétics -87,5 -1,0
Metál.ligues básíques -2,513,2 -1,9 0,5 11,1 6,8
Vidre, ciment i cerámica -5,1 -6,2 1,4 11,1 2,0 20,0
Transformats metál.lies 197,2 -19,7 42,3 165,055,6 29,7

- Productes metál.lies

- Maquinária industrial i agrícola
- Maquinária oficina
-Material eléctric
- Material de transport

-8,5
-5,9
-2,1
-1.5
-1,6

Alimentació -22,5 -6,4 12,5 66,7 -3,8 -42,5
Textil, cuiro i confecció -135,9 -23,7 -5,8 ^22,2 10,6 -15,0

-Textil
-Cuiro i confecció

5.0-8,7 -433,3 -2.7
2,9 11,1 13,3 -20,0

Paper -5,4 10,6 -88,9 6,4 5,0
Indústriesquímiques i connexes 72,4 -1,4 14,4 44,4 10,0 25,0
- Cautxú i transformats plástics
-Resta química

39,3 -0,3
33,1 -1,3

Altres productes manufacturats 10,8* -4.8
Fusta i suro 1,0 22,2 -5,07,9
Construcció 22,6 -42,583,8 -29,5 355,6 38,5
Minería -1,9 -11,1 -8,2 -5.0
Aigua, gas i electricitat 2,4 -11,1 0,2 -2.5
TOTAL 100 -100 100 -100 100 100

Variaciones en l’ocupació (milers) + 208 + 40962 -2705 -9 + 559

NOTES; (*) Inclou el sector paperer.
(**) Les dades corresponents a Catalunya i
la resta de l’Estat espanyol están elabora-
des sobre dades d’ocupació assalariada a
la indústria.

PONT; Elaboració propia a partir de:
- EUROSTAT. National Accounts. Esa. De-

tailed tablas. 1970-77.
- BANCO DE BILBAO. La Renta Nacional de

España y su distribución provincial. Série
homogénia i Any 1977.

En gener£;l, i gairebé per a tots els países euro
peos durant ei període 1960-1973, s’observa la gran
importáncia del sector de transformats metál.lies com
a máxim contribuidor a la creació de llocs de treball,
que d'altra banda es constitueix com a element com¬

pensador de les fortes pérdues d’ocupació que tenen
lloc en el sector del téxtil, cuiro i confecció. Com a ex-
cepció es troba el cas deis Países Baixos, on el sector
de la construcció ocupa el primer lloc en la contribució
a la formació de llocs de treball, i el sector téxtil pateix
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lia), el téxtil i confecció, la construcció (excepte Bélgi
ca) i el sector de transformats metal.lies (a Franga,
aquest sector només ha contribuTt en un 3%, a dife
rencia de la resta de paísos on les contribucions  a la

desocupado oscil.len entre un 20 i un 30%).
Dins del sector de transformats metál.lics s’han

ressentit especialment de la crisi el subsector de
productos del metall ais sis paísos, la maquinaria in
dustrial i agrícola a Alemanya i ais Paísos Baixos, i el
material eléctric i els mitjans de transport a Bélgica i al
Regne Unit.

una molt sensible reducció en la seva poblado ocupa
da. El fenomen esmentat per a la majoria de paísos

europeos té un desenvolupament paral.leí a Catalun
ya. Cas a part el constitueix el Regne Unit, on ja en
aquest període el sector de transformats metál.lics
s’inscriu en la tendéncia de pérdua de llocs de treball
que marca l’economia británica en aquesta época.

A un nivell més desagregat, i dins del sector de
transformats metál.lics, cal assenyalar l’espedal im-

portáncia com a contribuídors a l’ocupadó en aquest
període, els subsectors de material de transport  a Ale
manya, Franga i Itália, i el subsector de material eléc
tric a Franga.

Ei segon sector més important des d'aquesta
perspectiva, el constitueix segons eis paísos, la in-
dústria química (Alemanya, Itália) o bé la construcció
(Franga, Paísos Baixos, Bélgica, Catalunya). En
aquest darrer grup de paísos el sector que segueix a
la construcció en importáncia és la indústria química.
La major o menor contribució deis dos subsectors en
qué s’ha agregat la indústria química a efectes de
comparabilitat amb Catalunya, la indústria del cautxú i
deis transformats plástics, d’una banda, i la resta de la
química d’altra, depén deis diferente paísos. Així, les
contribucions a l’ocupació industrial del sector del
cautxú i plástics, han estat més importante a Franga,
Regne Unit i Bélgica, i en canvi a Alemanya i a Itália ha
predominat la resta de la indústria química. En els
Paísos Baixos és similar la contribució d’ambdós

subsectors. Entre els sectors que han contribuít a
la reducció de llocs de treball cal citar, especialment,

el de productes energética, a causa, sens dubte, de la
substitució energética de carbó per petroli i a la dife-
rent relació capital-treball entre aqüestes dues indús-
tries, i també cal citar el sector de l’alimentació, espe

cialment ais Paísos Baixos, Bélgica i Alemanya.

En el període 1973-77 i quant ais sis paísos euro
peos, es manifestó una tendéncia general a la pérdua
de llocs de treball per tots el sectors de la indústria. En
el cas de Catalunya, i malgrat l’anticipació que suposa
el període considerat per valorar les repercussions de
la crisi, es manifestó una pérdua de llocs de treball en
ta indústria en el seu conjunt, per bé que les contribu
cions a l’ocupació deis sectors de construcció, trans
formats metál.lics, química, fusta i suro, cuiro  i confec
ció, metall básic, i ciment, vidre i cerámica, per aquest

ordre, compensin gairebé les pérdues de llocs de tre
ball deis sectors téxtil, paper, alimentació, mineria i
aigua, gas i electricitat.

A nivell comunitari, i per paísos (excepte Itália),
apareixen com a creadora de llocs de treball, úniea-
ment els següents: material eléctric, material de
transport, cautxú i transformats del plástic a Franga, la
resta de la indústria química al Regne Unit, Paísos
Baixos i Bélgica, el metall básic ais Paísos Baixos i la
construcció a Bélgica.

Quant ais sectors que han generat la major part de
desocupació es troben (excepció feta del cas d’ltá-

3. Transformacions sectorials a la Comunitat

i a Catalunya

Sobre l’análisi realitzada en els dos apartats pre-

cedents, en el present epígraf es pretén recollir  a nna-
nera de resum, el diferent impacte de la crisi ecoriómi-
ca en els diversos sectors industriáis,tot conjuminant

les xifres de producció i ocupació (referidas a índexs
de dinamisme) en ells tractades.

Tal impacte es valorará, tot subordinant la variable
ocupació a la variable producció, conforme a les ten-
déncies que aquesta darrera, per paísos i sectors,
hagi mostrat respecte a la mitjana de la indústria na
cional de cada país en cadascun deis períodes consi-
derats.

Evídentment, d’aquesta manera hom podrá apre
ciar que a comportaments més o menys dinámics
d'un sector en l’ámbit de la producció corresponeii
moviments diferenciats de la variable ocupació, i aixo

per ais períodes anteriors y posteriors a 1973.
En aquest sentit, hom ha optat, tot essent cons-

cient de les limitaciones que comporta establir una ta

xonomía quan les situacions base de compareció son
tan diferente entre els paísos (vegeu quadre num.
189, on es recullen les taxes de creixement industria
deis diferente paísos objecte d’análisi) i, fins  i tot, en el
marC d’un mateix país entre els dos períodes (és in-
dubtable l’efecte de la crisi económica sobre les t^es
de creixement industrial), per establir una classifica-
ció, per paísos i sectors en els termes que a continua-
ciós’expliciten:

En primer lloc (quadres núm. 197 a 200) figureii
tots aquells sectors que tant en el període d’expansio

 el de recessió han manifestat unes taxes de

creixement de la producció superiors a les mitjanes
nacionals en cadascun deis períodes. Hom ppdna
qualificar-los de sectors dinámics abans i despres de
la crisi.

La diferenciació entre els quadres núm. 197 a 200

ve determinada peí diferent comportament de la laxa
de creixement de l’ocupació:

- en el quadre núm. 197 es reflecteix aquells sec
tors amb taxes de creixement de l’ocupació supe-

com en
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riors a la mitjana de la indústria nacional en amb-
dós períodes.

manifesta les mateixes tendéncies que les expressa^
des peí quadre núm. 197. El quadre núm. 202 es cot*
respon des d’aquest punt de vista amb el quadre nútri;
198. Al seu torn, els quadres núm. 203 i núm. 204
s’associen amb els núm. 199 i núm. 200, respectivar
ment.

- en el quadre núm. 198 figuren els sectors que si
bé mantingueren unes taxes de creixement de
l’ocupació superiors a la mitjana en el període
d’expansió, aqüestes caigueren per sota en el pe
ríode recessió.

En tercer lloc, (quadres núm. 205 a 208) es relar
donen aquells sectors que en el període d’expansió
manifesten un creixement inferior a la mitjana indus
trial i que, per contra, en el període de recessió augr
menten llur participació relativa en el conjunt indus
trial.

-en el quadre núm. 199 s’inclouen els sectors
que havent manifestat taxes de creixement de
l’ocupació inferiors a la mitjana en el període
1960-73, a partir d’aquest darrer any mantenen la
tendencia inversa.

De la mateixa manera, cadascun deis quadres
núm. 205 a 208, reflecteixen els diferents comporta-
ments de l’ocupació conforme a l’ordre ja establer.

En darrer terme, (quadres núm. 209 a 212) es der
tallen aquells sectors que en els dos períodes per-
den pes relatiu en el conjunt industrial des de la pers
pectiva de la producció. Per a cadascun deis quadres
209 a 212 són valides les observacions tetes anterior-
ment.

- en el quadre núm 200 es troben tots aquells
sectors més regressius des del punt de vista de
l’ocupació, car en ambdós períodes les taxes de
creixement están per sota de la mitjana.

En segon lloc (quadres núm. 201 a 204) es rela
cionen els sectors que havent-se manifestat dinámics
abans de 1973, amb l’esclat de la crisi veuen caure
llur índex de dinamismo en la producció per sota de la

mitjana de la indústria nacional en aquest període.
Els diferents quadres manifesten el divers com-

portament de l’ocupació. Així, el quadre núm. 201,

Quadres núm. 197 a 200: Sectors que guanyen
participació en el conjunt de la indústria des de la
perspectiva del valor de producció en els períodes
1960-73 i 1973-77.

QUADRE NÚM. 197

GUANY PE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Transfórmate metal.lies, material detransport, material eléctric, maquinaria

d’ofidna, indústria química, plástic i cautxú.

Franga Transformats metal.lies, material detransport, material eléctric,

maquináriad’oficina, indústria química.

Itália Transformats metál.lies, metái.liques basiques, indústria química.

plástic i cautxú

Regne Unit Indústria química, plástics i cautxú
Paísos Baixos Indústria química

Béígica Transformats metál.lics, indústria qu ímica, plástic i cautxú.

Catalunya Indústria química

Indústriaquímica, transformats metál.lics.Resta Espanya
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QUADRENÚM.198

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ DURANT EL PERÍODE DE 1960-73
IPÉRDUA A PARTIR DE 1973

Alemanya

Franga
Italia

Regne Unit Maquináriad’oficina
Pa'ísos Baixos

Bélgica Altres productes manufacturats

Catalunya Aigua, gas i electricitat

Metal-ligues básiquesResta Espanya

CUADRE NÚM. 199

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ DURANT EL PERÍODE 1960-73
I GUANY A PARTIR DE 1973

Alemanya
Productes energéticsFranga

Itália Alimentado

Regne Unit Productes energétics
Pa'ísos Baixos

Bélgica

Vidre, ciment i cerámica. Metál.liques básiquesCatalunya

Resta Espanya Vidre, ciment i cerámica

CUADRE NÚM. 200

PÉRDUA DE PARTICIP/^CIÓ EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Altres productes manufacturats

Altres productes manufacturatsFranga
Itália

Regne Unit
Pa'ísos Baixos Productes energétics

Bélgica Productes energétics

Catalunya

Resta Espanya
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Quadres núm. 201 a 204: Sectors que guanyen
participació en el conjunt de la indústria des del punt

de vista de la producció durant el període 1960-73 i
que en perden a partir de 1973.

QUADRE NÚM. 201

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya
Franga Plástics i cautxú

Itália Productes energétics

Regne Unit Maquinária industrial i agrícola
Países Baixos Metal.ligues básiques

Bélgica
Catalunya Transformats metál.lics

Resta Espanya Paper

QUADRE NÚM. 202

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’ÓCUPACIÓ DURANT EL PERÍODE 1960-73
I PÉRDUA A PARTIR DE 1973

Alemanya

Franga Productes de metall.

Itália Material de transport

Altres productes manufacturats, material eléctric.Regne Unit
Pa íses Baixos Cautxú i plástics

Bélgica

Catalunya Paper
Resta Espanya

QUADRE NÚM. 203

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ DURANT EL PERÍODE 1960-73
I GUANY A PARTIR DE 1973

Alemanya Productes energétics
Vidre, ciment i cerámicaFranga

Itália

Regne Unit
Paísos Baixos

Bélgica

Catalunya

Metál.ligues básiques

Resta Espanya
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QU/íDRE NÚM.204

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’QCUPACIÓ EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Vidre, ciment i cerámica.

Franga
Italia

Regne Unit Vidre, ciment i cerámica
Países Baixos

Bélgica

Catalunya

Resta Espanya Aigua, gas i electricitat

Quadres núm. 205 a 208: Sectors que perden
participado en el conjunt de la indústria des de la

perspectiva del valor de la producció en el període
1960^73, i que en guanyen a partir de 1973.

CUADRE NÚM. 205

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Productesde metall

Franga
Itália

Regne Unit Alimentació

Transfórmate metál.lics, paperPaíses Baixos

Bélgica Construcció

Catalunya Construcció

Resta Espanya

CUADRE NÚM. 206

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’ÓCUPACIÓ DURÁNTÍL PERÍODE 1960-73
I PÉRDUA A PARTIR DE 1973

Alemanya

Franga
Itália

Regne Unit
Paísos Baixos

Bélgica

Catalunya Alimentació

Resta Espanya Téxtil, cuiro i confaccjó

365



QUADRENUM.207

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL
DURANT EL PERÍODE 1960-73 I GUANY A PARTIR DE .1973

Alemanya Alimentació

Franga Alimentació
Itália Altres productes manufacturáis, vidre, ciment i cerámica.

Regne Unit
Países Baixos

Bélgica

Catalunya

Resta Espanya

CUADRE NÚM. 208

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L'OCUPACIÓ EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Paper
Franga
Itália Téxtil, cuiro i confecció

Regne Unit
Países Baixes Alimentació

Vidre, ciment i cerámica i alimentacióBélgica

Catalunya Minería

Resta Espanya

Quadres núm. 209 a 212: Secters que perden
participació en el cenjunt de la indústria des de la

perspectiva del valer de la preducció d’ambdós perio-
des.

CUADRE NÚM. 209

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’ÓCUPACIÓ EN AMBDÓS PERÍÓDES

Maquinária industrial i agrícelaAlemanya
Franga Maquinária industrial i agrícela, paper
Itália Paper

Regne Unit Transfermats metál.lics, paper, preductes de metall
Países Baixes Censtrucció

Bélgica

Catalunya

Resta Egpanya

366



QUAPRENÚM.210

GUANY DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ DURANT EL PERÍODE1960-73
I PÉRDUA A PARTIR DE 1973

ConstruccióAlemanya
Franga Construcció
Itália

Regne Unit Construcció

Paísos Baixos

Bélgica Paper

Catalunya

Resta Espanya Construcció, fusta i suro

CUADRE NÚM. 211

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ
DURANT EL PERÍÓDE1960-731 GUANY A PARTIR DE 1973

Alemanya Metál.liques básiques.
Franga Metál.liques básiques
Itália

Material detransport, metál.liques básiquesRegne Unit
Paísos Baixos

Bélgica

Catalunya Fusta i suro

Resta Espanya

CUADRE NÚM. 212

PÉRDUA DE PARTICIPACIÓ EN L’OCUPACIÓ EN AMBDÓS PERÍODES

Alemanya Téxtil, cuiro i confecció

Franga Téxtil, cuiro i confecció
Itália Construcció

Regne Unit Téxtil, cuiro i confecció

Téxtil, cuiro i confecció, vjdre, ciment i cerámica, altres productes manufacturats.Paísos Baixos

Bélgica Téxtil, cuiro i confecció
Téxtil, cuiro i confeccióCatalunya

Resta Espanya Alimentació, minería

367



De tota manera, i a fi de matisar la informació que
deis quadres hom pot extreure, básicament en fundó

que de la simple observadó no es desprén el major o
menor grau de dinamisme d’un sector, i en aquest
sentit no es pot esbrinar la importánda deis augments
o disminudons relativas de la participadó en la pro-
ducció o ocupadó totals de la indústria, sense retro-
cedir ais apartats anteriora, es creu convenient
d’afegir a continuado un quadre reflectint les diferents
taxes de creixement de la prodúcelo, de i’ocupació, i
per tant de la productivitat aparent del treball per a
cada sector i país, entre els anys 1973-77. S’ha de la
mentar el fet de no disposar de les dades correspo-
nents al període 1960-73, determinat per l’abséncia
de dades d’ocupació sectorial per Catalunya ais inicia
deis seixanta. Tal mancanga ens ha portat a no esta-
blir la comparació amb els paísos comunitaria. De tota

manera, tais taxes poden ésser deduTdes de l’análisi
duta a terme en els apartats primer i segon d’aquest
capítol.

Així, donc«, vegeu en el quadre núm. 213 els dife
rente nivells assolits per les taxes de creixement sec
torial tot tenint en compte que els incrementa del valor
de la producció, i per tant també les taxes de creixe
ment de la productivitat aparent del treball han estat
calculadas en unitats de compte europeas, i per tant,
inclouen els efectes de les revaluacions o devalúa-

cions de les diferents monedes respecte a TUCE. Afi

i afecte de separar quantitativament aquest efeetfi
s’ofereixen en la renglera final del quadre, les taxes
anuals mitjanes de revaluació o devaluació de les mo
nedes nacionals respecte a la unitat de compte euro
peo. També cal teñir en compte, que els valors de 1977
han estat deflacionats en funció deis preus de 1973.

QUADRE NÚM. 213

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL DE LA PRODUCCIÓ, DE L’OCUPACIÓ
(1973-1977)

' (taxes mitjanes de creixement anual)

Alemanya Franga Italia
Sectors

PA P OC PA P OC PA P OC

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metál.ligues básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transfórmate metál.lies

- Productes metál.lies

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Material eléctric

- Mitjans de transport
Alimentació

Téxtil, cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries químiques

-Cautxú ipiástics

-Resta química

Altres productes manufactúrate
Fusta i suro

Construcció

6,3 5,3 -0,9 3,4 2,6 -0,8 -10,3 -8,1 2,5

3,26,2 3,5 -2,5 -3,9 -5,0 -1,1 -8,4 -5,5

10,1 0,44,3 -6,3-5,3 0,7 -0,3 -1,0 -6,7

10,1 1,18,0 -1,9 -6,9

-7,7

-5,93,7 3,6 -0,1

0,911,7 8,2 -3,1 2,0 0,6 -1,4 -6,9

8,0 1,55,0

6,3

-2,8 0,6 0,6 -0,0

-0,0

-5,2-6,6

9,7 0,3-3,1 8,6 8,6 -3,5 -3,2

10,8 10,4 -0,4 4,7 5,9 1,1 -7,3

-8,6

-5,3 2,2

8,5 -8,4 0,28,3 -0,2 4,1 4,8 0,7

9,9 6,6 -3,0 4,7 -6,2 0,14,1 -0,6 -6,3

12,2 5,1 -6,3 2,7 -4,6 -5,0-1,3 -3,9 -0,4

14,3 9,4 0,5-4,3 -9,9 -9,41,6 0,6 -1,0

-0,59,2 1,28,0 -1,1 -6,23,7 3,2 -5,1

9,1 6,5 -2,4 0,0 1,1 -7,2 -6,0 1,31,1

-0,8 -1,4 -6,09,3 8,4 5,3 3,8 -5,0 1.1

9,7 7,0 -2,5 5,3 3,5 -1.7 -4,7 -4,1 0,6

8,6 2,7 -5,4 2,0 0,2 -1.8 -8,5 -9,6 -1.2
TOTAL 9,7 6,3 -3,1 3,0 1.8 -1.2 -6,8 -6,5 0,3

Taxa de revaluació de la moneda

nacional enfront de TUCE. 5,5 -0,6 -8,2

(Continua)



(Coatinuació quadre núm. 213)

Regne Unit Paísos Baixos Bélgica
Sectors

PA P OC PA P OC PA P OC

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metal.ligues básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transformáis metál.lics

- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
-Material eléctric

- Mitjans de transport
Alimentació

Textil cuiro i confecció

-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries qu í migues

-Cautxú i plástics

—Resta química

Altres productes manufacturáis
Fustaisuro

Construcció

0,7 0,5 -0,2 12,2 9,5 -2,4 11,1 7,9 -2,9

-10,4 -1,5 0,6-11,7

-10,4

1,2 0,6 2,2 0,3 -1,9

-7,2 -3,4 10,9 6,5 -4,0 10,6 6,4 -3,8

^7,9 -1.4 9,4 7,3 -1.9 9,3 7.1 -2.0-6,6

10.8-6,9 8,8 -1,8 8,1 6.3 -1,7-8,5 -1.7

'11,1 -2.014,2 8,8 -4,7 8,9-7,8 -8,2 -0,4

8,8 -1,2 13,8 7.9 -5,2-0,5 -3,3 -2,8 7,5

7.9-2.4 9,1 7.8 -1,2 9,9-5,3 -7,6

-2,2-8.6 -9.7 -1.2 3,3

H0,8

2.6 -0.7 8.3 5,9

-6,1 -7,0 -1,0 8,0 -2.5 9,1 6.3 -2,6

-8,8 -3,2 9.7 -0,7 -1.3 -7,5-5,8 -9,5 6,7

9,1 -1,4 1.9 -4,4-1.3 10,6 6,6-7,9 -9,1

6,9 -0,38,6 -0,2 7,2-5,8 -0.1-5.7

9,4 7,2 -2,010.1 6,9 -2,9-6,0 -0.7-5,3

8,3 8,6 6,6 6,9 0,30.2 0.3-5,9 -5,7

9.3 6,0 -3,0 10,3 6,9 -3,1-7,6 -9.6 -2,2

-2,4 5,8 4,3 -1,4. 6,0 7,3 1,2-8,5 -10,7

TOTAL 6,9-6.6 -8,2 -1,7 9.4 -2,3 8,2 5,7 -2,3

Taxa de revaluació de la moneda

nacional enfront de l’UCE 5.2-€.4

¡Continua)
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(Continuado quadre núm. 213)

Catalunya Resta d'EspanyaCEE-6
Sectors

oePA P OC PA P OC PA P

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metál.liques básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transfoimats metái.iics

- Productes metái.iics

- Maquinária industríai i agricoia

- Maquinária oficina
-Material eléctric

- Mitjans de transport
Alimentació

Téxtil cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries químiques

-Cautxúiplástics

-Resta química

Altres productes manufacturats
Fusta i suro

Construcció

3.2 2,8 -0,4

^,1 -4,8 -1,08,1 3,7 -3,8

-5,0 -0;1:4,9 4,3 -0,6 -5,1

-1.6 -2,5 7.5 -0.2-0,9 10,0 11,7 1,5 7,7

1.33,1 0,4 0,0 1.3-2,6 0,0 0,3 0,3

2.23,2 2,1 -1,1 -5,2 0,4 -3,1 -1,0

3,4 1.5 -1.8

-1,31,3 0,0

6,6 4,5 -2,0

4,0 3,6 -0,4

2,1 0,5 -1,6

-1.53,2 1,7 0,0 -1.5-1,5 3,3 0,9 -2,3

-3,6

-5,2

-0.9-0,33,0 -0,6 -3,5 -2,3

-2.9

-5,8

-7,9

0,6

0,2-6,7-6,9

-1.20,5 0,6 0,1 2,4 1.2

-3,6 0.42,6 0,5 -2,0

-0,3

-0,2

-2.3 -5,8 -3,7 -3.3

3,3 1.1 1,4 1.22,9 2,6 2,2 2,6

1,8 1,6

3,5 3,1 -0,4

3,1 1,6 -1,5

-0.3-7.7-7,1 -6,4 0,7 -7,4

-0,3I1.1 -1.4 -16,9 3.3 -9.3 -9,6-2,5 -19,6

TOTAL 3,3 1,5 -1,7 -0,3 -2,1 -1,9 0.2-2,5 -2,8

Taxa de revaluació de la moneda

nacional enfront de i’UCE -^,7-4,7

NOTES; P: Prodúcelo

PA: Producció aparent del treball
OC: Ocupació

PONT: Elaboració propia a partir de:

- EUROSTAT Nationai Accounts. ESA Ag-
gregates 1970-1977. Detaiied branches.

- BANCO DE BILBAO. La Renta Nacional de

España y su distribución provincia!. Série
homogénia i any 1977.
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Regne Unit, ja per sota de la mitjana el 1973 veuen
caure al llarg d’aquest període llurs índexs respectius.

En aquesta darréra trajectória s’hi afegeixen Ca
talunya i la resta de l’Estat espanyol.

D’aquesta manera i peis índexs a preus cons-
tants, els valors per al total de la indústria a Alemanya
o els Paísos Baixos, entre una vegada i mitja i dues

vegadas superiors ais d’ltália i el Regne Unit I any
1973, passen gairebé a representar el quádruple l’any
1977. Des d’aquesta perspectiva, Catalunya s’arren-
glera amb els paTsos citats en darrer lloc, encara que
la pérdua relativa de productivitat aparent no hagi re-
presentat, en aquest període, més de la meitat que la
soferta per Italia o el Regne Unit.

Si s’observen els índexs a preus corrents, les dis-

crepáncies són difuminades per les diferencies en els
ritmes d’inflació soferts peis diferents paisos (el 100 /o
per Itália, el 75% per Catalunya i el 68% peí Regne
Unit, en el període de quatre anys, confrontada a la re-
lativament baixa influéncia de la inflació a Alemanya o
els Paísos Baixos 21% i 35% respectivament per al

mateix període).

Tot i així, aqüestes fortes diferencies entre els

paísos de la Comunitat queden, malgrat els baixos ni-
vells de productivitat aparent constatats per la Italia, i
per al Regne Unit (tot i que com ja s'ha assenyalat el
període que es considera no reflecteix una caiguda de
l’ocupació a Itália a causa del retard de l’impacte de la
crisi en aquest país), modulades en funcio de s i e
rents sectors de l’activitat económica.

Així, el sector de productes energétics, en els dos

anys de reféréncia i péls valors a preus constants (si
no s’indica explícitament, l’análisi es referirá  a aquests
índexs) presenta, en l'ámbit comunitari, les fites máxi
mes. La productivitat assolida en a^^est sector es
2,81 vegades la mitjana comunitaria I any 1973. Entre
els diferents paísos, cal remarcar en els ® ®'
vadíssim índex deis Paísos Baixos, gairebe 6,5 vega-
des el valor del Regne Unit, l’any 1977.

El sector de metal.lúrgia básica, afectat

per incrementa del nivell de preus superior a 'a ̂ itja-
na de la indústria en el període, a excepcio de

d’Alemanya, presenta increments o ®aigudes

vells de productivitat aparent del J®*’ ,
darrer, molt remarcable en el cas Italia. En gene a,

pero, es constata per a cadascun f sP^^^sos comuni-
taris una pérdua relativa de productivitat d

entre els dos anys considérate. ’.^stria
són índexs forga superiors a la mitjana de I®

de cada país l’any 1973 (excepte el Regne pas
sen a ser índexs molt a prop o per sota de a mitjana

de cada país l’any 1977 (excepcio del cas d Itaha)^ U
cas similar a Itália, el constitueix

aquest sector, entre 1973 i 1977, coneix ' .
de productivitat aparent més elevat del J .
l’economia catalana, essent, d’altra banda, ®'®'"dexs

que major diferéncia positiva mantenen respecte
mitjana de la indústria de Catalunya.

4. Alguns factors que afecten la
competitivitat deis sectors industriáis
catalans

4.1. La productivitat aparent del treball

L’análisi comparativa de l’evolució de les producti-
vitats aparents del treball, a manca de dades sobre
l’ocupació sectorial a Catalunya i a la resta d’Espanya
per ais inicis deis anys seixanta, i considerant no utili-
zables per aquest propósit les anteriorment empra-
des, dades d’ocupació assalariada, s’ha remés forgo-
sament al període 1973-77.

El quadre núm. 214 presenta els índexs de pro
ductivitat aparent del treball per ais diversos sectors i
paísos que en ell es manifesten. Com podeu apreciar
es presenten per a cada país tres columnes de valors.
Les dues primeres expressen els índexs per ais anys
1973 i 1977 calculáis a preus constants de 1973. La
tercera columna indica I’índex de 1977 a preus

corrents d’aquest any, de manera que es pot apreciar
la influéncia de la inflació per al període en qüestió.

La base de referéncia per ais índexs és el valor de

la productivitat aparent de tot el sector industrial ál
conjunt deis sis paísos comunitaris de referéncia.

La unitat comuna que ha permés treballar amb va
lors agregats a nivell deis sis paísos comunitaris, a
manca de les correspondéncies entre la pesseta i les
paritats de poder adquisitiu (SPA: “Standard de
Pouvoir d’Achat”) que la Comunitat defineix per les
monedes deis diferents paísos, ha estat forgosament
la Unitat de Compte Europea (UCE).

De fet, en analitzar un indicador de competitivitat,

com pot ésser la productivitat aparent del treball, con-
vé especialment formular les relacions de comparació
sobre un denominador comú que integri en la mesura

del possible les diferents situacions de les economies
europees. Evidentment, en la mesura en qué les la
xes de conversió de les monedes nacionals en UCE
en cada moment reflecteixin les diferents situacions
relativos de les economies en comparació, és a dir,

que les revaluacions o devaluacions de les monedes
nacionals enfront a la UCE responguin a aquesta

qüestió (i aixó depén en tot cas de la metodología apli
cada en les instáncies comunitáries a la definido de
les taxes de conversió de cada moneda en UCE), la

utilització de valors en UCE permetrá unes compara-
cions més acuradas.

En aquest context, dones, hom podrá constatar a
la vista del quadre, la situació d’un sector en un país
determinat en relació al mateix sector en altres Estats,

i així mateix en referéncia al propi país en un marc “re-
lativament” homogeni.

En termes generáis i peis paísos comunitaris, es
pot constatar que els sectors industriáis deis paísos
que el 1973 presentaven un índex superior a la mitja
na comunitária, l’any 1977 presenten uns nivells de
productivitat aparent superiors, mentre que Itália i el
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QUADRE NÚM.214

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE PRODUCTIVITAT APAREN! DEL TREBALL (1973-1977)
(Preus constants 1973 i preus corrents)

(100 = Productivitat aparent del treball en el total de la indústrla a la CEE-6 (1973))

Alemanya Franga Italia
Sectors

1973 1977 1977 1973 1977 1977 1973 1977 1977

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electrícitat

Metál.liques básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transformats metál.iics

- Productes de metali

—Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
-Materiai eléctric

- Mitjans de transport

Alimentació

Textil, cuiro i confecció

-Téxtil

—Cuiro i confecció

Paper

Indústries químiques

-Cautxúipiástics

-Resta química

Altres productes manufacturats

Fusta i su ro

Construcció

338 431 340 389 532 394 530558 255

133 169 74 120236 144 123 180 105

144 212 106255 107 110 169 66 50

108 159 187 110 127 189 72 54 113'

110 171 90194 84 91 151 58 42

105 143 172 130 133 192 79 60 132

125 154 214 224 83181 227 72 120

103110 166 196 98 118 157 73 54

106 147 1291178 136 160 269 77 57

155179 261 316 152 181 258 117 90

6870 111 139 71 79 117 41 34

146 82126 215 245 89 54 11795
140 204 97130 185 249 121 75 133

231 103 103 160 66 49 100327 392

119 93108 154 220 131 161 231 156

7996 139 149 74 91 115 46 38

131 182 215 85 92 156 57 40 89

TOTAL 127 224 111185 111 125 187 73 55

(Contínuif

372



(Continuació quadre núm. 214)

RegneUnit PaTsosBaixos BélgicaSectors
1973 1977 1977 1973 1977 1977 1973 1977 1977

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metal.ligues básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transfórmate metal.lies

- Productes de metall

-Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
-Material eléctric

- Mitjans de transport

Alimentació

Textil, cuiro i confecció

-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

I ndústries qu i migues

-Cautxú i plástics

-Resta química

Altres productes manufactúrate

Fusta i suro

Construcció

143 306 466 622147 287 591 938 1638

62 40 106 196 291 215 156 170 171

62 46 99 165 250 275 113 169 284

98 140 17354 41 87 108 155 198

85 116 14448 36 77 114 172 207

7954 39 123 209 267 101 154 191

47 46 87 155 217 365 62 104 132

51 41 84 113 186160 100 146 181

103 7963 44 90 141 112 154 190

234 140152 118 153 231 254 198 277

8342 33 72 67 97 114 64 113

16664 46 102 113 169 218 90 116

77 61 131 197 276 285 146 193 250

56 45 99 138 203 239 106 152 212

88 69 149 214 294 298 162 209 264

44 32 78 131 187 227 18092 136

10067 47 89 94 118 188 126 200

TOTAL 69 53 89 137 196 265 114 156 211

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 214)

CEE-6 Catalunya Resta Espanya
Sectors

19771973 1977 1977 1973 1977 1977 1973 1977

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metál.fiques básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transfórmate metál.lics

- Productes de metall

- Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
-Material eléctric

- Mitjans de transport

Alimentació

Textil, cuiro i confecció

-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústriesquímíques

-Cautxú i plástica

-Resta química

Altres productes manufactúrate
Fustaisuro

Construcció

281 319 489

52 71 156 56 48 105

283110 133 268 173 141

114 107 125 169164 91 133 179 93

100 113 92166 56 56 98 53 53

89 101 91151 57 46 92 51 45

83 95 143

91 96 144

99 128 169

89 104 150

93 101 163

74154 175 253 50 57 104 40 40

42 7655 62 95 45 41 74 41

5645 40 67 44 33

47 8846 40 44 82

57 52 104 65 5693 103 159 113

137195 76 83 90 95 156114 128

109 117 176

116 133 203

70 79 113

39 29 38 28 5555

87 91 142 55 23 65 34 23 65

TOTAL 52 89100 114 169 47 91 50 46

NOTA: Els factors de deflació 1973-77 han estat

calcúlate a partir deis preus implícits deis
VAB de cadascun

PONT: Elaborado propia a partir de:

-EUROSTAT. National Accounts. ESA. Ag-
gregates 1970-1977. Detaiied branches.

— BANCO DE BILBAO. La Renta Nadonal de

España y su distribución provincia!. Série
homogénia i any 1977.

En aquest sentit, dones, Catalunya sembla ins-

criure's en una tendéncia forga oposada a la majoria
deis países comunitaris, no només peí que fa ais forte

increments de productivitat aparent, sinó també peí
grau de distanciament positiu respecte de la mitjana
del propí país.

El sector de vidre, ciment i cerámica, s’inscriu de
pie en les tendéncies respectives deis índexs de prOr
ductivitat mitjana de les indústries deis paísos coitiU’-
nitaris respectius, és a dir, fqrts increments de produc-
tivitat en els Paísos Baixos, Alemanya i Bélgica, nio-
derats a Franga i descens importants al Regne Unitia
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nya i ais Países Báixos que contrasten sobretot
amb el moderat augment d’aquest subsector a Fran-
ga, ja per si mateix situat a uns nivells torga infe-
riors al deis países esmentats.

Itália. Tant és així que la mitjana de 1’ índex del sector a
nivell comunitari es correspon quasi exactamernt
amb 1’índex comunitari peí total de la indústria. Mal-

grat tot, pero, cal assenyalar especialment els casos
d’Alemanya i deis Paísos Baixos, on es donen a més
de taxes de creixement superiors a les mitjanes de la

indústria del país, uns nivells absoluts de productivitat
molt elevats que sitúen el sector entre els capdavan-
ters en els paísos respectius. Catalunya es caracterit-

per un manteniment de 1’índex en el període, fet
que donada la disminució del nivell gen^^ral de la in
dústria, comporta, evidentment, una millora relativa
dins el nostre país, millora que en qualsevol cas, no

s’opera a nivell comunitari en general, pero si, enfront
d’ltália i el Regne Unit, davant deis quals, i a diferéncia
de l’any 1973, Catalunya presenta uns índexs supe
riors l’any 1977. En tot cas, pero, cal recordar que el
valor que presenten els Paísos Baixos, aquest any és
gairebé cinc vegades superior al catalá.

El sector de transfórmate metál.lics per a cadas-

cun deis paísos comunitaris, té un comportament,
quant a creixement de les taxes de productivitat apa-
rent del treball, prácticament idéntic al del conjunt de
tota la indústria, encara que les bases de partida de
cada país se situ'ín relativament per sota de les mitja
nes respectives de la propia indústria. L’única excep-
ció a aquesta situado la constitueix el cas de Franga,
on l’índex del sector l’any 1973, inferior en un punt a la
mitjana de la indústria, passa l’any 1977 a ésser lleu-
gerament superior a la mitjana respectiva. A Catalun
ya, en canvi, la qüestió es presenta en termes com-
pletament diferents; d’una banda, l’any 1973 s’obser-
va un índex superior a la mitjana de la indústria, i d’al-
tra, la tendencia al descens de la productivitat fins
l’any 1977 es fa més palesa en aquest sector que en
el total de la indústria, i així, evidentment, es produeix
durant aquest període un allunyament deis valors ob-
servats per ais paísos comunitaris. En darrer terme, i
peí que fa ais nivells de preus relatius, Catalunya els
dobla en aquests quatre anys, mentre que a nivell co
munitari, per termini mitjá, tan sois s’arriba a incre-
mentar-lo en un 50%.

Quant ais subsectors en qué, per ais paísos de la
CEE que es consideren, es troba dividit el sector de
transfórmate metál.lics, cal constatar principalment:

za

- L’extraordinari augment de la productivitat apa-
rent del treball en el subsector de maquinaria in

dustrial i agrícola deis Paísos Baixos presenta ja
el 1977, igual que Franga, un índex superior al de
la mitjana de la indústriatot i que en aquest darrer
país l’augment de la productivitat hagi estat en
aquest període gairebé insignificant. Tot i am
aixó, els Paísos Báixos i Bélgica presenten els va
lors més alts de la CEE.

- El comportament diferencial de Franga
a la resta de paísos comunitaris, en el subsec
de material de transport, en presentar aquesi
país uns índexs de productivitat superiors a
jana de la indústria respectiva, enfront a va o

feriors o prácticament iguals (Itália, |J’.
a la resta deis paísos. Aixó fa de la in
material de transport a Franga la capdav

índexs de productivitat esnivell europeu, quant a
refereix, en aquest sector.

- La difícil situado del Regne Unit en to

subsectors que presenten uns han-
náriament baixos en ambdues dates i, .

da, excepte en el cas de la maquinaria d oftema^^^
gairebé es manté el nivell, el fort des
taxes de productivitat.

El sector de l’alimentació, a nivel de pipíen
en el seu conjunt, es presenta com el ®®^ jppt'jvitat
ordre d’importáncia quant a nivells de P gp^pn

aparent del treball. amb uns 5*^® , vgipr de la
peis dos anys de referencia un 154/o a
mitjana de la indústria comunitaria, uua
es refereix, Alemanya es qui presenta un ■

elevats per ambdós anys. D’altra banda, p .^.^gg

la tendencia d’aquest sector en els práctica-
cal assenyalar que d’una base de pa j
ment idéntica l any 1973 par a di-

Paísos Baixos i Bélgica, es al cap-
ritmL de creixement. Figuren al cap

davant els Paísos Baixos. Bélgica' J‘'’®"5gpes de les
xements lleugerament superiors a les _ ^ gg , -
indústries respectives (tot i P®® „„onosatal
endarreriment relatiu de Franga), i a I e __ . p g|

feréncies en éls

un

Regne Unit amb una taxa de descens d acord amb
total de la seva indústria. . ■ -¡^011

Catalunya, ntalgrat la gran
de productivitat, manifesta en el peno ^ode-
un cert dinamisme expressat en un de

rat que s’oposa a la tendencia general . banda
la productivitat an la Indüatrla. I que d an a
aoonseguelx llxar l’any 1977 els nivalls de productivi

faa

- La nota diferencial que suposa en alguns paísos
el subsector de maquinária d’oficina respecte al
sector deis transfórmate, en presentar tant el 1973
com el 1977, uns índexs de productivitat aparent
més elevats que la mitjana del propi país per a la
data corresponent. Cal assenyalar, especialment,
el cas de Franga i deis Paísos Baixos que superen
ámpliament els valors de la resta de paísos comu
nitaris.

- Els forts increments de la productivitat aparent

en el subsector de productes de metall a Aléma-
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(Continuació quadre núm. 214)

m

CEE-6 Catalunya Resta Espanya
Sectors

1977 19771973 1977 1977 1973 1977 1977 1973

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metál.liques básiques

Vidre, ciment i cerámica

Transformáis metal.lies

- Productes de metall

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
-Material eléctric

- Mitjans de transport

Alimentado

Téxtil, cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústries qu í miques

-Cautxú i plástica

-Resta química

Altres productes manufacturáis
Fusta i suro

Construcció

281 319 489

52 71 156 56 48 105

283110 133 268 173 141

114 107 169164 91 133 179 93 125

92100 113 166 56 56 98 53 53

89 101 46 92 45 91151 57 51

83 95 143

91 96 144

99 128 169

89 104 150

93 101 163

154 74175 253 50 57 104 40 40

7655 62 41 74 41 4295 45

5645 40 67 44 33

46 47 88 40 44 82

104 6593 103 159 57 52 56 113

83 137 90 95114 128 195 76 156

109 117 176

116 133 203

70 79 113

i539 29 55 38 28

65142 34 2387 91 55 23 65

TOTAL 100 114 169 52 47 91 50 46

NOTA: Els factors de deflació 1973-77 han estat

calculáis a partir deis preus implícita deis
VAB de cadascun

PONT: Elaborado propia a partir de:

- EUROSTAT. National Accounts. ESA. Ag-
gregates 1970-1977. Detaiied branches.

— BANCO DE BILBAO. La Renta Nacional de
España y su distribución provincial. Série
homogénia i any 1977.

En aquest sentit, dones, Catalunya sembla ins-

criure’s en una tendencia forga oposada a la majoria
deis paísos comunitaris, no només peí que fa ais forts

increments de productivitat aparent, sino també peí
grau de distanciament positiu respecte de la mitjana
del propi país.

El sector de vidre, ciment i cerámica, s’inscriu de
pie en les tendéncies respectives deis índexs de pro
ductivitat mitjana de les indústries deis paísos comu
nitaris respectius, és a dir, fprts increments de produo-
tivitat en els Paísos Baixos, Alemanya i Bélgica, mo-
derats a Franga i descens importants al Regne Unit i a
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nya i ais Paísos Baixos que contrasten sobretot
amb el moderat augment d’aquest subsector a Fran-
Qa, ja per si mateix situat a uns nivells torga infe-
riors al deis paísos esmentats.

- L’extraordinari augment de la productivitat apa-
rent del treball en el subsector de maquinaria in

dustrial i agrícola deis Paísos Baixos presenta ja
el 1977, igual que Franga, un índex superior al de
la mitjana de la indústria,tot i que en aquest darrer
país l’augment de la productivitat hagi estat en
aquest període gairebé insignificant. Tot i amb
aixó, els Paísos Báixos i Bélgica presenten els va-
lors més alts de la CEE.

Itália. Tant és així que la mitjana de l’índex del sector a
nivell comunitari es correspon quasi exactamernt
amb ríndex comunitari peí total de la indústria. Mal-

grat tot, pero, cal assenyalar especialment els casos
d’Alemanya i deis Paísos Baixos, on es donen a més
de taxes de creixement superiors a les mitjanes de la
indústria del país, uns nivells absoluta de productivitat
molt elevats que sitúen el sector entre els capdavan-
ters en els paísos respectius. Catalunya es caracterit-
za per un manteniment de l’índex en el període, fet
que donada la disminució del nivell gen^'ral de la in
dústria, comporta, evidentment, una millora relativa
dins el nostre país, millora que en qualsevol cas, no

s’opera a nivell comunitari en general, pero sí, enfront
d’ltália i el Regne Unit, davant deis quals, i a diferencia
de l’any 1973, Catalunya presenta uns índexs supe
riors l’any 1977. En tot cas, pero, cal recordar que el
valor que presenten els Paísos Baixos, aquest any és
gairebé cinc vegades superior ai catalá.

El sector de transfórmate metál.lics per a cadas-

cun deis paísos comunitaris, té un comportament,
quant a creixement de les taxes de productivitat apa-
rent del treball, prácticament idéntic al del conjunt de
tota la indústria, encara que les bases de partida de
cada país se situín relativament per sota de les mitja
nes respectivas de la propia indústria. L'única excep-
ció a aquesta situació la constitueix el cas de Franga,
on ríndex del sector l’any 1973, interioren un punt a la
mitjana de la indústria, passa l’any 1977 a ésser lleu-
gerament superior a la mitjana respectiva. A Catalun
ya, en canvi, la qüestió es presenta en termes com-
pletament diferents; d’una banda, l’any 1973 s’obser-
va un Índex superior a la mitjana de la indústria, i d’al-
tra, la tendéncia al descens de la productivitat fins
l’any 1977 es fa més palesa en aquest sector que en
el total de la indústria, i així, evidentment, es produeix

durant aquest periode un allunyament deis valors ob
sérvate per ais paísos comunitaris. En darrer terme, i
peí que fa ais nivells de preus relatius, Catalunya els
dobla en aquests quatre anys, mentre que a nivell co
munitari, per termini mitjá, tan sois s’arriba a incre-
mentar-lo en un 50%.

Quant ais subsectors en qué, per ais paísos de la
CEE que es consideren, es troba dividit el sector de
transfórmate metál.lics, cal constatar principalment:

- La nota diferencial que suposa en alguns paísos
el subsector de maquinaria d’oficina respecte al
sector deis transfórmate, en presentar tant el 1973
com el 1977, uns índexs de productivitat aparent
més elevats que la mitjana del propi país per a la
data corresponent. Cal assenyalar, especialment,
el cas de Franga i deis Paísos Baixos que superen
ámpliament els valors de la resta de paísos comu
nitaris.

- Els forts increments de la productivitat aparent

en el subsector de productos de metall a Aléma-

- El comportament diferencial de Franga
a la resta de paísos comunitaris, en el
de material de transport, en presentar aqu
país uns índexs de productivitat superiors a la nri
jana de la indústria respectiva, enfront a valors in
feriora o prácticament iguala (Itália, Bélgica) p
a la resta deis paísos. Aixó fa de la indus ría
material de transport a Franga la „

nivell europeu, quant a índexs de produc i
refereix, en aquest sector.

- La difícil situació del Regne Unit en

subsectors que presenten uns ,®,
náriament baixos en ambdues dates i, a

da, excepte en el cas de la maquinaria d oticin
gairebé es manté el nivell, el fort desee
taxes de productivitat.

El sector de l’alimentació, a nivell de gn

en el seu conjunt, es presenta com el ° ¿ygtivitat
ordre d’importáncia quant a nivells de p p^gp

aparent del treball, amb uns que rep^^^^
peis dos anys de referéncia un 154/o d goos
mitjana de la indústria comunitária. Quan
es refereix, Alemanya es qui presenta uns v >
elevats per ambdós anys. D’altra banda,' P ̂  -gog
la tendéncia d’aquest sector en els _ráctica-

cal assenyalar que d’una base de P^'^'p^pg jpit,
ment idéntica l’any 1973 per a Franga, h g
Paísos Baixos i Bélgica, es constaten unes
feréncies en els ritmes de creixement. Fig

davant els Paísos Baixos, Bélgica i jg igg
xements lleugerament superiors a les rni j

indústries respectives (tot i que aixo P ^g|
endarreriment relatiu de Franga), i a I ®^,'"®_^  T p,,ij g|
Regne Unit amb una taxa de descens d ac
total de la seva indústria. „ „¡ve|i

Catalunya, malgrat la gran
de productivitat, manifesta en el període ^¿e-
un cert dinamisme expressat en un creixement mo
rat que s’oposa a la tendéncia general de descens
la productivitat en la indústria, i que dal . .
aconsegueix fixar l’any 1977 els nivells de p

faa

de
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tat per sobre deis de la industria, circumstáncia que
l’any 1973 no es produTa.

El sector téxtil, del cuiro i la confecció presenta per
al conjunt de la Comunitat, baixes en els nivells abso

luta de productivitat en cadascun deis anys de refe
rencia. De fet, en ambdues dates el valor de la pro
ductivitat aparent del treball no arriba ai 55% dei vaior

de la mitjana de la industria comunitária. Dins aquesta
tónica generai apareixen com a países amb

jors índexs l’any 1973; Franga, Alemanya, Países
Baixos, i Béigica, vaiors que, afectats per taxes de

creixement molt diferenciades, fan prendre especial
relleváncia a Alemanya i ais Países Baixos, els quals
l’any 1977 assoleixen uns nivells de productivitat tor

ga superior ais deis altres países. (Per a Alemanya el
valor assolit representa el 141 % del valor de Franga
el 134% respecte a Bélgica i el 330% respecte a Italia
o al Regne Unit).

Catalunya en veure baixar la productivitat
d aquest sector a un ritme lleugerament inferior al de
la productivitat de la industria, s’arrengiera amb Itáiia i

el Regne Unit, assolint l’any 1977 un valor aproxima-
dament superior en un 20% ais d’aquests dos paísos

representa
mes del 37% del valor per a Alemanya).

Si considerem, pero, ei sector esmentat en funció
deis dos subsectors deis que es disposen dades, és a
dir, textil, duna banda,! cuiro i confecció, de l’altra
s aprecia el diferent comportament d’ambdós. El sec
tor textil presenta nivells de productivitat inferiora al

del cuiro I confecció, així com una tendencia oposada

^ys elméñar^"' els dos
El sector paperer presenta en el conjunt deis oaí-

v?or?dlT?H ̂  considérate, uns
vaiors de productivitat aparent del t

uns ma-

reball inferiora
indexs respectius per ai total de la
tária.

als
indústria comuni-

ria, fet que sitúa e! sector paperer alemany a! marga
de !a tónica general comunitária.

A Catalunya, el sector paperer presenta entre
1973 i 1977 una taxa de desceña de la produclivital.
lleugerament inferior a ia dei tota! de !a industria cata

lana. Evidentment, aixó no fa més que reforgar les di-
feréncies de niveiis absoiuts existente amb laCgmu-
nitat, encara que i’any 1977 e! niveil cataiá estiguigai-
rebé a l’aitura deis sector paperer itaiiá i decididament
per sobre del valor del Regne Unit (-f 13%)

El sectorquímic a la Comunitat en el seu conjuntes

presenta amb uns índexs de productivitat aparent del
treball superiors a la mitjana industrial peralesdues
dates que es consideren. Tal circumstáncia es repe-
teix per a cadascun deis paísos comunitaris respede
a les própies mitjanes industriáis, indos el Regne
Unit. Sobresurt entre els diferents paísos el niveil de
productivitat assolit en els Paísos Baixos, tant el

1973 com el 1977, malgrat que des de l’óptica de les
taxes de creixement, la d’aquest país ocupi el segon
lloc després d’Alemanya. Després del sector de pro-
ductes energétics, el sector químic presenta, entots
els paísos comunitaris, excepció feta d’Alemanya, el
segon lloc quant a niveil absolut de productivitat apa
rent del treball l’any 1977. Malgrat aixó, ni Itáiia ni el
Regne Unit aconsegueixen sostreure’s a la tenden
cia general de declivi de la productivitat en aquest
período 1973-77.

A Catalunya, per la seva banda, es constata

un increment de la productivitat aparent del treball
en aquest període, emmarcada, com ja s’ha assen-
yalat, en un panorama industrial on el declivi era

la norma. Tal circumstáncia, ha portat a la indus
tria química catalana l’any 1977, a uns nivells de
productivitat superiors al Regne Unit (-t-36%) i
a  Itáiia (-M1%), encara que la diferencia am|»
els Paísos Baixos resti encara substancial (3i3
vegadas).

Cal emfasitzar molt especialment la prácticament
nul.la influéncia de la inflació en aquest sector per ais
Paísos Baixos, contrastada, per exemple, amb la de
Catalunya. (L’augment de la productivitat en termes
de preus corrents es deu en un 89% a la influéncia

deis preus, mentre que en els Paísos Baixos, aquesta
proporció no arriba al 10,5%).

Quant ais subsectors en qué, a niveil de la CEE,
s’ha dividít la indústria qu ímica, és a dir, cautxú i transr
formats del plástic, d’una banda, i resta de la indústria
química, de l’altra, es constaten principalment:

- Nivells de productivitat superiors en el subsector

restant de la indústria química, excepció feta del
cas d’Alemanya, que precisament en aquest süb-
sector presenta unes productivitats en els dos
anys que es consideren, relativament baixes, res

pecte ais Paísos Baixos, Bélgica i Franga, i aixi ma-
teix, inferiors a la mitjana total de la indústria ale
manya. Per contra, aquest país, en el subsector

®  cadascun deis paísos i

respecte ais v^ors deis índexs en el total de la propia
úíirím^ generalizada.
Unicament la productivitat de la indústria paperera ita
liana l’any 1973. i el de l’alemanya
tren un comportament diferenciat.

d.irüCffít ‘’’^® creixement de la pro-
durtivitat del sector, en el conjunt de la CEE, cal asse-

’"®' ^^® de creixe-

fPrim tn S comunitária. qüestió que si la re-
ripT« ^^® ® ®'®® de creixement
FrJn? ®R¿f®*'''®® '"dustries, queda constatada per a
Franga, Bélgica (creixement positiu inferior a la mitja-
cf ’iT®-®"® o (descens superior a la mitjana).
Els Paísos Baixos, en canvi, com Alemanya, presen
ten t^es de creixement superiors a les mitjanes de
les industries respectives, essent sobretot significatiu
el cas d Alemanya, on la productivitat aparent del tre
ball en aquest sector presenta la taxa de creixement
més elevada de tota I economía industrial comunitá-

l’any 1977 mos-

376



4.2. Dimensió empresarial

4.2.1. Dimensió de l’empresa industrial a la
Comunitat i a Catalunya

La dimensió de les empreses constitueix un ele-
ment básic a l’hora d’identificar i conéixer una deter
minada estructura industrial. L’existéncia d’econo-
mies o deseconomies d’escala, el volum d’ocupació

absorbit per les petites i mitjanes empreses, el nom
bre de grans ernpreses i llur competitivitat internacio
nal, el repartiment sectorial deis centres de decisió,
etc, tot plegat, óbviament, té una influéncia básica so
bre el nivell de competitivitat d’un país, i la seva inser-
ció en el procés d’especialització productiva i de divi-
sió del treball.

Malauradament, pero, la informació estadística
que hom disposa és. realment minsa, o en el millor
deis casos, imperfecta. I aixó, no solament és cert per
a Espanya, i evidentment per a Catalunya, on el grau
de coneixement estad ístic és tradicionalment molt

baix, sino també per ais países de la Comunitat Eco
nómica Europea, almenys a nivell de les publicacions
comunitáries. En qualsevol cas, cal destacar els re
tarda amb qué són ofertes. El quadre núm. 215 il.lustra

aqüestes limitacions.
Com hom pot veure, els anys de referéncia son

molt variats, i, en general, allunyats en el temps. De
tota manera, poden donar una aproximació de la dis-
tribució de les empreses, atenent a la dimensió. Cal
teñir en compte, pero, que hi ha unatendéncia decrei-
xent, peí que fa al nombre de petites i mitjanes empre
ses, en els darrers anys, tant a nivell de nombre  d es-
tabliments com a nivel d’ocupació absorbida.

Per a Espanya i Catalunya, les dades són una
mica més moderhes, i basades en el Cens Industrial

de riNE. Aquest tipus d’estadística no és extremada-
ment fiable i s’hi detecten errors numérics, pero cons

titueix una aproximació al dimensionat de les riostres
empreses industriáis i és la font básica qué s’utilitza
per a les posteriors análisis,

□'entrada i a partir, dones, de les dades disponi
bles i amb les reserves esmentades, cal destacar pri
mer una certa igualtat peí que fa al nombre de grans
empreses sobre el total. Tan sois és remarcable el
cas del Regne Unit (i en menor mesura, el d’lrlanda),
on la proporció és més elevada, i a l’extrem centran, el
cas d’ltália (i també, el de Catalunya).

L’analogia desapareix quan separem les petites i
les mitjanes empreses. Efectivament, la proporcio de
mitjanes empreses (entre 50 i 499 treballadors) vana
des d’un 24,1 % a Dinamarca a un 2,8% a Itália, men-
tre Espanya assoleix el 4,3 % (la més baixa després
d’ltália) i Catalunya, amb un 6,5%, es troba mes
d’aqord amb les xifres mitjanes a nivell europeu. En
qualsevol cas, si avaluem les petites i mitjanes ern-

Gonjunt, les xifres són molt més homoge-preses en

del cautxú i transfórmate del plástic presenta un ni
vell de productivitat molt més elevat que la resta de
paísos comunitaris.

- Un comportament diferenciat segons els paísos
entre els dos subsectors respecte a les taxes de
creixement referides a la taxa de creixement in
dustrial. Així, trobem amb taxes de creixement su-
periors a la mitjana industrial en el sector del caut
xú i deis transformats plástics i inferior en la resta
de la química ais Paísos Baixos i Bélgica, en la si-
tuació inversa a Franga i Itália, mentre que Alema-
nya la taxa en ambdós subsectors creix a un ritme
inferior i al Regne Unit decreix més lentament.

El sector d’altres indústries manufactureres, en-
globant, entre altres, la fusta, els mobles, lesjoguines,
la joieria i la bisutería, és en el conjunt de la Comunitat
un deis sectors que presenta un deis índexs de pro
ductivitat més baixos, encara que el creixement de la
productivitat entre 1973-77 es pugui qualificar de mo-
deradament alt, i molt proper a la mitjana de la indus
tria comunitária.

En el conjunt de paísos destaquen sobre els altres
els nivells de productivitat assolits en els Paísos Bai
xos, seguits ja amb forga diferéncia peis d’Alemanya
o Bélgica. Com a valor m ínim de tots els paísos comu
nitaris per al conjunt de sectors es constata l’índex del
Regne Unit, l’any 1977.

El sector de la fusta i el suro a Catalunya presenta
els valors mínims del conjunt industrial catalá. En la
rriesura que fos extensible aquest sector al citat pre-
cedentment, els nivells de productivitat quedarien per
sota deis valors mínims ostentats, per ambdós anys,
el Regne Unit.

En darrer terme, el sector de la construcció, a ex-
cepció del cas alemany, presenta uns índexs de pro
ductivitat molt febles en compareció ais nivells mitjans
de productivitat industrial i per bé que en tots els paí
ses comunitaris, excepció feta d’itália i el Regne
Unit,la productivitat augmenta en el període de re-
cessió.

El cas de Catalunya resulta especialment preocu-
pant, car, d’un nivell de productivitat que representa-
va el 63% del comunitari l’any 1973, s’ha passat l’any
1977 a un valor que només representa el 25% de la
productivitat aparent del treball en aquest conjunt.
Aquest percentatge, cas de prendre com a referéncia
Alemanya, el país amb una productivitat més elevada
en aquest sector, hagués passat d’un 42% l’any 1973

‘ a un 13% l’any 1977. La causa és que la productivitat
d’aquest sector a Catalunya ha disminuít a una taxa
mitjana del 19,6% anual en aquest període, quatre
anys. (*)

i

(*) Aixó fa pensar per al sector de la construcció sobre el grau de fia-
billtat de les estadístiques utilitzades per a aquest sector. Cal,
dones, agafar amb prudóncla les conclusions extretes per á aquest
sector sobre dades d'ocupació. nies.
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QUADRENÚM.215

DIMENSIÓ DE L’EMPRESA INDUSTRIAL A LA COMUNITAT I  A CATALUNYA

% %% % % % % %
OPE OME OPME OGEAny PE ME PME GEEstats

(7)(2) (3) (4) (5) (6)(1) (8)

R.F. Alemanya

Bélgica
Dinamarca

Franga
Irianda

Itáiia

Luxemburg
Países Baixos

Regne Unit

1970

1970

94,5 4.9 99,4 0,6 21,9 28,1 50,0 »),0

42,994,1 5.4 99,5 0,5 24.1 33,0

50,2

30,3

54,2

29,4

25,9

37,4

20,4

57,1

1973 27,374,5 24,1 98,6 1,4 22,5 72.7

1976 87,0 11,6 98,6 17.4 47,7 52,31,4

1968 86,4 11,9 98,3 1,7 20,1 74,3 25,7

99,9 0,1 37,7 67,11971 97,1 2,8 32,9

99,0 1,0 12,7 38,61973 91,1 7,9 61,4

24,9 62,31973

1972

91,1 8,2 99,3 0,7 37,7

14,0 97,5 2,5 11,3 31,7 68,383,5

Espanya 1978 94,8 4,3 99,1 0,9 40,2 36,7 76,9 23,1

Catalunya 1978 93,1 36,2 44,3 80,4 19,66,5 99,6 0,4

NOTES; (1) Percentatge petites empreses sobre el
total d’empreses.
(2) Percentatge mitjanes empreses sobre el
total d’empreses.
(3) Percentatge PIMES empreses sobre el
total d’empreses.
(4) Percentatge grans empreses sobre el to
tal d’empreses.

(5) Percentatge ocupado en petites empre
ses sobre el total d’ocupació.
(6) Percentatge ocupado en empreses mitja
nes sobre el total d’ocupació.

(7) Percentatge ocupado en PIMES sobre el
total d’ocupació.
(8) Percentatge ocupació en grans empre
ses sobre el total d’ocupació.

ANY; Darrer any del qual es disposa de da-
des per a cada país.

Petita empresa; 1 -49 treballadors
Mitjana empresa; 50-499 treballadors
Gran empresa; > 500 treballadors

PONT: “Les petites et moyennes entreprises eH'artí-
sanat dans ¡a Comunnauté Européene.
1980".

INE, “Censo industrial de España, 1978. Es
tablecimientos industriales”, i elaborado
propia.

- En el cas deis países comunitaris, les dades
corresponen a la industria manufacturera.

Aixó fa pensar que la classificació tradicional de
petites i mitjanes empreses, d’un cantó, i grans em
preses, de l’altre, amaga una significativa diversitat en
el si d’aquella denominació, i en conseqüéncia difícil-
ment poden ésser objecte de generalitzacions
excessives, en el marc d’una política económica a ni-

vell comunitari. No cal oblidar, d’altra banda, ̂ue la
classificació adoptada ho ha estat peí criteri de'l’ocu-
pació. Per arribar a conclusions més acurades seria

necessari disposar de dades de producció i productivi-
tat, entre d’altres.

En qualsevol cas, si ens fixem en els nivellsd^ocu*
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lunya, ja que llur importáncia és relativament reduí-
da dins de l’estructura productiva en termes relatius.
De tota manera, cal recordar, pero, que gran em
presa no és sinónim de major eficacia, necessária-
ment, donat que aquesta és funció, entre altres coses,
d’una determinada escala óptima, moit variable se-
gons el sector que es consideri i que no necessária-
ment ha de coincidir amb ia gran dimensió.

pació absorbits per cada grup d’empreses, Íes dife-
renciacions a establir, encara són més grans. Així, la

part de ocupació aportada per les grans empreses
(500 treballadors) ais diferents pai'sos de la Comuni-
tat, oscil.la entre un 25,7% a Irlanda (malgrat teñir una
proporció elevada peí que fa a nombre d’establiments:
aixó vol dir que són grans empreses “petites”, propor-
cionalment) i un 68,3% al Regne Unit (en proporció, a
l’elevat nombre d’establiments conceptúate com a
grans empreses).

Aquí és on hi ha més diferencia entre les mitjanes
d’Espanya i de Catalunya; la proporció absorbida per
les grans empreses és de 23,1 % i 19,6%, respectiva-
ment. Aixó és una mostra de la poca entitat relativa de

les grans empreses a Catalunya, i el pes preponderant
que, sobre la seva estructura productiva, económica i
social, tenen les petites i mitjanes empreses en llur
conjunt. Ara bé, cal distingir una vegada més, entre les
petites empreses i les mitjanes. Efectivament, la part
d’ocupació absorbida per les empreses mitjanes cata
lanes (relativament nombrases) arriba al 44,3% del to
tal, per un 36,7 % en el cas espanyol. I, en canvi, les
proporcions són d’un 36,2% i d’un 40,2%, respectiva-
ment, quan s’observa les petites empreses.

Aquest major pes de les empreses mitjanes (des
del punt de vista de l’ocupació) és una constant per a
tots els países comunitaris (excepte en el cas d’ltália,
on el pes de la petita empresa, ja s’ha vist que era ex-
traordináriament important) i en aquest sentit, Catalu
nya s’apropa més que Espanya al model europeu.

En conclusió, dones, podem assenyalar una certa
concordancia de Catalunya amb Europa peí que fa al
pes relatiu de les petites i mitjanes empreses, tantper
llur nombre relatiu, com per llur capacitat d’ocupació.
Ara bé, en canvi, peí que fa a les grans empreses la
comparació és relativament desfavorable a Cata-

4.2.2. La dimensió de l’empresa industrial a
Catalunya i a la resta d’Espanya

Aquest major pes de la mitjana empresa a
Catalunya, encara és més visible si la comparació
l’establim amb la resta de l’Estat espanyol. Efectiva
ment, tant si agafem les dades d’establiments, com
d’ocupació (malgrat la distorsió que representa l’ele-
vat nombre d’empreses que no consten i que en el pri
mer quadre hem repartit proporcionalment, per fer-ho
comparable amb les dades europees, encara que,
óbviament, aquest procediment només permet asso-
lir una aproximado), la importáncia de l’empresa mit
jana a Catalunya es fa completament palesa. Si aga
fem, per exemple, el nombre mig de persones per es-
tabliment, són superiors en el cas catalá, en les em
preses que van de 50 a 99 treballadors i de 100 a 499.
Aixó fa que el nombre de treballadors per empresa
mitjana (de 50 a 499) sigui de 132,36 a Catalunya  i de
117,27 a Espanya. Quant a la petita empresa, cal dir
que la dada espanyola queda molt distorsionada a
causa de l’elevat nombre d’empreses que no consten,
peró també és major el volum d’ocupació per empre
sa a Catalunya, encara que la dimensió de l’empresa,
tan petita con mitjana, és superior a Catalunya que
a la resta d’Espanya, ámb un major pes global de

QUADRE NÚM. 216

CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES PER DIMENSIONS:
CATALUNYA I LA RESTA DE L’ESTAT ESPANYOL

I

Total

petites

empreses

%s/

Núm. treballadors totalVariables

(PE)1-9 10-19 20-49

34.037

258.887

Totals

sector

industrial a

Catalunya
Totals sector

industrial a la

resta de l’Estat

espanyol

Establiments

Ocupació

Ocupació per
establiment

25.746

81.624

4.474

59.918

13,39

3.817

117.345

30,74

91,10

36,15

3,17 7,61

Establiments

Ocupació

Ocupació per
establiments

122.769

332.175

11.317

332.773

29,40

14.540

188.370

12,96

148.635

853.318
88,49

41,65

2,71 5,74

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 216) V

Total
mítjanes

empreses

%s/
total

Núm. tre-
balladors

>500

% s/
Variables Núm. treballadors total No

(ME) TOTAL50-99 100-499 (GE) consta

r:Totals
sector
industrial a
Catalunya

Establiments

Ocupació
Ocupado per
establiment

1.180
232.161
196,75

2.395
316.992
132,36

6,41 130 0,35 802
19,59 —

37.364
716196

1.215
84.831
69,82

44,26 140.317
1.079,36 19i17

Totals sector
industrial a la
resta de l’Estat

espanyol

Establimehts

Ocupació
Ocupació per
establiments

3.225
211.991
65,73

2.617
484.786
185,24

5.842
676.777
117,27

3,48 393 0,23 13.105 167:975
2.048.74634,01 498.851

— 1.269,34
24,35

12,20

FONT: INE “Censo Industrial de España. 1978" i elaborado propia.

la mitjana empresa quan a l’ocupació global, i menor
peí que fa a la petita empresa.

En canvi, aixó no és així peí que fa a l’ocupació
absorbida per les grans empreses, ja que, malgrat el
piajor percentatge catalá peí que fa al nombre d’esta-
bliments (no fiable a causa de l’elevat nombre d’em-
¡preses no classificades), l’ocupació es molt més ele
vada en el cas de la resta d’Espanya, de manera que
el nombre de treballadors per empresa és també
siderablement més gran (1.079 per a Catalunya i
1.269 per a la resta d’Espanya).

De tota manera, globalment, la quantitat de treba
lladors per empresa industrial continua essent molt
més elevada a Catalunya, a la que corresponen 19,17
per establiment, enfront deis 12,20 que corresponen
a la resta de I Estat espanyol.

Si a aixó hi afegim que, mentre el nombre d’esta-
bhments catalana és el 18,20% deis espanyols i en
cartvi, l’ocupació absorbida per les empreses indus
triáis puja al 25,9%, la conclusió és una vegada més
la major dimensió relativa de l’empresa catalana, mal¬

con-

grat la poca importáncia de les grans empresés en el
sistema productiu de Catalunya.

4.2.3. La dimensió de l’empresa industrial a
Catalunya: anéüsi sectorial

L’análisi sectorial de la dimensió de l’empresa in-
dustrial a Catalunya s’ha efectuat a partir de la classi-
ficació sectorial utilitzada peí Cens Industrial del’INE,
abaris esmentat. En aquest sentit, s’agrupen les em
preses industriáis en quatre grans divisions (undigit),
les quals están dividides en agrupacions (dos dfgits)
que, per llur banda, es composen de grups (tresdígits).
Aquesta divisió per classes d’activitat correspon  a la
CNAE (Classíficacíó Nacional d’Activitats Económi-
ques) i té un nivell de desagregació acceptable i fotlga
coherent.

La primera gran divisió CNAE és la corresponenta
“Energía i Aigua”, de la qual exposem les agrupa^
cions significqtives a Catalunya en el quadre següerlt:
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QUADRE NÚM. 217

DIMENSIÓ EMPRESARIAL DE LA DIVISIÓ1: ÉNERGIA IAIGUA (CATALUNYA)

% PME %GE %ECE-0 % oseN“ Sector Total %PE %ME % ECE % OCE

Extracció i tractament

de combustibles

sólids

Est.11 8 62,5 12,5 75,0 12,5 12,5

Ocup. 1.558

194,7

6,3 6,9 13,2 86,8 3,96 3,07 0,21

13,51Mitj. 19,8 108

Extracció de petroli

i gas natural

Est.12 3 100 100

Ocup. 100 100 42,85 52,38 '0,0155

Mitj. 18,3 18,3 18,3

13 Retí de petroli Est. 4 50 25 75 25

Ocup. 4,62 17,04 21,66 78,37 17,39 13,85 0,151.103

275,75Mitj. 25,5 188 864

15 Fabricació i distribució

de gas i electricitat

Est. 26 65,38

28,02

26,92

71,97

92,30 7,70

Ocup. 785 100 33,33 25,27 0,11

Mitj. 30,2 12,9 80,7

0,44Captado i

distribució d'aigua

16 Est. 905 64,86

85,31

65,30 34,70

Ocup. 6,18 10,68 0,181.321 14,69 100

Mitj. 1,45 1,92 48,5

PONT: INE, “Censo Industrial de España. 1978", i
elaboraGíó própia.

% NC; Percentatge de les empreses que no
consten de l'agrupació sobre el total d'em-
preses de la mateixa.
Est.: Nombre d’establiments de l’agrupació
Ocup.: Ocupació total per tipus d’empresa
Mitj.: Mitjana d’ocupació per cada tipus
d’empresa (treballadors/empreses).
% EGE-0: Percentatge deis establiments
catalans sobre els espanyols de l’agrupació.
% OCE: Percentatge de l’ocupació catalana
sobre l’espanyola de l’agrupació.
% OSC: Percentatge de l’ocupació catala
na de ragrupacio sobre l’ocupació catalana
total del sector.

NOTES: %PE: Percentatge de les petites empreses
de l’agrupació sobre el total d’empreses de
la mateixa.

% ME: Percentatge de les mitjanes empre
ses de l’agrupació sobre el total d’empreses
de la mateixa.

% PME: Percentatge de les petites i mitja
nes empreses de l’agrupació sobre el total
d’empreses de la mateixa.
% GE: Percentatge de les grans empresas
de l’agrupació sobre el total d’empreses de
la mateixa.

(

de petroli i extracció i tractament de combustibles só
lids, maigrat el pde pes peí que fa a llur ocupació.

Peí que fa a la segona divísió CNAE, “Extracció de
minerals no energétics i preductes derivats. Indústria
química”, el repartiment per agrupacions és el se-
güent:

Com es pot veure, els índexs d’ocupació d’aques-
tes agrupacions són molt baixos, maigrat representar,
en el cas de l’extracció de petroli i gas natural, i en la
fabricació i distribució de gas, una part important de la
respectiva ocupació espanyola. En general, la dimen-
sió de les empreses és més aviat patita en aquests
sectors més importants, i, en canvi, és elevada en reff
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Les agrupacions més destacades són, óbviament,
les d’indústries de productes minerals no metál.lics

(básicament, peí material de construcció i ciment, peí
vidre i per la cerámica) que representen un 5,3%
d’ocupació total, amb un gran nombre d’establiments

de magnitud més aviat petita, malgrat l’existéncia
d’alguna gran empresa. Tot i així, la dimensió catala

na en aquest ámbit és superior a la mitjana espanyo-
la. Tambe és superior a la mitjana espanyola la di
mensió de la indústria qu ímica, molt important a Cata
lunya (representa el 7,85% de l’ocupació industrial
catalana, i el 43,23% de l’ocupació espanyola en l’es-
mentada indústria). Per la seva significado, val la
pena examinar aquells grups més importants dins de
l’ocupació de la indústria química, des dei punt de vis
ta de I ocupació, és a dir, la química básica i els
ductes farmacéutics.

pro¬

mitjana més eievada (22 trebaliadors per establiment)
que encara és prou baixa en termes relatius. Aquesta

major dimensió és produída per un pes major de les
mitjanes empreses que agrupen més del 45% de

l’ocupació total, com podem veure en el quadre núm.
220.

A més deis dos subsectors esmentats, cal desta
car també la construcció de vehicles automóbiis Mluts

peces de recanvi, la construcció de maquinária i
equips mecánics i ia construcció de maquinária i ma
terial eléctric. Peí que fa al primer, la dimensió deb

establiments catalana és superior a l’espanyola, ámb
una mitjana de 136 trebaliadors per empresa, per
la importáncia de les grans empreses (que esseni
un 3,11 % deis establiments, representen un 72,40%
de l’ocupació) i també el relativament gran nombre
d’empreses mitjanes (el 18,64 %). Quant a la consr
trucció de maquinária i equips mecánics, la dimensió
mitjana és també superior a l’espanyola, pero aixó
no impedeix que els trebaliadors per empresa siguih,
en mitjana, relativament pocs (26,43), malgrat el
pes relativament gran de les mitjanes empreses, tani
en establiments d’aquest tipus (10,88% del total) com
en l’ocupació que representen (47,90%). Cal consta
tar, pero, la quasi inexisténcia de grans empreses (4
sobre les 1.774 totals del sector) que explica la baixa
dimensió mitjana per a tot el sector, que abans s'ha
esmentat. Peí que fa al tercer subsector, és adir, laifa-
bricació de maquinária i material eléctric, la dimensió
catalana continua per sobre de l’espanyola, encara
que lleugerament. Aquí, els trebaliadors perestábli-
ment ja són més elevats (56,75), configurant un tipus
d’empresa mitjana que s’explica per un nombre mdlt
gran d’aquestes (en termes relatius), ja que represen
ten el 13,9% del total d’empreses, i el 38,44% de
l’ocupació. D’altra banda, les grans empreses (20 so^
bre 741) són prou significatives, encara que notenen
una ocupació mitjana massa elevada (930,45 treballa-
dors). De tota manera representen elles soles, él
44,25% de I'ocupació total del subsector en qüestiói a
Catalunya. En conseqüéncia, les petites empreses,
malgrat que representen el 82,19% deis establiments
totals, tan sois ocupen el 17,31% de l’ocupació total
del subsector.

ba importáncia deis dos sectors en el conjunt es-
panyol és prou evident, ja que representen el 44,19%
(la qumnica básica) i el 51,09% (els productes farma-

vni n? respectiva peí conjunt espan-
yol. Des del punt de vista de la dimensió. cal dir que

^rans. amb gran nombre

de la química basica catalana siguí superior a l’es-
farmacéutics, práctica-

ment igual. Tambe es remarcable l’existéncia signifi-
queen el cas de la química

M Ilítreheiiír® for^a elevada
per empresa) i, tanmateix, les em-

roualment 1 ^ ® feballadors de mitjana,
igu^ment forga alta en termes relatius

Quant a la tercera divisió corresponent a les “In-

preS’’ caTdír Mecánica de
precisio , cal dir d entrada que és una divisió forca he

na é^sTóTrtnr'CC: P®® '® dimensió mitja-
bretotCelCCC fíIr^®"^® generáis, i so-
oretot peí que fa a la maquinária d'oficina i ordinadors

254 42°Tmh f^eballadors per empresa puja á
lino* V empresaquen*ocupaia2 745i

una mitjana que n’ jocupa 214, de manera qifel pe
deles petites empreses peí que fa a l’ocupaCió és molt

ble siJbsector més destaca-
la fabril H divisió CNAE, és el de

bSCaTdrS. . ® '® metal.lúrgia
taf Ao. o ! (i fonamentalment. aques-

rocifnTr!rt?H®T^1®"^ del total de
■CCCCChC h i quasi la quarta part de
ana és mpí Espanya. La dimensió mit-

Lmh ̂  2 trebaliadors per empresa)
ra el Crun "nf ®® «'T’P'-esa. De tota mane-

.®® '"'P°dant d’aquestes indústries (el
d eines i adíeles metál.lics acabats) té una dimen¿6

(Quadre núm. 221, p. 385)

NOTA; - Vegeu notes quadre núm. 217

PONT: INE, Censo Industrial de España. 1978, l ela’
boració propia.
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També gaudeixen de certa importancia els sub-

sectors de fabricació dé material electrónic (excepte
ordinadors), on, malgrat una acceptable dimensió
mitjana (78 treballadors per empresa), aquesta és in
ferior a la mitjana de l’Estat espanyol; i el de construc-
ció d’altre material de transport, amb gran pes de les
mitjanes i grans empreses, tant des del punt de vista
del nombre (19,27% i 1,83%, respectivament) com
del de l’ocupació (44,57% i 45,34%, respectivament),
tot i que, en total, tan sois representa un 1,12% de
l’ocupació industrial catalana.

Finalment, s’analitzará la quarta divisió de la

CNAE: “Altres Indústries Manufacturares”, que conté
vuit agrupacions, tremendament heterogénies, pero
la majoria d’elles, molt importante (vegeu el quadre
núm. 222)

D entrada, cal dir que la dimensió mitjana d'aquests
grups d empreses és normalment, superior com ja
és normal a la corresponent espanyola, sobretot en el

cas de la industria del cuiro, pero també en l’agroali-
mentaria i en la indústria téxtil.

Peí que fa a les diferente agrupacions, la que des
taca de manera decisiva és la de la indústria téxtil

(serise la corifecció). Ella sola representa el 18,57%
de locupació industrial catalana, i un 70,28% de
Inocupado espanyola en l’esmentada indústria, a més
de suposar més del 58% del total d’establiments de

tot ^tat. Quant a la dimensió, cal remarcar la poca
importancia de la gran empresa (0,61 % deis establi-

pmnS ' \ ’ l’ocupació). En canvi, la mitjana

Cn ?6 4?o?T^ ® P'^otagonista en representar
ciVtéíu i un 64,07% de l’ocupa-
cio textil, proporcio realment molt elevada De tota

nrSrt' POO important la gran Z

sá“? Ja OPe supo-
sa 37 treballadors per establiment.

deis orSof Pot ésser d'utilitat l'análisi
oeis grups mes significatius dins de la indústria téxtil

per delimitar més les anteriors afirmacions jvegeue'
quadre núm. 223)

El primer que cal tornar a destacar és l’elevadis-

sim percentatge de l’ocupació total espanyola que re
presenten les empreses catalanes, per a cada grup
d’activitat. També és remarcable, l’específica impor
tancia de la indústria del cotó, i tanmateix, deis gene
res de punt.

En qualsevol cas, la dimensió d’aquests dos grups
és prou diferent. En el cas de la indústria del cotó, la

dimensió mitjana és de 70 treballadors per fábrica, a
causa fonamentalment de l’enorme pes de la indus
tria mitjana (27,74% deis establiments, i el 67,83%de
l’ocupació). En canvi, peis generes de punt, malgratel
pes significatiu de la mitjana empresa, aquéstnoés
suficient per compensar l’escassa entitat de les grans
empreses del sector, i la dimensió mitjana és, dones
relativament petita (28 treballadors per establiment)

Quant a la indústria oe la seda i fibres sintétiquesi

artificiáis, i ais acabats téxtiis, valen les cónsidera-
cions fetes peí cas de la indústria del cotó. En canw
per l’altre sector que ens queda, és a dir, la indústna
de la llana, el més característic és la total inexislencia

de grans empreses, amb la qual cosa la dimensió mil-
jana es redueix a 18 treballadors per establiment, la
més baixa de tota la indústria téxtil examinada.

A continuació de la indústria téxtil, l’altra agrupa-
ció que representa una participació més importan!
agroalimentária, begudes i tabac. Aquí, sí que el més
característic és el pes determinant de la petita empre
sa peí que fa ais establiments (95,18%) i també peí
que fa a l’ocupació (52,07%). En aquest darrercas
pero, l’empresa mitjana té un paper important
(35,24%). En qualsevol cas, la dimensió mitjana es
extraordináriament petita (nou treballadors). Perveu-
re amb més detall aquesta agrupació, vegeu els dos
grups més característics, en el quadre núm. 224..
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Com hom pot veure, el comportament quant a la
dimensió és invers respecte a la mitjana del sector
agroalimentari. Pero, en qualsevol cas, la dimensió

del subsector de la carn i la del subsector de pa  i pas-
tisseria és igualment molt petita, malgrat un cert pes
de la industria mitjana, en el primer cas, peí que fa al
nivell d’ocupació absorbida.

Quant ais restants sectors de la quarta divisió pre-
sentats en el quadre núm. 222, la característica princi
pal és l’escassa dimensió mitjana, sobretot en el cas
de la indústria de la fusta, suro i mobles (6 treballa-

dors). En qualsevol cas, el més alt de tots ells (Irans-
formació del cautxú i matéries plástiques) no supera
els 27 treballadors per establiment, i en tots es dona
una preséncia gairebé inexistent de grans empreses.

Per acabar aquesta análisi sobre la dimensió de
l’empresa industrial catalana, pot ésser d'utilitat una
classificació deis sectors amb una dimensió més re-

duTda (per sota de la mitjana total, és a dir, 19,17tre-
balladors) i aquells altres que tenen dimensions més
grans (més de 100 treballadors de mitjana).

QUADRE NÚM. 225

AGRUPACIONS DE DIMENSIÓ MÉS PETITA (CATALUNYA)

N“ Agrupació Núm. treballadors/empresa

12 Extracció de petroli i gas natural

Captació i distribució d’aigua

Fabricació productes metál.lics

Indústria agroalimentária, begudes i tabac

Calgat i confecció

Fusta, suro i mobles
Altres indústríes manufactu reres

18,30

16 1,45

31 12,04

9,04

17,29

41-42

45

5,6246

49 19,11

PONT: INE, Censo Industrial de España, 1978, i elaboració propia.

QUADRE NÚM. 226

AGRUPACIONS DE DIMENSIÓ MÉS GRAN (CATALUNYA)

N”
Agrupació Núm. treballadors/empresa

194,70

275,75

254,42

135,99

11
Extracció i tractament de combustibles sólids
Retí de petroli

Maquinária d’oficina i ordinadors

Construcció d’automóbiis i recanvis

13

33

36

PONT: INE, Censo Industrial de España. 1978, i elaboració propia.

fluencia de la integració, peí que fa a l’esmentat pro-
cés. En aquest apartat, en canvi, d’entrada es limitaal
sector industrial i pretén identificar aquells grups
d’empreses industriáis més penetrados peí capital es-
tranger, conjuntament amb una comparado amb tes
mateixes dades a nivell espanyol. Per aquest objéc-
tiu, s’ha utilitzat el Cens d’Inversions Estrangeres elS^

Hr* corresponent a la Ilibertat de circulació
de caprtals des de la perspectiva deis seus efectes

sobre Catalunya, ja s’efectua una análisi global del
procés de penetrado del capital estranger a Catalu
nya I a Espanya,i s’avanga una previsió sobre la in-
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Classificació, per fer més coherente ele quadres de
presentació, i a mée, s’han separat aquella sectors
prou específics dins d’una divisió. El criteri que s’ha
usat per escollir ele sectors o subsectors a teñir en
compte, ha estat el de ressenyar, en principi, tóts
aquella que a Catalunya auperin el 10% de participa-
ció eatrangera en el capital social de les empreses en
qüestió. Aixó ha permés identificar un nombre consi
derable de sectors, permetent així una análisi sufi-
cientment exhaustiva,

□'entrada, cal dir que deis grups productius inté
grate en la primera divisió, “Energia i Aigua”, no se
n’hi troben de penetráis significativament, i per aquest
motiu, no es presenta en aquest treball.

En canvi, per a les altres tres divisions del sector
industrial, s’ofereixen tres quadres amb els grups més
significatius des del punt de vista de les inversions es-
trangeres que s hi han realitzat.

Aixi, peí que fa a la divisió 2, és a dir, “Extracció i
transformació de minerals no energétics i derivats.
Industria química” les dades són les seguents:

borat per la Ditecció General de Transaccions Exte-
riors del Ministeri de Comerg per a l’any 1977 i publicat
l’any passat(1980).

Així, s’han pogut obtenír dades de les inversions
peisdiferents sectors a Catalunya i Espanyai,amés,
el percentatge del capital estrangerde Catalunya res
pecte al total de I’Estat espanyol, i a un nivell, en
general, satisfactóriament desagregat. Cal fer algu
nas apreciacions critiques, com^jer exemple, la man
ca de desagregació de la indústria textil, que contras
ta amb la minuciosa desagregació d’altres sectors,
com el químic, la indústria agroalimentária o el metall.
Pero, de tota manera, constitueix una bona aproxima-
ció al tema. 1 és evident que la penetració estrangera
és un element ciau a l’hora de comprendre i preveure
l'efecte de l’adhesió, com ja s’ha comentat en l’análisi
sectorial de la indústria, en una altra part d’aquest ca
pítol.

La classificació utilitzada ha estat la CNAE (Clas
sificació Nacional d’Activitats Económiques), a nivell
de quatre dígits. S’han separat les divisions de la

QUADRENÚM.227

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES INVERSIONS ESTRANGERES.
DIVISIÓ 2: EXTRACCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MINERALS NO ENERGÉTICS. QUIMICA

CEEG CEEENúm. Sector CNAE CECE

Extracció i preparació de minerals metál.lics no férrics
Fabricació de tubs d’acer

Trefiiat, estirat, perfiiat, laminat en fred de l’acer
Extracció de materials de construcció
Extracció d’altres minerals no metál.lics ni energétics. Torberes
Indústria del vidre

Fabricació d’altres productesquímics orgánics
Fabricació de productos químics inorgánics
Fabricació de primerea matéries plástiques
Fabricació d’adobs i plaguicidas
Fabricació de colorante i pigments
Fabricació d’olis industrial i greixos
Fabricació de coles i gelatines per a ús téxtil, del cuiro i del cautxú
Fabricació de productos farmaceútics de base
Fabricació d’especialitats i d’altres productos farmaceútics
Sabons de tocador, perfumeria i cosmética (fabricació)
Fabricació de material fotográfic sensible
Altres productos químics

45,54
49,88
10,65
12,91
64,08
16,49
66,36
42,62
27,80
24,98
89,77
36,84
13,35
84,40
27,38
50,04
80,32
11,36

28,14
67,74

2120
2220

20,66
5,35
8,45 8,522230
5,24 40,71

64,65
9,79

25,51
79,35
16,53
15,16
61,49
76,04
42,65
82,54
51,23
52,31
93,02

2310
21,15
26,71
26,25
38,43
34,49
10,05
64,47
26,16
13,31
69,18
22,30
41,68
41,30
68,93

2390
2460
2512
2513
2514
2521
2532
2535
2537
2541
2542
2552
2554
2559 3.47

NOTES; CEEC: % de capital estranger sobre el capi
tal de les empreses catalanes
CEEE; % de capital estranger sobre el capi
tal de les empreses espanyoles
CECE; % de capital estranger que corres-
pon a Catalunya del total de capital estran
ger a Espanya.

FONT: Dirección General de Transacciones Exterio
res (D GTE) Censo de Inversiones Extran
jeras (1977). Madrid 1980, i elaboracló pro¬
pia.
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En aquesta divisió és pertinent separar la indústria
química de les restants. Per aqüestes, cal assenyalar
un cert grau de penetrado, que es fa decididament
important, en el cas de l’extracció de minerals no me

tal.lies ni férrics, pero especialment per a la fabricació
de tubs d’acer i, sobretot, per a l’extracció de minerals
no metal.lies ni energétics. Aquesta importancia ve
donada tant per la mateixa penetrado, molt conside
rable, com peí pes de Catalunya en aquest procés,
que s’acosta a les dues terceres parts del total espan-

ticipacions relativos són normalment molt elevades;

com en la fabricació de productos químics inorgál
nics, la fabricació de coiorants i pigments, la d'olis í
greixos d’ús industrial, la de productos farmacéutica

de base, o la fabricació de material fotografié señsi-

Donada la importancia de la indústria química a
Catalunya, cal pensar en la necessitat de teñir en
compte la seva gran penetració per part del capital es^
tranger a l’hora de fer prediccions quant al seufuturen
l’economia catalana.

A continuació, farem una análisi de la tercera divisió
de la CNAE, “Indústries transformadores deis me-

talls. Mecánica de precisió”. Com ja s’ha comentaren
tractar les dimensions, aquesta és una divisió heteró^
génia on l’únic element comú pot ser la manipulaeiói
deis metalls, pero inclou des de la fabricació d’eineS, a
la de material eléctric, maquinaria, electrodoméstieso
automóbiis. En cualsevol cas, pero, la desagregaeió
és prou elevada com per treure’n informació válida.
Vegeu el quadre següent:

ble.

yol.
Quant a la indústria química, la penetració és real-

ment determinant. Prácticament, tots els sectors im-

portants a Catalunya han tingut inversions estrange-
res en major o menor mesura. Destaquen, pero, peí
grau de penetració, la fabricació d’altres productos
químics orgánics, la fabricació de coiorants i pig
ments, la fabricació de productos farmacéutics de
base i la fabricació de material fotográfic sensible. Cal
observar que, en linios generáis, la penetració en el
sector químic a Catalunya és molt més superior que
en l’Estat espanyol en conjunt, de manera que les par-

QUADRENÚM.228

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES INVERSIONS ESTRANGERES.
DIVISIÓ 3: INDUSTRIES TRANSFORMADORES DELS METALLS. MECÁNICA DE PRECISIÓ

CEEC CEEE CECBNúm. Sector CNAE

Fabricació d’eines, cargols i manyeria

Fabricació d’armes lleugeres i llurs municions
Altres articles acabats en metall

Construcció de máquines i tractors agríenles

Construcció de máquines per a la indústria alimentária,

química, del plástic i cautxú

Fabricació d’órgans de transmissió

Construcció d’altres máquines i equips mecánics

Construcció de máquines d’oficina i ordinadors

Fabricació de cables eléctrics i material eléctric

Fabricació d’aparells electrodoméstics

Fabricació d’aparells i equips de telecomunicació

Fabricació d’aparells i equips electrodoméstics i ortopédics

Fabricació d’aparells i equip electrónic de senyalització,

control i programació

Fabricació de componente electrónics i circuits intégrate

Fabricació d’aparells receptors, gravació de discos

Construcció i muntatge d’automóbiis i llurs motors

Construcció de carroceries, remóles i bolquets

=£^^*^^Sj^d’ec|uiDs i peces de recanvi d’automóbiis

NOTA:-Vegeu notes quadre núm. 227

3161

3168

3169

3210

3240

3260

3290

3300

3410

3450

3510

3520

3530

3540

3550

3610

3620

3630

FONT:

12,74

44,27

40,18

15,35

10,96 29,87

8,26 100

23,85 66,71

59,74 5,56

31,30

83,89

21,93

89,99

24,82

21,73

10,12

25,67

10,17

38,70

18,88

73,34

34,13

17,63

28,93

44,44

45,34

43,00

37,81

30,9C

58,6C

9,23

1009,98

18,92

16,25

28,26

32,88

14,10

39,94

99,57

73,06

78,32

9,09

19,80

24,73

66,93

13,12

35,23

8,35

22,74

33,39

D G T E, Censo de Inversiones extranjeras

(1977). Madrid 1980, i elaborado propia.
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Quant a la quarta divisió, corresponent a les altres
industries manufactureres, com la seva propia deno-

minació palesa, és encara de contingut més hetero-

gqni que la divisió anterior. De tota manera, des del
punt de vista de la importancia económica a Cata
lunya, podem subdividir-la en tres grans blocs, és a
dir, la indústria agroalimentária, el téxtil i les restants
indústries manufactureres. Cal insistir, pero, en qual-
sevol cas, sobre la no desagregació de la indústria
téxtil precisament en un sector de vital transcendén-
cia a Catalunya. En canvi, la indústria agroalimentária
ofereix una desagregació molt completa que facilita la
seva análisi, així com per a les restants indústries ma
nufactureres, el grau de desagregació és suficient-
ment satisfactori.

Per il.lustrar la situació en la divisió esmentada,

vegeu el quadre següent:

En aquesta divisió, cal destacar des del punt de
vista de la penetració a Catalunya, la construcció de
maquines d’oficina i ordinadors, lafabricaciód’órgans
de transmissió, i en menor mesura, la fabricació d’ar-

mes lleugeres i llurs municions, així com d’altres arti-
cles acabats en metalls. Cal fer esment del fet que,
contra la tendéncia normal, hi ha sectors que es mos

treo significativament més penetrats a nivell espanyol
que no pas pera Catalunya. Per exemple, la construc
ció de máquines i tractors agrícoles i l’automóbil i llurs
motors. En qualsevol cas, pero, la participació catala
na és, en general i malgrat aixó, superior a la que li
correspondria peí seu pes industrial. Podem esmen-
tar a títol il.lustratiu la fabricació d’armes lleugeres i
llurs municions, els altres articles acabats en metalls,
la fabricació d’aparells electrodoméstica i ortopédica,
la fabricació d’aparells i equipa electrónica de sehya-
lització, control i programació, la de componente elec
trónica i circuits intégrate, i la d’aparells receptora i
gravació de discos.

QUADRE NÚM. 229

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES INVERSIONS ESTRANGERES.
DIVISIÓ 4: ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES

CEECNúm. Sector CNAE CEEE CECE

4140

4150

4170

Indústries láctíes

Fabricació de sucs i conserves vegetáis

Fabricació de productesde molineria, pastes,

galetes, cacau i confite

Indústria de productes per a l’alimentació animal

Elaboracló de productes dietética, café, te, sopes,

prepárate, condimente
Indústries d’alcohols etílica de fermentació

Fabricació de cerveses i mait cerveser

Preparació i envasat d’aigües minarais

Fabricació d’aigües gasoses i altres begudes analcohóliques

Indústria téxtil

Fabricació de calgat

Confecció de peces de vestir

Arts gráfiques
T ransformació del cautxú

Fabricació de cautxú i látex sintética i transformació de matéries plástiques

Articles d’oficina, d’escriptori i altres indústries manufáctureres

58,53

23,10

35,51

10,26

71,32

23,74

21,54

17,20

44,11

24,76

44,40

15,314220

4230

28,43

24,67

24,27

39,72

17,03

12,69

20,21

10,74

14,03

56,66

31,23

49.57:

26,79

19,51

14,38

14,30

25,03

10,61

29,83

19,50

34,09

96,23

8,55

71,82

29,29

43,45

57,59

48,05

78,88

98,04

4240

4270

4281

4282

4310

4510

4530

4740

4810

4820

4950

4,67

6,50

8,27

46,79

23,80

27,71

NOTA: - Vegeu notes quadre núm. 227

PONT: DTTE, Censo de Inversiones Extranjeras

(1977). Madrid 1980, i elaboració prdpia.
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Com hom pot veure, peí que fa a la indústria
agroalimentária, la penetrado és torga important,
destacant la indústria láctia; la fabricació de produc-
tes de molinería, pastes, pa, galetes, cacau i confits, i
la preparado i envasat d’aigües minarais. Cal dir que
en aquests sectors esmentats, la penetrado estran-
gera s’ha produ ít preferentment, a través d’empreses
catalanes sobretot en el cas de la preparado i envasat
d’aigües minarais i de les indústries lácties. En aquest
context, el sector de l’alimentadó davant de la inte

grado estroba en una situado ja intensa d’internacio-
nalització que pot variar, dones, la magnitud i, fins i tot,
la direcció prevista de l’impacte.

Quant a la indústria téxtil, les inversions estrange-
res no han estat particularment abundants, encara
que les que s’han realitzat, han estat básicament a
Catalunya, ja que un 71,82% de les inversions estran-

geres en el téxtil corresponen a empreses radicadesa
Catalunya. De tota manera, la penetrado noés sufi-
cientment important com per pensar que podría dis
torsionar els efectes previsibles que hom pot efectuar
peí que fa al futur del sector.

Peis restante grups d’activitat inclosos en aquüta
divisió, és interessant assenyalar el cas de la transferí
mació del cautxú, i deis articles d’oficina, d’escriptóri i
altres indústries manufactureres. Quant al pesrélatiu
de Catalunya en la penetrado estrangera en aqueste
sectors a nivell estatal, és en línies generáisforgaim-
portant i superior a la mitjana de producció industrial
catalana.

Per finalitzar, pot ésser d’utilitat recordar aquells
sectors més penetrats peí capital estranger a Catalu
nya. Vegeu, dones, el quadre següent:

QUADRE NÚM. 230

SECTORS MÉS PENETRATS PEL CAPITAL ESTRANGER (CATALUNYA)

CEECNúm. Sector CNAE

Construcció de máquinas d’oficina i ordinadors 89,993300

Fabricació de colorants i pigments2532 89,77

2541 Fabricació de productes farmacéutica de base 84,40

3260 Fabricació d’órgans de transmisió 83,89

2554 Fabricació de material fotográfic sensible 80,32

Fabricació d’altres productes quimics orgánica 66,362512

2390 Extracció de minoráis no metál.lics ni energética 64,08

4140 Indústries lácties 58,83

4810 Transformació del cautxú 56,66

Fabricació de perfumería y cosmética2552 50,04

NOTA: - Vegeu notes quadre núm. 227

PONT: D G T E, Censo de Inversiones Extranjeras
(1977). Madrid 1980, i eiaboració propia.

5. Conclusions per ais principáis sectors indus
triáis catalans

Al llarg d’aquest capitel s’han anat analitzant

conjunt de variables tant per la indústria comunitaria,
com peí que fa referéncia a la indústria a Catalunya!
Aixi, s’han tingut en compte l’evoludó deis valors de
producció peí conjunt de sectors productius i de llur

ocupació, cosa que ha permés esbrinar el procés
d’especialització productiva de la indústria europea.
D’altra banda, s’ha fet referéncia a factors que poden

un

influir directament en la competitivitat relativa de la iñ-

dústria catalana: entre ells, la productivitataparentde
treball, el dimensional de l’estructura productiva cata
lana i el grau de penetració del capital estranger. En
darrer terme, i englobat en un altre capitel del treball,

s’ha tractat amb detall el tema del comerg exterior deis
productes industriáis. Evidentment, una análisi ex

haustiva del sector industrial comportarla forgosament
fer referéncies a molts altres temes, utilització diferen

ciada deis factors de producció, etc., perólaprópiaria-
turalesa del treball i les condicions de la seva execució»
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estat possible, l’efecte del dimensionat de les em-
presses i el grau de penetració del capital entranger.

D’acord amb aqüestes consideracions es proce-
deix a continuació a un comentan sobre la situació

que els sectors més significatius de l’estructura indus
trial catalana hauran d’afrontar com a conseqüéncia

de la integració a les Comunitats Económiques Euro-
pees.

d’una banda, i la manca d’una base estadística es-

caient per a la realització d’una análisi més aprofundi-
da en certs aspectes (básicament costos, pero també
nivelltecnológic), de l’altra, han impossibilitat aquesta
tasca.

En qualsevol cas, els elements de judici de qué
hom disposa permetran, si més no, fer una valorado
molt aproximada i amb un carácter general de les con-
dicions actuáis de la nostra indústria i de la perspecti
va del seu futur, tot tenint en compte, pero, l’elevadis-
sim grau de complexitat que representa una valorado
exacta del grau de competitivitat deis diferents sec
tors en relació al de les restants economies. En

aquest sentit, cal ésser crític quant a les compara-
cions basadas en una sola variable per significativa
que pugui resultar. Per exemple, la considerado com
a variable básica de comparació de la productivitat
aparent del treball pot comportar precisions errónies
peí que fa a la productivitat deis diferents sectors.
Efectivament, el nivell d’agregació sectorial en el qual
es treballa no permet d’identificar un conjunt de pro-
ductes que malgrat estar integrats en un sector re-
gressiu, poden, peí grau d’especialització i de disseny
de producte, ésser perfectament competitius en el
mercal internacional. A més, una consideració aíllada
d’aquesta variable, sense teñir en compte les ja es-
mentades anteriorment, pot desvirtuar completament
les conclusions que hom n’extregui.

D’altra banda, tanmateix s’ha de teñir present que
un procés d’integració económica com el que repre
senta la Comunitat Económica Europea no implica
necessáriament la comunicació de mercats unificats

per a tots i cadascun deis productes, almenys en un
termini previsible. Com és prou sabut, existeixen un
seguit d’entrebancs a la unificació deis mercats, de

carácter social, institucional, consuetudinari, lingüís-
tic, etc., que expliciten l’existéncia de mercats d’ámbit
molt més reduít (fins i tot de carácter local) i que,per
tant, queden relativament desvinculats de les conse-

qüéncies immediates de la integrado. Des d’aquesta
perspectiva, per valorar les conseqüéncies que sobre
un sector determinat pugui teñir la integració, caldria
analitzar la seva estructura de demanda i sobretot la

seva localització espacial.

Finalment, cal insistir una vegada més en la insufi-
cient desagregado que ens ofereixen les nostres es-
tadístiques relativas a la producció, i fins i tot, a l’ocu-
pació (malgrat que aquesta pugui obtenir-se per al-
tres vies). Donat que la producció (i el seu corol.lari, la
productivitat) constitueix un factor básic a l’hora de fer
un corréete diagnóstic de la situació d’un sector, la no
disponibilitat de dades més enllá deis grans sectors,
ens impedeix, tanmateix, efectuar una análisi tan de
tallada com l’efectuada en tractar deis fluxos comer

ciáis. En aquest cas, ens haurem de limitar a apuntar

les grans línies de l’evolució passada d’aquests grans
sectors peí que fa a la producció, l’ocupadó i la pro
ductivitat, tenint en compte, en la mesura en qué ha

5.1. El sector téxtil

D’entrada, cal palesar especialment el comporta-
ment del sector téxtil en els diferents países euro

peos durant els darrers anys. Ja des deis inicis de la
década deis seixanta, s’inicia a tota Europa un preces

de pérdua d’importáncia d’aquest sector en les es
tructures industriáis d’aquests países, tendencia que

en el període de recessió es veu confirmada, excep-
ció feta del cas italiá, en qué, malgrat haver-se prodmt

una pérdua relativa d’importáncia del sector duran
els anys d’expansió, sembla que a partir de la reces
sió, l’adaptació a la nova situació plantejada pe

aquesta hagi estat més positiva. Cal temr en P .
en aquest sentit, el dinamisme mostrat a I hora d
novar el disseny del producte i de buscar nous m

cats, a partir de la millora deis canals de comercialit
zació.

Evidentment, el principal problema al qual sen
fronta la indústria europea (i catalana) es el de acorn

peténcia deis productes deis paísos ooneguts com
exportadora a baix preu", alleugerida, de tota man

el cas de la CEE, peí sistema d acords bilater^
Totiaixi,eis

ra, en
en el marc de l’Acord Multifibres (AMF).

efectes de la competéncia d'aquests paisos han esjat

suficients per suposar una caiguda d^s o'^el
pació del sector en l’ámbit europeo. De tota manera,

aquest fenomen, malgrat que contribu^x al tanw
ment d’empreses comunitáries, ha

banda, una intensificació de la renovacio te _ ̂
sobre noves inversions de carácter capita- '

Tot plegat, ha possibilitat increments importan
productivitat en la indústria téxtil europea, du® _
cas d’ltália, fins i tot, han estat augments correlatius

EÍaSqüéncia, la competitivitat de
téxtil catalana davant el repte que suposa. d una oan

da, l’ofensiva deis paísos del Sud-est f ^ J
tra, la mateixa integració a la _:a ¿els
manera determinant de la capacitat d adap

nostres empresaris a l’hora de presentar una P
sició del producte que, per raons de disseny, adequ
ció a les tendéncies de moda, la utilitzacio de teonoio-

gies avangades, etc., asseguri una demanda suii-
cient, i en conseqüéncia, un manteniment (' ''os i

augment) de les capacitats productives i deis n -
vells d’ocupació existente.

Cal teñir en compte, a més, que

un

la dimensió de
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les noscres empreses téxtiis (amb un predomini quan-
titatiu de l’empresa mitjana, pero més propera a la pe-
tita que a la gran) contribueix a possibilitar aquesta
capacitat d’adaptació, en el sentit que la flexibilització

de la producció necessita d’estructures productivas
d’escala eficient a l’hora d’endegar línies de produc
ció relativament curtes, en períodes també relativa-

ment limitats. Tanmateix, cal no oblidar l’efecte positiu
que, sobre l’estructura de costos de les empreses, tin-
drá I abaratiment de les primeras matéries que s’utiiit-

en el sector i que ara es compren a preus real-
ment alts. Si a aixó hi afegim un grau de penetració en

els mercats internacionals torga elevat, amb el que
aixó representa de consolidació d’uns canals de co-
rnercialització, i també, la integració en els convenís
bilaterais de limitació de les importacions, articulats
en el marc de l’Acord Multifibres, la conclusió quant al
sector textil en el seu conjunt no ha d’ésser excessiva-
ment pessimista.

És obvi que el sector está

zen

d’obra cap a l’atur o cap a utilitzacions més producti-
ves, si aixó és possible. Cal dir que el futur del séétór
sembla que ha de venir acompanyat d’una pérdüade
la seva capacitat d’absorbir torga de treball i d’una re-
modelació entre els diterents subsectors que el corrh
posen (amb una pérdua, perexemple, de latabriGaéió
de les tibres sintétiques i artiticials, i un aveng érí lá
contecció de qualitat).

i!

5.2. El sector químic

Peí que ta al sector químic, la valoració global del
seu comportament en els diterents paí'sos considé- 'í
rats és radicalment diterent. En etecte, el sector ha
estat prácticament l’únic que no solament ha augr
mentat producció i ocupació en general, sinó que ha
mantingut aquesta tendencia al llarg deis dos perío
des consideráis, abans i després de la crisi. Aixó és
tanmateix cert per a la indústria química a Catalunya.
No cal insistir en la importancia que aquesta té per a
l’economia catalana, importánciaqueja haquedatsur
ticientment palesada al llarg d’aquest treball. En qualr
sevol cas, cal remarcar el seu carácter signiticativa--
ment dinámic, tant des del punt de vista de rocupació,
com sobretot de la productivitat, una de les que ha re^
gistrat uns creixements més importants. Tot plegat,ta
que la taxa de creixement del producte sigui superior
a la mitjana comunitária del sector químic.

Donat que, en termes generáis, ja es va veure
que el sector té un comportament comercial global

ment competitiu, i que la dimensió de les empreses és
relativament gran, d’acord amb la necessitat d’una

certa escala per a les produccions químiques, cal es
perar, dones, que l’expansió del sector tindrá confr
nuTtat, malgrat les consideracions que caldria fer en
un análisi més particularitzada, en relació ais dlfé-

rents subsectors en qué s’hauria de desagregar.
A aixó, podríem afegir-hi un grau de penetraciódel

capital estranger (básicament europeu) a la indústria
química catalana, realment espectacular. Aquesta
circumstáncia pot ésser positiva a l’hora de no témer
les conseqüéncies de l’obertura de l’economia catala

na a l’entorn comunitari, donada la convergéncia d’in-
teressos deis diterents grups multinacionals, en el
sentit de mantenir produccions. Ara bé, caldria analit-
zar molt més detalladament (i aixó constituirla una ini

ciativa important peí propi sector) la incidéncia que
factors com el grau de protecció comercial, els costos
deis factors productius o l’assegurament del mercal

interior, juguen a l’hora de justificar la torta penetració
estrangera, i fins a quin punt la desaparició d’aquests
factors diferenciáis no podría portar a un abandona-
ment progressiu de les inversions en la indústria cata
lana, per buscar noves ubicácions, més rendibles, en

paísos que mantinguessin caracteristiques diferen
ciáis positives.

Com és evident, no cal insistir en qué, a partir de

.  en crisi profunda,
abans, fins i tot, de la crisi económica general, donada
la necessitat constant d’adaptació a les
cions de

noves condi-

competitivitat provocades peí procés d’espe-
cialització productiva a nivell internacional que per-
met la comercialització de productes téxtiis a baix
cost, a partir de l’accés a tecnologies fáciis, i  a la utilit-
zacio intensiva d’una má d’obra molt barata. Peró

tambe és cert que el sector textil ha observat un pre
ces de capitalització molt intens a Catalunya pro-
dumt-se una renovació tecnológica important, i un in-
crement, en línies generáis, de la penetració en els
mercats exteriors. Si els empresaris téxtiis catalans

nflí®" renovació (en el marc d’un
pía adient de reconversió i reestructuració) i assolei-
xen un grau suficient d’adaptació del producte (en una

Sí P®rspítiva del sector
textri eael seu conjunt pot ésser esperangadora.

hai aquesta consideració glo-
bal s hauria de matisara l’hora de parlar deis diterents

Síes desíll^’^" t importants dife-

fntf moo estrangera que s’hi ha produTt. De

cidéncia So síé^^^ ® aquest darrer aspecto, la in-
íseríSStS ’S significativa, en

téxtn C£á en en productivitat relativa del
Ss que se ^ ®°niunita-
ha m conium comunitária, hi
na un conjunt d altres elements, com els que s’han es-
mentat anteriorment, que permeten pensar en una
compensació i en la possibilitat (en un marc a més
de protecció de la limitació de les importacioris extra-

comunitáries) d’una superació de la císUrenysTel
que fa ais propers anys. Aixó no vol dir, peró, que no
s hagin de produir profundes reestructuracions, amb
tancaments d empreses i desplagaments de má

la pro-
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En qualsevol cas, caldrá una vegada més recor
dar que una valorado molt més acurada deis efectos
sobre el sector hauria de reflectir la situado deis dito-

rents subsectors que el composen. Malauradament,

hom no pot disposar de dades suficientment detalla-
des de produccions i, conseqüentment, de productivi-
tats com per poder efectuar aquesta análisi amb un
mínim de desagregado.

De tota manera, cal també esmentar el possible

augment deis fluxos comerciáis de determinats pro
ductos cap a l’Europa comunitaria, els quals, ara per
ara, s’han d’enfrontar amb un elevat proteccionisme
derivat de l’aplicació de la política agraria comuna.

En definitiva, els efectes de radhesló sobre el sec

tor agroalimentari serán complexos i dificils de definir
amb criteris generáis. Cal esperar, pero, donada

l’evolució deis darrers anys i la capacitat d adept^
demostrada peis nostres empresaris en aquest camp,
un impacte globalment positiu.

totes aqüestes consideracions, s’ha de distingir entre
els diferents subsectors que composen l’anomenada
indústria química. Els efectes no serán els mateixos,
per exemple, per al sector farmacéutic de base (molt
penetrat peí capital entranger i de dimensió relativa-
ment gran) que per al sector de plástics o adobs, on la
participació estrangera no és tan important i el com-
portament comercial més contradictori. Cal lamentar,
una vegada més, la no disponibilitat d’estadístiques
suficients per poder estudiar molt més detalladament
aquests efectes diferenciats. En qualsevol cas, en el
capítol corresponent a l’análisi deis efectes sobre els

fluxos comerciáis, s’efectua aquest estudi molt més
desagregat, a partir d’unes disponibilitats estadísti-
ques superiors.

5.3. El sector agroalimentari

Quant al sector agroalimentari, la seva evolució a
Catalunya ha estat relativament paral.lela a la deis
países comunitaris. En efecte, malgrat que es perdé

ocupado en els darrers anys (quan en el període an
terior n’havia guanyat, tot perdent quota de produc-
ció) ha augmentat participació des del punt de vista
del valor afegit. La renovació tecnológica produída i
aquest desplagament de má d’obra ha provocat uns
increments realment importants de la productivitat (el
més alt d’Europa). Aixó és tant més significatiu si te-
nim en compte l’evolució del sector a la resta de l’Es-
tat espanyol. Aquesta evolució ha estat tremenda-

ment negativa, tant des de la perspectiva de la pro-
ducció com de l’ocupació, i tant si considerem els
anys anteriors a la crisi com els anys posterios (mal
grat aixó, en produir-se una pérdua d’ocupació molt
elevada, s’hi observen increments de productivitat,
pero que no compensen des del punt de vista de la
producció del sector).

L’evolució ais países comunitaris,com ja s’ha dit,
és relativament paral.lela a la catalana, en el sentit
que la crisi ha suposat, en general, un canvi en una di-
recció positiva, peí que fa a la participació del sector
en el total del producte industrial.

Aquesta convergéncia d’evolucions i l’elevat grau
de penetració estrangera que, d’altra banda, existeix
en subsectors alimentaris importants (com la llet, el
pa i la pastisseria, i l’aigua envasada) permet pensar
en una bona perspectiva davant el procés d’integració
en la CEE. Ara bé, donat que la gran majoria de les
empreses són molt petites, i que llur producció va a
parar ais mercats locáis, on encara no reben la com-
peténcia de les grans multinacionals del sector,  i tam
bé donat que molts deis productos de la indústria te
ñen graus de protecció molt elevats, és possible que
l’adhesió potenciará un procés d’absorció de mercat
per part de les grans empreses europees en diversos
ámbits (la llet i els seus derivats poden ésser un
exemple).

5.4. El sector del metall

Aquest sector és un deis més heterogenis dms la
classificació i donat el nivell de desagregacto de Que

disposem per al cas de Catalunya, des d _ ^
vista de la producció. Efectivament, s h''"jiouen tan
el material de transport com 'a'maquinaria de (^ttip^s,
passant peis productos siderúrgics '
básics o transformats, els aparells

els ordinadors. Evidentment, aixó *1"® “"r
suficientment detallada com peí-

poder fer previsions que vagin 'm®® ®ml'á del comP®'"
tament comercial i de la modificacio deis fluxos fin®

ara produits, i que ja s’han fet en l’apartat correspo

"InSÍnls, I Obsedan.

darrers anys a Catalunya i al EuroiM c
deis dos subsectors comparables, es a d ,
básic i els transformats metál.lics, °dservem
recció oposada. Efectivament, en limes generáis

Europa, els transformats metál.lics han tingut u^n c
portament extremadament positiu, tant pe qu
producció com peí que fa a
recordar que hi ha hagut una trajectória mo'‘d®«ig

peis diferents paísos). En canvi, P®^ ̂  ̂

crisi suposa una transformació en ®' d'^a^is
sector, passant a perdre quota dete d®'Pumt de
de la producció (tot i absorbint ma d °dra. 1® P
contribueix a decrements importants de la p
tat del sector, quan puja a tot arreu, excepte al Regn
Unit; a la resta d’Espanya, sorprenentment, la p
tivitat creix espectacularment). Tot aixó pot
nat per un manteniment més o menys forgat oe i
pació en aquells subsectors menys dinámicto (
móbil, maquinária d’oficina, els electrodomés i

la línia blanca, etc), amb perdues ''mpp'^® ^ t
ductivitat en baixar la producció, i simultánia

sideració del sector
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d'absorció de má d’obra en aquells altres subsectors

més adaptats a la crisi (certes maquines mecániques
o eléctriques, alguns productes metal.lúrgics, etc.).

Peí que fa referencia a la dimensió de les empre
ses del sector, les dades de qué hom disposa si que
són suficientment desagregadas. En línies generáis,
podría parlar-se d’empreses grans en el material de

transport (la qual cosa com és evident, no és cap ga
rantía d eficiencia), de baixa dimensió peí subsector
de la maquinaria, i encara més baixa peis productes
metál.lics de transformado própiament dits. Igual-
ment hom té dades quant a les inversions estrangeres
en els diferents ámbits del metall. En general , són em
preses relativament penetrades, com per exemple en
el matenal de transport (la cessió de FIAT a l’INI de les

accions de la SEAT varia, lógicament, aquesta consi-
' significatives al sector de la maquinária, ais

^  metál.lics acabats i ais electrodoméstics, i
H’r,f ■ subsector d’ordinadors i maquines

tant la seva quota de producció com la produpMal.
Cal teñir en compte, pero, el petitissim nivell del qual
parteix Catalunya en aquest ámbit, la qual cosa per-
met explicar aquesta conducta tan diferenciada.

En qualsevol cas, des de Catalunya i donadesJes
dades disponibles, no poden fer-se prediccionsmisó
menys valides i útiis quant a l’evolució futura del see=
tor i en relació a les perspectivas de producció  od’at
sorció d’ocupació. Sí que, en canvi, poden fer-se des
del punt de vista deis fluxos comerciáis amb l'estran-

ger, a un nivell molt desagregar (de partida aranzei-
ria). Aquesta análisi hom la trobará en el capitel
corresponent ais fluxos comerciáis. Malauradaméríti
les dades de producció existente (i fins i totd’ocup-
ció) nopermetenanarmésenlláquantaunavaloració
deis efectes de l’adhesió sobre el sector.

En qualsevol cas, les perspectivas globals no po
den ésser massa optimistas, donada l’evolució recent,
particularment deis transfórmate metál.lics. De tota

manera, l’extraordinária heterogeneitat que recull
aquesta denominació amaga l’existéncia de produc-
cions dinámiques a les quals espera un futurméspo-
sitiu a partir de la integració i que hom pot identificara
partir de l’análisi deis fluxos comerciáis i la previsiópel
que fa a llur modificació en els propers anys.

®  comportament, completa-
t diferent, del metall básic. Així, mentre ais paisos

uropeus la sitüaeió és de greu crisi, ja des d’abans el
, en canvi a Catalunya ha millorat augmentant
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CAPÍTOL VIII

LA POLÍTICA SOCIAL COMUNITARIA I CATALUNYA

tent a comengament de 1977. ritme de creixement re^
lativament moderat, que també és corifirmat P
dades més recents referides a majors de setze anys.

Aquest augment cal atribuir-!o,
creixent incorporació de la dona al mercal <
car en aquest període, mentre la poblacio activa fe

menina creixia el 8,9%. la masculina tornes hofe^^a
en ri,1%, la qual cosa assenyala
ha vingut més determinat per l’augment de la P
activa que per la disminució de I ocupació, a ¡.
que en\l rSasculí. El comportament de
és molt semblant al del seu homónim a 'a Comumta ●

L'augment de l’atur a Catalunya ha estat mport
durant els darrers anys, tant si aoa®*dereni I atur

gistrat a les Oficines d’Ocupacio. com el detecte^
través de les enquestes de poblacio activa. E P
riode 1974-1980, el nombre d’aturats registráis

augmentat en 214.539 persones, pero, aixi com en
període 1975-1977, raugment anual se sitúa entre I
20.000 i les 30.000 persones, en el darrers any
1978-1980, s’ha arribat a una mitjana anual, __
entre les 40.000 i les 50.000 persones. (Vegeu grafio

núm.LXXXII). ..

Quant a l’enquesta de poblacio activa, es ^
el mateix comportament els anys en que exfsteix ur^
tat metodológica: creixement més moderat ee

augment molt important durant I any 19 /-b '
1979, encara que aquesta

I’any1977,

augment notable durant ● ♦

1. La situació social a Catalunya prévia a l’adhesió (I):
el mercal de treball

1.1. Evolució recent

1.1.1. Ocupació, poblado activa i atur

La situació del mercal de treball a Catalunya es

caracteritza els darrers anys, per un augment impor
tant de l’atur com a conseqüéncia, fonamentalment,
d’una disminució de l’ocupació, mentre la població ac
tiva augmenta molt lentament. Aquest comportament
és diferent de l’enregistrat peí conjunt de la CEE, on
l'augment de l’atur és atribuTbIe a un augment accen-
tuat de la població activa (joves i dones), sense que
l’ocupació presentí augmente prou importants (de fet,
es pot parlar de situació estabilitzada) que permetin
d’absorbir-la. (Vegeu grafio núm. LXXXI).

La disminució d’ocupació els darrers tres anys en
qué l’enquesta de població activa presenta una unitat
metodológica (del primer trimestre de 1977 al primer
trimestre de 1980), ha estat de 106.000 persones ma
jors de catorze anys, la qual cosa representa el 4,9%
de l’ocupació existent a comengament de 1977.
(Aquesta tendéncia és confirmada per les dades més
recents, referides a majors de setze anys). Una carac
terística de la disminució de l’ocupació és la sevacon-
centració en el sector industrial (52%) i de la construc-
ció (48%), mentre durant aquests tres anys es mante
nía estabilitzada l’ocupació a l'agricultura (poc impor
tant) i ais servéis. La disminució de l’ocupació ha estat
més important per ais homes (5,9%) que per a les do
nes (2,9%).

La població activa catalana durant aquest perío

de, augmenta en 74.000 persones, el 3,4% de la exis-

font accentua les intensitats de les variacions intera-

nuals observados. * i,,
A final de l'any 1980, el nombre d’aturats a cata^-

nya, registráis per les Oficines d’Ocupació, era de
240.338 persones, xifra inferior a les 309.200 perso
nes majors de setze anys detectades a través de I en-

questa de població activa, la qual cosa representava
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GRÁFIC NÚM. LXXXI
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA I OCUPADA A CATALUNYA I A LA CEE
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Milions de persones CEE (1960-80)
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NOTA; (*) Majors dé setze anys

PONT: INE. Encuesta de población activa l elaboració própla. EUROSTAT.
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GRÁFIC NÚM. LXXXII

EVOLUCIÓ DEL CREIXEMENT DE L’ATUR REGISTRA!

(Variació anual)

Nombre de persones

60.000 
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40.000

30.000

20.000

10.000

19801977 1978 1979 Anys1975 1976

FONT: COCIN de Barcelona Departament de Treball de la Generalitai.

unestaxesd’atürdeM 0,75% i del 13,74%, respectiva-
ment. A Espanya eren del 10,95 i del 12,59%, respec-
tivament, i alaCEE, les laxes d’atur registradas eren el
7,2%. Ens trobem, dones, en una situació en qué les
taxes d’atur són elevades i, de moment, no s’advertia
un canvi de tendéncia en la seva evolució.

reduít sensiblement i han passat d'una relació de  6a 1
entre Andalusia i Galicia a final de 1976, a una relació
de 4 a 1 entre Extremadura i Galicia a final de 1979.
Aquesta reducció es produi no tant perqué no va créi-
xer l’atur a les regions que ja en tenien taxes eleva
des, com perqué ho féu amb més intensitat en altres
regions que fins aquell moment mantenien taxes
d'atur més baixes. Catalunya, amb un Índex de 239 a
final de 1979, superava clarament el corresponent al
conjunt espanyol, que fou de 190 en el període 1976-
79, continuant aquest creixement més intensiu els tri
mestres següents. (Vegeu quadre núm. 231).

L’experiéncia comunitaria els darrers anys ha de-
mostrat (de forma contraposada a l’evolució espanyo-
la) que les regions més estructurados, que foren més
afectados per la crisi económica, han desenvolupat
després una major capacitat d’adaptació, mentre que
les més subdesenvolupades o amb indústries en de-
eadéncia reaccionaren més lentament, no trobant-se

tan capacitados per a l’adaptació posterior. Així, al
Regne Unit, la regió del South-East registra un major
creixemént de l’atur durant 1974-76, mentre que pos-
teriorment (1976-79), aquest fou menor; d’altra ban
da, Escócia, el Nord del Regne Unit i Irlanda del Nord
mostren petits creixements de l’atur en els inicis i més
grans posteriorment. A Alemanya es registren situa-
cions similars, car regions com Baden-Württemberg
tenen augments de l'atur importante durant 1973-75,
mentre que de 1975 a 1977 el creixement de l’atur és
el més baix d’Alemanya; en canvi, regions com Bro
men, Saarland, Berlín (Oest) o el mateix Düsseldorf,

1 ● 1.2. La tendéncia regional de l’atur a Espanya i a
la CEE

La crisi económica a Espanya afecté els primers
moments aquellos regions no industrialitzades del
Sud que, com Andalusia, Canáries, Extremadura L
Múrcia, superaven a final de 1976, la mitjana de l’eco-
nomia espanyola. Posteriorment, el problema de
l’atur afecté amb més intensitat els centres indus

triáis, de forma que, a final de 1979, les regions que
superaven o igualaven la mitjana espanyola eren les
quatre esmentades més Madrid i el País Base, amb
Navarra. Aquesta major acceleració de l’atur ais cen
tres industriáis també afecté Catalunya, de forma que
si bé, a final de 1976 la seva taxa d’atur era inferior a
l’espanyola en un 22%, a final de 1979 précticament
la igualava, i la superava ja clarament el quart trimes
tre de 1980, darrera dada disponible en escriure
aqüestes linios i referida, a diferéncia de les anteriors,
a les persones aturados amb una edat superior ais
.setze anys.

Durant els quatre anys considerats, les diferén-
cies entre les taxes d’atur regionals espanyoles s’han
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QUADRENÚM.231

EVOLUCIÓ DE LES TAXES D’ATUR REGIONALS A ESPANYA (1976-1979)

1976 1977 1978 1979

Index.% Index % Index % Index %

Andalusia

Aragó
Astúries

Balears

Canáries

Cantabria

Castella-Lleó

Catalunya
Extremadura

Galicia

Madrid

La Mancha

Múrela

Navarra

País Valencia

País Base

Espanya

11,11 100 18,69 114 14,6 131 15,3 13?

2,91 100 3,58 220 7,7123 6,4

2583,26 100 8,44,48 137 6,3 194

ii:&4,75 100 5,54,43 93 4,6 96

1139,67 11,0100 9,20 95 10,8 111

1693,82 100 4,01 104 4,1 108 6,5

2163,53 100 4,73 133 5,9 167 7,6

4,13 100 4,69 182 9,9 239113 7,5

6,53 100 8,59 10,4 159 16,7 256131

2361,85 100 2,23 4,4120 2,6 141

2215,24 100 7,43 141 10,8 206 11,6

1884,93 100 5,70 115 6,8 138 9,3

1795,66 10,1100 5,04 89 6,5 115

2404,34 100 4,09 94 8,9 204 10,4

2104,16 100 4,86 116 5,5 131 8,7

4,34 100 5,42 124 8,5 195 11.2 259

5,29 100 6,27 118 8,2 155 10,1 190

NOTA: Dades corresponents al quart trimestre de ca-
dascun deis anys.

PONT: Antonio GARCÍA DE BLAS. “La distribución

espaciai deiparo en España
Papeies de Economía núm. 4.

presenten un comportament invers. El cas espanyol
sembla més similar a l’italiá, en qué el procés d'adap-
tació es retarda i s’inicia amb posterioritat en les zo-
nes mes industrialitzades.

A final dé 1977, la taxa d’atur de la CEE, segons
dos anys l’Oficina Es-

del 4,2% per sota de la
^ Catalunya, que fou del 4,7%. La taxa

Sons pnS inferior a disset re-

ca-

móc H*' quarahta-nou considerades, a

â '^■"■'^"da, Dinamarca i Bélgi¬
ca entre els diversos Estats Comunitaris. A final de

1979 i segons dades provisionals, la taxa d’atur de la
CEE es mantenía estabilitzada (4,1 %), mentrea Ca^
talunya la situado s’havia agreujat i assolia una taxa
del 9,9%. La seva situado relativa havia empitjoraU
era comparable amb la de Sardenya, Hainaut i Liéja; á
la regió valona de Bélgica, i només superada per íés
regions italianas de Campánia i del Sud d’ltália.
Aqüestes regions, amb Irlanda, Irlandadel Nord, Nordl
Pas-de-Calais'i Mediterránia,.a Franga (excloént-ñe
Córsega): i el Laci a Italia, eren les regions de rEurepa
deis Nou més afectadas peí problema de l'atur. (Ve-
geu mapa núm. 6).

402



MAPANÚM.6
TAXES D’ATUR REGIONAL (1979)

(CEE9 = 100)
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de les regions italianes, excepció feta d’Úmbria,  i a
moltes de les regions franceses, on representaven
més del 50% deis aturats, mentre només a unes
guantes regions, poques, la major part d'elles alema-
nyes, aquesta participació era menor del 30%. Ais-
panya, el mateix any 1977, era del 57,7% i no ha vá-
riat substancialment els darrers anys. De les xifres
disponibles no es pot deduir que Catalunya tingui una
proporció d’atur jovenivol actual més properaalamit-
jana comunitaria de 1977 (41,4%), donat elsdifereñts
sistemes d’obtenció de les dades a nivell d'Oficines

d’Ocupació i no d’enquesta com les dades cómunitá-
ries i espanyoles. El que també s’observa a Catalunya
en els darrers anys (1979-80), és una estabilitzacióen
la participació de l’atur jovenivol (vegeu mapa núrñ. 7).

Quant a l’evolució de l’atur femení durant els
darrers tres anys en qué l’enquesta presenta unauni-
tat metodológica (primer trimestre de 1977 al primer
de 1980), ha crescut a una mitjana de vint-i-cincmili
persones anuals, observant-se en el primer i tercer
any, una major influéncia del creixement de la pobla-
ció activa sobre l’augment de l’atur, a diferencia del
segon en qué hi jugá un paper important la disminució
de l’ocupació. En conjunt, en tot el període s’obsenra
una major influéncia del creixement de la poblacióa^
tiva que de la disminució de l’ocupació en l’explicació
de l’atur femení, que com hem dit, té un comporta-
ment similar al registrat per la Comunitat. L’evolució
de la taxa d’atur femení a Catalunya, segons l’en-
questa de la població activa ha estat la següent:

1.1.3. L’estructura de l’atur

L’análisi del problema de l’atur requereix, a part de
la utilització de les taxes d’atur global, la consideració
de la forma com aquest s’estructura entre els diversos
col.lectius de treballadors i a l’entorn deis difereñts

sectors económics, a part d’altres característiques
que, com el període de duració de la situació d’atur,
poden donar llum sobre la naturalesa del problema;
en aquest cas, com en tants d’altres, la disponibilitat
estadística ens limita el camp a recórrer i aquest
darrer factor no podrá ésser objecte d’análisi.

a. L’atur entre els joves i les dones

Potser els principáis col.lectius afectats peí pro
blema de l’atur són els joves i les dones. A Catalunya,
a final de 1980, el nombre de joves aturats (menors de
24 anys) era del 46,6%, dades possiblement subvalo-
rades si tenim en compte que procedeixen de les Ofi-
cines d’Ocupació i la menor tendéncia deis joves  a re-
gistrar-s’hi. Hi havia per tant, 112.067 joves sense fei-
na que es repartien meitat i meitat entre homes i do
nes, amb lleuger predomini deis primers; aquesta im
portant participació era agreujada entre els més joves
(menors de 19 anys) per una menor cobertura del
subsidi d’atur, entre el 25 i el 30%.

L’any 1977, la participació de l’atur juvenil en el to
tal d’aturats era especialment important en la totalitat

GRÁFIC NÚM. LXXXIII

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR FEMENÍ A CATALUNYA. (1977-80)
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NOTA: - A partir del segon trimestre de 1980,, les dades fan referéncia a les dones majors de setze anys.
FONTS: INE "Encuesta de població activa. Avances", ieiaboració propia.
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MAPA NÚM. 7
PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN EL TOTAL DE L’ATUR (1977)
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A final de 1980 Catalunya tenia una taxa d’atur fe-
mení registrat de l’11,9%, mentre a nivell comunitari
era del 8,3%. La taxa catalana era molt semblant  a la

italiana i inferior a la de Bélgica, la més alta de la Co-

rfiunitat (17,1 %). Segons l’enquesta de poblado acti
va, la taxa d’atur arribava el quart trimestre de 1980 al

15,8%, taxa superior a l’espanyola, que era del 14,3%
(per a majors de setze anys).

La participado de l’atur femení a Catalunya en el
total d’aturats era aproximadament, el 1980, del 34%;
navent mantingut aquesta participado des de final de
977, quefou del 33%. Aquesta proporció no era rela-

tivament elevada, car en un substancial nombre de

regions de la Comunitat, l’atur femení fou superior al

50% del total d’aturats el 1977. Aixó era així erlél cas

de Franga, Bélgica i Dinamarca, i algunes regidñs
d’ltália i Alemanya; en les regions deis altres paisos
era menys important. En general, s’observa que les
regions europeas amb més atur també són les que
presenten un nivell inferior de taxa d’activitat femenil
na, donadas les poques oportunitats de treball axil?
tents; aquest fet també es dóna a Espanya, i així Añ^
dalusia, amb una taxa d’activitat femenina del 19,3%,

tenia el quart trimestre de 1980 una taxa d’atur deí
18,5% mentre a Catalunya, amb una taxa d’activitót
del 30%, la taxa d’atur era del 15,8%. (Vegeu quáílré
núm. 232).

CUADRE NÚM. 232

EVOLUCIÓ DE LES TAXES D’ATUR FEMENÍA LES REGIONS DE LA CEÉ. (1973-1977)

Regions 19771973 1975
Alemanya

Schieswig-Holstein

Hamburg

BaixaSaxónia
Bremen

Rindel Nord-Westfália
Hessen

Renánia Palatinat

Baden-Württemberg
Baviera

Saarland

Berlín (Oesti

Franga ~ ' ■ '

3,80,8 3,2

5,0(0,9) 4,1

3,22,5

4,41.1 3,7

(4,0)

4,6(0,6 3,7

2,2(0,5) 3,2

4,1(0,6) 3,3

2,9(0,6) 2,1

3,50,9 3,2

6,2(4.3)

3^(0,8) 2,8

6.12,6 4,3
Illa dé Franga

Conca Parisenca
Nord

4,52,3 3,1

5.81,7 4,1

Est 7,42,3 4,5

Oest

Sud-oest

Centre-est

Medíterránia

1,3 3.93,2

6.42,0 4,1

3.7 7,95,1

2,8 4,5 6.9

5,6 8,88,6

(Continua)

406



(Continuació quadre núm. 232)

Regions 1973 1975 1977

tália 6,1 4.9 7.0

Nord-oest 4,0 3.3 5,3

Llombardia

Nord-est

Emília-Romanya
Centre

Laci

Campánia

Abruzzi-Molise

Sud

Sicilia

Sardenya

3,1 2,0 3,1

3,7 2.6 3,8

7,1 6,9 4,4

5,1 3,8 5,2

8,6 8,0 13,3

10,7 8.1 8,2

8,6 5,3 9,4

7.8 14,010,0

11,0 10,1 15,5

10,3 10,1 16,9

Países Baixos 3.31,7 2.9

Nord (3,1) (3.5)

Est (1.6) 3,1 3,4

Oest 1.6 2,4 2,6

Sud (1.7) 3,9 4,9

Sud-oest

Bélgica 2,6 5,5 10,9

Flandes

Valónia
2,2 4.6 11.1

12,33,8 7,3

Regió Brussel.lesa (1.6) 5,0 7,1

(1.5)Luxemburg

5,2Regne Unit 1.7 4.4

North

Yorkshire & Humberside

North West

East Midlands

WestMidlands

EastAnglia
South East

South West

Galles

Escocia

Irlanda del Nord

1.6 6,0 6,3

3.91.7 5,6

4.84.81,8

5,4 3.61.4

4,25,01.6

5,1 4,81.1

4.41.3 3.7

6,21.5 3,6

(1.3) 6.0 4,1

6,03,6 5,7

8,8 7,93,9

7,48,7Irlanda

8,96.5Dinamarca

EUR9 4.4 5.3
Espanya * 5,9

Catalunya * 4,9i

NOTA: (*) Els canvis metodológics introduíts en l’en-
questa de poblado activa espanyola a par
tir del segon trimestre de 1976 invaliden les
possibilitats de comparació directa entre
els diferents anys.

PONT: EUROSTAT. "Enquéte par sondage sur les
forces de travall" i elaboració propia.
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b. Estructura sectorial de l’atur

A fináis de 1980, l’estructura sectorial de l’atur era
la següent; agricultura 0,3%, industria 37,2%, cons-
trucció 22,1 %, servéis 21,9% i persones que cerquen
el primer treball 18,6%, que comparáis amb la situa-
ció espanyola assenyalaven una major preponderan
cia de I atur industrial com ja ho palesava l’análisi de
l’ocupació que s’ha efectuat; en canvi en els altres

sectors la participació en el total de l’atur a Catálüñyá

era clarament inferior a l’espanyola. j
L’augment de l’atur catalá en el període 1974-80 ‘

fou de 214.657 aturats, deis quals el 0,3% provéhia i
de l’agricultura, el 34,6% de la indústria, el 20,6% d0 i
la construcció, el 22,3% deis servéis i el 22,2% res- j
tant eren persones que cercaven treball, per prirñera
vegada.

GRÁFIC NÚM. LXXXIV
fcVOLUCIO DE L’ESTRUCTURA SECTORIAL DE L’ATUR REGISTRAT A CATALUNYA (1974-1980)
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FONT: COCIN de Barcelona i Departan}--it de Treball de la Géneralltat

ritme

En canvi, en el aWorellfeTel n?meTde l’atur és enram creixement
80 fet que tamhá a ha període 1977-
quen tmbalroe^^ ^®® ®®^'
compte en aenprai^"^ c®' fenir en
darr^^res la ®®P®®'®lment en aqüestes
IrTcemius ñer ini en els

ció i classificació‘'de daU? cl'actualitza-
en les Oficines d’Ocupa

1980 entre els diferents subsectors d’aquesta mane
ra; metal! (36,7%), textil (26,5%), química (10,6%):
els altres sectors oscil.laven entre el 0,7 corresponeht
al sector energétic i el 6,1 % del sector de la fusta, suro
i mobles.

1. 2. Alguns factors que incidirán en el futur en el
problema de l’atur

La situado del mercal de treball prévia a l’adhesió,
s’ha deflnit a partir de la constatació de l’existéncia
d’un creixement important de l’atur, fruit de la disminu-
ció de 1’ocupació i d’un creixement molt moderat
de la població activa. Ara cal considerar els factors
que en el futur poden incidir en aquesta evolució.

-ció.

Quant al sector industrial, que és on s’ha orioinat

un major nombre d’aturats, aquest es repartid r!?S
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ció de la poblacíó activa i en els augmente de i’ofenta
de treball, al moment que generacions joves i npm-
broses arriben a l'edat laboral. Aquesta és la situado
de Catalunya en l’actualitat. Si comparem restructura
d’edats de la poblado catalana durant els anys 1960,
1970 i 1975, podem apreciar el fort rejovénímént de la
població entre 1960 i1970, que es manté el 1i975 en
cara que s’adverteix una desacceleració importanten
el procés de rejoveniment. Així, el 1960 la població
jove menor de 19 anys representava el 30% de la po
blació: el 1970, el 33%, i el 1975, el 33,3% (vegeu
gráfic adjunt).

1.2.1. L’impacte del creixement demográfic
catalá en el mercal de treball

Cal dividir l’análisi de l’impacte del creixement de
mográfic catalá, a causa del seus diferents efectes,
en els seus dos components: el creixement natural  i el
creixement migratori.

La incidéncia del creixement natural de la població
en el mercat de treball és fácil de palesar, si es té en
compte especialment que els períodes de fort creixe
ment demográfic que van acompanyats de taxes de
natalitat altes tenen una incidéncia directa en el rejo
veniment de la població, i al cap d’uns anys en l’evolu-

GRAFIC NÚM. LXXXV

PIRÁMIDES DE POBLACIÓ A CATALUNYA: 1960,1970 i 1975
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13,91%

14,46%

15,24%

17,77%

1970

(Coniinua)

409



(Continuació del gráfic núm. LXXXV)
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FONT: Consorci d'lnformació i Documentació de Catalunya.

Aquest rejoveniment de la poblado és estreta-
ment reladonat amb l’evoludó de la taxa de natalitat

catalana els darrers vint-i-cinc anys. Així, de 1963 a
1974 s’observa l’existénda d’una taxa de natalitat ele
vada, entre el 19 i 21 %. Abans de 1963 les taxes de

natalitat catalanes havien estat inferiors a les del pe-

ríode considerat, a diferénda de les espanyoles, que
eren aleshores encara més elevades (vegeu quadre
núm. 233).

QUADRE NÚM. 233

TAXES DE NATALITAT (1960-1976)

CatalunyaAnys Espanya

1960 18,0 21,7

1961 17,9 21,2

21,11962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

18,7

21,319,3

22,020,8

20,8 21,1

21,0 20,8

21,3 20,9

19,5 20,2

19,2 20,0

1970 19,4 19,5

19.7 19,51971

19,7 19,41972

1973

1974

19,219,6

19,320,4

19,7 18,71975

1976 18,4 18,7

PONT: Anna Ma. CABRÉ,

ció de la població a Catalunya fias a l’any
2000". Per ais tres darrers anys: Lluís RECO-
LONS.

tí

Reflexions sobre l’evolu- ‘‘Maro demográfic deis recents moviments rra-

gratoris de Catalunya". Perspectiva Social
núm. 14.
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en l’evolució de la població activa i de l’oferta de tre-
ball de la que tingué els darrers anys, com a resultat
del seu mateix dinamisme.

En segon lloc, cal analitzar la incidéncia que pot
teñir el creixement migratori.

Una font exterior de subministrament de má
d’obra a Teconomia catalana ha estat tradicional-

ment, durant el segle XX, la immigració, qué a través
de dues grans onades immigratóries, la d’abans de la
guerra i la que s’estén a partir deis anys cinquanta fins
ben entrada la década deis setenta, constitueixen

aportacions molt importante al creixement demográfic
catalá, al rejoveniment de l’estructura d’edats de la
seva població i al subministrament, com s’ha dit, de
má d’obra.

S’ha calcuiat que la immigració ha proporcionat di-
rectament el 40% de l’augment registrat en la pobla
ció activa deis sectors industrial i de servéis durant el

període 1951-1970. (*).

Com és comprensible, les elevades taxes de nata-
litat d’aquests anys generen al cap de catorze o setze

anys, en entrar en edat laboral, un major creixement
de i’oferta de treball, fenomen aquest que será apre

ciable a Catalunya, especialment, entre 1979 i 1990 a
través d’una major entrada de la gent jove en el mer-
cat de treball, és a dir, a partir de 1979 entraren en
edat activa aquellas generacions més nombroses
nascudes a partir de 1963.

D’altra banda, aquesta major entrada de gent jove
no será compensada per una major sortida del mercat
de treball de les persones en edat de jubilar-se, com
es pot apreciar a les pirámides de població catalana.
Així, el 1960 la població compresa entre els 50 i 69
anys, representaven el 20% de la població: el 1970, el
18,5%, i el 1975, el 18,9%. En altres paraules, les ge
neracions més delmades per la guerra civil, i també
per la grip de 1918, serán les que abandonaran el
mercat de treball els primers anys de la década deis
vuitanta.

Tot plegat fa pensar que durant la década deis vui
tanta l’evolució deis components del creixement natu
ral de la població catalana tindrá una major incidéncia

n Vegeu Armand SÁEZ. 'Vactivitat económica deis catalans",
pág. 68, i en Banco de Bilbao. "L 'economía de Catalunya avul".

CUADRE NÜM. 234

EVOLUCIÓ DEL SALDO MIGRATORI A CATALUNYA (1951-1975)

Anys Persones perany Taxa anual per mil habitants

11,73

12,96

16,84

15,22

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1966-1970

1971-1975

39.709

48.340

70.891

73.215

46.456 8,59

FONT: Lluís RECOLONS. “Catalunya: home i
territori", i elaboraciópropia.

desconegut) peí saldo migratori e'^^re Catalunya  i l’es-
tranger, que sempre ha estat molt menys important.

Les previsions sobre l’evolució de la immigració'
assenyalen que el saldo migratori net baixará en ter
mes absoluts, com els darrers anys setanta; fins  i tot

l’agreujament de la crisi económica podría arribar a ge
nerar saldos migratoris negatius en alguns anys.
L’evolució més recent sembla confirmar que el primer
determinant de la immigració a Catalunya és l’existén-
cia de demanda de treball; per aixó, malgrat l'existén-
cia de reserves potenciáis a l’eeonomla espanyola

(especialment en el sector agrari), difícilment aquesta
traduirá en una major oferta de treball en el mercates

Pero actualment el corrent immigratori ha estat
molt frenat com a conseqüéncia de la caiguda de la
demanda de treball i l’augment de les despeses d’ins-
tal.lació, que han frenat la mobilitat geográfica en el
mercat de treball espanyol. Aquest fet, apreciable ja el
primer quinquenni de la década deis setanta a través
del saldo migratori net, s’ha accentuat considerable-
ment en el segon; malgrat que només es disposa de
les dades referente a saldo migratori net entre Catalu
nya i la resta d’Espanya, aqüestes assenyalen una re-
ducció molt important (41.024 persones anuals en el
quinquenni 1971-75 i 8.762 en el quatrienni 1976-79),
que no pot ésser compensada (malgrat ésser encara
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catata, si no es produeix una represa important del rit
me de creixement económic. Alguns autors també han

assenyaiat el debilitament de la reserva potencial que
representa el camp espanyol a causa del creixent pro-
cés d’envelliment de la seva poblado.

encara que molt possiblement aquesta no s’acábi de
concretar si no hi ha una millora substancial dé lardea
manda.

En primer lloc, considerarem la taxa d’activitátdé

la poblado catalana, que s’ha mantingut en élsdá-
rrers anys entre el 49 i el 51 % respecte a la poblaeió
d’edat superior, a la de l’entrada en el mercatdetfé-
ball, amb una lleugera tendencia a la baixa, si cóñSH
derem només les enquestes de poblado activa qué
presenten una unitat metodológica. La taxa d’activitat
catalana era el 1977 superior a 23 regions européél,
entre les 49 regions considerados, i superior a la
d’Holanda, Itália, Bélgica, Luxemburg i Irlanda'; en
canvi, només era superior a dues regions franceses,
quatre d’alemanyes i cap d’anglesa. Així, la taxa citó"
lana se situava lleugerament per sota de la comunilá»
ha (51,7%) i clarament per sobre de l'espanyéla
(49%). La comparado amb la Comunitat permetcon-
cloure que si es produís un augment del nivell d’activi
tat económica podria augmentar de forma moderada
l’oferta de treball a través de l’augmentde la taxa d’ac
tivitat (vegeu mapa núm. 8).

1.2.2. Reserves potenciáis interiors de má d’obra

L’abundáncia d’oferta en el mercat de treball i

l’evoludó de la poblado activa no es veuen afectades

únicament peí creixement demográfic de la poblado,
sinó que també d’altres factors hi poden incidir, com
són: 1) La taxa d’activitat, tant masculina com femeni

na, que determina la tendencia al treball de la pobla
do en edat laboral; 2) L’evolució en el sector agrícola
de l’ocupació com a generadora d’oferta de má d’obra
que s’adrega a d’altres sectors; 3) El procés de crei
xent assalariament de la poblaeió ocupada. Abans de
continuar cal precisar que la paraula reserves poten-
cialsés utilitzada en el sentit de situacions aduals que
poden donar lloc, en un futur, a una oferta de treball.

QUADRENÚM.235

EVOLUCIÓ DE LES RESERVES POTENCIALS DE MÁ D’OBRA  A CATALUNYA (1976-1980)

T2ixa d’activitat* % Ocupació agraria en

el total d'ocupació

Taxad'assa-

lariament
Anys

Total Homes Dones

1976 55,5 7,2

1977 50,5 28,7 6,5 80,874,2

1978 49,9 73,3 28,1 6,2

28,2 7,01979

1980

CEE-1977

Espanya-1977

49,2 71,8

6,850,8 73,8 30,0

35,3 8,2 83,351,7 69,6

49,0 72,3 27,5 20,7 71,9

NOTES: (*) Les faxes d’activitat s’han calcuiat sobre
poblado major de catorze anys, excepció
feta de l'any 1980, que ho són sobre la pobla-
ció majors de setze anys; aixó fa que no si-
guin directament comparables.
(**) Tercer trimestre.

PONT: INE, EUROSTAT, Banco de Bilbao i elabora
do propia.

Predsament, la taxa d’activitats per sexes ens
permet d aprofundir en l’análisi, car, mentre el 1977 la

t^a dactiyitat masculina era clarament superior a
Catalunya (74,2%) respecte a l’espanyola (72,3%)  i a

la comunitária (69,6%), la taxa d’activitat femenina

(28,7%), si bé superava l’espanyola (27,5%), era
lluny de la participació comunitária (35,3%), inferiora
la de totes les regions angleses i franceses i a la major
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part de les alemanyes, de forma que només era supe
rior a les holandeses i a algunes regions d’ltália, espe-
cialment les situades al Sud (Vegeu mapa núm. 4).

Si tenim en compte que durant la década deis se-
tanta la CEE ha assistit a una creixent baixa de la taxa

d’activitat masculina, que ha estat compensada per la
femenina, de forma que la taxa d’activitat global gaire-
bé no ha variat, i que a Catalunya la taxa d'activitat fe

menina de la població major de catorze anys es man
tenía per sobre del 28%, mentre la masculina tendía a

la baixa, podem concloure que els anys vinents possi-
blement assistirem a un manteniment i fins i tot aug-
ment de la taxa d’activitat femenina (si millora el nivell
d’activitat económica), paral.lela a una disminució de

la taxa d’activitat masculina, encara que és difícil es-
brinar quin grau de compensado comportará. Tot ple-
gat fa pensar que en el futur hi haurá possiblement un
potencial de creixement de l’oferta de treball a causa

d’una major participació de les dones en el mercát dl

treball, compensada en part peí comportameritdeilá
taxa d’activitat masculina.

En segon lloc, cal considerar el paperquetrádiciq-
nalment ha tingut l’agricultura com a generadora dé
forga de treball per a la indústria i els servéis en intxjf-

porar-se de bell nou, bona part de la població agraria
al mercat de treball. Pero, aquesta reserva de rrtá
d’obra está prácticament exhaurida a Catalunya per
al futur, car el sector agrari catalá ha proporcional ja
prácticament latotalitat de població que podría propor
cionar, atés el grau d’envelliment de la poblado deles
comarques agráries catalanes i el reduít percentátgé
que l’ocupació agrária representa en el conjunttoíalle
la població (entre el 6 i el 7%), percentatge inferior rió

tan sois, com és de suposar, a l’espanyol, sinótarri^
al comunitari, que el 1977 i per a l’Europa deis Nou, era
del 8,2%.

CUADRE NÚM. 236

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ASSALARIAMENT (1973-77)

Catalunya Espanya CEE-9
Sectors

1973 1977 1973 1977 1973 1977

Agricultura
Pesca

Indústria

Servéis

TOTAL

23,2 26,1 23,9 31,5 27,5 28,7

70,4 71,1 78,3 78,5

91,9 92,2 89,3 89,7 92,3 92,2

85,271,2 75,2 72,3 75,8 84,4

83,377,4 80,8 69,1 71,9 82,5

PONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao i elaborado
propia.

En tercer lloc, cal considerar l’evolució de la taxa

d aSsalariament, ja que un augment d’aquesta, si bé
no té incidéncia directa en l’evolució de la població ac-

tiva sí que en té en el sector d’aquesta que forma part
de I oferta de treball, ja que en reduir-se el nombre

d ocupacions per Compte propi, augmenten les sol.li-

cituds de treball al mercat, llevat que les persones que

S'f P®' P^OP* abandonin la
nivell d’assalariament de

ernnAmi° ®nat progressant des de la crisi
19?? n nn' 1 80,8% el

'  (69,1 i

crelxlm

riada ha estat més important que la de l’assalariada.
Només en el cas del sector servéis, l’augment de la
taxa d’assalariament en aquest període ha anat
acompanyat per un augment de l’ocupació assalaria-
da, albora que disminuía l’ocupació no assalariada.
Els restante sectors -pesca i indústria- mantenen
una taxa d’assalariament estabilitzada.

Si es compara la taxa catalana el 1977 (80,8%),
amb la comunitária (83,3%) es pot apreciar com la
primera és inferior a la segona, encara que molt supe
rior en ambdós casos a l’espanyola (71,9%). Aixó pot
ésser un índex de l’existéncia d’una reserva potencial
de má d’obra assalariada relativament moderada en

el cas de Catalunya, donada la seva proximitat amb la
comunitária, centrada especialment en una aprofun-
diment del procés d’assalariament en el sector ser-

veis, on darrerament (1977-79) s’ha observat, d’altra

banda, un cert estancament de l’ocupació.
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MAPA NÚM. 9

TAXA D’ACTIVITAT FEMENINA (1977)^

CATALUNYA: 30%

NOTA: C*) Població activa sobre població majors de catorze anys.

FONT: EUROSTAT.
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1.2.3. L’evolució de la població activa i de
l’oferta de treball

D’aquests factors hem d’assenyalarquenomésel
primer té una dinámica propia i irreversible; la inciden
cia deis factors susceptibles d’influir en l’evolució de
la població activa és possible que no sigui gaire im-
portant si no es produeix una represa importantdelini-
vell d’activitat económica. Tot plegat fa pensar qué, si
continua el baix nivell de creixement económic, l'évo-

lució de la població activa catalana presentará una si-
tuació de creixement lent o bé prácticament estabillt-
zada, com ha estat la tónica del segon quinquenni
deis anys setanta, ja que si bé la incorporacipdels.jp-
ves al mercat de treball ha de teñir una incidéncia ex

pansiva, en canvi el fre del creixement migratori  i lles-
tancament o lenta disminució de la taxa d’activitatge^

neral (compensant-se en part les diferentstendéndes
de la taxa par sexes) poden teñir una incidéncia con
tractiva.

L’únic treball efectuat fins aradel qual tenim conei-

xement preveu un augment de la població activa ma*
jor de 14 anys d’aproximadament 245.000 persoíl#
des de final de 1979 a final de 1985, considerantuña

hipótesi de saldo migratori net d’unes 10.000 perso
nes anuals, i de 205.000 persones aproximadament
sense teñir en compte les corrents migratóries. (Ve-
geu quadre núm. 237).

De l’análisi efectuada fins ara es pot deduir que

els propers anys, en el transcurs deis quals és previst
que s’efectuT el procés d’integració d’Espanya a les
Comunitats Económiques Europeas, l’evolució de la
població activa i de l’oferta en el mercat de treball será

caracteritzada, entre altres, peis següents factors:

a) Per una incorporació a la vida activa de les ge-
neracions més nombroses nascudes els anys sei-
xanta i primers setanta.

b) Per una disminució important del saldo migra
tori a Catalunya, que fins i tot pot arribar a ésser
negatiu alguns anys, de forma que es preveu una
baixa molt important de l’aportació deis corrents
migratoris a la població activa i áToferta del mercat
de treball.(*).

c) Per l’augment de la participació de la má d’obra

femenina en la població activa, de forma que és
possible esperar augments en la seva taxa d’acti
vitat i disminució en la deis homes.

d) Per l'exhauriment del camp catalá com a reser
va de má d’obra per a la indústria i els servéis.

(*) En aquest aspecte, caldria teñir en compte l’evolució de laimmi-
gradó proceden! de l'estranger (retorn d'emigrants, entrangers,
etc) a partir de 1973. Malauradament, no es disposa de dades está
distiques suficients per a una valorado precisa.

e) Per una intensificació del procés d’assalaria-
ment, especialment en el sector servéis.

QUADRE NUM. 237

PROJECCIONS DE POBLACIÓ 1985

a) Amb migració

Dones TotalHomes

Població 14 i més anys
Taxa d’activitat

Població activa

2.379.640

70,53

1.678.360

2.527.704

32,49

821.251

4.907.344

50,57

2.481.463

b) Sense migració

Homes Dones Total

Població 14 i més anys
Taxa d’activitat

Població activa

2.341.140

70,53

1.651.206

2.489.204

32,49

800.742

4.830.344

50,57

2.442.704*

NOTES: (Vegeu p. 417)
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vigencia). Així, no és gaire probable que es produeixi
una disminució de la poblado activa com a resultat de

l’aplicació de l’esmentat principi, per tal com els cor-
rents migratoris depenen de l’existéncia de demanda
de treball ais paísos comunitaris (avui molt debilita

da); els llocs de treball oferts corresponen a catego-
ries inferiora poc qualificades, que els fan poc accep-
tables peí nivell cultural i grau de consciencia delstre-
balladors catalana, i perqué l’equiparació de drets
amb els treballadors comunitaris fará menys interes-

sant per ais empresaris europeas de contractar-los,
respecte a d’altres treballadors de fora de la Comuni-

Tampoc no és previsible un augment apreciable
de la població activa catalana com a conseqüéncia de
la immigració procedent deis altres paisos comunita
ris, donada la s'tuació que travesea el mercat de tre
ball catalá, ei icára que per a determinadas categories
de treballado & .. ogués teñir una major incidéncia,
com en el cas de contractació de personal executiu o

técnic per empreses multinacionals amb activitats a
Catalunya o, en l’altre extrem de nivells de qualificació
d’Estats comunitaris més subdesenvolupats, com és
el cas deis treballadors portuguesos, avui poc pre
senta en el mercat de treball catalá.

tat.

Aqüestes estimacions quedarien reduídes a un
augment aproximat de 180.000 persones amb migra-
cions i 140.000 sense migracions, en cas que lataxa
d’activitat general quedés estabilitzada al nivell asso-
lit a final de 1979, cosa que assenyalaria un augment
de la població activa de 23.000 a 30.000 persones
anuals, fet que, com s’ha dit, no s’ha produTt durant el
segon quinquenni deis anys setanta, en qué la pobla
ció activa va romandre en valors absoluta práctica-
ment estabilitzada, malgrat que els darrers anys s’ob-
servés un creixement lent. A final de l’any 1975 la po
blació activa major de catorze anys, era de 2.257 mi-
lers de persones, segons l’enquesta de població acti
va, i de 2.289,9 milers segons el padró municipal,
mentre a final de 1979 era de 2.236 milers segons
l’enquesta, única font disponible.

Aixó ens indica el carácter “potencial” que tenen
normalment les estimacions de població activa, que
sovint es diferencien de les realment obtingudes (com
assenyalen els autors de les previsions), per l’existén-
cia de canvis importante no previstos en els
corrents migratoris, pero també per la influéncia del
ritme de creixement económic en les taxes d’activitat

de la població. Per aixó, si persistia el baix nivell d’acti
vitat económica, l’evolució real de la població activa
podria créixer lentament o romandre estabilitzada en
valors absoluta, sempre que continués la dismunició
de la taxa d’activitat apreciada els darrers anys. Pero
aquestfet no vol dir que les reserves potenciáis deixa-
ran d’existir com a tais, ni que no plantegin altres pro-
blemes socials importante fora de i’ámbit del mercat
de treball (per exemple; augment de la delinqüéncia
juvenil, necessitat d’allargar els estudia, etc).

Finalment, cal teñir en compte que el procés d’in-
tegració en l’actual context de debilitat del nivell d’acti

vitat económica no pot teñir, com hem vist, una inci
déncia important en l’evolució de la població activa
com a conseqüéncia de l’aplicació del principi de Iliure
circulació de treballadors entre els Estate membres

(avui és objecte de negociació el seu any d’entrada en

2. La situació social a Catalunya previa a

l’adhesió (II): La renda

És evident que la valorado de la situació social

d’un país presenta innombrables aspectes; la
sibilitat d’analitzar-los tots, obliga a la selecció. Un

d’aquests aspectes importants és el nivell de renda
per habitant que, encara que no mecánicament, es
pot considerar un indicador indirecte dei seu nive
benestar, especialment si va acompanyada de I ana i-
si de la seva distribució,tant a nivell personal, com pel
la situació del seu receptor en el procés d’activita
económica. En aquest apartat cal advertir la pruden
cia que han d’adoptar les valoracions que s’efectum
en comparar les variables corresponents a diferents
paísos, amb diferents estructures económiques de
renda, de consum i de nivells de preus.

(Quadre237, p. 416).

2.1. La renda per habitant

A final de 1977 Catalunya tenia una renda interior
neta al cost deis factors de 18.234 milions d’Unitats de

Compte Europees. La seva renda per habitant era de
3.104 unitats, la qual cosa representava el 74,3  h de
la renda per habitant de la Comunitat deis Nou,
en el cas espanyol aquesta només era del 59,3%. Si
ho comparem amb la possible Comunitat deis ̂ otM,
la renda catalana per habitant hauria estat el 81,3% de
la comunitária, méntre l’espanyola hauria assolit el

64,9%.

N01A:Donat que les projeccions de les taxes
d’activitat s’han calcuiat independentment per
a homes, dones i total, hi ha una petita diferén-
cia entre la població activa derivada de les xi-
fres d’activitat total i la derivada de la suma
d’homesidones.

FONT: Xavier BELLA i altres. Ponéncia maro en el

“Debat sobre Testratégia económica adequa-
da per a la Catalunya autónoma". Col.lógi
d’Economistes de Catalunya.
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QUADRENÚM.238

RENDA INTERIOR NETA PER HABITANT AL COST DELS FACTORS (1962-77)

(en Unitats de Compte Europees)

Anys CEE-9 Catalunya % Espanya %

●  41,41962

1964

1003

1.179

1.413

1.680

2.084

2.648

3.331

4.178

597 59,5 415

743 44,463,0 524

52,91967 1.031

1.119

1.324

1.855

2.589

3.104

73,0 747

1969 49,266,6 827

1971 1.012

1.434

2.032

2.479

12,7

48,6 ●63,5

1973

1975

1977

Taxacreixement*

54,270,0

77,7 61,0

74,3 59,3

10,0 11,6

NOTA; (*) Mitjana anual.

FONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao i elaborado

propia.

QUADRENÚM.239

RENDA INTERIOR NETA PER HABITANT AL COST DELS FACTORS PER ESTATS COMUNITARIS (1977)

% Catalunya sobre els

diferents paísos

% Espanya sobre els

diferents paisos

Unitats de

Compte Europees
Paísos

Aiemanya

Franga
Italia

Holanda

'Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinamarca

CEE-9

Espanya
Grécia

Portugal*
CEE-12**

Catalunya

5.746

4.832

2.432

5.425

5.716

5.359

2.950

2.110

6.137

4.178

2.479

1.951

1.052

3.818

3.104

54,0 43,1

64,2 51,3

127,6 101,9

57,2 45,7

54,3 43,4

57,9 46,3

105,2

147,1

84,0

117,5

50,6 40,4

74,3 59,3

125,2

159,1

246,1

100,0

127,1

193,2

81,3 64,9

100,0 79,9

NOTES: (*) Dades corresponents a l’any 1975.
(**) Xifres aproximadas.

FONT: EUROSTAT. Banco de Bilbao i elaboració
própia.
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observades amb els paísos comunitaris de menor ni-
vell de renda {*).

Finalment, utilizant |es “paritats de poder de com

pra”, l’evolució deis paísos que formaren part de la
primera ampliado en el període 1973-77 ha estat la
següent: Irlanda ha augmentat la participació de la
seva renda per habitant respecte a la mitjana comuni
taria en un punt percentual; en canvi a Dinamarca  i ál
Regne Unit la progressió de la renda per habitant nó
ha estat tan important com la comunitaria i han perdut
tres i sis punts percentuals, respectivament. La coinr
cidéncia del procés d’integració amb els efectes dé Id
crisi económica de-1973 fan que aqueste resultats no

puguin ésser atribuíbles de forma inequívoca a un o
altre procés, els quals, fins i tot, poden haver tingut
efectes divergents.

Durant el període 1962-77, les diferencies de ren- -
da per habitant s’han redu ít notablementja que s’ha
registrat una taxa mitjana anual de creixement de
n 1,6% a Catalunya i del 10% a l’Europa deis Nou; en

el cas espanyol, la taxa encara fou més elevada; as-
solí el 12,7%.

Comparada amb els altres paísos comunitaris, la
renda interior neta per habitant al cost deis factors de
Catalunya era el 1977, inferior del 35% al 50% res
pecte a Franga, Luxemburg, Holanda, Bélgica, Ale-
manya i Dinamarca, pero, en canvi era superior a la
deis altres paísos de la Comunitat deis Nou (Irlanda,
Italia i Regne Unit) i a tots els paísos que formen part
de l’anomenada segona ampliado de la Comunitat.
En definitiva, Catalunya, en una primera aproximació,
es trobava per sota de la mitjana comunitaria, lluny
deis paísos amb major nivell de renda per habitant,
pero superant la corresponent a les mitjanes d’altres
paísos comunitaris.

D’altra banda, en una segona aproximació, val a
dir que les diferencies registrades utilitzant el tipus de
canvi per traduir la renda per habitant expressada en
monedes nacionals a unitats de compte europees no
reflecteixen de forma fidedigna ies diferéncies en va-
lors reais existents. Per aixó, la CEE utilitza les ano-

menades “paritats de poder de compra” (calculadas a
partir d’enquestes de preus) per convertir els fluxos
interiors en unitats reais, de forma que la diferencia de
renda per habitant entre els paísos comunitaris amb
major i menor nivell passa de 3 a 1 utilitzant els tipus
de canvi a ésser de 2 a 1 utilitzant les paritats de poder
de compra.

Per a Espanya només s’ha pogut accedir ais cál-
culs realitzats per l’lnstitut Nacional d’Estadística, a
partir d’una enquesta realitzada l’octubre de 1972
amb la col.laborado de l’Oficina Estadística de la Co

munitat i respecte ais cinc paísos principáis de l’Euro-
pa deis Sis. Deis resultats obtinguts aleshores i amb
totes les reserves que fan al cas, es pot dir que les di
feréncies de renda per habitant entre Catalunya i els
paísos més rics de la Comunitat deis Sis es reduirien,
del 36 - 46% registrat aplicant el tipus de canvi, a dife
réncies de l'ordre del 10 - 23% aplicant les “paritats
de poder de compra”. En canvi, també és possible
que es reduíssin les diferéncies a favor de Catalunya

2.2. La distribucíó personal de la renda

Catalunya és la nacionalitat espanyola on la disttii-
bució de la renda total disponible de les famílies és

més igualitaria, com ho demostra el seu coeficient de
variació, que és el més baix de totes les naciohalitóte i
regions espanyoles, seguit deis del País Báse i Ma
drid, que són, amb Catalunya, les zones més industria-
litzades i les que presenten un nivell de renda perfami-
lia més alt.

Aquesta situado queda emmarcada en el context
comunitari si tenim en compte que Espanya tema un
coeficient de Gini del 0.425, similar al de Franga

(0.414). peró superior al d’ltália (0.3f. ■
(0,383), Holanda (0,354) i el Regne Unit (0-313H ●
Aixó reflectia la major desigualtat de la P®
sonal de la renda espanyola: Catalunya, donada la

seva distribució més igualitáriaen el context espanyol,
estaría situada, probablement, en la part mes baixa
o mitjana de la classificació efectuada. Com en ei
cas espanyol, la distribució també sena mes homo-
génia entre les rendes salaríais que entre les no sala
ríais (empresaris individuáis i treballadors per compte
propi) i, dins deis primers, més homogénia segons jes

categories professionals que nó per branques d acti-
vitat.

des révenus dans les pays de(●) Vegeu OCDE. La répartition
¡■OcS. Malcom Sawyer. París 1976, i INE. La renta nacional en
1976 y su distribución. Madrid 1977.

(’) INE. Precios al consumidor y paridades monetarias. Países del
Mercado Común y España. Madrid 1973.
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1

QUADRE NÚM. 240

DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA FAMILIAR (1973-1974)

índex

mitjana =100

Mílers de pessetes

llar-any

Coeficient de variactó

en percentatge
Regions i nacionalitats

Galicia

Astúries-Santander

País Base

Castella-Lleó

Aragó-Rioja

Catalunya
País Valenciá-Múrcia

La Mancha

Madrid

Centre

Extremadura

Andalusia Oriental

Andalusia Occidental

Les liles

Canáries

Conjuntllars

276,8

336,4

420,9

260,6

331,9

383,8

296,1

254,7

430,5

252,1

211,8

252,4

283,2

300,4

371,5

84,6 98,1

91,0102,8

128,7

79,7

101,5

117,3

77,7

106,0

100,4

75,1

90,5 87,5

107,477,9

80,2131,6

101,4

100,6

103,6

77,1

64,8

77,2

96,686,6

90,491,8

113,5 88,9

327,1 100,0 96,3

PONT: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares
1973-1974 y Contabilidad Nacional de Espa
ña. Base 1970. Publicat a La Renta Nacional

en 1976 y su distribución.

2.3. La distribució funcional de la renda

2.3.1. Evolució recent

A final de 1977, la distribució funcional de la renda

interior neta al cost deis factors a Catalunya era la se-
guent: rendes de treball (65,13%), rendes d'empresa-
ns individuáis i treballadors per compte propia

(18,02%), rendes de capital (13,08%) i rendes de
l’Estat (impostes directos a les empreses i rendes pa^
trimonials) 3,77%. Les diferéncies més significatives
amb el conjunt espanyol eren la major participació a
Catalunya de les rendes de capital i la menor de les
rendes d’empresaris individuáis i treballadors per
compte propia, anomenades altrament “rendes mix-
tes”.
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GRÁFIC NÚM. LXXXVI
DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE LA RENDA A CATALUNYA (1973-1977)

3,774,02

16,41 13,08

á

21,24

19771973
] Rendes de treball

Rendes mixtes

Rendes de capital

Rendes de l’Estat

FONT: Elaborado del Departament d'Estudis de la CPVE a partir de Banco de Bilbao, "Renta Nacional de España y su distribució provincial.

Séries homogénies i any 1977.

nn

cions de l’Estat a la Seguretat Social, aportacions
voluntarles d’empreses i organismés, etc) perden

participació d'una manera important, ja que la ma-
jor part d’aquestes rendes son directament afeeta-
des per nivell d’activitat económica del moment.
Aquest també és el cas de revtílució de l’econo-
mia espanyola, amb lleugeres diferéncies pereen-
tuals.

b) Dins les rendes mixtes, les úniques que han
aconseguit de mantenir llur participacié han estát
les rendes de professionals liberáis i servéis per
sonáis; totes les altres han perdut participació.
pero especialment la renda d’altrés treballadors
autónoma i empreses individuáis, i 1^ rendes
agráries, per ordre d’importáncia. Dins una ten-
déncia similar, en reconomia espanyola I ordre
entre aquests dos tipus de renda s'inverteix.

c) Dins les rendes de capital ha perdut partieipa-
ció tot tipus de renda, encara que, segons l’ordre
d'importáneia de les pérdues, aqüestes han estat
superiors en la categoría d’interessos i dividendo,
seguida per la deis beneficis retinguts per socie-
tats i empreses, i en darrér terme per la de les ren
des de lloguórs.

Durant el període 1973-1977, ha augmentat la
participació de les rendes de treball, mentre dismi
nuía la participació deis altres tipus de renda; cal as-
senyalar la menor intensitat de la disminució de les
rendes de capital a Catalunya respecte a Espanya  i el
comportament divers de les rendes de l’Estat, que
mentre disminuíen a Catalunya augmentaven al con-
junt espanyol.

Si s’analitza amb més detall l’evolució de la distri
bució funcional de la renda es pot arribar a les se-
güents conclusions (*):

a) L’augment de participació de les rendes del
treball és degut fonamentalment al seu creixe-
ment en els sectors servéis i industrial, ja que les
del sector agrícola perden participació i el sector
de la pesca les manté. D’altra banda, cal teñir en
compte que les altres rendes de treball (comis-
sions, propines, ingressos sl ementaris, treballs
ocasionáis, treballs extraordinaris no computáis
en els salaris, remuneracions a les classes passi-
ves de les Administracions Públiques, aporta-

(*) Vegeu Departament d’Estudis de la CPVE. Informe mensual.
Abril 1980.
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GRÁFIC NÚM. LXXXVIl

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE LA RENDA. CATALUNYA (1973-1977)

_7 _6 _5 ^ _3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T  1 rT T T T

Altres rendes de treball:

c Interessos i dividends

[ Beneficis d’altres empresaris i autónoms

Rendes agráries (Beneficis deis empresaris i autónoms
agraris)[

Beneficis retinguts per societats i empresses

Rendes del sector públic

Rendes de treball en l’agricultura

Rendes de lloguers

Rendes de treball en la pesca

Rendes de professions liberáis servéis
personáis

Rendes de treball en la industria

3Rendes de treball en els servéis - -

FONT. Blaboracló del Departament d'Estudis de la CPVE a partir del Banco de Bilbao, ‘ ‘Renta Nacional de España y su distribución provindal ■
Séries homogénies i any 1977.

2.3i 2. Les rendes de treball

^977, la participado de les rendes de
tr^ail en la renda interior neta al cost deis factors era
íu ^ 65%, xifra molt similar a l’espanyola,
70 70/ ' 3 la de la Comunitat, que fou del
/^¿.7/o^Durant el període 1962-77, la participació de
es rendes de treball ha anat augmentant amb més in-
_ nsitat, a Catalunya i a Espanya, que no a la Comuni
tat, en qué la partidpaeió ja era ínicialment fnés eleva-
davaquestfet ha reduít prácticament a la meitat lesdi-
terencies en la participació observados el 1962.

Pero el diferent grau d’assalariament de l’ocupa-
ció en els territoris consideráis incideix clarament en
el nivell de participació; per evitar la seva incidencia
es pot utilitzar com a indicador la relació entre la parti
cipació i la taxa d’assalariament (percentatge d’ocu-
pació assalariada en el total). Els resultáis assenya-
len una menor importáncia relativa de les rendes de
treball a Catalunya en compareció amb la Comunitat i
amb Espanya, superant aquesta darrera, fins i tot, l’in-
dicador comunitari.

Les diferéncies observades respecte a Espanya
responen a una major participació de les rendes de
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QUADRENÚM.241

PARTICIPACIÓ DE LES RENDES DE TREBALL EN LA RENDA INTERIOR NETA

AL COST DELS FACTORS (1962-1977)

Participació Particípació/Taxa d'assalariament
Anys

CEÉ-9Catalunya Espanya CEE-9 Catalunya Espanya

1962 48,8

52,7

64,2 71,2 80,451,5

54,9

57,5

55,7

58,8

58,3

63,4

65,0

82,7

1964 65,2 74,0 84,3 82,5

87,9 82,21967 56,0 65,7 75,2

84,5 86,01969 74,554,6 69,6

85,6 83,577,31971 56,9 68,5

84,2 83,21973,

1975

1977

75,358,2 69,0

88,3 83,362,8 73,6 79,7

89,3 87,064,2 72,7 80,4

FONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao, i elaboració

propia.

artesanal, potencien la importáncia de les rendes de
treball en el total de la renda, un cop corregida la in-
fluéncia deis diferents graus d’assalariament; aques
ta situado espanyola és típica deis países amb més
ocupado agraria i menor taxa d’assalariament, cpm

capital i de l’Estat, com s’ha dit, pero també a l’exis-

téncia de rendes per persona més elevadas en el cas
deis empresaris individuáis i treballadors per compte
propi a Catalunya que a Espanya, on les baixes ren
des d’aquests, especialment en els sectors agrari i

CUADRE NÚM. 242

PARTICIPACIÓ DE LES RENDES DE TREBALL EN LA RENDA INTERIOR NETA

AL COST DELS FACTORS EN ELS PAÍSOS DE LA CEE (1977).

Taxa d'assalariament* (2)Países Participació (1)

Alemanya

Franga
Itália

Paísos Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit

Irlanda

Dinamarca**

CEE-9

Espanya
Grecia

Portugal**

Catalunya

71,7 85,2 84,2

71,0 83,2 85,3

70,8 71,6 98,9

72,6 85,7 84,7

83,271,4 85,8

85,5 101,686,8

86,592,479,9

94,271,867,6

87,282,371,8

87,083,672,7

89,364,2 71,9

44,3

68,3 89,076,7

65,0 80,580,8

NOTES; (*) Les taxes d’assalariament espanyola i ca
talana s’han calcuiat a partir del nombre de
llocs de treball.

(**) Dades corresponents a l’any 1975.

FONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao i elaboració

própia.
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QUADRE NÚM. 243

RENDES DE TREBALL PER ASSALARIAT (1960-1977)
(en Unitats de Compte Europees)

Anys CEE-9 Catalunya % Espanya %

43,049,21962

1964

1967

1.918

2.274

2.800

3.310

4.251

5.400

7.352

9.111

943 825

48,81.245

1.805

1.968

2.419

3.328

5.119

6.548

54,7 1.109

1.670

1.777

2.211

3.116

4.795

6.157

59,664,5

53,71969 59,5

52,01971 56,9

1973

1975

1977

57,761,6

65,269,6

71,9 67,6

Taxa mitjana de creixement anual

11,01962-1977 13,8 14,3

FONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao i elaborado

propia.

Itália, Irlanda, Portugal, etc., com es tindrá ocasió de
comprovar tot seguit.

Comparada amb altres paísos comunitaris, la par-
ticipació de les rendes de treball catalanes i espanyo-
les en el conjunt de la renda interior neta, ai cost deis

factors, és una de les més baixes de les correspo-
nents ais paísos de la possible Comunitat deis Dotze;
només supera clarament a la grega i és molt similar
la irlandesa i la portuguesa.

Si es divideix, com s’ha fet abans, la participació per
les diferents taxes d’assalariament es pot comprovar
com el percentatge catalá es troba per sota de la mitja
na comunitaria deis Nou i també de tots els paísos
europeos considerats, per les raons que han estat es-
mentades abans. Observeu com les diferéncies són
menors respecte ais paísos més industrialitzats i amb

major nivell de renda de la Comunitat, com per exem-
ple Alemanya, Holanda, Franga, Bélgica, etc.

L’existéneia d’una participació relativament me

nor a Catalunya no vol dir que les rendes de treball per
assalariat siguin menys elevades, com es veurá a con-
tinuació. A tiñáis de 1977, tenia una renda de treball

per assalariat de 6.548 unitats de compte europees,
per 6.157 en el cas d’Espanya. Aqüestes xifres repre-
sentaven respectivament el 71,9 i el 67,6% de la xifra
comunitaria.

Durant el periode 1962-1977, el major ritme de
creixement de les rendes de treball per assalariat a
Catalunya i a Espanya ha fet que es reduíssin nota-

rnmMnif f H els paísos de la
Comunitat deis Nou. Així, s'ha passat a Catalunya
d un percentatge del 49,2%, el 1962, a un del 71,9%,

a

el 1977, essent els percentatges espanyols del 43 al
67,6%, respectivament.

Comparades amb els paísos comunitaris, les ren
des de treball per assalariat a Catalunya el 1977 eren
inferiors del 36 a 52% respecte a Franga, Dinamarca,

Alemanya, Bélgica, Luxemburg i Holanda, molt simi-
lars a les italianes i superiors a les d’lrlanda  i el Regne

Unit, i a tots els paísos que formen part de la segona
ampliació.

Con s’ha dit abans, la utilització de “paritats de

poder de compra”, en comptes deis tipus de canvi, re-
dueix sensiblement aqüestes diferéncies. Aixi, si les
rendes de treball per assalariat del Regne Unit repre-
sentaven el 42% de les holandeses, utilitzant les pari

tats passaven a ésser del 64%, és a dir, les diferén
cies entre els paísos amb menor i major nivell de ren

da per assalariat es redueixen de forma important. Si

s’apliquen els resultats obtinguts a partir de l’enquesta
de l’INE d’octubre de 1972, amb totes les reserves

que fan al cas, les diferéncies entre els paísos amb
major nivell dins l’Europa deis Sis i Catalunya es re-
duirien d’entre el 36 i el 52% actuáis, a entre l’ll i el
33%. En canvi, els avantatges de Catalunya respecte
a d’altres paísos amb menor nivell de renda de treball
per assalariat també disminuirien.

Quant ais paísos que han format part de la prime
ra ampliació, l’evdlució durant el periode 1973-1977
utilitzant les “paritats de poder de compra”, han estat
les següents; Irlanda ha augmentat tres punts percen-
tuals, Dinamarca ha mantingut prácticament la seva
diferéncia amb la mitjana comunitaria,' el Regne Unit
ha perdut més de set punts percentuals respecte a
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QUADRENÚM.244

RENDES DE TREBALL PER ASSALARIAT EN ELS PAÍSOS DE LA CEE (1977)*

Unitatsde Compte
Europeas

% Catalunya sobre els
díferentspaísos.

% Espanya sobre els
diferentspaisos

Paisos

Alemanya

Franga
Italia

Países Baixos

Bélgica

Luxemburg

Regne Unit
Irlanda

Dinarnarca

CEE-9

Espaiiya

Grécia

Portugal

Catalunya

11.896

10.291

6.707

13.665

12.871

13.272

5.718

6.121

9.231

9.111

6.157

55,0 51,8

63,6 59,8

97,6 91,8

47,9 45,1

47,850,9

49,3 46,4

107,7114,5

107,0 100,6

55,5 51,9

71,9 67,6

106,4 100,0

171,6183,12.795

6.548 94,0100,0

NOTA: (*) Dades corresponents a l’any 1975

FONT: EUROSTAT, Banco de Bilbao i elaborado

propia.

güent: empresaris i autónoms agraris 2,6%, profes-
sionals liberáis i sen/eis personáis 4,7%, empresaris i
autónoms d’altres sectors 18,1 %; aqüestes participa-
cions eren sensiblement iguals a les espanyoles, ex-
cepció teta del cas de l’agricultura en qué a Espanya
la participado assolia al 5,9%.

Encara que dins els grups considerats hi ha nota'
bles diferéncies de retribució entre els seus rnembres,

si comparem la renda per persona deis empresaris in
dividuáis i treballadors per compte propi, amb la renda
de treball per assalariat, es pot apreciar com els pri
mera obtenen una major renda per persona (16,3%);

aquest percentatge amaga un comportament molt di-
vers: en el sector agrari, la renda deis empresaris indi
viduáis i treballadors per compte propi arriba només al
68,5% de les rendes per assalariat (a Espanya no
més el 47,6%), els professionals liberáis i servéis per
sonáis, prácticament doblen la renda per assalariat
tant a Espanya com a Catalunya, mentre els altres
empresaris i treballadors per compte propi deis see-
tors de servéis i industrial ho superen, pero només en
un 16% en el cas catalá i un 5% en el cas espanyol,

on tenen més importancia activitats de tipus artesa-
nal. Observeu que en el cas d’Espanya, les rendes

deis empresaris individuáis i treballadors per compte

propi considerats en el seu conjunt no arriben a les

aquesta (*). Com s’ha dit abans, aquests resultats di-
vergents són difíciis de valorar, ja que és difícil de se
parar Tactual situació económica arran de la crisi del
1973 deis possibles efectes del procés d’integració.
Les rendes de treball per assalariat han tingut, excep-
ció teta del Regne Unit, un comportament més favora
ble que Tobservat per aquests mateixos países en el
cas de la renda per habitant.

2.3.3. Les rendes deis empresaris individuáis i
treballadors per compte propi

Aquests tipus de rendes, anomenades mixtes, as-
soliren a Catalunya, el 1977, els 286.131 milions de
pessetes, la qual cosa representava el 18,1% de la
renda interior neta al cost deis factors (3.296 milions

d’UCEs). La distribució d’aquest percentatge era la se-

(*) Aixó no vol dir que les rendes de treball per assalariat no hagin
augmentat en aquest període, sino que ho han fet per sobre, igual o
per sota de la mitjana comunitaria. De fet, han augmentat, fins i tot,
en valors reais: Europa deis Nou (2,94% anual). Irlanda (5,03%),
Dinamarca (2,73%), i Regne Unit (0,82%).
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QUADRE NÚM. 245

RENDES DELS EMPRESARIS INDIVIDUALS ITREBALLADORS PER COMPTE PROPI (1977)

Catalunya Espanya

Renda per

persona (pts).

% Participació
renda total

% s/renda deis

assalariats

Renda per

persona (pts).

% Participació
renda total assalariats

Empresaris i autónoms agraris 389.698 2,6 68,5 5,9 47,6254.450

Professionals liberáis i

servéis personáis 1.111.606 4,7 195,5 1.029.335 4,6 192,6

Empresaris i autónoms
d’altressectors 657.783 10,8 563.281 105,4115,7 10,8

TOTAL 661.360 18,1 116,3 454.004 21,3 84,9

FONT: Banco de Bilbao i elaborado propia.

rendes de treball per assalariat, indubtablement per
les baixes retribucions en el sector agrari.

En conjunt, les rendes mixtes tingueren una par
ticipació entre el 20 i el 23,5% de 1962 a 1973;  a partir
d’aquest any comencen a davallar de forma continua
da. Aquesta evolució ha estat producte d’una caiguda
en la participació de les rendes mixtes del sector agra¬

ri que fins al 1973, es compensaren en majoro méngr
part peis augmenta de les rendes mixtes d’altres sec^
tors, fins que a partir d’aquell any, aqüestes també
disminuTren llur participació; en canvi, les rendes
corresponents a professionals liberáis i servéis perso
náis, han mantingut llur participació entre el 4,6 i el
5,6%.

QUADRE NÚM. 246

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES RENDES MIXTES EN EL TOTAL (1962-1977)

Catalunya Espanya
Anys

Agráries Professionals D’altres Total Agráries Professionals D'altres Total

1962 9,3 8,4 16,5 7,8 29,45,2 22,9 5,2

1964 7,2 4,9 7,9 26,620,0 13,7 5,0 7,9

1967 4,8 5,6 11,6 25,822,0 10,2 4,9 10,7

1969 5,0 4,9 13,6 23,5 26,39,9 11,84,7
1971 4,3 5,1 11.3 20,7 24,08,0 4,5 11,5

1973 4,1 4,6 12,5 21,2 7.6 23,64,4 11,6

1975

1977

2,8 4,8 11,7 19,3 6,5 4.3 11.1 21,9

2,6i 4.7 10,8 18,1 4,6 10,8 21,3

FONT: Banco de Bilbao i elaborado própia.

2.4. Valoraeió final

Malgrat que és difícil de preveure l’evolució de la

renda per habitanf o de les rendes de treball per assa
lariat com a conseqüéncia del procés d’integració a

les Comunitats Económiques Europaes, donada la In-
certesa que provoquen els efectes de la crisi económi

ca de 1973, es poden realitzar algunes observacions
al respecte.

En primer lloc, cal esperar un major grau d’homo-
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comunitáries endegades per coordinar les polítiques
socials deis Estats membres, donada la importáncia

que aquesta tasca té per arribar a un grau d'harrnonit-
zació mínima en les accions deis diferents Estats,

complement necessari de la finalitat d'unió económi
ca i monétária que la CEE incorpora.

Aixi, respecte al primer grupd’accions que es con
sidera, i en el marc del principi generai eatablert en
l’article 2 del Tractat declarant la necessitat de pro-
moure un increment accelerat del nivell de vida dins la

Comunitat, es presenta com a objectiu fonamentatdel
Mercat Comú, l’assoliment d’una unificació del mer-

cat de treball propiciada per l’establiment d'una Hiber-
tat de circulació i establiment de treballadors. L’abast

de la significació d’aquest principi ja s’ha poqut apre-
el capítol corresponent. Ara bé, és evideñl,

que la consecució d’un objectiu a nivell comunitari im
plica necessáriament la creado d’un instrument per
assolir-ho.

Efectivament, una circulació del factor treball no

representa més que una serie de fluxes de má d obra
tendents a solventar possibles situacions de deseqwi-

libri espacial en el mercat de treball. Situacions regio-
nals o estatals d’excés de má d’obra, poden quedar
resoltes en la mesura que hi hagi demanda de treball

en altres regions o estats. .. . j ■

ciar en

No obstant, no tots els problemas d’equilibn del
mercat de treball vénen determinats per aspootes

quantitatius, sino que també es produeixen uns dese-
quilibris notables per la inadequació qualitatiya de
l’estructura de l’oferta a la de la demanda, qüestió que
.  el cas de la CEE, donadas les disparitats en elgrau

de desenvolupament económic deis países que I inte-
fa especialment palesa. Evidentment la qua-

  aria de lama d’obra per treba-

Nord, difereix notablement de I exigida

en

gren, es
lificació mitjana necessária
llar a Rin del [

geneítat en la distribució personal de la renda o
almenys el seu manteniment. En segon lloc, també és
previsible esperar un augment de les participacions
de les rendes de treball en el total de la renda, tant per

l’aveng del procés d’assalariament, especialment en
el sector servéis, com peí fet que l’experiéncia de la

. primera ampliado assenyala un comportament més
favorable de les rendes de treball per assalariat que
de la renda per habitant. En tercer lloc, també és de
preveure que les rendes de pagesia, si bé no aug-
mentin de forma important llur participació en el total
de la ronda, si que millorin la seva renda per persona
com a resultat de raplicació de la política agraria co-
munitária, sempre que es realitzi de forma adient el
lógic procés d’adaptació. Finalment, l’aplicació de la
politicasocial de la CEE i l’harmonització de les politi-
ques deis Estats membres podran incidir també en el
volum de salari indirecte a través de la potenciado
deis servéis socials i del consum col.lectiu, avui, tan-

mateix, en una situació forga deficitaria.

3. La política social a la CEE

3.1.lntroducció

Resulta especialment difícil el fet de plantejar l’es-
pecificitat de la politica social. Certament, el camp
d’aplicació d’aquesta política, teóricament encamina
da a proporcionar el máxim benestar a l’individu, tant
en el lloc de treball com fora d’ell, per la seva gran am
plitud resulta aixi mateix camp d’acció de moltes ai-
tres politiquea: económica, regional, industrial, etc.

Efectivament, tota mesura de política económica
tendent a garantir o crear llocs de treball, caldria con
siderar-la com a mesura de repercussió social; aixi
l’atorgament de crédits per a la reconversió industrial
d’un sector, inequívocament tindrá unes conseqüén-
cies directes sobre la situació social en aquell sector.

Tanmateix, peró, es donará prioritat en aquest ca
pítol a l’análisi del que derivant-se de les normes co
munitáries es pot considerar com més específica-
ment pertanyent a la política social i es remetrá el lec
tor ais epígrafe corresponents per alió concernent a ai-
tres politiquea.

Ara bé, l’estudi de la pol ítica social a la CEE, dona
da la seVa particular naturalesa d’entitat supraestatal,
obliga a formular l’análisi per una doble via, ja implícita
en el Tractat de Roma.

En primer lloc, s’haurien de considerar aquellas
accions própies de la Comunitat encaminados a
aconseguir un fi específicament comunitari, entenent
com a tal, tot objectiu que transcendeixi el marc d’ac-
tuació específica deis Estats membres tant peí que fa
referencia a la seva fixació, com a la determinació

deis mitjans per assolir-lo, i que resulti de la própia di
námica de la Comunitat com a tal.

En segon lloc, caldria teñir en compte les accions

en el Mezzogiorno italiá. En aquest sentit resulta q^en el Mezzogiorno nana. cnaHUGai,»». — _ ■

si impossible fer efectiva una mobilitat geogram aei
factor treball, si aquest no reuneix unes caracteristi-
ques de qualificació molt determinadas.

És en aquest context on s’inscriu raecio directa
més important de la Comunitat en matéria de política

social. Efectivament, el Tractat de Rorna en els an
cles 123 i següents crea el Fons Social
la missió específica de promoure es
d’ocupació deis treballadors facilitant la seva m i

d’accions, el propi Tractat de Roma, en la nJbrica dis-
posicions socials" del seutítol iil.estableixlanecessi-
tat de col.laboració deis Estats membres en

terreny social, més concretament, en materias do
pació i formació professional, dret del treball, P^íee-

el lloc de treball, drets sindicáis, negociacions

col.lectlves,Seguretat Social... „,T«Ptat
Ara bé, si tal com resulta, d una banda, el Tradat

de Roma no té més torga d’obligar qi " “
altre tractat internacional, o el que

ció en

és el mateix, el
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Tractat “per se” no estableix cap mecanisme explícit
de compulsió per a l’acompliment deis principis gene
ráis que s’hi contenen, sino que per contra, l’assoli-
ment de certs objectius depén d’ulteriors dinamitza-

cions de les voluntáis deis Estats membres en aquest
sentit, i, d’altra banda, el Tractat expressa que, si bé es
considera necessari promoure una equiparació en el
progrés de les condicions de vida i de treball de la má-
d’obra, s’espera que tal evolució resulti del mateix

funcionament del Mercal Comú, o si de cas de l’apro-
pament de legislacions, caldria concloure que, a man
ca de proposicions més concretes, les realitzacions
en matéria de política social derivados del Tractat

haurien d’ésser forgosament molt migrados.
Efectivament, el primer decenni de vida comuni

taria no presenta cap fet rellevant en la matéria que
ens ocupa, tora de declaracions generáis incloses
els programes de política económica a mitjá termini.

Tot i així,en vista que el progrés económic no com-
portava necessáriament un progrés social, els Estats

membres reconsiderarien la necessitat de promoure
alguna iniciativa en el terreny de la política social.

Així, l'any 1972, en ocasió de la Conferéncia de

Caps d’Estat mantinguda a París el mes d’octubre, es
declara que la realització d’una acció vigorosa en el
carnp social, té tanta importancia com la propia realit
zació de la unió económica i monetária, considerant,
al mateix temps, indispensable, una participació de
les torces socials en les decisions económiques i
ciáis de la Comunitat.

Tal acció s’hauria de concretar en l’establiment

d un programa d’acció social tendent, sobretot, a rea-

litzar una política coordinada en matéria d’ocupació i
rormació professional, millorament de les condicions
de vida i treball, participació deis treballadors, conclu-
sions de convenís col.lectius, i, en ti, de reforgament
de la protecció deis consumidors.

En aquest sentit, dones, el programa d’acció so
cial, establert el mes de gener de 1974, constitueix el
fonament de l’altra línia básica de la política social co-

munitária, entenent per tal, com ja s’ha assenyaiat, la
que deriva de les accions que tendeixen a establir una

membres Estats

Per últim, i al marge del Tractat de Roma, per com-
plrtar el programa de la política social comunitária,
catórá fer esment de la pol ítica de la CECA, caracterit-
zada per la localització sectorial (carbó, acer) de les
seves intervencions.

en

so-

munitari. La missió del Fons, definida en l’article 12®

del tractat de Roma, és “promoure a rinteriordé láOo^
munitat les facilítats d’ocupació i la mobilitatgeográfi-
ca i professional deis treballadors”. L’admiñislradó
del Fons incumbeix directament a la Comissió de les

Comunitats amb l’assisténcia d’un Comité presidifpér
un membre de la Comissió i integral per represen-
tants deis governs i de les organitzacions sindicáis
d’empresaris i treballadors.

El primer Fons Social Europeu comengá a funcio
nar l’any 1960 i amb l’estructura jurídica definida en el
Tractat i disposicions complementáries opera fins
l’any 1972.

El paper que féu el Fons no passá mai del d’uná
cambra de compensado retroactiva. Teóricamentha-

via de subvencionar una part de l’import real delspr^
jectes deis Estats membres dedicáis a la reeducado
professional deis treballadors, a llur reinstal.lació en
cas de canvi de lloc de treball o al mantenimentdelni-
vell de remuneració deis treballadors afectats per una

reconversió de llur empresa. Prácticament, es limita a
retornar ais Estats que presentaven més demandes
els recursos que amb anterioritat ja havien aporta!. En
conjunt, no es pot dir que fos un instrument particular-
ment dinámic de política d’ocupació.

Arran d’un seguit de critiques sobre el seu funcio
nament, expressades en sengles ‘ ‘informes” de la Co
missió, el Comité Económic i Social, i l’Assemblea, es
decidí reformar el Fons.

Així, el primer de maig de l’any 1972, comengaria
a operar el nou Fons Social. L’esperit de la reforma

obeí fonamentalment a un desig d’adaptació d’aquest
instrument de política social a un context económic i
social que havia evoluciona! profundament en el de
cu rs deis últims anys.

La forta preocupado per una subocupació latent j
un atur potencial deriváis d’inadaptacions de l’aparell
productiu i de l’estructura qualitativa de la mád’obraa
les exigéncies d’una economía en un procés de rápi
da mutació, exigía més que mai, disposar d’un verita-
ble instrument d’intervenció en el mercal de treball.

En aquest sentit, la reforma que determina básica-
ment l’afaigonament deis Fons actual procura dotór-lo
d’una flexibilitat i un dinamismo que abans no dispo-
sava: flexibilitat perqué correspondria d’ara en enda-
vant al propi Fons determinar els projectes deis Estats
que serien susceptibles de rebre els ajuts conforme a
criteris comunitaris, i dinamismo, perqué el Fons po
dría decidir com utilitzar els seus recursos que  a hores
d’ara eren ja recursos de la Comunitat i no contribu-
cions directos deis Estats membres.

D’altra banda, el Fons disposaria d’un import glo
bal de recursos molt més importan! que en l’épocaan
terior. Així, en el período 1973-1977 el montan! global
deis ajuts del Fons arribaren a 1.491 milions d'UCEs
fets extensius a més de dos milions de treballadors,

davant deis 326 milions d’UCEs afectáis en el període
1960-1972.

3.2. El Fons Social Europeu

3.2.1. Introducció

El Fons Social Europeu constitueix el
mes importan! d’intervenció social

mecanisme
operan! a nivell co-
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a. Ajuts i áreas d’intervencióAixí mateix, el resultat ciar d’aquesta reforma fou

una més racional assignació de recursos. Efectiva-
ment, s’estimava que l’any 1976, el 73% deis recur
sos havien repercutit sobre les regions menys desen-

volupades de la Comunitat. L’atenció real ais proble-
mes de l’ocupació esdevenia prioritaria.

El balang de l’activitat d’aquest nou Fons era evi-
dentment positiu, pero l’enfrontament ais problemes
derivats del funcionament d’una nova estructura, bá-

sicament determinada per la reforma del 1972, i el de-
sencadenament de la crisi l’hivern del 1973, feren pa-

leses certes deficiéncies: els ajuts apareixien forta-

ment disseminats, es produien grans retards en

l’adaptació d’aquestes demandes al mercat de treball,
i hi havia forga lentitud en la tramitació i concessió de
subvencions.

Així, i previst com ja estava en les disposicions de
reforma de 1972, s’endegá una nova reforma del

Fons Social per fer d’aquest un instrument eficag i
adaptat en la més gran mesura possible a les necessi-
tats de les circumstáncies. La reforma del mes de de-

sembre de 1977 configura el Fons Social actual. Cal
dir, pero, que l’article primer, punt 9, de la Decisió del
Consell del 20 de desembre de 1977, estableix que la
Comissió haurá de reexaminar abans del 31 de de
sembre de 1982, la Decisió en qüestió.

Valgui dir, en primer lloc, que tota la població acti
va, amb les particularitats que s’aniran esmerttant,
constitueix el benefician ú*tim de les intervencion$ del

Fons, a petició deis Estats membres.
En segon lloc, cal assenyalar que les demandes

deis Estats es referirán a projectes que pretenguin
emprendre, les administracions públiques directa-
ment, o els organismes de dret públic o de dret privat,
sempre que l’Estat garanteixi el bon fi de les opera-

organismes socials paritaris amb una finalitatcions, o

d’interés públic.
Quines han d’ésser les finalitats d’aquests projec^

tes? Els projectes han d’anar encamináis a:

- facilitar la formació de les persones que tinguin
necessitat d’adquirir, ampliar, adaptar o millorar
llurs capacitats professionals.

- facilitar el desplagament de les persones obliga
das a canviar de lloc de residencia per causa de
l’exercici d’una activitat professional i tambe e
llurs familias.

- facilitar la integració en el nou medi social i pro
fessional de les persones que es contemplen en él
punt anterior.

- eliminar els obstadas que dificulten Taecés a
llocs de treball disponibles a minusválids o trebar
lladors de més de cinquanta anys.

- promoure unes millors condicions del mercal de
treball en regions a les quals el subdesenvolup -
ment relatiu o el declivi de les activitats dominan á

mantenen un desequilibri greu o perllongat de la
situació de l’ocupació.

- mantenir durant un període determinat els in-

gressos de les persones que han perdut llur lloc  ■ e
treball, o que l’activitat de les quals «stat redui-

da o suspesa, si están esperantun a'»re il^de we
ball o formació, sempre que el Consell de la

munitat ho cregui oporlú.

- afavorir la informació i l’orientació de
lloc de treball, sempre que elnes a la recerca d’un

3.2.2. Funcionament actual

La reforma que propicia l’entrada en vigor del nou
Fons, el primer de gener de l’any 1978, dins un marc
general de suport a les polítiques socials deis Estats
membres i de respecte per les estructures d’interven
ció creades per la reforma de 1972, pretén fonamen-
talment dos objectius:

- D’una banda, estimular la coordinació entre els
diversos Fons de la Comunitat a fi d’arribar a una

concertació de polítiques comunitáries directa-
ment encaminades a afavorir aquellos regions

més subdesenvolupades de la Comunitat.

- Daltra banda, agilitzar al máxim els mecanis-
mes administratius i financers de manera que es

puguin aconseguir intervencions rápides i efi-
cients.

Consell així ho determini.

Quina és l’operativitat real del Fons? D’una mane
ra general es pot dir que el Fons Social Europeu inter-
vé mitjangant subvencions en el finangament de part
de projectes que proporcionin certs tipus d’ajuts a
unes situacions socials concretes. Inevitablement se

susciten un cúmul de qüestions. Cal clarificar quins
projectes, quins ajuts i quines situacions socials són
susceptibles de beneficiar-se de la intervenció del
Fons.

- promoure directament l'ocupació a les
esmentades anteriorment, sempre que el Cons
ho determini.

la col.loració deis joves de menys de
la recerca de treball, en 11^

una experién-

- promoure
25 anys, aturats o a
de treball que puguin proporcionar
cia amb contingut professional.
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— promouré, i \mbé, l’ocupació de joves de
menys de 25 anys, atúrate o en recerca de treball,
en llocs de treball que responguin a necessitats
d’utilitat col.lectiva i siguin de naturalesa estable o

que puguin proporcionar una experiéncia amb
contingut professional que pugui obrir llur accés al
mercat de treball.

Ara be, no tots els projectes que cobreixin aqües
tes finalitats poden ésser susceptibles del benefici
que la intervenció del Fons suposa. Així, les interven-
cions del Fons es veuen reduTdes a les situacions
ciáis a les que de manera genérica ens referirem com
les compreses en els articles 4 i 5 de la Decisió del
Consell.

Conforme a l’article 4, el Fons pot intervenir si la si-
tüació de l’ocupació,

- está afectada o amenagada per mesures parti-
cu ars decretadas peí Consell en el marc de les
pol [tiques comunitáries o bé per accions convin-

gudes que afavoririen la realització deis obiectius
comunitaris, o

- es demostra la necessitat d’una acció específica
per assegurar l’equilibri en el mercat de treball
munitari.

so-

co-

Conforme a l’article 5, el Fons pot intervenir énffr
vor d’operacions realitzades en els Estats membTéS

dins el marc de llur política de mercat de treball, qué

- s’enfrontin a la resolució deis problemesquees
plantegen en les regions en les quals el grau de de-
senvolupament relatiu o el declivi de les activitats

dominants mantenen un desequilibri greu o per-
llongat de l’ocupació, com és la situado d’algunes
comarques catalanes especialitzades en laindús-
tria textil.

- s’enfrontin a facilitar l’adaptació a les exigéncies
del progrés técnic de les branques d’activitat eco
nómica, en les quals el propi progrés comporta im-
portants modificacions deis efectius o deis conei-
xements professionals.

- es portin a terme a causa de modificacions id-

portants en grups d’empreses, que tinguin la rna-
teixa activitat o activitats connexes, i que per

aquesta causa es trobin obligats a deixar, reduir, o
transformar llur activitat d’una manera definitiva, o

- facin referéncia a la inserció o reinserció deis mi-
nusválids a l’activitat económica.

També, per raó de l’article 7 del Reglament, el
Fons podrá intervenir contribuint al finangament d’es-

tudis, “experiéncies-pilot” encaminadas a aclarir al
Consell o a la Comissió a quins nous camps d’inter-
yenció es podrá obrir el Fons.

Ara be, tal intervenció no es produirá si el desequi-
libri constatat o previsible no té una amplitud suficient

o no es de tal naturalesa que hagi de provocar, per a

rroh treballadors, un canvi de lloc de
treball, de domicili o de qualificació professional

menteTSn^ de la intervenció la decidirá puntual-
í  S les Decisionsdel Con¬

sell han fet extensiu el benefici de l’article quart a Ies

ope^ions tendents a facilitar la mobilitat geográfica
o professional de les següents categories den@si

La

perso-

b. Les contribucions financeres

Quant a la participado financera es refereix, el seu
percentatge depén, d’una banda, de la institució que
promogui el projecte i, de l’altra, del destinatari del pro-
jecte.

erílSrtssSrr >’«9dcultura pertreballar

que^caív^rn n ‘ confecció
indústXJ f esmentades
industries, fet especialment important per a Cata-

- treballadors emigrante i llurs famílies,
CIO interestatal).

aia'ÍSr^TH*'’® est\gü\n aturats o
a la recerca d un lloc de treball

(emigra-

.

¡rSeSr.'^® qualificació
® insde tes ° f uficient, la reinserció

Per norma general, quan el promotor del projecte
és la propia Administració pública, o un organismo de
dret públic o social amb finalitat d’interés públic, la

subvenció arribará al 50% de les despeses del pro
jecte. Si l’entitat és de dret privat, la subvenció arribas
l’import de les despeses que estiguin assumides peis
poders públics.

Per últim, i en el cas específic que els projectes
s’emprenguin en les regions de Groenlándia, Irlanda,
Irlanda del Nord, Mezzogiorno o departaments fran
ceses d’Ultramar, la participació del Fons Social pot
cobrir el 60% de les despeses del projecte; es tracta en
tot cas de regions afectados per una clara situació de
subdesenvolupament relatiu.

En tot cas, cal assenyalar que almenys el 50%
deis recursos disponibles del Fons hauran de finangar
les operacions considerados en l’article 5. D’altra

banda, també s’exigeix que com a mínim el 60% deis
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s’ha vist obligada a publicar cada any uñes onenta-
cions per a la gestió del Fons que estableixifi ufl§ eñr
teris de prioritat per a l’atorgament delsajirts. Résultat
evident d’aquesta mesura és la flexibiiitat adaptada
peí Fons Social com a instrumeñt dé pdlítica social;
que així pot orientar la seva aCtivitat en íuncid dé'lfs
necessitats més peremptóries dé la COfiuñitat éñ
cada moment.

Les orientacions per a la gestió del Foñs eatacilN
ten per un període de dos anys. Én les publicadas
darrerament, corresponents al bienni 1981-t983, le#
prioritats es fixen per a cada tipus d’orienta^ó  i f df a
cada área d'intervenció. De tota manera, s éstábléix
amb un carácter general que están benéficiadésamb
una primera prioritat en totes les árees d’intenvéñeié,
(articles 4 i 5) totes les operacions per a les quals estei
previst un finangament conjunt de diversos Fons co-
munitaris (FEDER, FEOGA), així com lés qué lieálitzin
en comú diversos Estats rnembres.

Com a cas específic i per laimportáncia qué per a
Catalunya té el sector textil, pot ser útil citar leS prion^
tats establertes per a les operacions relaGipnades amb
aquest sector; concretament s’éstabléix una pnmp
prioritat en totes aquellos operacionsdestinádésa léS

deixen el sector i realitzadés eni cen-persones que - -

recursos destinats a operacions de l’article 5, s’atri-
bueixin concretament a les regions més subdesenvo-
lupades o més afectades per situacions de desequili-
bri en el mercat de treball de la Comunitat. En aquest
sentit, cal valorar el fort carácter regional de les inter-
véncions del Fons, car, com a mínim, el 30% deis re
cursos ja están destinats a afavorir la redúcelo de de-
sequilibris en el si de la Comunitat. L’any 1979
íümenys 195 milions d’UCEs corresponents ^ aquest
tipus d’ajut s’haurien d’afegir ais 495 milions d’UCEs,
dotació total de FEDER per aquest any.

c. La tramitació de les demandes, forma de
pagament i control

El procediment normal de tramitació de la deman
da d’intervenció el fará l’Estat membre al qual pertany
lainstitució que emprengui el projecte. L’Estat mem
bre haurá de presentar un projecte fent menció d’ob-
jectius, modalitats, durada, responsable del finanga-
ment, realització, categoría social de les persones in-
teressades, cost previsible, forma de finangament,
periodificació de les despeses, tipus d’ajuts previstos,
les indicacions necessáries per apreciar l’abast del
projecte, i les condicions en qué les torces socials ha-
gín participat en l’elaboració del projecte. Inclourá
també la demanda un estudi qualitatiu i quantitatiu del
context global del mercat de treball on s’inscriurien les
operacions previstes.

Un cop acordada la demanda d’intervenció per la
Comissió, es fará un avang del 30% de l’import acor-
dat, sempre que l’Estat interessat certifiqui el comen-
gament de les operacions. A la meitat de realització
del projecte es facilitará un altre montant equivalent a
l’anterior. El saldo restant es facilitará un cop la Co
missió hagi rebut una demanda de pagament acom-
panyada d’un informe sobre la realització de les ope
racions.

Sense perjudici deis Controls que pugin efectuar
els Estats rnembres, la Comissió, mitjangant agents
proveits especialment per a aquesta finalitat, pot teñir
accés ais Ilibres i documents referits a la part deis pro-
jectes que estigui finangada peí Fons. L’aparició
d’irregularitats, pot, en tot cas, fer suspendre l’aporta-
ció de recursos per part del Fons.

-
ques industriáis d’una taxa elevada d’atur, atxi 'Cem
aquelles operacions realitzades dins eimarc d unipro^
grama de reestructurado o reconversió i per a les per
sones que restin en el sector.

Quant a les regions especifiques amb pripntat,
són les ja esmentades en el punt b.

e. El Comité del Fons Social

El Comité del Fons Social assisteix la_Cqmissip _en
l’administració del Fons. Básicament te per rn'e _
l’examen de les demandes de subvendó ideiproiecte
d’orientacions prioritáries que la Comissió fixá per a
biennis corresponents. La seva aetivitat es pun u

convocatóries de reunió fetes peí ipresidentrespon a
del Comité. ro.

El Comité oslé inlegmt
presentants deis governs, organitz, _
ris, organitzacions de treballadors des '
rnembres de la CEE, a raó de dues
categoría de representants.

d. El problema de l’excés de demandes.
Les orientacions especifiques 3.2.3. Balang de l’actuació del

Fons Social Europeu
D’una manera constant i al llarg deis darrers anys,

s’ha reproduít una situació en qué les demandes per
la intervenció del Fons han superat amb escreix l’im
port global deis recursos disponibles en el pressupost
del Fons.

A manca d’unes regles generáis que permetessin
decidir quines demandes cal satisfer, la Comissió

analitzar les actuacions del Fons
deuen a l’artiele 41 a

Cal distingir en
entre les intervenoions que es
l’article 5.

Com ja s’ha assenyaiat, les fdS
del article 4 responen a ,®®3libri creades
tes, responent a situacions de desequilibri creades
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QUADRENÚM.247

SUBVENCIONS ACORDADES PEL FONS SOCIAL EUROPEO PER ÁREES D’INTERVENCIÓ (1977-1979)

Árees d’intervenció Milíonsd'UCEs %

1977 1978 1979 1977 1978 1979

Article4 44,3 41,7272,66 237,45 378,04 48,8
✓

Agricultura
Textil

Joves

Minusválids

Migrants
Dones

30,91

19,74

174,01

21,90

26,10

11,96

14,11

230,99

5,0 1,810,36

21,61

179,28

1.5

1.83.2 3,8

29,828,3 31,5

3,6

12,50 31,94

18,48

70,56

4,2 2,2 4,1

7,70 1,4 2.4

Ajuts ocupació joves 9.1

Article 5 342,97 330,63 393,33 55,7 58,0 50,8

Regions

Grups empreses

Progrés técnic
Minusválids

303,81 263,87 41,6322,30 49,3 46,3

0,12,14 0,78 1,09 0,3 0,1

1.34,02 17,84

48,14

10,01

59,53

0,7 3,1

33,00 5,4 8,5 7,7

Article 7 1,55 3,08 0,3 0,4

TOTAL (4+5+7) 615,63 569,63 774,45 100 100 100

FONT: Comissió de les Comunitats Europees.

peí desenvolupament comunitari, i per altra banda,
les corresponents a l’article 5 constitueixen el suport
comunitari d’accions en el mercat de treball empreses
peis Estats membres. Vegeu en el quadre núm. 247
que, tal com está establert, les intervencions confor
me a l’article 5 representen més del 50% deis fons te
táis atribuíts.

Respecte a les situacions d’intervenció que han
rebut una especial atenció, cal remarcar els ajuts ais
joves en el marc de l’article 4 i a les regions en el marc
de l’article 5. En el cas deis joves, els projectes finan-
gats (en part) per la Comunitat responen majorment a
operacions de preparació professional a llocs de tre

ball semiqualificats o de preformació permetent acce-

^ir a ormacions qualificades, a programes tendents a
promoure la creació de llocs de treball satisfactoris de

neeessitats col.lectives, i ajuts ais empresaris per a la
promocio de l’ocupació.

®  regions, i tenint en compte
pecial prioritat que tenen els projectes desenvolu-

regions de Groenlándia, Irlanda, Irlanda
oei iNord, Departaments franceses d’Ultramar i Mez-

giorno (en els darrers anys, l’lmport rebut per
aqüestes regions oscil.la entre el 37% I el 38% del

pressupost total del Fons), els projectes finangats
corresj^nen a programes de creació de llocs de tre-
ban . de reinstal.lació de treballadors i de formació

professional ordinária per a aturats o per a treballa
dors amenagats d’atur. Per altra banda, cal també as-

senyalarque l’assignació territorial de recursos ve de
terminada en gran mesura peí fet d’ésser regió d’ajut
del PEDER.

Quant al repartiment de les subvencions per paí
ses (quadre núm. 248), cal remarcar la importáncia
que revesteixen els ajuts concedits a Itália, Regne
Unit, i ja en una mesura inferior Franga, senseoblidar,
malgrat el seu poc pes absolut, les subvencions a Ir
landa.

D’altra banda, peí que fa al nombre de treballadors
afectats peis ajuts del Fons (quadre núm. 249) es pot
observar la correspondencia absoluta existent amb
les xifres del quadre núm. 247.

Per últim, i per la seva especial significació per a
Catalunya, malgrat el baix percentatge que suposen,
cal comentar els ajuts ais treballadors deis sectors
textil i de la confecció. (Val a dir, peró.que en l’apartat
regions s’hi poden incloure accions tendents a la
reestructuració d’aquest sector, encara que les de
mandes en aquest sentit i sota aquesta denominació
han estat prou migrades).

Básicament.les subvencions del Fons han estat
per a programes de readaptació de treballadors en el

mateix sector textil i per a programes de formació pro
fessional tendents a incorporar els treballadors sor-
tints del textil, en l’activitat d’altres sectors. En gene

ral, i per a aquest últim tipus d’ajut, la formació profes
sional alternativa era molt diversificada (construcció i
metall a Bélgica, o petroquímica i automóbil a Itália).
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QUADRENÜM.248

EL REPARTIMENT DELS AJUtS ENTRE ELS ESTATS MEMBRES (%) (1977-1979)

Luxem-

burg

Paisos

Baixos

Regne TotalBélgica Dinamarca Alemanya Franga Irlanda ItaliaAnys
Unit

20,41977

1978

1979

1,5 2,3 9,6 7,6 19,5 2,0 10037,1

2,0 2,5 10,1 15,2 7,8 41,0 1,7 19,7 100

36,32,1 1,9 6,8 17,4 7,5 0,1 2,5 25,4 100

FONT: Comissió de les Comunitats Europees.

QUADRENÚM.249

ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE BENEFICIARIS PER ÁREA D’INTERVENCIÓ

Áread’intervenció 1977 19791978

Persones deixant l’agricultura

Sector textil i confecció

Treballadors migrants

Joves

Dones

Minusválids

Regions

Progrés técnic

Grupsd’empreses 

20.000

19.300

233.250

486.000

16.000

13.500

234.000

300.000

12.000

72.000

349.000

9.350

12.000

15.500

288.500

450.000

16.000

103.950

466.000

7.450

30.450

210.000

5.000

1.450 500 850

TOTAL 1.005.450 1.006.350 1.360.250

FONT: Comissió de les Comunitats Europees.

3.2. 4. Conclusions valorar positivament les intervencions del Fons que
tot i responent básicament ais objectius iniciáis asse-
nyalats en el Tractat de Roma, s’han anat configurant
com un veritable conjunt d’ajuts a les regions amb un
grau més alt de subdesenvolupament relatiu, fent així
una tasca de réforgament a les intervencions del Fons

Europeu de Desenvolupament Regional.

El Fons Social Europeu, concebut en un principi,
com a instrument de política activa de mercat de tre-

ball, apte per resoldre els problemas estructuráis de
l’ámbit comunitari, s’ha vist forgat per l’evolució de les
circumstáncies económiques deis darrers anys, a

conjuminar les accions en aquest sentit, amb les més
directament encaminadas a resoldre els problemes

conjunturals derivats de la crisi económica.
També, i peí pes de la crisi, les accions del Fons

que en un principi havien de resoldre problemes
d’ámbit comunitari, a partir de la reforma es veuen en
caminadas a la col.laborado directe amb les poKti-
ques de mercat de treball deis Estats membres. En
aquest sentit, estableixen les normes que almenys el
50% deis recursos del Fons hauran de respondre a

les intervencions reguladas en l’article 5.
De tota manera, malgrat les difícultats deis últims

anys, i les limitacions que aqüestes han imposat, cal

3.3. La coordinaeió de les polítiques
deis Estats membres

L’exposició de motius de la Resolució del Consell
del 21 de gener de 1974, relativa a l'establiment del
programa d’aeeió social, especifica clarament el rol
de la política social comunitária. Concretament, asse-
nyala que; “La política social de la Comunitat ha de
complir una funeió própia i aportar una contribució es-
senoial a la realiteacló deis objectius sooials de la unió

europea, per mesures eomuhitáries ó per la determi-
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nació comunitaria deis objectius de les polítiques so-
cials nacionals, sense per aixó, intentar regular d’una
manera uniforme tots els probiemes socials ni trans
ferir ai nivell comunitari responsabilitats assumides
més específicament a d’altres nivells”.

Efectivament, queda clarament remarcat el carác
ter complementan de la política social comunitária re-
pecte a les polítiques deis Estats membres, tot fent
palesa la necessitat d’intervencions directes i albora

d’accions encaminades a coordinar les polítiques
deis Estats. Deixant de banda el que fa referéncia a
les intervencions directes, canalitzades mitjangant el
Fons Social Europeo (el mateix preámbul reafirma la
necessitat de consolidació d’aquest instrument de po
lítica social), cal,doncs, centrar l’atenció sobre les ac-
tivitats comunitáries producte de l’intent d’harmonit-
zació de les polítiques deis Estats membres.

En aquest sentit, l’análisi de les activitats de les
instáncies comunitáries s’inscriurá entorn ais tres

grans objectius preconitzats peí programa d’acció so-
cial

en diversos camps. Fonamentalment aqüestes tas
ques s’agrupen entorn ais tres següents subobjéc-
tius:

-Concertació de les polítiques d'ocupació deis
Estats membres.

- Establiment d’una política comuna de formado
professional.

- Establiment d’un programa d’acció en favor deis
treballadors emigrante i llurs famílies.

També i com a reforgamentd’aquestes líniesd ac-
ció establertes peí programa d’acció social, molt re-
centment s’ha promulgat una Resolució del Consell,
fixant unes orientacions per a una política comunitária
del mercat del treball.

; a. La tasca de concentració de les

polítiques d’ocupació deis Estats membres

L’endegament d’una tasca de concertació per part
de les instáncies comunitáries ha suposat una actua-
ció a molts diferente nivells.

Així, i amb lafinalitat de promoure un millorconei-
xement deis probiemes que en materia d’ocupacio
presenten els diferente países de la CEE, la Comisé

promogué, a partir de 1975, unes reunions peno ̂
ques deis directors generáis d’ocupació deis Esta
membres amb la missió específica d’aconseguir
intercanvi d’informacions i punts de vista sobre la s
tuació en els diferente países, les mesures de
d’ocupació empreses per cada país, i en tot cas so r
els objectius i prioritats que s’haurien d’assolira nive
comunitari.

També, i ja en formes molt més precises de poli
ca activa del mercat de treball, la Comissió promogu
i endegá definitivament l’any 1979, una més estre a
col.laboració entre els responsables de les institu-
cions del mercat de treball, més notablement entre e s
servéis públics d’ocupació, fomentant, albora, la r®'
forma d’algunes d’aquestes institucions mitjangan
l’agregació d’experts comunitaris amb la missió o®
minorar el funcionament de les institucions en qüesbo.

D’altra banda, i tenint en compte la necessitó
d’implicar les torces socials en el procés orientador de
la política d’ocupació, la Comunitat, actúa en dos
fronts fonamentals:

- Rellangament del Comité Permanent de l’Ocu-
pació.

- Organització de Íes Conferéncies Tripartites.

D’una banda, el Comité Permanent de l’Ocupació
ja creat el 1970 amb la missió d’assegurar d’una ma-

Realització d’una piena i millor ocupació a nivell
comunitari, nacional i regional.

- Millora de les condicions de vida i de trebali, que
permeti llur equiparació en el progrés.

- Participació creixent de les torces socials en les
decisions económiques i socials de la Comunitat i
deis treballadors en la vida de les empreses.

De tota manera, cal insistir que ei programa d’ac
ció social presenta,més que altra cosa, les linees ge
neráis per on s’ha de desenvolupar l’acció coordinada
en política social, sense assolir fins ara les realitza-
cions concretes,sinó uns certs punts de mínim acord,
base indispensable per a l’esperonament d’una vo-
luntat de coordinació.

En tot cas, cal teñir en compte lainfluénciaqueha
tingut,sobre el desenvolupament del programa, l’es-
clat de la recessió económica el mateix any que s’en-
degava aquesta acció. Evidentment, el problema de
I atur ha forgat a reorientar molts deis esforgos previs
tos cap a una acció més vigorosa en ei terreny de
Tocupació, i hacomportat, pertant, una preponderán-
cia relativa del primer gran objéctiu del programa.

No per aixó, tanmateix, s’han deixat de teñir en
compte les accions englobadles dins deis altres dos
grans objectius.

3.3.1. Les reaUtzsGíons en matéria d’una
plena i millor eeupacló

U’objeetiu general de realitzaeió d’una plena i mi-

dal enTunrt H® so-
ctal en fungió d una série de realitzacions concretes
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ñera permanet el diáleg, la concertació i la consulta
entre el Consell, la Comissió i les torces socials per fa
cilitar la coordinado de la política d’ocupació deis Es-
tats membres, es torna a reunir després d’una inacti-
vitat de més de dos anys. La periodicitat de les reu-
nions, dues o tres anuals, s’ha mantingut fins a l’ac-
tualitat. En general, l’activitat del Comité ha estat
orientada envers una tasca d’estudi i discussió deis

problemes de l’ocupació, en funció de les proposi-
cions que a tal efecte s’hagin fet peí Consell, la Comis
sió o els representants de les organitzacions socials.
En tot cas,els resultats deis treballs del Comité consti-

tueixen un document de base per a la presa de deci-
sions de les instáncies comunitáries.

Formen part del Comité, el Consell de la CEE, la
Comissió, representants de les organitzacions patro-
nals i de treballadors en un nombre de trenta-sis titu

lara i divuit suplente, tots amb els mateixos drets en els
treballs del Comité. Més concretament i peí que fa re-
feréncia ais representants de les organitzacions patro-
nals i sindicáis (vegeu el quadre núm. 250).

Per últim, i a títol d’exemple, amb la finalitat de re
marcar que és en el si del Comité Permanent de
rOcupació on les torces socials i les autoritats comu
nitáries es plantegen els problemes més candents de
les discussions mantingudes en les darreres reunions
del Comité (1980); en particular, s’han tractat proble
mes com la incidéncia de les noves tecnologies en els
nivells d’ocupació o les politiquea de formació profes-
sional o la problemática de l'ordenacíó del temps de
treball (jubilació flexible, treball atemps parcial i treball
temporer).

D’altra banda, i a instáncies de la demanda formu

lada per la Confederacló Europea de Sindicats per ce
lebrar una Conferéncia que reunís representants deis
governs (ministres d’afers socials i d’economia), de
les organitzacions patronals, de les organitzacions de
treballadors i de la Comissió, el Consell acordá convi-
dar-la per tal que fes els preparatius necessaris per
reunir aquesta Conferéncia. Així, el 18 de novembre
de 1975 es reunía la Primera Conferéncia Tripartita,
primera de les quatre realitzades fins a l’actualitat.

QUADRE NÚM. 250

COMPOSICIÓ DE LES PARTS SOCIALS EN EL COMITÉ PERMANENT DE L’OCUPACIÓ.

Per les organitzacions patronals: Titulars Suplente

- Unió de les Indústries de la CEE

-Comité de les Organitzacions Comerciáis de la CEE
- Unió de l’Artesanat de la CEE

11 5

-Comité Europeu de les Assegurances

-Comité de les Organitzacions Professionals Agríenles

-Centre Europeu de l’Empresa Pública

4 2

3 2

TOTAL 18 9

Per les organitzacions de treballadors:

- Confederació Europea de Sindicats (CES)

-Confederació General del Treball (Franga) (CGT)

-Confederació General de Quadres (Franga (CGC)

- Confederació Francesa de Treballadors Cristians (CFTC)

17 7

1 2

TOTAL 18 9 í
'ii

L’objectiu fonamental d’aquestes Conferéncies,
que no tenen carácter decisori, ha estat posar en con
tacte els Estats i les forces socials per tal de discutir els
problemes socials més candents de la vida comunitá-

ria i les línies possibles d’atenció en aqüestes maté-
ries.

réncies, sempre estructurades en les línies generáis
de política económica definídes peí Consell de la
CEE, han servit de base per a l'orientació de les activi-
tats de la Comissió en matéria de política d’ocupació.

Efectivament, dins el marc general d’una estrató-

gia comuna per a un creixement equilibrai, estable i
Iliure de pressions inflacionistes, per a un reforgamentEn tot cas, les conclusions de les diverses confe-
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de la competitivitat i per a un major grau d’innovació
técnica, la Comissió, donada la particular importancia
que revesteix el problema de l’atur, ha assumit en els

darrers anys, tot seguint les línies apuntades per les
parts socials i els Estats i les opinions del Comité Per-
manent de l’Ocupació,considerables responsabilitats
en l’estudi deis problemes més greus del mercat del
treball.

deis Estats membres en el terreny de l’ocupació, així
com uns esforgos d’análisi i millora deis Instruments
de política de mercat de treball en mans deis Estats

membres. No es pretén, com ja s’ha assenyaiat al
principi, assumir altres tasques que ja están assumi-
des més eficientment en cadascun deis Estats. La

funció de la Comunitat, en aquest aspecte, és la d’un
element coordinador i orientador.

Fruit notable d’aquesta tasca de concertació ha

estat, l’any 1979, la presentació al Consell d’una pro-
posició de resolució, ara ja aprovada, sobre l’ordena-
ció deis temps de treball.

Aquesta resolució presenta una série de recoma-
nacions ais Estats membres en el sentit de:

b. L’establiment d’una política comuna de
Formació Professional

El programa d’acció social considera la necessitat
d’endegar una política comuna de formació professio
nal per assolir els objetius essencials marcats en
aquest terreny, i, particularment, l’apropamentdelsni-
vells de formació en els diferents Estats membres, fo-
namentalment amb la creació d’un Centre Europeu de

Desenvolupament de la Formació Profesional.
En realitat l’acció prevista en el programa ve de

terminada per la necessitat de donar un impuis real a
la política comuna de formació professional. De fet, la
necessitat de posar en funcionament aquesta políti
ca, sorgeix ja del propi Tractat i de les disposicions
complementáries, especialment d’una Decisió del:
Consell, de 2 d’abril de 1963, on s’estableixen els

principis generáis que hauran de regir en aquesta ma-
téria, i albora es crea un Comité Consultiu per a la For
mació Professional amb la missió básica d’assistir a la

Comissió en les tasques derivades de la declaració

de principis.
En aquest sentit, es formulava com a objectiu prin-.

cipal de la formació professional proporcionar a lafor-;
ga de treball una formació prou ámplia que permetés,

d’una banda, afavorirel desenvolupament harmonios
de la persona, i de l’altra, satisfer les exigéncies deri
vades del progrés técnic, de les innovacions en Torga- ●
nització de la producció i de Tevolució social i económi-.
ca. Per assolir aquests objectius, es propugnava Tes-.
tabliment de politiquee coherente, d’estimacions  a ni-
vell comunitari de les necessitats de má d’obra qualifi-
cada, i es remarcava, també, la necessitat d’organit-
zar una difusió sistemática de la informació de les ex-

periéncies i de les iniciatives.

D’aquesta formulació de principis, en resultava
una configuració definitiva de la política de formació
professional com una política de mercat de treball.
L’adequació de Testructura de Toferta de má d’obra a
la demanda existent en funció de les necessitats

d’una economía amb un alt grau de desenvolupa
ment, era condició “sine qua non” per garantir un éxit
en Tevolució económica deis países del Mercat Comú
D’altra banda, un apropament en els nivells de forma-

ció proporciónate en els diferents países hauria de fa
cilitar en gran mesura la circulació del factor treball en

el Mercat Comú, condició básica d’equilibri del mercat
de treball en els primers anys de vida de ia Comunitat.

- Intentar limitar progressivament el recurs siste-
mátic a les hores extraordináries.

- Recordar la gran importáncia que té la qüestió
de la jubilació flexible, especialment en relació
amb altres mesures relatives a la reducció del tre

ball al final de la vida activa, com Tallargament de
les vacances peis treballadors d’edat avangada.

- Regular el treball a temps parcial en vistes a
adequar-lo a certes categories de persones o
grups d’empreses o treballadors, no considerant
tan sois el treball a mitja jornada, sinó intentant
tablir altres ritmes de treball a nivell setmanal o
mensual, ni limitant aquest tipus de treball a Tacti-
vitat femenina o ais nivells de qualificació més bai-
xos.

es-

- Controlar el treball temporer i, també, la protec-
ció social deis treballadors.

- Considerar el treball “posté” tenint en compte
els seus aspectes económics i de condicions de
treball i salubritat.

1*. nlfoTÍlfn® «converses per arribar a
la determinació de les condicions que permetrien un

deTreball"^"^ ® del temps

f ® assenyalar la impor¬
tancia de dues directrius adoptades per adequar les

Sn tai«7 f^®^éria d’igualtat de tracta-

professionals I condicions de 1^0^ '

leai^ac onsTaIt' ®' l’harmonització de
Sda ®®'"®"* ^comanació enca
rante ^^®'® 'aboral de qua-

Així peí pagadas.
queels’ihtenSí ̂  pogut observar, cal concloure
ció Dér part do. ® a®oeertaeió de poíítiques d’ocupa-
com una 'a C®^ooitat es presenten básicament
com una tasca d análisi de les situacions i problemes
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d’actuació del Fons Social, ha desenvolupat una via

complementárja en el terreny de la formació profes-
sional.

Raons diverses, com la manca d’experiéncia en el

terreny de les metodologies a aplicar, la insuficient
concreció d'objectius en un horitzó temporal, o la in-
suficiéncia deis mitjans disponibles, contribuiren en

gran mesura a un tracas notable d’aquests planteja-
ments.

Així, el Consell publicá una Resolució de 18 de de-
sembre de 1979, sobre la formació en alternanga deis

joves. La formació en alternanga, entesa com aquelia
que en ei període de transició a la vida activa compor
ta una combinació de cursos de formació amb expe-

riéncies i práctiquesdetreball, es presentacom un ele-
ment substitutiu i intercanviable amb la formació pro-

fessional a temps intensiu. Aimenys és en aquest
sentit que apunten les orientacions que en els Estats
membres es formulen en l’esmentada Resolució.

Vegeu que, amb el desenvolupament d’aquest ti-

pus de mesures no s’aconsegueix solament un alleu-
geriment de les demandes per a una formació perso
nal a pie temps (es recomana una equiparació de tí-
tols per ambdós tipus de formació), sinó que també
s’actua de manera directa sobre el mercat de treball,

proporcionant ocupacions remuneradas i formatives
a persones que teóricament tenen les més grans difi-
cultats per aconseguir-les. ●

Sembla, dones, que els fonaments básics d una

política comuna en matéria de formació professional,
están completament consolidats, i que en tot cas, do
nada l’extrema importancia que per al desenvolupa

ma
ment de la Comunitat representa la necessitat de
d’obra altament qualificada, les activitats de coordina-
ció, informació, i orientació de la Comissió i el CEDFP,
portaran cada vegada més a un apropament en les
pol ¡tiques de formació professional deis Estats mem
bres, i pertant, a una equiparació professional deis ni-
vells de formació que pugui constituir-se com a base
d’una veritable unificació del mercat de treball.

c. L’establiment d’un programa en favor
deis treballadors migrants i llurs famílies

El programa d’acció en favor deis treballadors mi
grants, segons l'ordenació prevista en el programa
d’acció social de 1974, s’establí mitjangant una Reso
lució del Consell de 9 de febrer de 1976, inscrivint-se

en la línia general d’activitat de la Comunitat tendent a
facilitar el principi de la Iliure circulació de treballadors

que es fixava en el Tractat de Roma.
Com a tal programa, la Resolució incorpora una

série de línies generáis que es desenvoluparan gra
des a l’activitat de la Comissió i a ulteriora decisions

especifiques del Consell. Fins a la data, les realitza-
cions en el marc del programa han estat bastant mi-
grades. Excepció feta deis treballs d’análisi i prepara-
ció de mesures contingudes en el programa, realit-
zats per la Comissió, tan sois es potcomptar amb una
Directiva concernent a l’escolarització deis filis deis

treballadors migrants, les orientacions de la qual han
de posar-se en vigor el mes de juliol de 1981. No cal,

peró, oblidar les intervencions del Fons Social Euro-
peu en aquesta matéria.

L’any 1971, tanmateix, es formulen unes noves
orientacions per a l’elaboració d’un programa d’activi-
tats en matéria de formació professional. És precisa-
ment amb la creació del CEDFP l’any 1975, que

aquest conjunt d’orientacions troben el marc i alhora
l’instrument básic per posar-se en funcionament.

Així, gran part de les mesures previstes en les
orientacions esmentades prenen un veritable eos en

les tasques del CEDFP. Fonamentalment el CEDFP
haurá de procurar:

- L’establiment d’una documentació selectiva, fent

referencia, principaiment a dades estadístiques,
desenvolupaments recents i investigacions sobre
la matéria en qüestió.

- La contribució al desenvolupament i a la coordi-
nació de la investigació en aquest terreny.

- L’assegurament de la difusió de la documenta
ció i informació.

- La promoció i el suport de les iniciatives ten-
dents a facilitar un enfoc concertat deis problemes

de la formació professionai. Particularment, l’acció
s’haurá de centrar sobre la qüestió d’equilibrar els
nivells de formació per tal d’arribar a un reconeixe-
ment mutu deis certificats i títols atorgats en els di
ferente Estats membres.

- La creació d’un órgan que permeti reunir les tor
ces socials interessades en la matéria.

El CEDPF, per assolir aquesta objectius, opera
normalment mitjangant l’organització de cursos i se
minaria, la contractació o execució d’estudis sobre la
matéria, i l’edició d’un butlletí comunitari sobre forma-
ció professional. La guia d’operativitat la constitueix

un programa que el centre adopta anualment d’acord
amb la Comissió i que está sotmés a les necessitats

prioritáries indicades per les instáncies Comunitáries.
Fonamentalment, els programes anuals de treball
han incidit fins avui sobre els problemes de la forma-

ció i ocupació deis joves, i de les dones, no deixant de
banda la continució de les tasques própies del centre,
ja esmentades anteriorment.

D’altra banda, i conforme a una indicació de ca

rácter general establerta en el programa d’acció so
cial sobre la necessitat de buscar soluciona al proble

ma de l’ocupació de certes categories de persones,
especialment els joves, la Comissió en els darrers
anys, i al marge de les acciona empreses en el camp
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En el marc del programa, apareixen com a benefi-

ciaris de les possibles mesures a endegar, els treba-
lladors migrants residents a la Comunitat, i els treba-
lladors originaria de la Comunitat exercint una activi-
tat en un pais tercer.

Quant al primer grup de treballadors considerat,
cal diferenciar entre aquells que provenen d’un Estat
membre i els que provenen d’un Estat tercer, car el

ventall de mesures considerades i la situado de parti
da, són fortament diferenciades per ambdues catego-
ries de treballadors.

Bectivament, i peí que fa referéncia ais treballa
dors originaris d’un Estat membre, el programa cons-
titueix una reafirmado de la voluntat de la Comunitat

Económica Europea d’assolir una major concreció de
les normes en vigéncia que contribueixen a l’elimina-
ció de les discriminacions per raó de nacionalitat en
matéria d’ocupació, nivell de remunerado i altres con-

dicions de treball, ja establertes el 1968.
Quant ais treballadors provinents d’Estats tercers,

el programa suposa una primera declaració de princi
pie respecte de la necessitat de promoure una igualtat
de tractament, en matéria de condicione de vida, de
trebáll, de salaris i de drets económica, declaració es-

pecialment important donat el grau de discriminado
sofert per aquesta categoria de treballadors.

En particular, el programa, dins el principi general
d’intent de millora de les condicions de vida deis tre

balladors migrants, emfasitza la necessitat d’actuar
en els terrenys de formado professional, allotjament,
servéis socials, protecció i prevenció médico-social,
escolarització deis filis deis treballadors i en la informa

do, tenint molt en compte l’espedal importáncia que
revesteixen per a l’assoliment d’aquest fi, les mesures
empreses per sensibilitzar les poblacions deis paísos
d’acollimentenvers els problemes específics deis tre
balladors migrants i llursfamílies.

Tambe el programa estableix la necessitat d’es-
tablir una coordinado de politiquee migratóries entre
els Estate membres respecte de tercers paísos i un
reforgament notable de la Iluitacontra la migració il.le-

D’altra banda, i respecte a la qüestió de Seguretat
Social deis treballadors migrants, s’han modificat al“
gunes de les normes básiques promulgades l’any
1971. (S’aprofundirá aquesta qüestió en l’apartat glo
bal corresponent a la Seguretat Social).

Per últim, i per la seva especial significado, caldrá
esmentar un “considerant” del preámbul del progra
ma de 1976.

L’esmentat preámbul expressa la prioritat essen-
cial de permetre ais treballadors comunitaris de trobar

un lloc de treball a llur própia regió, tot considerant
que les mesures per facilitar un millorament de les
condicions de Iliure circulació constitueix un ínterim

en l’espera del desenvolupament económic i social de
les regions d’origen. En aquest sentit, sembla, dones,
i segurament a causa de la difícil situado deis mercats
de treball i de les greus repercussions que aquestasi-
tuació comporta per a la má d’obra deis diferente Es
tate o regions, que l’objectiu de la Iliure circulació de
treballadors queda en certa manera en espera de si-
tuacions socials i económiques més propicies.

d. Les orientacions més recents de la política
comunitaria del mercat de treball

El 27 de juny de 1980 s’ha publicat una Resolució
del Consell concernent a un conjunt d’orientacions
per a una política comunitaria del mercat de treball.

Tal Resolució respon básicament a les necessi-
tats de reimpulsar la política comunitaria en aquesta
matéria en funció de la persisténcia d’una situado
compromesa deis mercats de treball i d’unes previ-
sions poc optimistas per a l’evolució d’aquesta situa-
ció. Efectivament, les perspectivas de creixement
moderat, la segona ampliació i els problemes d’adap-
tació estructural derivats de la crisi energética, de la
introducció de noves tecnologies i deis canvis en la di-
visió internacional del treball, han creat una nova si

tuado que exigía la redefinició deis objectius comuni
taris i nacionals en matéria de política del mercat de
treball.

gal.
Tanmateix, aqúesta nova reimpulsió no s’ha posat

en marxa tora del marc preestablert per a la pol ítica co-
munitária del mercat de treball, ans el contrari, el nou

conjunt d’orientacions marca una continuítat certa
respecte a les mesures ja analitzades, previstes
en el programa d’acció social o tendents a facilitar la
Iliure circulació deis treballadors. Principalment, el fet
de la continuítat ve determinat per la no creació de
nous Instruments de política del mercat de treball, i
per la reafirmació de la voluntat de millora del funcio-
nament efectiu deis ja existents. Així, es reclama una

millor utilització del Fons Social Europeo, una posta
en marxa definitiva del SEDOC (Sistema Europeo de

Difusió d’Ofertes i Demandes de treball per a llur
Compensació), ja creat l’any 1972, i una veritable
concertació de polítiques migratóries i de Iluita contra

Sense haver-hi cap acord en aquest tema, els tre-
balls preparatoris de la Gomissió ja sotmesos al Con

sell, indiquen clarament el sentit de les mesures que
en un futur es puguin emprendre. Els objectius básics
que s’apunten, tendeixen a reforgar la prioritat absolu
ta deis habitants de la Comunitat en el mercat de tre
ball i a propugnar una vertadera concertació de les

polítiques de contractació de treballadors estrangers,
fins a la data torga disperses i arbitráries.

Quant al grau de compliment del programa fa refe
rencia, i com ja s’ha assenyaiat anteriorment, cal teñir
en compte la Directiva obligant els Estats membres a

les reformes de llurs legislacions necessáries per pro-
pereionar una escolarització obligatória i gratuita ais
filis deis treballadors migrants originaris de la CEE.
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sional: Quant a orientació professional es preveu
de fer més accessibles els sistemes existents ais

joves i ais que busquen un lloc de treball, tot i te-
nint en compte la necessitat d’actualització deis
servéis d’informació conforme a l’evolució tecno

lógica, i d’altra banda, vincular els servéis publics
de col.locació en aqüestes tasques. Respecte a
la formació i readaptado professionals s insis eix
en la necessitat de rellangar la política comuna en

de superado deis nivells de formacio to
enfocant-la cap a les noves necessitats económi-
ques i socials i a les aspiracions deis treballadors.

c) Col.locació: Básicament es preveu desenvolu-
par una cooperado efectiva entre els servéis pu
blics de col.locació en aspectes concrete, com a

formació del personal adscrit en aquesta servéis i

informatització de les funcions de col.locacio ^
orientació professionals. D’altra banda, es reco

ais Estate membres de fer completament

operatiu el SEDOC.

d) Enfocament previsor! deis problemas del

mercat de treball: Es refereix básicament aqu^
punt, a la tasca de previsió a realitzar entro
problemas del mercat de treball, tant qu
com quantitatius, de manera que es pugui resp
dre amb eficacia ais possibles canvis de les
bles,

e) Mesures en favor de oategories especifi
ques de treballadors: Insisteix la Resolució en la
continuado de les mesures concernents o'S joves.
a les dones, ais treballadors d’edat avangada, ais

migrante i ais minusvalids.

f) Mesures regionals: Es pretén, báslGarnent,
fomentar els potenciáis locáis de formacio profe
sional en les regions amb més alt grau de su
senvolupament relatiu.

g) Mesures sectorials: Básicament, els 'ntents
versaran sobre la necessitat d’atenuar les o° _

qüéncies de la radonalització i deis canvis es
turáis, afavorint la readaptadó de nous trebaii^a-
dors per a llur preparado per a nous llocs de treoan.

Amb tot, peró, cal recordar qué aquest conjunt de
mesures especifiques en el camp de 'o P_

mercat de treball. s’han de considerar en I aijbit m
ampli de les possibles realitzácions de^^ades de
l’aplicació d’una política económica comunitaria, que
s'analitza en una altra part d’aquest tréball.

un marc

mana

laimmigració II.legal. També es remarca la necessitat

I  de continuar promovent les reunions de directors ge
neráis d’ocupació i deis responsables deis servéis de
col.locació.

Quant ais objectius que contempla l’esmentada
Resolució, es poden concretar en els següents;

- Suport de tota política, comunitária o deis Estats
membres, tendent a augmentar el volum de l’ocu-
pació i a Multar contra l’atur.

- Intent de reducció deis desequilibris qualitatius
entre oferta i demanda de treball, tenint en compte

els canvis en la tecnología i en l’economia interna
cional.

- Assoliment d’una millor integració del mercat de
treball.

- Millora de les estructures deis servéis de col.lo

cació i de la formació professional.

- Foment de la participació activa de les torces so
cials básicament en el si del Comité Permanentde

l’Ocupació.

Observen que aquest conjunt d’objectius, deixant
a part els esmentats en primer i darrer terme, fan di-
rectament referéncia al problema d’aprofitament

efectiu de les possibilitats de col.locació que ofereix el
propi mercat de treball. És prou sabut que en l’actuali-
tat, a situacions d’excés d’oferta de má d’obra es cor-
responen bastant habitualment situacions d’excés

de demanda per a llocs més qualificats. Tal situació
només es pot equilibrar fent una política efectiva
d’orientació, readaptació i formació professional, im-
mersa en un mercat de treball on hi hagi unatranspa-

réncia real i, per tant, un grau d’informació elevat que
permeti la provisió deis llocs de treball que existeixen
per la má d’obra disponible en els diversos mercats lo
cáis.

D’altra banda, i no ja en un context de reordenació
deis recursos existents, sinó en la dinámica de noves

accions a emprendre en el camp de la Iluita contra
l’aturi el foment de l’ocupació, és importantassseiiya-

lar, per la seva transcendéncia, la base de consens
social on s’han de fonamentar, proporcionada per la
voluntat de vinculació de les torces socials al procés
de decisió de les instáncies comunitáries.

D’una manera més concreta, el conjunt d’orienta-
cions formulados en la Resolució preveu diverses ac

cions en les següents árees d’intervenció:

3.3.2. El mlllorament i equiparació en el progres
de les condiciones de vida i de treball.

La Seguretat Social

En l’acompliment d’aquest gran objectiu, el pro-

a) Coneixement del mercat de treball: Básica

ment es preveu la promoció d’una millora de la in-
formació i de la seva difusió.

b) Orientació, formació i readaptació profes-
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grama d’acció contempla una série de mesures que
poden ésser englobades entorn a dos subobjectius;

— Accions en favor de la humanització de les con-
dicions de vida i de treball.

- Accions en matéria de coordinació de la protec-
ció social; especialment, endegament d’accions
concertados en certs dominis de la Seguretat So-
cial

s’estableix un conjunt de normes tendents a la iguala^
ció de les senyalitzacions en el lloc de treball.

Respecte al tercer punt, i malgrat l’inici d’instru-
mentació per assolir-lo, cal assenyalar la manca de
realitzacions concretes donada l’extrema delicadesa

del tema i les importants conseqüéncies que tota re
forma de l’organització del treball pot teñir sobre l’em-
presa. Cal, pero, feresmentde l’instrumentcomunita-
ri, encarregat de dur a terme les investigacions  i realit
zacions en aquesta matéria. L’any 1975 es crea una
Fundació Europea per al millorament de les condi-
cions de vida i de treball, amb seu a Irlanda, encarre-
gada de desenvolupar i difondre coneixements priori-
táriament referits a:

.

a. La humanització de ies condicions de vida i
trebaii

El programa d’acció social centra l’objectiu d’hu-
manització de les condicions de vida i de treball en
torn a tres camps fonamentals d’acció:

- Millorament de la seguretat i de la higiene del
treball.

- Condició de l’home en el treball.

- Organització del treball i concepció del lloc de
treball.

- Repartiment d’activitats en l’espai i en el temps.

- Problemes específica de cortes categories de
treballadors.

En tot cas, el desenvolupament de l’activitat de la
Fundació i els treballs de la Comissió serán qui, en la
línia de les necessitats més prioritáries establertes
per les instáncies comunitáries o identificades per les
torces socials, facin avangar en el camp de la reforma
de l’organització del treball.

Elirninació progressiva de limitacions físiques i
psíquiques fatigante en els llocs de treball.

- Reforma de l’organització del treball, fomentant,
en la mesura del possible, la presa de responsabi-
litats per part del treballador.

Una atondó especial de la Comunitat ha estat po
sada sobre el desenvolupament deis dos primera
punta considerats. Ja en el mes de juny de 1974, es
crea un Comité Consultiu per a la seguretat, higiene, i
protecció de la salut en el lloc de treball, amb la missió
básica d’assistir la Comissió en els treballs sobre la
matéria. El Comité estáformat per representante deis
governs, sindicats i patronals en un nombre de dues
persones per categoría i país.

D’altra banda, i fruit deis treballs de la Comissió i
del Comité, el 29 de juny de 1978, una Resolució del
Consell Ostableix un programa d’acció en matéria de
seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball, :
comanant que s’emprenguin, amb data anterior al fi
nal de 1982, una série d’accions d’investigació, de
protecció contra substáncies perilloses, de prevenció
de sorolls i efeetés noeius de la maquinária, d’establi-
ment de métodes comuns en matéria de vigiláncia i
inspeeeio del medi ambient de treball. Com a prime-
res realitzacions emergents d’aquest programa la
Comissió presenté al Consell dues proposicions de
directiva”; la primera d’elles relativa a la protecció
deis treballadors contra els rises associats a una ex-
posició nociva ais agents químics, físics i biológics en
el lloc de treball, i la segona, referent a la prevenció de
greus accidents causats per certes activitats indus-
trials I a la limitació de llurs conseqüéncies sobre

®'tra part, i també en aquesta
materia, lany 1977, en una Directiva del Consell,

, re-

b. La coordinació de ia protecció social:
la Seguretat Social

Si bé el camp de la protecció social está básica-
ment cobert per les accions de les Institucions de la
Seguretat Social, no per aixó cal oblidar altres ac
cions que partint de l’administració pública, tendeixen
a prevenir o alleugerir necessitats o rises deis treba
lladors derivadles de situacions puntuáis.

En aquest sentit, i en l’ámbit comunitari, cal teñir
en compte algunes accions del Consell, de vegades
expressades mitjangant directivas de compliment
obligatori, peis Estats membres, versant sobre maté-
ries fortament diferenciades.

Així, en primer lloc caldriaferesmentd’una Directi
va de 17 de febrer de 1975, relativa a l’apropament de
legislacions referente ais acomiadaments col.lectius.
Tal Directiva assenyala un seguit de casos conside
rats com acomiadament col.lectiu, establint, d’una
banda, l’obligació de promoure per part de l’empresari
les converses necessáries amb els representants
deis treballadors tendents a evitar o reduir els acomia
daments i llurs conseqüéncies, i instruint, d’altra ban
da, un procediment obligatori de notificació de l’aco-
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ment lógica, donat el paral.lelisme en les condicions
de vida i de treball existents en els países de la Comu-

nitat. ■ - . ■ j.-
D’una manera general, i partint d'una análisi d in-

formacions agregadas de les preslacions socials i llur
finangament, és a dir, que incorpori tota l’activitat de
protecció social i finangament d’aquesta,derivada
deis diferents régims existents (generáis, específics,
voluntaos, complementaris i suplementaris, estatuta

ria) en els diferents Estats, es poden apreciar nega
bles diferencies en la configurado deis régims de Se-

guretat Social. ♦
Així, i respecte al finangament de la Segureta

cial, cal dir que la seva estructura s’afaigona entorn a
dos modeis básica: d’una banda, el model atlántic, se-

guit básicament per Dinamarca, Irlanda i, en ce a
mesura, peí Regne Unit, on predominen les contribu-
cions de l'Estat al finangament global de la Seguretat
Social, i de l'altra, el model continental, seguit per la
resta de países de la CEE, on la proporció mes ele
vada de finangament correspon a les contribucions di
rectas del sector productiu.

Per altra part, i peí que fa referencia a les presta-
cions socials, si bé,com ja s’ha indicat, es pot

rar que ei conjunt de rises i necessitats socials abasiai
peis diferents régims de Seguretat Social éspraci
ment el mateix (malaltia, vellesa, mort i supervivencia,
invalidesa, malaltia física o psíquica, aroidentsde
ball, malalties professionals, atur i cárregues fa -
liars), no coincideixen generalment amb les con i-
cions objectives i subjectives d'atribució de les P^esta-
cions; així, per exemple, Íes condicions
un individu per percebre una pensió d’invalidesa. n
són les mateixes per a cada un deis Estats, ni tampo

els imports a percebre per aquest concepta en
ferents Estats, encara que les condicions subjectives
deis treballadors fossin equivalente.

És pertant en la dialéctica de superar aqüestes oi
feréncies que caldria situar el procés d’harmonitza
de legislacions en matéria de Seguretat Socia.
bé, la configuració d'un sistema de Seguretat Soci
obeeix a tot un seguit de raons históriques, sociars i
económiques profundament diferenciadas de P®'®
país, i d’altra banda una éonvergéncia absoluta en e
funcionament deis diferents sistemes exigiría uns es-

forgos humaos i materials molt per sobre de les po
bilitats i voluntats de tots els Estats implicats en

acció d’aquest estil. És per aixó que cal entendre ei
tendéncia a la

procés d'harmonització

miadament a les autoritats competents, incorporant

unaexposició de motius.
En segon lloc, cal teñir en compte una directiva del

Consell de 14 de febrer de 1977, referent a l’apropa-

ment de legislacions reiatives al manteniment deis
drets deis treballadors en cas de transferéncies d’em-

preses, d’establiments o de part d’establiments. En
principi, el manteniment deis drets queda referit bási
cament al manteniment del contráete o relació de tre

ball, i deis seus drets. En tot cas, les persones jurídi-
ques implicades en la transferencia tenen l’obiigació
d'informar i consultar els representants sindicáis, els
quals podran recorrer a instáncies d’arbitratge si la
transferéncia pot comportar, a nivell d’establiment,
una série de desavantatges substanciáis per a una
part important deis treballadors.

En tercer lloc, en el camp de les directives, la Co-
missió presenta al Consell, el 13 d’abril de 1978 una
proposició directiva (proposició modificada el 23 de
marg de 1979, i aprovada el 24 d’octubre de 1980) re
ferent a l’apropament de legislacions en matéria de
protecció deis treballadors en cas d’insolvéncia de
Tempresari. Fonamentalment, la proposició preveu
les accions que han de realitzar els Estats membres
destinadas a crear les institucions encarregades
de pagar les remuneracions salaríais o altres presta-
cions pactades pendents des del moment de cessa-
ció de pagaments, a assegurar que la cessació en el
pagament de cotitzacions de Seguretat Social no tin-
gui repercussions sobre els treballadors i a garantir el
compliment deis drets adquirits peis treballadors, en
matéria de pensione de vellesa o en favor de supervi-
vents que estiguessin en vigor.

En darrer terme, cql esmentar ia recent proposició
de directiva (octubre de 1980), relativa a ia consulta i
informació deis treballadors per certes empreses
d’estructura complexe, en particular transnacionals.

Per altra part, i en la idea de protecció ais més de-
safavorits, el Consell llangá, el 1975, un programa, te-
nint per objecte la contribució comunitária al finanga
ment de projectes experimentáis i estudis endegats
per combatre la pobresa.

Peí que fa a la coordinació en matéria de Segure
tat Social, si bé, les línies establertes per a la coordi
nació de les pol ¡tiques de protecció social ja deriven
del Tractat de Roma, les primeres orientacions con
cretes en aquest terreny provenen de la declarado
d’objectius formulada en el programa d’acció social
de gener de 1974.

Ara bé, una comprensió real de les mesures pre
vistes en el programa, exigeix fer una breu referéncia
a l’estat d’harmonització deis régims de Seguretat So
cial deis diferents Estats membres.

En aquest sentit, cai significar especialment la to
tal independéncia organitzativa i de funcionament de
cadascun deis sistemes deis diferents Estats, malgrat

que els rises o necessitats socials coberts per tots ells
puguin ésser els mateixos, circumstáncia evident-

, no com una
igualació o a la uniformització, sinó al contrari, com
procés gradual d’intercanvi d’informaclons que con-
dueixi a garantir certes coincidéncies i certs mínims
indispensables en les pfestacions socials que s adi-
guin amb el nivell de desenvolupament i equiparacio
de les condicions de vida que haurien de derivar del
funcionament del Mercat Comú.

En aquesta línia és on s’orienta l’activitat comuni
tária en matéria de coordinació. L’any 1975 es creen
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grups d’experts per assistir la Comissió en la tasca
d’harmonització, que centren llur activitat en els te
mes proposats com objectius peí programa d’acció
social, principalment:

- Prossecució o acceleració deis treballs d’elabo-
ració del Pressupost Social Europeu, principal
font d’informació sobre l’evolució de les despeses
socials i llurfinangament en l’ámbit comunitari.

- Extensió de la protecció social, en el marc de la
Seguretat Social, a les categories de persones no
cobertes peis régims existents o protegidos insufi-
cientment.

plerts en el marc de cadascuna de les legislacions
a les quals s’hagi sotmés el treballadoralsefectes
que correspongui.

- Possibilitat de transferéncia de les prestacionsa
un altre Estat membre.

No obstant aixó, queden encara alguns punts on
s’hauria de reforgar la protecció al treballador; básica-
ment s’haurien de preveure mesures en vista a:

-Adoptar un sistema uniforme de pagamentde
les prestacions familiars. El problema actual rau
en la coexistencia de dos sistemes diferents de
determinació d’aquestes prestacions en el cas
que els membres de la familia hagin romas en el
país originan del treballador. En principi sembla
que en el futur es solucionará aquest problema
per la determinació de les prestacions en fundó
de la legislació del pais d’ocupació (i no de resi
dencia) conforme a la práctica de la majoria deis
Estats membres.

- Adoptar una reglamentació comunitária que
permeti coordinar els régims no contributius.

- Eliminar altres disparitats encara existente, fent
principalment referencia a condicione d’atribucio,
cálcul i exportació de certes prestacions.

Per contra, la protecció social deis treballadors
procedente de paísos tercers es mou a uns nivells in-
feriors, depenent básicament de la consideració que
per a les legislacions de cada país tinguin els treba
lladors estrangers, de no ser que s’hagi conciós algún
conven! bilateral entre la Comunitat i els paísos ter
cera. Resulten de particular significació, peí que a Ca
talunya fa referéncia, els convenís sígnate per la Co
munitat amb els paísos del Magreb.

En resum, dones, és important recalcaren aquest
camp de la Seguretat Social, la igualtat de tractament
peis treballadors comunitaris, i d’altra banda, que si
bé queda molt clara la independencia deis organis-
mes de Seguretat Social a nivell deis diferents Estats,
el fet de la integració a la CEE suposa la possibilitat
d’endegar uns contactes a nivell d’experts en Támbit
comunitari que, sense cap dubte, hauran de repercutir
en una millora efectiva de la gestió de les nostres insti-
tuclons.

- Promoció de la coordinació deis régims de Se
guretat Social deis treballadors no assalariats en
el marc de la Ilibertat d’establiment i de la Iliure
prestació de servéis.

- Presentació d’un informe sobre els problemes
que planteja la coordinació de régims comple-
mentaris deis treballadors assalariats que es des
placen a rinterior de la Comunitat.

- Introducció progressíva de mecanismes destí
nate a adaptar les prestacions de la Seguretat So
cial al creixement de la prosperitat en els diferents
Estats membres.

Quant a realitzacions concretes, cal assenyalar,
en el marc del programa, els avengos notables en l’es-
tudi de possibles dinamitzacions de les prestacions
(adequacíó a la prosperitat), i algunas modificacions
en la legislació de Seguretat Social de treballadors mi
grante. En un marc més general, cal també citar la Di
rectiva de 19 de desembre de 1978, per la qual es con
vida els Estate membres, en un termini inferior a sis
anys, a adaptar les legislacions nacionals en matéria
d’igualtat de tractament d’homes i dones en matéria de
Seguretat Social.

També en aquest terreny, i no ja com a simple es-
forg de coordinació de iegislacions nacionals, sinó a
més, com a resposta a la necessitat de facilitar verita-
blement el principi de Iliure circulació de trebaüadors,
cal fer especial esment de la legislació comunitária
tendent a garantir la protecció social en el marc de la
Seguretat Social deis treballadors migrante, o més
cóncretament deis treballadors d’orígen comunitari
que es desplacen a l’interiorde la Comunitat, assala
riats o nó, i de llurs famflies.

Els principis generáis reconeguts per la legislació
vigent determinen:

- Una protecció comparable a la que reben els tre
balladors del país d’acolliment.

- Totaliteació deis períodos d’asseguranga com-

3.3.3. La participació de les torces socials en la
vida comunitária

El programa d’acció social contempla una série
d’accions a emprendre per tal d’integrar les torces so
cials, treballadors i emprésaris, en els processos de
decísió económica i social a nivell comunitari.
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Com a punt de partida per obrir un debat europeu
en materia de democracia industrial, i a fi de propor
cionar informado en aquest camp, la Comissió publi-
cá l’any 1976, el Llibre Verd sobre la partidpació deis
treballadors i l’estructura de fes empreses, on es recull

l’estat general de la qüestió per a tots els paísos mern-
bres, i d’altra banda, el conjunt de reflexions i proposi-
cions de les instáncies comunitáries.

Es important, també, relacionar la publicació
d’aquest llibre amb el llangament del projecte d’Esta-
tut de l’Empresa Europea, projecte que al marge de
les qüestions de participació, recull una serie de pro
postes per adequar l’estructura de l’empresa a les exi-
géncies que comporta l’abastament d’un mercat inter
nacional. En tot cas, pero, cal assenyalar que supo-
sant que s’aprovés un tal Estatut, la seva ádopció se
ria absolutament facultativa.

D’altra banda, i en el marc general d’un Memorari-
dum adoptat per la Comissió, el 27 d’agost de 1979, i
transmés peí seu examen al Consell, al Parlament  i al
Comité Económic i Social, sobre la participació deis
assalariats en la formació de patrimonis, al marge de
les orientacions que s'hi formulaven per al foment de
l’estalvi individual, és interessant assenyalar un con-
junt d'orientacions convidant a fomentar sistemes e
participació financera deis treballadors en les empre
ses on desenvolupen llur activitat, remarcant, espé-
cialment, el carácter de mesura de política económiCS
que representen les accions en aquest sentit. Princi-
palment, la Comissió suggereix un sistema peí qua,
les quantitats teóricament assignades a formaGió
patrimoni, fossin repartides entre els
l’empresa (complement de salari), i un odiversos o
col.iectius que es poguessin crear en el si de emp

Les mesures principáis expressades en el progra-
nrtatendien fonamentalment a:

^ Fomentar el recurs al Comité Permanent de

rOcupació en les qüestions d’incidénciafonamen-
tal en materia d’ocupació.

— Ajudar les Organitzacions Sindicáis, partici-
pants en els treballs de la Comunitat, a establir
servéis de formació i informació sobre els as-

sumptes europeus, així com crear un Institut Sin
dical Europeu.

— Promoure progressivament la participació deis
treballadors o de llurs representante en la vida de
les empreses.

- Facilitar la conclusió de convenís col.iectius eu
ropeus en els camps més escaients.

- Desenvolupar la participació de les torces so-
cials en les decisions económiques i socials de la
Comunitat.

Aquest conjunt de mesures, per l’especial trans-
cendéncia política del camp on están immergides,
han tingut un grau de desenvolupament torga desi
gual, i, en general, es podria concloure que fins  a l'ac-
tualitat no s’ha fet sinó donar unes bases molt precá-
ries del que podria ésser una veritable política de par
ticipació en la decisió i quasi exclusivament en el
camp de l’accés de les torces socials a certes institu-
cions comunitáries.

Básicament, els esforgos comunitaris s’han basat
en el foment de la participació:

- Deis treballadors en la vida de les empreses

sa.

b. La participació de les torces socials eh
les decisions comunitáries

Com ja s’ha assenyaiat, els progréssos
bles en matéria de participació de les f
han estat realitzats a nivell d’instáneies ’

rnés nota-

básicament com a resposta a la neóessitat d ingrj
en el procés de decisió comunitari, les P®*"
en ell implicades, neeessitat, sentida mes fe

de ia difícil situació económica visouda

darrers anys. ^

en els
arran

En un intent de sistematitzaeió, es j. j»-
gir dues línies básiques, quant a la integracie
torees socials en la participació en les decisión
munitáries. ¡uiinato

D’una banda, caldria réferir-se a les P®®® .
de participació obertes en el si de ®®!^®
comunitaris, de carácter oonsultiu, o bé, de fu
tat específica.

Així, ja s’han
rOcupació, el Comité per a

analiteat el Comité
la Seguretat, Higie

- De les torces socials en les decisions de la
Comunitat.

a. La participació deis trebaiiadors en
la vida de les empreses

Ai marge de les directrius ja analitzades en l’apar-
tat de protecció social, referents ais acomiadaments
col.iectius i al manteniment deis drets deis treballa
dors en cas de transferencia d’empreses o en el cas
d’insolvéncia de l’empresari, on s’establien procedi-
ments concrets, caldria teñir en compte la proposta de
Directiva de la Comissió sobre la reforma de les es
tructures de la societat anónima. Aquesta Directriu,
encara en procés de discussió, propugna la incorpo-
ració ais órgans de decisió i direcció tradicionals de la
societat anónima, un órgan de vigiláncia integrat, en
part, per representante deis treballadors, amb una
funcíó de control efectiu sobre certs tipus de decisions
a prendre per l’órgan de direcció.

ne i
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Protecció de la Salut en el Treball, el Comité del Fons
Social, la Fundado Europea peí millorament de les

condícíons de vida i de treball, i el Centre Europeu per
al Desenvolupament de la Formado Professional. En
tots ells, els órgans directors están integrats per re-

,  presentante deis governs, deis empresaris, deis tre-
balladors, ultra els membres de la propia Comunitat.
Tanmateix, també s’ha tractat el tema de les Confe-
réndes Tripartites, concebudes,específicament, com
a gran maro de discussió deis problemes económics i
sodals més candente de la vida comunitária.

4. La política social comunitária i Cataiunya

Els possibles efectes sobre Catalunya en maléria
social derívate de la integrado de l’Estat espanyol en
la Comunitat Europea, caldria emmarcar-los en dues
línies básiques.

En primer lloc, caldria preguntar-se quines son les
possibilitats reais d’obtenir una col.laborado fínance-
ra directa de la CEE, mitjangant el Fons Social Euro
peu.

En segon Hoc, caldria teñir en compte tot el que es
pot derivar de la política de coordinado de les legisla-
cions deis Estate membres, empresa per la Comuni-

Evidentment, el fet de la integrado d’Espanya exi
girá la participado de les torces sodals en aquesta
série d’organismes o centres, conforme a l’estatut de
creado propi de cadascun d’ells.

D'altra banda, i ja abordant l’altra línia de partici-
pació, cal esmentar els esforgos realitzats a nivell de
sectors económics.

Així, la Comissió ha trobat en els Comités Consul-
tius paritaris, encarregats fonamentalment de discutir
qüestions de condicione de vida i treball en el sector
d’activitat al qual pertanyin, una valuosa col.laboració
social.

tat.

Respecte al primer punt, cal centrar les expectati-
ves de possibles subvencione, malgrat els esquemes
de prioritat establerts en fundó de situacions sodals
molt més desafavorides que la catalana, básicament
en l’enfocament particular que es pogués donar a
cada una de les demandes que es presentessin al
Fons Social Europeu.

Tant la Generalitat, com les altres institucions de
dret privat o públic operant a Catalunya haurien de te
ñir en compte les formulacions d’orientacions biennals
que la Comissió realitza a fi d’establir els tipus d’opera-
cions a finangar amb prioritat. Com ja s’ha assenyaiat,
existeixen unes regions prioritáries, peró no per aixó,
cal excloure de l’abast de l’acció del Fons Social Euro^
peu, situacions determinados, que per llur naturalesa
exigissin una intervenció. És básic ressaltar, que les
orientacions de la Comissió, es realitzen per a cada ti
pus d’intervenció i vénen referidas a la naturalesa de
les demandes.

Quant a la possible harmonització legal, aquesta
queda en mans principalment de rAdministradóceri-
tral, i de l’adopció de les normes contingudes en les di
rectivos i recomanacions esmentades dependran les
possibles modificacions d’estat de la situació social a
Catalunya. Cal recordar, en aquestsentit, la influencia
que forgosament haurá de teñir el fet de recollir en la
legislació espanyola la setmana laboral de quaranta
hores i les quatre setmanes de vacances pagades,
enfront de la situació legal actual de setmana de qua-
ranta-quatre hores i tres setmanes de vacances pa
gados, o l’adopció de cortes mesures de protecció de
l’ambient i forma de treball.

D’altra banda, cal també valorar molt positiva-
ment la possibilitat que la CEE representa, donats els
esforgos comunitaris en matéria social, els quals van
orientats a fomentar la informació i l’intercanvi de
punts de vista a nivell internacional, a més de l’efectiva
participació en el si d’un conjunt d’organismes comuni
taris vincúlate molt estretament al procés de deeisió
comunitaria.

Finalment, i a diferéncia de la situació actual, la in-
tegració suposaria per ais treballadors migrants cata
lana a la Comunitat, ei gaudi del dret a la Seguretát So
cial en l’ámbit de la Comunitat.

S’han creat, fins a l’actualitat, Comités paritaris o
Comissions mixtes en els següents sectors d’activitat:
mines de carbó, indústria de l’acer, assalariats de
l’agricultura, transporte per carretera, transporte per
Via navegable, transporta per ferrocarril, pesca  i cal-
gat. Així mateíx, s’han estabiert ja contactes preiimi-
nars en altres árees d’activitat, com els transporta ma
rítima i aeris, la indústria téxtil i de la confecció, la in
dústria alimentária, la producció i distribució d’electri-
citat i la construcció d’edificis.

En realitat, aquest conjunt de Comités podrien
sultar, en el futur, el marc on s’haguessin de negociar
els convenís col.lectius a nivell europeu. Tal perspec
tiva, en tot cas, vindria fonamentada en la própia de
clarado de principie, formulada en el programa d’ac-
ció social de gener de 1974 (“la Comissió hauria de
facilitar, basant-se en les condicions deis diferente
paísos, la conclusió de convenís col.lectius a nivell
europeu, en els camps apropiats’’),i també en els es
forgos que s’estan realitzant amb l’objectiu de la
creació d’un fitxer europeu de convenís col.lectius.

Per últim, i també en el marc d’integrar, no ja les
torces socials en la vida comunitária, sinó molt més di-
rectament la classe treballadora, el programa d’acció
social preveía la creació d’un Institut Sindical Euro
peu. Aquest Institut, encara no ha estat creat, malgrat
la Comunícació de la Comissió al Consell, en aquest
sentit, l’any 1977, i la convenció firmada peis repre
sentante de la Comissió i de la Confederació Europea
de Sindícate (CES), sobre les relacions que el futur
Institut hauria de mantenitamb la Comissió. La missió
básica de l’lnstitut Sindical Europeu, seria la tasca de
formaeió i informació deis treballadors sobre les qües
tions europeas.

re-
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CAPÍTOL IX

EL SECTOR PÚBLIC A CATALUNYA: ALGUNS EFECTÉS DÉ LA INTEGRACIÓ

constituir un element de distorsionament molt impor-

tantja que pot comportar avantatges o desavantatges
relatius a i’hora de ia eompetitivitat o a l’hora de la ren-
dibilitat efectiva. Per aixó, tot i haver suprimit práctiea-
ment els entrebancs comerciáis i haver-se aconSeguit
la unió duanera entre els diferents pai'sos de la CEE,
persisteixen els Controls en frontera (a part deis de
canvis derívate de la necessltat de comptabilitear els
movirnents de capitals, Iliures o no). Aquests Controls,
a més de les raons técniques, sanitáries, etc., que

1. L’harmonització deis sistémes fiscals

1.1. Mercal Comú i harmonització fiscal

La Iliure circulació de mercaderies i deis capitals
que suposa, entre altres coses, la instauració d’un
mercat comú, no pot aconseguir-se tan sois a base
d’eliminar els entrebancs derivats de la política co
mercial o del control i la restricció deis canvis. Óbvia-

ment, l’existéncia de sistemes impositius diferents pot

QUADRE NÚM. 251

ESTRUCTURA IMPOSITIVA ALS PAÍSOS DE LACEE (1977)

Impostos Impostes Impostess/

personáis societats patrimoni

Impostes Impostes Altres

especiáis impostos

Impostes

Indirectos

Cotitzac.

socials
Estat IVA

directes

7,07 29,32

30,56

39,92

40,10

48,63

34,83

32,16

27,44

28.68

Bélgica

Alemanya
Dinamarca

Franga

Irlanda

Itálía

Luxemburg

Países Baixos

Regne Unit

6,15 0,80 40,00

33,37

58,84

17,98

38,44

26,14

36,95

34,40

51,92

16,54

13,13

18,95

21,17

16,99

15,30

5,71 30,68

34,07

.1,24

41,92

12,93

39,03

33,05

28,29

50,72

.12,15

27,63

23,39

22,31

25,86

34,21

10,25

11,84

13,52

10,44

4,13 7,222,95

3,08 9,135,04

5,40 5,410,43

4,11 6,70 21,20

10,662,57 0,18 8,87

13,41 1,23 30,896,41 16,469,29

6,65 1,89 15,68 7,03 38,16

19,40

4,73

5,58 12,13 12,708.22 7.76

PONT: Butlletí de les Comuñitats Europees, Suple-
ment 1/81.
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hom pot presentar, tenen llur justificació a partir de la
diversitat deis sistemes fiscals i, més concretament,

peí que fa referencia ais Impostes que paguen el con-
sum i les transaccions comerciáis (básicament, l’l VA i
els impostas especiáis). Donat que s’articula un siste
ma d’ajustaments fiscals en frontera, es dedueix la

necessitat de prosseguir amb els Controls fronterers,
tot apllcant les correccions derivades de les diferén-
cies impositives.

És ciar que aquesta situació quedarla eliminada

en un marc fiscal relativament homogeni, i en aquesta
perspectiva, el propi Tractat de Roma estableix una

serie de mesures per eliminar, primer, els possibles
distorsionaments al Iliure tráfic de les mercaderies, i
després, anar avangant en la perspectiva d’un apro-
pament de les legislacions.

En aquest context, s’han efectuat esforgos impor-
tants d’harmonització deis sistemes fiscals, tot  i que
cal teñir en compte la gran diversitat inicial i que, des
prés d’anys d’esforgos homogeneítzadors, continua

persistint, com pot observar-se en el quadre núm. 251.

Com es pot veure, l’estructura Impositiva és signi-
ficativament diferent, entre els paísos integrants de la
CEE. En aquest sentit, el sistema fiscal espanyol
és sensiblement diferent d’alguns déls europeus, en la
mesura que s’ha lograt una adaptado important arran
de la reforma fiscal aprovada a final de .1977, sobretot
peí quefa al pes relatiu deis impostas directas i  alaten-
déncia de les cotitzaclons socials a transformar-se en

aportacions pressupostáries. En qualsevol cas. Túni

ca modificació important que es preveu será la que
afecta a la imposició indirecta, i més concretament, a
la implantado de TIVA, ja que en els altres aspectes
impositius, la semblanga és ja important, i a més, els
esforgos homogeneítzadors a nivell comunitari han
estat molt més reduTts.

no

sido interior superior a la que gravi, direc-
tament o indirecta, els productos naclo-
nals similars. A més, cap Estat membre
no gravará els productes d’altres Estats
membres amb imposicions interlors desti
nadas a protegir indirectament altres pro-
duccions.
Els Estats membres eliminaran o corregi
rán, com a máxim a Tinid de la segona

etapa, les disposicions que existeixin a
Tentrada en vigor del present Tractat i que
siguin contráries a la normativa esmenta-
da mes amunt.

Article 96: Els productes exportats a altres Estats
membres no podran beneficiar-se de cap
desgravado Interior que sigui superior a
les imposicions a qué han estat sotmeses
directament o indirectament.

Article 97; Els Estats membres que perceben Tim-
post sobre el volum de vendes segons el

sistema d’imposició acumulativa en cas
cada poden, per a les imposicions inte
riore que graven els productes importats,
o per a les desgravacions que es conce-
deixen a les exportacions, procedir a la fi-
xadó de tipus mitjans per producto o grup
de productes, sense anar en contra deis
principis enunciats ais articles 95 196. Si
els tipus fixats per un Estat membre no
están d’acord amb els principis precitats,
la Comissió dirigirá a aquest Estat les di-
rectives o decisions adients.

Article 98: Quant a les imposicions diferente a les
efectuades sobre el volum de vendes, els

impostas sobre consume específics i al-
tres impostas indirectos, no podran con-
cedir-se exempeions ni reembossaments
a Texportació cap a altres Estats mem
bres, ni gravámens compensadora a la
importado procedent d’altres Estáte
membres, si abans el Consell, a proposta

de la Comissió i per majoria qualificada,
no ho decideix així.

Article 99; La Comissió examinará de quina forma les
legislacions deis diversos Estats mem
bres sobre la Imposició relativa al volum
de vendes, consuma específics i altres
Impostas indirectos, i les mesures decon-
pensació aplicados ais intercanvis entre
els Estats membres, poden ésser harmo-
nitzades en Tinterés del Mercat Comú. La

Comissió presentará propostes al Con
sell, el qual decidirá per unanimitat, sense
perjudici de Testablert ais articles lOO i
101.

1.2. Base jurídica, evolució, situació actuai i
pérspectives de i’harmonització fiscal
comunitária

El suport jurídic de Tharmonització fiscal, justifica
da per la própia existencia d’un veritable mercat
comú, ve donat peí propi Tractat de Roma, en un se-

guit d’articles que s’exposen a continuació. En qualse
vol cas, ja els articles 2 i 3, en diferents punts, expo
sen la necessitat d’apropar les diferents polítiques
tatals, eliminar els obstaeles i qualsevol falsajament
de la competénela quant a la consecució d’un mercat
comú. Peró, és el capítol II del Títol I del Tractat, on es
recullen concretament les disposicions fiscals, des de
Tarticle 95 al 99. També cal esmentar Tarticle 100 rela
tiu a Tapropament de les legislacions comunitáries.

Article 95: Cap Estat membre no podrá gravar, di-

r^tament o indirectament, els productes
d’altres Estats membres, amb una impo-

es-
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s'ha de basar en consideracions económiques i no fis-
cals.

Aflicle 100: El Consell, decidint per unanimitat  i a pro

posta de la Comissió, fixará les directrius
per a l’harmonització de les disposicions
legislatives, reglamentáries i administrati-
ves deis Estats membres que tinguin una
incidencia directa sobre Testabliment o el
funcionament del Mercat Comú.
El Parlament i el Comité Económic i So

cial serán consúltate sobre les directius,

l’execució de les quals impliqui, en un o
més Estats membres, una modificació de

les disposicions legáis.

Com hom pot deduir, el Tractat de Roma pretén un
grau d’harmonització suficient com per evitar distor-
sionaments deis mecanismes competitius i restric-
cions a la Iliure circulació de les mercaderies, deis ser-
veis i deis capitals.

A continuació, cal fer una análisi del qué ha estat

^solit, a tres nivells impositius, és a dir, peí que fa la
imposició directa, els impostes especiáis i la imposició
indirecta, amb una especial referéncia a l’l VA.

a. Imposició directa

D’entrada, cal esmentar l’article 220 del Tractatde

Roma on es disposa l’obligació d’endegar negocia-
cions entre els Estats membres en la perspectiva
d’eliminar la doble imposició a l’intehor de la Comuni-

També cal fer referéncia a dues directrius de la

Comissió, adoptadas el 1977 i 1979, les quals orga-
hitzen l’assisténcia mutua i la col.laboració de lesdife-

rents administracions tributarles, de cara a evitar la

defraudació i igualar la competéncia entre les empre
ses europees.

Peí que fa a l’impost sobre la renda de les perso
nes físiques, la Comissió considera que es tracta d’un
instrument estatal de política económica prou impor-
fant com per intentar harmonitzacions en aquest sen-
tit. Óbviament, les diferéncies entre els diferente Es

tate distorsionen, en certa mesura, la Ilibertat d‘esta-
bliment o de prestació de servéis, així com la Iliure cir

culació de treballadors, de manera que la Comissió ha
tramés al Consell una proposta per eliminar aquellas
discriminacions fiscais més intenses que pateixen les
persones que treballen a un altre país (cal pensar, so-
bretot, en els treballadors fronterers). Peró, de mo-
ment, aixó no ha prosperat, i s’ha de teñir en compte
que, en aquest punt,lasobiraniafiscal deis Estatséson
es manifesta amb més intensitat, la qual cosa permet
fer suposar pocs avengos en aquest camp i una inci-
déncia prácticament nul.la sobre el nostre sistema actual.

Quant a l’impost sobre societats (l’altre gran im-
post dintre deis directes), la necessitat d’harmonitza

ció és més palesa, ja que suposa un entrebanc impor-
tant al Iliure establiment de les empreses en qualsevol
país comunitari i a la Iliure circulació deis capitals, que

tat.

En aquest camp, les consecucions tampoc no són

gaire elevados. S’han adoptat tres directius que ho-
mogeneítzen la fiscalitat de les aportacions, fusions i
escissions de societats, la de les societats matrius i fi
liáis en altres Estats membres, i la relativa a la creació
de societats anónimes europees.

La Comissió, d’altra banda, ha fet esforgos de
cara a l’homogeneTtzació de l’impost de societats, ja

siguí per la via d’optar entre el cap de l’empresa o els
accionistes a l’hora d’imposar (o sistemes d’evitar la

doble imposició incloent-hi possibilitats de crédit), o,

sobretot, intentant de situar el tipus impositiu dins^de
límite relativament reduits (entre el 45 i el 55%).

Aqüestes mesures, peró, de moment resten pendente
de l’aprovació del Consell i val a dir que, ara com ara,
les perspectives no són massa optimistes en aquest
sentit. Els efectos sobre el nostre Impost de Societats,
dones, no sembla que, de moment, siguin importante,

tot i que el nostre tipus impositiu siguí sensiblement
més baix que les pretensions de la Comissió, possi-
blement a causa dé la doble imposició existent i  a la

possibilitat d’obtenir crédits en relació al segon paga-
ment.

b. Els impostes especiáis

Com és sabut, aquest concepte és un deis que
freixen més variacions donat el seu carácter quasi ex-
clusivament fiscal, i al fet de basar-se en productos de

gran consum (tabac, alcohols, etc.). Val a dir que, fins
la Comissió tant sois ha adoptat mesures relati-

’al tabac (cigarretes), mentre que els restante in

tente per harmonitzar-los (per al ̂ bac en general la
cervesa. els licors, el vi o els olis minoráis) han f acas

sat. Ja siguí per raons socials, politiquea o tributarle ,
qualsevol modificació substantiva en aquest sentit es
fa realment difícil.

so-

ara
ves

c. La imposició indirecta

Peí que fa referéncia a la imposició indirecta (i  atot
el sistema tributari en general) l'impost més irnportant
i on s’han aconseguit més avengos és l’l VA, del quai es

fará un especial esment a continuació.
En qualsevol cas, també s'han emprés mesures

tendente a harmonitear altres tribute, com els impos
tes sobre el timbré, o sobre el tráfic internacional de

viatgers, en la via d’augmentar les franquicies en fron
tera per ais particulars i fer prendre consciénciá de
l’existéncia d’un mercat comú més enllá deis intercan-
vis comerciáis.

1.3. La imposició sobre ei vaior afegít (IVA)

Com és prdu sabut, rexigéncia comunitária de la

implantació de l’IVA en el sistema fiscal espanyol en
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substitució de l’actual estructura de la impos|ció indi
recta ha constituTt un deis punts més conflictius de les
negociacions per a l’adhesió. La posició comunitária
és moit ferma en aquest camp i s’argumenta, básica-
ment, per dos camins.

Un és el del finangament del pressupost comuni-
tari. Així, malgrat que no pugui parlar-se d’una política
fiscal comunitária, com ja s’ha vist, sí que la major
part de les despeses es financien via recursos propis

de la Comunitat. Cal esmentar aquí, les exacsciohs
agrícoles, els Drets de Duanes derivats de rapllcaqjó,
de la TEC, la cotització sobre el sucre, i finalment, una
part deis ingressos deis Estats en concepto de lílVA
(en aquests moments, es mou ais voltants del 0,8%,
pero el límit está situat a l’1 %).

L’evolució recent d’aquests conceptos, en elsdar-
rers tres anys, ha estat la següent:

CUADRE NÚM. 252

PRESSUPOST D’INGRESSOS DE LA CEE

1.978 1.979 1.980
Ingressos

milionsd’UCEs % milionsd’UCEs miiionsd’UCEs%

Recursos propis
- Drets Duana

- Exaccions agrícoles
-Sucre

-IVA

6.674

4.391

1.873

54,8 12.166

5.189

1.679

98,983,4 15.236

5.461

1.642

36,0 35,435,6

15,4 11,5 10,7
411 3,4 465 3,2 467 3,0

4.738 32,5 7.666 49,7
Contribucions del Estats

segons eIPNB

Altres Ingressos

5.330 43,7 2.3Q2r 15,8
178 1,5 116 0,8 1,1176

TOTAL 12.182 100 14.584 100 10015.412

NOTA: Les xifres de 1980 són les pressupostades.

FONT. Comissió de la CEE.

Com pot observar-se, la importáncia de l’l VA va es-
sent extraordináriament creixent en l’ámbit del finan-
gament del pressupost comunitari. Peró no és aquest
el principal argument deis comunitaris a l’hora de la ne-
gociació.

El segon element, des del punt de vista comunitari,
és la distorsió que pot suposar sobre la Unió Duanera
el fet de teñir un régim fiscal molt diferenciat amb rela-
ció a l’existent en els diferents países comunitaris. El
sistema de subvencione i desgravacions fiscals a l’ex-
portació o l’lmpost de Compensació de Gravámens In
teriora actual és considerat per la CEE com un meca
nismo encobridor d’ajuts i de protecció, contrari ais
principis inspiradors del Mercat Comú.

Aquesta consideració está basada en la diferén-
cia existent entre el sistema d’imposició indirecta de
l’Estat espanyol i el vigent ais países comunitaris, ba-
sat fonamentalment en l’IVA. Cal, dones, analitzar les
característiques essencials d’aquest i la seva aplica-
ció ais diferents países de la Comunitat.

Com és prou conegut, el valor afegit, a nivell d’em-
presa, pot definir-se, o bé com la diferéncia entre ven
des i compres, o bé com la suma de les remunera-
cions deis factors de producció, incloses les amortit-
zacions. En conseqüéncia, l’l VA pot calcular-se de les
dues maneres. Per raons técniques i práctiques, la
CEE utilitza el método de les diferencies, definint l'IVA
com un impost que grava les sortides, i del qual es de-
dueix l’impost que hom paga per les compres a ter
cera (excepte la forga de treball).

Així, l’IVA és un impost indirecto (no personal, físi-
cament o jurídicament considerat), proporcional (no
depén deis nivells de renda o intercanvi), sobre el
consum (ja que repercuteix, al final, sobre el consumi
dor), que grava totes les fases del procés, tant de pro
ducció com de distribució, i está basat en el valor afe
git, incorporat en cada fase de l’esmentat procés.
L'IVA representa, dones, el total d’imposició en cada
fase corresponent al moment que es considera, i al fi
nal, representa l’IVA total que es carrega sobre el
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ocasional. El tipus impositiu és Iliure, introduint la pos-
sibilitat que existeixi, a més, un tipus redu ít  i un altre
d’incrementat, peis productes de primera necessitat i

peis de luxe. Per a les importacions, s’aplicará el ma-
teixtipusqueal’interior.

La sisena directriu acorda, també, l’establimlent

d’operacions-que serán gravades o aquellas que que
daran exemptes del pagament de l’lmpost. Així, entre
les que serán gravades hi ha: les despeses anticon-
taminants i els servéis de vigiláncia a les empreses, i

també (després d'un període transitori) les entradas

esportives, els artistes, els servéis de maquinária
agrícola, els gossos i els cavalls, els subministra-
ments a vaixells de pesca costera, les telecomunica-

cions, les pompes fúnebres, els tallers de cees, els
vaixells de guerra. En canvi, queden exempts la medi
cina, els organismos sense fins lucratius, les ciasses

particulars, raprovisionament naval, l’esport, la cultu-
l’exportació, els dentistas, la gestió de crédits  i fons,

els avions, i les vendes a organismes humanitaris per

a l'exportació. També hi ha certas exempeions per a
determinadas importacions (tránsit comunitari, tránsit

diplomátic, certes importacions pesqueres, or desti-
nat a Bañes centráis, etc.) i per a algunes exporta-

cions (entrega de béns i el transport a l’exterior, I apro-
visionament de naus i aeronaus, les destinados a or

ganismes internacionals o humanitaris, eos diploma-
tic, l’ordestinat a Bañes centráis, i certs servéis d’inter-
mediaris).

Finalment, han sortit fins al moment present, dues
directrius més que han entrat en vigor l’1 de gener de

1981 (la vuitena es retarda per a Italia fins a l’u de ge-
de 1982). La setena es refereix a rharmonitzacio

de la imposició sobre objectes usats i d art antics, i a
vuitena homogeneítza el sistema de reembossamen
de riVA ais no residente. En definitiva, constitueix

elemente per completar aspectos no resolte per a si-
directriu que marca les pautes básiques peí que

fa a la normativa comuna en relació a l’IVA.

Les perspectivas quant a una completa harmonit-
zació de l'IVA, són, ara com ara, molt llunyanes. Pri

mer, caldria unificar el nombre de tipus impositius, tot i

que des del punt de vista de la política económica
cial, l’existéncia de diferents tipus de gravámens ve

justificada per llur major progressivitat, i pertant, hi ha
moltes resisténcies a la unificado, malgrat que aixo

sigui més racional des d’una perspectiva, exclusiva-
ment, técnica (el projecte de Ilei espanyol, com es sa-
but, estableix tres tipus diferents, com a la majoria de

paísos europeos). Segon, caldria unificar els béns i
servéis sotmesos ais diferents tipus impositius, enca

ra que hi ha uns certs principie generáis. Així, s’aplica
el tipus reduít (o zero) ais productes agraris o alimen-
taris (tots els paísos, menys Dinamarca que té tipus
ünic): els productes medies i farmacéutica (menys
Holanda i Dinamarca); els Ilibres, diaris, etc. (menys

Dinamarca) i els teixits i artieles de confecció  i calgat

(a Itália, Irlanda i Regne Unit). D’altra banda, el tipus

ra.

ner

sena

iso-

consumidor. En aquest sentit, dones, l’IVA és neutral
entre els diferents productes i no discrimina entre pro-
duccions més o menys integrades. Més endavant, ja
es comentaran els efectes que puguin produir-se so
bre la tendéncia a la concentrado d’empreses, o els

preus al consum, o sobre els nivells de recaptació.
Ara s’analitzará el procés d’endegament d’una nor
mativa comunitaria peí que fa a l’aplicació generalit-
zada de l’IVA.

Les dues directrius básiques, en aquest sentit,
van ser aprovades l’any 1967.

La primera exposa les motivacions per a la im-
plantació de l’IVA a nivell comunitari i hom destaca el
seu carácter neutral tant peí que fa ais canals de distri-

bució com peí que fa al comerg exterior. També consi
dera que l’IVA s’ha d’implantar en dues etapes; la pri
mera suposará l’adopció generalitzadade l’IVA com a
sistema d’imposició indirecta (pero sense harmonitzar
els tipus, o les deduccions). La segona etapa a partir

de rhomogeneítzació de les característiques essen-
cials de l’impost, suposará la supressió de les com-
pensacions en frontera.

Quant a la segona directriu, reguia una serie de
normes comunes per a l’apiicació de l’IVA (el qual en
aquells moments tan sois s’aplicava a Franga, mentre
ais restants paísos el sistema impositiu era similar a
l’espanyol actual). Així, es defineixen els conceptes
de contríbuent, fet imposable, base imposable, tipus
impositiu i deduccions, conceptes que més endavant
serán modificats per ia sisena directriu sobre l’IVA, i
que ja es comentará.

La tercera (desembre de 1969), la quarta (desem-
bre de 1971) i la quinta (juliol de 1972) reconeixen
les dificultáis italianes per a la implantado de l’impost
i, retarden, dones, la seva aplicado fins a fer-ia efecti

va a partir de l’u de gener de 1973, (sis anys després de
les primeree directrius).

Peí que fa a la sisena (presentada el juny de
1973, pero aprovada el maig de 1977, quatre anys
méstard), constitueix l’actualitzadó vigent peí quefa
a l’harmonitzadó comunitária en l’ámbit de l’IVA, so-

bretot quant a la base imposable.
Partint del fet imposable que ve donat per l’entrega

onerosa de béns i servéis, així com per Íes importa
cions comunitáries en base al concepta de territori
duaner, la base imposable és la contrapartida que rep
el proveídor d’un producte o el prestatari d’un servei,
és a dir, el preu. A les importacions, el preu és el pagat
per l’importador, incloent-hi les despeses accessó-
ries, les comissions, els embalatges, els transports,

les assegurances, etc. (sense rebaixes o descomptes
inclosos en la factura), a més deis impostes i gravá
mens satisfets a l’exterior del país importador, inclo

sos els possibles drets aranzelaris (óbviament, a ex-
cepció de l’IVA).

Quant al subjecte passiu de l’impost, és tant el
productor com el comerciant, el prestatari de servéis,
o el realitzador de qualsevol activitat permanent o
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incrementat (que no és tan corrent) s’aplica ais auto-
móbils (a Bélgica, Franga i Italia), radios, televisora i

frigorífics (a Bélgica), pells i perfumería (a Bélgica i
Franga) i begudes alcohóliques (a Bélgica i a Italia). El
projecte espanyol és, aparentment, més ampli en
aquest camp, pero caldrá veure, evidentment, com
quedará en el moment de la seva aprovació. En qual-
sevol cas, la tendéncia europea és a una certa homo-
geneítzació, tant a l’hora de reduir el nombre de tipus,
com deis productes que inclouen.

Tercer i finalment, caldria unificar també, i aixóséiá

el més important de cara al Mercat Comú i la Unió

Duanera, el nivell deis tipus impositius. No cal esrtiéñ-
tar les dificúltate de tota mena que s’oposen a aquesta
homogeneítzació (efectes sobre els preus i eissalaris,
el consum i la inversió, la prodúcelo, el comerg exte
rior, etc. que es comenten més endavant).

En aquests moments (febrer de 1981), els tipus de
riVA vigent ais diferente países comunitaris, són els
següents:

QUADRE NÚM. 253

TIPUS VIGENTS ALS PAÍSOS COMUNITARIS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus incrementatEstats Tipus normal Tipus reduTt

Bélgica

Dinamarca

Alemanya

Franga
Irlanda

Itália

Luxemburg
Países Baixos

Regne Unit

16 256

20,25

13 6,5

17,60 7 33,33
lOiO

1,3,6,9112

20

14Í18 35

10 5

18 4

15 0

FONT: Documents de ¡a CEE (3-1981).

Les variacions deis tipus són i han estat freqüents,
tot i que, lógicament, hi ha una certa tendéncia  a l’alga
(a Espanya els tipus previstos són, en línies generáis,
més baixos). Com hom pot veure, pero, les diferén-

cies són extraordináriament importante i suposen uh
conjunt de distorsione al comerg intracomunitari ba
sadas en els sistemes fiscals respectius. La Comissió

ha fet intents d homogeneítzació en una perspectiva
a llarg termini, encara que, donada la situació de crisi
actual i els creixents déficits pressupostaris, no sem
bla previsible una unificació en un termini significatiu.

La implantació de l’IVA ha passat per diverses vi-
cissituds ais diferents países i ha produít efectes
molt diferenciats en el funcionament de les econo-
mies. Cal distingir també, els efectes a curt i els efec
tes a llarg termini. A continuació es fa una consideració

general deis efectes per ais países comunitaris i, fihal-
meñt, s’analitza, Timpacte que la implantació de l’IVA
pot teñir sobre l’economia catalana, en els seus dife
rents nivells.

Els efectes de l’IVA sobre les economies euro-

pees (i sobre gran part de les de l’América Llatina i al-
gunes d’África i Asia) han estat molt diferenciats se-

gons els diferents paísos, i en general depenen dél
grau anterior de transparéncia de l’administraciótribu-

tária o deis mecanismos de determinado deis preus i
deis salaris, segons la Ilibertat de mercat existent.

Peí que fa, més en concret, a l’Europa Occidental,
marc en qué hem de situar-nos, UVA ha estat aplicat,
a tots els paísos excepte a Suíssa, Finlandia, Islán-
dia, Portugal i Espanya. (A Grécia s’está implantant, a
conseqüéncia de l’Acta d’Adhesió).

En els paísos on s’ha implantat, l’IVA ha supósat
uns efectes sobre la inversió, sobre la integrado de
les empreses, sobre els preus i sobre la gestió ádfrii-
nistrativa de l’impost i la seva capacitat recaptadora.
A més caldrá considerar els efectes sobre el corherg
exterior.

També s’ha de teñir en compte que, moltés vega-
des, les diferéncies relativos ais efectes están en fun-



canvi, éls productes beneficiáis. Que aquest impacte
alcista derivi en inflació, dependrá de l’actitud deis

agents económics davant la modificació de llurs ren
des relativas arran de l'alga. Si els agents económics

accepten els afectes de l’alga, aquesta no té perqué
provocar inflació (entesa com un movimentcontinuat i
autosostingut del nivell general de preus). Si, en can-
vi, els agents económics (empresaris, treballadors,
rendistes, etc.) reaccionen intentant recuperar posi-
cions perdudes, la inflació, aleshores, será un fet
mentre l’autoritat monetaria no adopti una política ex-
tremadament contractiva.

En qualsevol cas, tot dependrá de les mesures

prévies que hom endegui, del grau de transparéncia
fiscal anterior, del moment en qué s’apliqui, de la polí
tica monetária que s’emprengui i de la capacitat de
resposta deis diferents grups socials davant modifica-
cions de llurs posicions reiatives.

Óbviament, pero, si el tipus mig de l’IVA suposa
cárrega fiscal superior a l’existent abans de la im

plantado, aleshores l’efecte sobre els preus sera
necessáriament alcista. Cal, dones, calcular acurada-

ment els tipus adients i els sectors a's s aph-
evitar efectes imprevistos i indesitjables.

una

quen, per

ció de la diferent configuració técnica i administrativa
de l’impost, de la definició de la base imposable, el
nombre deis tipus i llur quantia, les exempeions, etc.

Els efectes generáis de I’IVA poden resumir-se
en els següents:

a. Efectes sobre la inversió

Des del punt de vista teóric, l’IVAésunimpostper-
fectament neutral peí que fa ais mitjans de producció.
Partint de la situado espanyola actual, en la qual la in
versió está sotmesa a dobie imposició (ja que es gra
va el bé d’inversió com a tal fet imposable, i després
es torna a gravar la corresponent quota d’amortitza-
ció, ja que entra dins de la base imposable relativa a la
venda deis diferents béns) la nova situació será positi
va, malgrat que caigui considerar els efectes sobre

aquells processos treball-intensius que es veuran pri
váis de l’avantatge relatiu que suposa Túnica imposi
ció (no cal oblidar, pero, la pretensió feta explícita peí
govern de disminuir paral.lelament les cotitzacions a
la Seguretat Social, primant així, en certa mesura, la
contractació de má d’obra).

b. Efectes sobre ¡'estructura empresarial

Com és prou sabut, la imposició “en cascada” pri
ma la integració vertical, en contra de la integració ho-
ritzontal, més convenient, des d’un punt de vista
económic, quant a Tobtenció d’economies d’escala.

L’IVA és una altra vegada neutral respecte a Testruc-
tura industrial que hom vulgui adoptar, peí fet de teñir
una incidencia sobre el preu del producte final, inde-
pendentment del nombre de fases del procés produc-
tiu que s’hagi efectuat abans d’arribar al producte de
consum final.

d. Efectes sobre el comer? exterior

Ja s'ha pariat que la principal causa de Texigencia
comunitária peí quefa a la substitució d®

ma espanyol d’imposició indirecta per ®is
efectes distorsionadors que aque l

comer? exterior, en detriment de la igualtat de condi
cions competitives que requereix una unió duanera.
En aquest sentit, l’opinió comunitária es que tant el vo
lumdedesgravacionsfiscalsaTexportacio come cor
responent a Tactual ImpostdeCompensació de Grava
mens Interiors, són superiors ais que derivarien de

desgravació de TI VA a les exportacions i la seva apn-
cació a les importacions. En qualsevol cas, pero, no n
ha estimacions fiables d’aquest tema, malgrat que

s’estiguin fent esforgos per aquesta vía

poden aváluar-se els efectes ®'‘'S

exterior d’aquest tema. En 'i".^
efectes contradictoris, positius i negatius, f 9°"® ®'®
productes, taht exportáis com ¡mportats 0 dins
d’áquests caldria veure-ho tant des del punt de vista
del productor interior com de Timportador).

c. Efectes sobre els preus

Aquest es Telement més discutit a Thora d'avaluar

Timpacte sobre una economía de la implantació de
TIVA. A nivell purament teóric, Timpost no varia el ni
vell de preus sempre que el tipus mitjá de TIVA corres-
pongui a la mitjana de Tanterior pressió fiscal (és a dir
que, amb el canvi del sistema impositiu, no es busqui
un increment de la recaptació global). Ara bé, sí que,
en el moment de la implantació, és probable que can-
viín els preus relatius, ja que s’originaran transforma-
cions en la distribució sectorial de la pressió fiscal.
Donada la rigidesa a la baixa deis preus deis béns a
les economies occidentals a partir d’uns mecanismes
de determinació deis preus basats en mercáis no es-
trictament competitius, Tefecte global pot ésser un im-
pacte alcista, en pujar els preus deis productes que
veuen augmentada llur pressió fiscal i no baixar, en

e. Altres efectes

Altres efectes a teñir en compte són, básicament,
els administratius deriváis, en general, d’una major

complexitat de TIVA, de manera que Tadministracio
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tributária ha d’efectuar ún esforg important d’adapta-
ció, i els afectes de justicia fiscal i evitació del frau.

En aquest sentit, l’IVA és un impost técnicament
neutra, proporcional i, malgrat els efectes derivats
de tipus més alts i rampliació deis fets imposa-
bles que permeten una certa propénsió al frau, Tarti-
culació de l’impost que suposa una comprovació
creuada i un interés deis propis contribuents a l’hora
que constin llurs compres, permet esperar una

major transparéncia i una disminució del frau,
almenys en els estadis no directament lligats al com
sum final.

Com ja s’ha dit, aquests efectes han estat molt va
riables segons els diferents paísos, depenent de rnol-
tes circumstáncies que, igualment s’han esméntat. Un
resum d’aquests efectes peis paisos europeas on
s’ha implantat l’IVA es recull en el quadre següent.

QUADRE NÚM. 254

EFECTES GLOBALS DE LA IMPLANTACIÓ DE L’IVA ALS PAÍSOS EUROPEOS

Data d’im- % sobre els im-

plantacíó postos totals.
Estats Efectes principáis

Bélgica 1-1-71 30% (1978; Bona acceptació, excepte per a les empreses més petites.

Reduít impacte inflacionari '

Impacte inflacionari al primer any, a causa deis tipus

superiors (en mitjana global), compénsate per una redúcelo deis

increments deis impostes personáis. Costos d’implantació

moderats(1,2%)

General acceptació. Impacte inflacionari nul en les

adaptacions posteriors a la implantació inicial.

Resisténcies iniciáis per temor a l’inf lacio. Bona acceptació

posterior davant el redu ít impacte.

Impacte inflacionari nul (tipus iguals a la mitjana anterior).

Costos de recaptació molt moderats.

Grane dificultats técniques d’implantació. Impacte
inflacionari estimat en un 8%. Persisténcia d’altres

impostes sobre les vendes.

Bona acceptació. Impacte inflacionari despreciable.

Impacte variable sobre els preus; favorable ais béns de

consum immediat, desfavorable en el cas deis productes de

consum duradors (en general). Costos considerables

d’implantació. Generalment bona acceptació.

Bona acceptació, pero amb costos de recaptació més alts,

davant la major complexitat de l’l VA endegat, en relació al

sistema anterior. Sense impacte inflacionari.

General acceptació, pero amb problemas peí que fa al sistema

financer. Sense impacte inflacionari.

Impacte inflacionari considerable (5,8%), derivatd’un tipus

de riVA (20%) superior a la mitjana anterior (13,64%).

Impacte Inflacionari nul, peí fet d’ésser el tipus mitjá

a l'existentanteriorment. Bona acceptació. 

Dinamarca 3-7-67 19,3%

(1978)

Franga 45%1-1-54

(1978)

Paísos Baixos | 1-1-69 26,2%

(1977)

1-11-72 24,38%

(1978)

1-1-73 26% (1977)

Irlanda

Itália

1-1-70 37% (1978)

1-4-73 8,37%

(1978)

Luxemburg

Regne Unit

25,6%

(1978)

1-1-68Alemanya

1-1-73 35% (1977)Austria

1-1-70Noruega

1-1-69 29% (1978)Suécia
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ment, no cal esperar rinodificacions significativas en

aquest sentit.
En canvi, peí que fa a la imposició indirecta, el

grau d’harmonització assolit ha estat, com s ha vist,
molt considerable.

Ja s ha pariat de l’ampliació de les franquicias fis-
cals ais viatgers i l'avantatge que aixó pot suposar al
nostre consumidor. Pero, indiscutiblement, la preocu

pado fonamental per ais empresaris i els consumi-
dors espanyols, és la derivada de l’exigéncia comuni-
tária d'implantar l’IVA en el moment de l’adhesió.

Com ja s’ha vist, els efectes de la implantado de
riVA són molt variats i diferenciats segons els países

que hom considera. Des del nostre punt de vista, la in-
troducció de l’l VA en substitució de gran part del siste

ma actual d’imposició indirecta (basat en l’IGTE, en
l'impost de luxe, i en els impostes especiáis), tindrá
uns efectes desiguals i un impacte global, relativa-
ment imprevisible. Per poder avaluar amb exactitud
els efectes quantitatius del canvi tributan, caidria fer
estimacions sobre els diferents sectors económics al

nivell més desagregat possible. Un apropament a

aquesta análisi es fa en l’apartat següent, on s estu
dia, aproximadament i amb una metodología que
s’explicita, l’impacte de l’aplicadó de l’IVA sobre la
pressió fiscal indirecta a la producció en els diferents
sectors económics, inclosos en la Taula Input-Out-

puf espanyola de l’any 1975.
En el present apartat, dones, cal fer unes conside-

racions generáis, amb especial referéncia a Catalu
nya quan pugui fer-se, ja que l'análisi sectorial no s’ha
pogut efectuar en no disposar de Taules prou recents
per a l’economia catalana.

Primer, i per situar el futur paper que podria repre
sentar l'IVA en l’estructura del sistema tributar! es-

panyol, el quadre següent pot ésser il.lustratiu, donat
que riVA substituirá l’IGTE, a l'impost de luxe i  a una
part significativa deis Impostes Especiáis.

1.4. L’harmonització fiscal i l’adhesió

d’Espanya: efectes globals

L’harmonització fiscal a la Comunitat Económica

Europea ha assolit avengos molt diferenciats segons

el tipus d’imposició que hom consideri. Com ja s’ha
vist, el grau d’homogene ització en el camp de la impo
sició directa o en el deis impostes especiáis és, relati-
vament, baix. Tan sois caidria esmentar els intents

d’evitar la doble imposició en l’impost sobre la renda
de les societats, i de situar el tipus de gravamen entre
uns determinats tipus, arnés d’una normativa comuna
respecte al tractament fiscal de les aportacions de ca
pital. En aquest sentit, l’impost de societats espanyol
suposa una doble imposició peí fet d’ésser gravats
posteriorment els dividends. La substitució d’aixó tin-
dria uns efectes positius sobre els resultats de les em
preses, o l’estalvi deis empresaris, i conseqüentment,
un impacte positiu sobre la inversió. També, de mo
ment, s’articulen certs mecanismes de crédit per  a la

segona imposició, els quals, en general, són supe-
riors ais deis países comunitaris. En qualsevol cas,
els tipus de gravámens de l’impost són també supe-
riors al nostre, encara que en aquest punt no s’han
produít harmonitzacions significatives. Les necessi-
tats recaptatóries de l’Estat espanyol tindran, dones,
un efecte determinant sobre les modificacions que
puguin produir-se en aquest punt. Quant a la resta
d’impostos directas (i especiáis, la recent reforma fis
cal els ha situats relativament propers ais europeus,
malgrat la diversitat de sistemes existents. Lógica-

(Quadre254, p. 452)

PONT: "VALUE ADDED TAX" - Pnce Water House.-
New York, novembre 1.979.

QUADRE NÚM. 255

ESTRUCTURA IMPOSITIVA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA (RECAPTACIÓ EL 31-12-80)
PEL QUE FA ALS CAPÍTOLSI i II DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ÉSTAT

IMPOSICIÓ DIRECTA Mlllonsdepessetes %

Renda Persones Físiques
Renda Societats

Extingits (per supressió o transformació)
Succesoris

Impost Extraordinari sobre el Patrimoni

Altres

646.036

180.387

28.164

15.028

17.786

21.070

38,5%

10,7%

1,7%

0,9%

1,0%

t3%
TOTAL 908.471 54,1 %

(Continua)
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(Continuació quadre núm. 255)

IMPOSICIÓ INDIRECTA Milions de pessetes %

Transmissions patrimonials

Actes jurídics documentats

Tráficd’Empreses.

ImpostdeLuxe

Impostos especiáis
Duanes

Tabacs

Petrolis

Altres

4,0%67.965

59.799

106.757

154.032

202.998

158.103

12.876

9.120

3,6%

6,4%

9,2%

12,1%

9,4%

0,8%

0,5%

0,0%169

TOTAL 45,9%771.819

TOTAL impostos directes i indirectes 1.680.290 100%

FONT: Ministerio de Hacienda.

A la vista del quadre, la distribució entre imposició
directa i indirecta és assimilable a la mitjana europea,
i no cal esperar modificacions en aquest sentit, de no
ser una tendencia -generalitzada, d'altra banda- a
una equiparado entre les dues, augmentant la partici-
pació de la imposició indirecta.

Quant a la distribució entre els diferente impostos
indirectes, cal esperar fortes modificacions derivados

de la integració. En primerterme, cal pensaren l’elimi-

nació deis ingréseos per Duanes, ja que la recaptació
derivada de l’aplicació de la TEC passa a finangar el
pressupost comunitari. També cal teñir en compte els
efeetes de la transformació deis monopolis fiscals. De

tota manera, la modificació més important vindrá

per la substitució de l’IGTE, el de luxe i alguns
d’especials, per l’lmpost sobre el Valor Afegit.
Aquest, per mantenir la capacitat recaptatória
tual haurá d’integrar dones, els percentatges corres-
ponents a aquells conceptas, i, a més, compensar
la desaparició deis ingressos duaners. Aqüestes modi
ficacions impositivas fan pensar que l’impacte de l’l VA

en l’economia espanyola será extraordináriament sig-
nifieatiu a sobre els preus relatius, i, per tant, sobre el
procés d’especialització productiva, a partir de la mo
dificació de Festruótura deis costos en els diferente
sectors.

També és previsible un impacte positiu sobre la
inversió, a partir de la supressió de la doble imposició
que actualment pateix. Si a aixó hi afegim el compro-
mis governamental de disminuir tes cotitzacions a la
Seguretat Social, aquel! efecte positiu pot veure's indi-
rectament incrementat.

Quant a la dimensió empresarial, desapareix un
incentiu a les integracions verticals, afavorint, en can-

vi, l’aparieió d’economies d'escala i els procéseos
d’integraeió horitzontal.

I^el que fa ais efeetes sobre el comerg exterior, cal

ac-

distingir entre els produíts sobre les exportacions i so
bre tes importacions. Per a la primera, dependrá de la
diferéncia que representi per a cada producte la des
gravado per riVA en relació a Tactual. L’Administra-
ció afirma, pero, que Timpacte global no será negatiu,
pero caldria estudiar-ho amb més detall des de la
perspectiva catalana. Quant a tes importacions, els
efeetes serán dobles. Per ais importadors, dependrá
del diferent grau de compensado de gravámens,
mentre que peis productora interiora de productes im-
portats o substitutius, els efeetes serán els inversos,
des del punt de vista de la protecció a llur producció,
per Via fiscal.

En general, pero, Topinió de la CEE és que tant les
desgravacions com TICGI actúala son superiors a les
que es produiran amb TIVA, amb uns efeetes, dones,
globalment negatius, almenys a curt termini, sobre el
nostre comerg exterior. Pero, cal repetir que no es dis
posa d’estimacions fiables respecte d’aquest tema,
malgrat que Texigéncia de la CEE per a la implantació
de TIVA ve de la creenga que aquesta situació és
actualment discriminatoria contra els productes co-
munitaris.

De tota manera, tot i acceptant la importánciadeis
efeetes considerats, el tema que més ha preocupatde
Taplicació de TIVA és el seu impacte sobre els preus, i,
conseqüentment, sobre els costos de tes empreses.

Com ja s’ha dit repetidament, és previsible una
important modificació deis preus relatius (i del nivéll
general de preus, si la pressió fiscal mitjana augmen
ta, cosa que, en principi, no es pretén). Malaurada-
ment, en el moment de redactar aqüestes línies horri

no disposa del darrer projecte governamental. En
conseqüéncia no es pot disposar d’elements sufh

cients per avaluar amb més detall aquests canvis
previsibles en la pressió fiscal peis diferents sectors,

encara que, d’acord amb tes referéncies periodísti-
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Tactual sistema) que permeti una fixació acurada del

tipus mitjá que no supoSi un increment global de la
pressió fiscal (encara que les necessitats recaptató-
ries del sector públic, poden fer oblidar aquesta con-

sideració). , , , „
També cal situar el tema, a partir del moment en

qué s'acordi Taplicació de i'lmpost. Seria desitjable
que es fes en un moment en el qual les tensions infla-
cionistes fossin les míninies possibles. Ja que la irif a-

ció, és básicament, de costos i condicionada per deter
minadas polítiques monetáries, la política económica

(monetaria, fiscal, de rendes, industrial, etc.) que, en la

perspectiva de reduir la inflació (en 'a mesura que
revoluciódeTaturhopermiti)s'apliqui,tindraunefecte
determinant sobre les conseqüencies,
de riVA. Aixó és aixi, ja que d’entrada, I

grat que suposi un alga de preus, tan sois es ̂ for
ma en inflació, si Taiga inicial es transmet a tota I ero
nomia, multiplicant i continuant els sfus efectes
Tot depén, dones, de la mesura en que s hagm mode

rat els mecanismes de transm's^^ df la mflacio
d’aquí al moment de la implantado del tribut

Tanmateix Taplicació de TIVA ais pagesos (enea

ra que de Séísimplificada i a tipus baixos en g^

neral) i ais professionals 7de^s preus
dentistes) pot suposar un

actuáis deis productes 1 servéis .^gnt al
proporcionen, en traslladar ... ¡ egr^pla
consumidor. En aquest aspecte, la in _

clara, pare, qua no dertra de nvA en ̂  sino d^®
pliació deis fets imposables, que resulta mes factiDie
oue no en el sistema actual. ,_*„n i Hps

Finalment, des del P®"V"^® '®gSelWApot

dunaperspecli»acalalana,laim^*B®<¡^^¿^
representar un ¡tnpodanl increrne d i ^ ^ ̂
peis impostes cedits, reconeguts a Es

ques, els projectes anteriors, Texperiéncia actual,
etc., s’han efectuat les previsions que figuren

en Tapartat ségüent. Pero, encara que Tesmen-
tada previsió fos exacta, peí que fa al diferent
impacte fiscal a nivell sectorial, no seria possi-
ble calcular, a prior!, Tefecte sobre el nivell deis
preus.

A nivell teóric, els preus relatius dependran de les
condicions de Toferta i de la demanda. En la mesura

que aquesta predomini sobre la determinado del preu
deis productes, tal com passa ais mercats més compe-
titius, caldrá fer estimacions de Telasticitat de llur de

manda a la variado deis preus oferts arran del canvi
en el sistema impositiu, si la demanda és molt inelás
tica, els preus variaran més que la producció, i  a Tinre-
vés. D'altra banda, en els mercats oligopólics, i en ge
neral poc competitius, la influéncia de la demanda so
bre els preus és més reduTda, i en general, pot afir-
mar-se’n una rigidesa a la baixa; és en aquest sentit,
on cal parlar d’un possible impacte alcista sobre els
preus en modificar-se els preus relatius, si alguns es
modifiquen a Taiga, a causa de les condicions no es-
trictament competitivos del mercat. Així, peí que fa ais
preus relatius, Tavaluació de llur modificado és molt
complexa. Depén del grau de flexibilitat i compe-
téncia de la nostra economía, i del grau de transpa-
réncia fiscal que s’assoleixi amb TIVA en compareció
amb Texistent actualment (cal esmentar que aquest
aspecte ha tingut, segons estimacions efectuades,
una incidéncia especial en el cas Italia, on Texisténcia
de Teconomia submergida ha incrementat aquesta in
cidéncia). L’augment de la transparencia fiscal i la
possible identificació de borses de frau, pot augmen
tar també els preus al nostre país, de la mateixa ma
nera que succeí a Italia.

De tota manera, amb Texperiéncia que hom té peí
que fa ais impactes inflacionaris en determínate paí
ses, poden esmergar-se una serie de mesures que in-
tentin, com a mínim, esmorteir-lo.

Primer, cal esperar Tadopció de mesures prévies,
que permetin una implantació gradual a partir d'un co-
neixement més directe de Timpacte ais diferente sec-
tors (fent la declaració per TIVA abans de substituir

I'

CA

Aqueste, com és prou sabut, són els d
sions, el del Patrimoni, el de Transmissions,

recaptat en destinació. 1 les taxes ^ .¡jat ̂ per
visió,

Tany 1981. de
és la següent:

QUADRENÚM.256

IMPOSTOS CEDITS A LA GENERALITAT (1981)

Milionsclepessetes

2.455,5

6.244.0

Impostes directes

Successions

Patrimoni

Impostes indirectes
10.464,0

11.636.7

aaoo.o

Transmissions

Luxe-destí

Taxes sobre el joc

PONT: Pressupost
de la Generalitai

peral'any 1981.-

'f
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L’Estatut i la LOFCA especifiquen que l’eventual

supressió o modificació d’alguns d’aquests impostes
implicará l’extinció o modificació de la cessió. També,
la LOFCA especifica que, en principi, són cedibles els
impostes sobre les vendes en fase minoritária i els es-
tablerts sobre consum específics en fase minorista
(excepte els recaptats per monopolis fiscals). Així, en
la disposició transitoria tercera disposa que fins que
riVA no entri en vigor, es considerará com a impost
cedible, el de luxe recaptat en destí. D’altra banda, en
el projecte de Ilei de cessió d’impostos a la Generaíitat

(i per tant, susceptible de modificació), la disposició
transitoria segona, punt 2, especifica que la cessió a
Catalunya de l’IVA en la fase de gravamen sobre les
vendes al detall, será objecte d’una Ilei, tramitada

amb el mateix procediment que l’esmentat projecte
de Ilei de cessió d’impostos a la Generaíitat. La inter-
pretació d aqüestes disposicions pot suposar la
sibilitat, dones, d’un increment recaptatori, encara
que, tot dependrá, de la nova Ilei que reguli la cessió
de l’l VA, donada la capacitat per part de la Generaíitat
d’emprendre la gestió del mateix, de manera més o

menys immediata. Cal teñir en compte, pero, que el
percentatge que representa l’IGTE recaptat a Catalu
nya és molt gran en relació al total recaptat a l’Estat es-

panyol, i sembla previsible que l’IVA també suposi un
volum considerable de recaptació, ja sigui peí major
nombre de transaccions económiques que s'efectuen
com per la menor incidencia de les borses de frau fis-

pos¬

grés de Dipútate en el moment d’escriure aquést
aparlat, que no ens ha permés confirmar la bondatde

l’elecció, d’entre les variables disponibles, d’aquella
més propera a la base imposable definida en el pro
jecte de Ilei, ni definir amb exactitud les exempeions a
l’aplicació de l’IVA, l’abast deis régims especiáis, i els
tipus impositius que s’aplicaran en aquells productes
considérate com de primera necessitat o de luxe. Les
filtracions periodistiques i el comunicat del Consell de
Ministres en qué s’aprova el projecte de Ilei ha estat la
nostra font d’informació.

Una altra de les dificultats que presenta la meto
dología utilitzada deriva del canvi que s’ha produít en
la legislació sobre la imposició indirecta, especial-
ment el Reial Decret-Llei del 27 de marg de 1981 se-
gons el qual s’aprová el text refós de l’impost sobre el
luxe i el Reial Decret del 4 de novembre de 1980 se-

gons el qual s’aprová el Reglament corresponent a la
Llei del 30 de novembre de 1979 sobre Impostes Es

peciáis. Evidentment, aquests canvis no s’han pogut
incorporar i s’ha optat per assenyalar aquells sectors'
amb alguns o tots els productes subjectes, el 1975 o
en l’actualitat, a aquests tipus d’impostos per a una
més prudent valoració deis impactes.

Altres dificultats secundáries han estat elfetquesi
bé, dins deis impostas indirectas a la producció comp-
tabilitzats a la taula input-output s’hi troben l’impost
sobre el tráfic d’empreses, l’impost sobre el luxe, els
impostas especiáis, els corresponents a la publicitat,
a Rádio-Televisió Espanyola i els monopolis fiscals
(gasolina i tabac), en el cas de l’impost sobre el luxe
només es comptabilitza el corresponent a aquells pro
ductos (els més) en qué la recaptació fiscal es realitza
en origen. Aixó afecta especialment el sector de l’au-
tomóbil, per al qual s’han fet les modificacions adients
a partir de la publicació del Ministerio de Hacienda
“Estadísticas Fiscales y Presupuestarias”, correspo
nent a l’any 1975.

D’altra banda, la informació, fins ara disponible,
assenyala, en primer lloc, que l’IVA comportará la su
pressió de l’impost sobre el luxe, de l’impost sobre el
tráfic d’empreses i de l’impost especial sobre begu-
des refrescants. Els altres impostas especiáis, vi
gente actualment, subsistirán i formaran parí de la
base imposable de l’IVA, fet que també s’ha tingut en
compte en realitzar els cálcuis corresponents.

Finalment, cinc sectors de la taula input-output no
han estat consideráis; quatre a causa de la seva es-
pecificitat com a monopolis fiscals (petroli i tabac) o
per la seva naturalesa pública (Comunicacions, Ad-
ministració Pública i Defensa), i un a causa que les xi-
fres disponibles sobre el valor afegit net al cost deis

factors venien fortament afectades per les pérdues
registrades l’any 1975 peí sector (Institucions finance-
res).

cal.

1.5. Impacte de raplícació de l’l VA sobre la
pressió fiscal indirecta a la prodúcelo en els
díferents sectors económics

L’estudi de l’impacte sectorial de l’aplicació de
l’IVA sobre la pressió fiscal indirecta a la producció
s’ha efectuat a partir de la consideració de la taula in

put-output de l’economia espanyola, la qual, seguint
la metodología comunitária, s’elaborá, per a l’any
1975, peí Fons Social de la Confederació Espanyola
de Gaixes d’Estalvis.

La metodología utilitzada ha estat la següent: l)
S’ha agafat com a base imposable el valor afegit net al
cost deis factors per a cada un deis sectors. 2) S’ha
aplicat un tipus impositiu de l’l 1 % per a tots els sec
tors, tipus impositiu que segons acord de Consell de

Ministres ha d’ésser el tipus normal a aplicar 3) S’ha
comparat aquest resultat amb els impostas indirectos
a la producció pagats l’any 1975, deduint-ne el possi-
ble impacte fiscal. 4) En el cas deis sectors que pro-

dueixen, en part o totalment, béns consideráis de pri
mera necessitat o de luxe s’han repetit els cálcuis aoli-

cant un tipus impositiu del 4 i del 22% respectivament
La principal dificultat que s’ha trobat és la de no

haver pogut comptar amb el projecte de Ilei aprovat
peí Consell de Ministres i en trámit de tremesa al Con-

Així dones, els resultáis que a continuació es pre
senten només poden ésser consideráis com una

aproximació tant per les dificultats metodológiques
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tipus d’imposició indirecta a la producció i, que per
tant, és probable que tampoc no s’apliqui ara l’IVA.
Aquesta subsectors són els següents:

- Lloguers d’immobles
- Ensenyament i investigado comercial
— Ensenyament i investigado no comercial
- Servei doméstic
- Servéis sanitaris no comerciáis.

També cal incloure aquí el sector de rAssisténcla
Social i servéis col.lectius en qué els impostas indirec-
tes a la producció eren ja molt reduíts el 1975.

Un cas especial a considerar dins el sector servéis
és el de transport ferroviari que, fins ara, estava sub-
jecte a una imposició indirecta molt reduída (impost
sobre el luxe en alguns servéis molt especiáis) i no
s’aplicava el 1975 l’impost sobre el tráfic d’empreses.
L’impacte en el cas de l’aplicació de l’IVA seria molt
important, aplicant, fins i tot, un tipus impositiu del 4 ̂.

ais altres tipus de servéis, es poden
classificar de la següent manera:

Respecte

descrites com perqué les dades corresponen a 1975.
Es més, aquests resultáis s’han de valorar tenint en
compte les possibles exempcions, régims especiáis,
deduccions de la base imposable, etc., que poden és-
ser aplicats amb carácter general o per determináis
sectors o tipus d’empreses; també s’ha de considerar
lasuavització de l’impacte que pot suposar la intenció
governamental de disminució de la quota empresarial
a la Seguretat Social, especialment en aquells sec
tors amb utilització més intensiva de la má d’obra. És
a dir, són resultáis previs a l’aplicació de mesures
compensadores per part de l’Estat.

Així dones, s’ha considerat convenient procedir a
una classificació qualitativa deis diferents sectors
económics, tot classificant-los en cinc categories se-
gons el volum de l’impacte, pero, sense arribar a oferir
una quantificació, ateses les raons esmentades.
S’han classificat els sectors en les següents catego¬
ries:

1.- Impacte fort
2.- Impacte important
3.- Impacte notable
4.-Impacte moderat
5.- Impacte nul o favorable - Professions libe

ráis o artístiques.
- Comerg
a la menuda

- Servéis a les
empreses

- Intermediaris del
comerg

-Altres reparacions
-Senreis connexos
al transport

- Servéis d’hoste-
leria i restaurant

- Servéis sanitaris
comerciáis

1.-IMPACTE FORT:

a. Els impactes més significatius:
el sector primari i el de servéis

Els resultáis obtinguts assenyalen que l’impacte
més accentuat pot produir-se en el sector primari  i en
el deis servéis. En el primer cas, la classificació deis
subsectors en ordre d’importáncia en els seus efectes
seria la següent:

1.- IMPACTE FORT - Producció
ramadera

- Silvicultura
- Producció agrícola
- Servéis agrícoles i
ramaders

- Pesca
-Caga

2 - IMPACTE IMPORTANT:-Altres transports
terrestres

- Servéis personáis
comerciáis

-Transports marí-
tims i comerciáis
- Auxiliara finance-

res i immobiliáries
- Transport aeri
- Reparació de
vehícles i
bicicletas

- Servéis recreatius
i culturáis

-Comergal’engrós
-Entitats
d’assegurances

3.-IMPACTE NOTABLE:

Tots els sectors agraris s’inclouen entre els sec
tors que rebran l’impacte més fort com a conseqüén-
cia de l’aplicació de l’IVA. Per aixó, sembla que s’ha
previst l’aplicació d’un tipus impositiu del 4% peis pro-
ductes alimentaris i un régim especial pels sectors de
l’agricultura, ramaderia i pesca. Malgrat l’aplicació
d’un tipus imposititu del 4%, tots aquests sectors con-
tinuarien situant-se, de no aplicar-se altres mesures
d’efectes compensadors, entre els més afectats per
l’aplicació de l’IVA (impacte fort); només el subsector
pesquer, quedaría classificat entre els sectors amb un
impacte important.

Quant al sector servéis, cal distingir, en primer
lloc, aquells que ja el 1975 no estaven subjectes  acap
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4.— IMPACTE MODERAT: — Lloguers de béns
mobles

sector industrial i en fundó de la seva possible espg?
cial incidencia, dividirem l’análisi efectuat en els sér
güents apartats:

Com es pot observar, la majoria de subsectors de
servéis es troben classificats amb els que rebran un
impacte fort o important. També aquí cal assenyalar
que alguns sectors es trobaran sotmesos a exeníp-
cions; se’ls aplicará un tipus impositiu inferior (4 %), o
com el cas de les agéncies de viatge estarán subjec-
tes a régims especiáis. Cal esmentar aquí els servéis
sanitaris comerciáis, alguns servéis d’hoteleria  i res-
taurant, i els servéis recreatius i culturáis principal-
ment, pero també la gestió d’algunes instituclons fl-
nanceres (fons d’inversió mobiliária) i d’algunes ope-
racions d’assegurances i financeres. Cal també teñir
en compte que en cas d’aplicació d’un régim especial
per a la petita I mitjana empresa, aquest podría alleu-
gerir l’impacte en alguns sectors (com el de comerg a
la menuda o el sector de reparacions); en canvl, en al
guns sectors (com el comerg d’antiguitats), aquest pot
estar subjecte a un tipus impositiu del 22%.

b. L’impacte sobre el sector industrial

Per apreciar l’impacte de l’aplicació de l’IVA en el

a) Indústria de l’alimentació

b) Indústria no manufacturera

c) Industries manufactureres

d) Industries subjectes a impostes especiáis: él
cas de les begudes i els alcohols.

a) La indústria de l’alimentació

La indústria de l’alimentació presenta característi-
ques especiáis, ja que juntament amb sectors amb
impactes forts i importants se sitúen d’altres amb im-
pactes moderats i notables en el cas d’aplicar-se untl-
pus imposititu normal (11%). Nogensmenys, sembla
que el projecte de Ilei preveu l’apllcació del tipus impo
sitiu del 4% per ais productes alimentaris, laqualcosa
si s’apiicava de forma completa significarla una re
dúcelo sensible de l’impacte, i fins i tot, seria clara-
ment favorable en alguns sectors;

CUADRE NÚM. 257

IMPACTE DE L’APLICACiÓ DE L’IVA EN LA INDÚSTRiA DE L’ALIMENTACiÓ

Tipus ImpositiuSECTORS
4%11%

Pa, pastisserla i galetes
Escorxadors
Indústries láctles

Indústrles de conserves cárniques

Sucs I conserves vegetáis
D’altres indústries alimentáries

Cacau, xocolata i confitería

Productes d’alimentació animal

Fabricacló d’olis i greixos
Pastes alimentarles

Conserves de pelx i d’altres
Productes de molinería
Sucre

Fort Fort

Fort Fort

Fort Important
Moderat

Moderat

Moderat

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable

Important

Important
Notable

Notable

Notable

Moderat

Moderat
Moderat

Moderat
Moderat

FONT: Elaboració propia.

A la ihdústPia de l’aiimentació hl ha tres subsectors

que ós veuran especialment afectats: el del pa. pas-
tissería i galetes. els escorxadors i les Indústries lác-

ties, havent d’esmentar en segon lloc les indústries dé
conserves cárniques, sucs i conserves vegetáis i d’al
tres indústries alimentáries. Tots ells, éiplicant un tipus
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4 - IMPACTE MODERAT: - Extracció i
preparado de
mineral de ferro.

- Producció i
distribució d’aigua
calenta i vapor.

impositiu del 4 % continuarien tenint un impacte des
favorable encara que en els tres primers seria fort o
important, i en els tres segons, moderat. Tot els altres
subsectors d’ésser aplicable el 4% tindrien, alesho-
res, un impacte favorable. Cal esmentar com el régim
especial per a la petita i mitjana empresa pot alleuge-
riren Isí práctica l’impacte en alguns sectors, com per
exemple en el cas del pa, pastisseria i galetes.

Val a dir, que si se segueixen els criteris aplicats
fins ara en el cas de l’impost de luxe, alguns deis pro
ductos alimentaris podrien estar gravats amb el 22 %,
com és el cas de les salses i espécies preparades o
les conserves de caviar, de salmo, crustacis i fetge
d’ánec; pero no sembla que aquest pugui fer variar
sensiblement la classificació efectuada. També cal
esmentar que en l’actualitat no hi ha cap producte ali
mentan subjecte a impostes especiáis, com l’any
1975 ho estaven el sucre i el café, i per aixó és pos-
sible que en alguns casos, com el d’aquest darrer (in
dos entre les altres indústries alimentáries), s’apliqui
eltipus impositiu normal de l’11 %.

5 - IMPACTE FAVORABLE;- Fabricació i
distribució de gas.

- Producció de
coqueria.

Com es pot observar, la majoria deis subsectors
no manufacturers s’inclouen entre els que rebran un
impacte notable o important. Dins del miner (poc im-
portant a Catalunya) s’escapen d’aquesta tendencia
l’extracció i transformado de minoráis radioactius q
rebrá un impacte fort, el d’extracció i preparacio de mi
neral de ferro que rebrá un impacte moderat i el de co
queria en qué l’impacte será favorable Pero tote
aqueste subsectors no están represéntate a Cata
lunya.

Quant a la construcció, els subsectors rebran m

impacte important, encara que com J
d’aplicar un «pus impositiu del 4 h habí g

és possible que l’impacte siguí inferior a I obs
pecialmenten el subsector de construcciód im

dais,
vat, es

b) Les indústries no manufactureres

Les indústries no manufactureres inclouen la mi
nería, la construcció i l’aigua, gas i electricitat. La clas
sificació deis subsectors corresponents segons el vo-
lum de l’impacte de l’aplicació de I’IVA sobre la impo-
sició indirecta a la producció, seria la següent:

1.-IMPACTE FORT: - Extracció i

""“Saiment, dins de la indústria de '■fiQ®®- j
electricitat, l’impacte seria important o
els subsectors a excepció de la producció i d'f
d’aigua calenta i vapor, en qué l’impacte s®"®

i el de la fabricació i distribució de gas en que hm
nade és favorable. De totes formes, en el cas deis
S^eis pSes i del sector energétic en especiad es
poden pfendre algunes mesures de tipus compensa

rati
transformació de
minerals
radioactius.

2.-IMPACTE IMPORTANT:-Mineral de carbó
- Extracció de

petrel i i gas
natural.

- Captació i
distribució d’aigua

- Extracció de
materials per a la
construcció.

- Extracció de sal
comuna.

- Construcció
d’immobles.

- Obres públiques i
civils.

dor.

c) Les indústries manufactureres

La classificació deis subsectors manufacturers
(que no s’analitzén a part) amb ®rd^® ®

: - importáncia de l’impacte. sena la seguent.
-Industria

aeronaútica.

2,-,MPACTl«PORTANT:-^-d6de
- Fusteria i

estructures per a
la construcció.

- Tallera mecánics
independents.

- Fibres dures
téxtiis.

- Fabricació
d’articlesde cuiro

non

1.-IMPACTE FORT:

- Extracció d’altres
minerals no
metál.lics.

- Extracció i
preparació d’altres
minerals
metál.lics.

-Energía eléctrica

3.- IMPACTE NOTABLE:
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- Instruments
d’óptica,
precisió i similars

- Envases i articles
de fusta.

- Fabricació de

productes
químics inorgánies
de base

- Fabricació de
prcductes
farmacéutics.
- Fabricació de

prcductes químics
per a la indústria.

- Ccnstrucció de
maquinária i
material eléctric.

- Cctó
- Catites i d’altres

indústries téxtiis.
- Preparació de
ciments naturals,
calg i guixcs.

- Llana

- Xapes, aglcmerats
i fustes milicrades.

- Ccnstrucció de
maquinária
agrícola i tractors.
- Altre material de

transport.
- Fusta serrada i
preparada

- Fabricació de

primerea matéries
plástiques i
metál.liques.

- Fabricació de
fibres artificiáis
i sintétiques.

- Bicicletes i motos.
- Altres indústries

manufactureres.

3.- IMPACTE NOTABLE: - Fabricació de
productes
cerámica per a ia
ccnstrucció

- Fabricació d’eines
i articles
metál.lics.

- Mobles de fusta.
- Industria del vidre.
- Fabricació de

productes de
metall i tractament
del metall

- Calgat
-Altres indústries
cerámiques i de
minerals no
metál.iics.

- Productes
siderúrgica.

- Derivats de
ciment, guix i
escaiola.

- Ccnstrucció naval.
- Adobats i acabats

cuiro i pell.
- Fossa metál.lica
-Suro
- Fabricació de
máquines
d’oficina i
ordinadors.

- Acabats téxtiis
- Ccnstrucció

ferroviária.
- Confecció.

'i

5.- ÍMPACTE NUL
O FAVORABLE: - Fabricació

d'adobs i
desinfectants

- Fabricació de
productes químics
orgánica de base.

- Fabricació de
ciment artificial.

- Producció i
transformació de
metalls no
ferrosos.

-Transformatsde

paper i cartró.
- Fabricació de

material electrónie.

4.-IMPACTE MODERAT: - Seda i fibres
artificiáis
sintétiques.

- Céneres de punt.
-Transformats del
cautxú.

- Articles de
matéries
plástiques.

- Ccnstrucció de
maquinária
industrial i
equips mecánics.

- Impremta,
premsa i editorial.
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consideráis s’inclouen entre els que rebran un impac
te o bé moderat, o bé nul, o bé favorable. La majoria
de subsectors rebran un impacte moderat, pero peí
d’adobs i desinfectants i el de fabricació de productes
químics organice de base, l’impacte será nul o lleuge-
rament favorable. Queda per considerar el subsector
de productes químics per al consum que presenta un
impacte clarament favorable; de totes formes cal teñir
en compte que inclou productes molt variats i que és
possible que aiguns d'ells,si continua el criteri aplicat
en el cas de l’impost de luxe,siguin gravats amb el ti-
pus imposititu del 22%, com podría ésser el cas d’al-
guns productes de perfumería i els cosmétics; en
aquest darrer cas, també s’haurien de teñir en compte
els impostes especiáis que graven els alcohols i que
afecten a la competitivitat d’aquesta industria.

Quant a la indústria del ciment, vidre i cerámica,
es troben, per una banda, impactes notables tant en
el cas del vidre com en el de cerámica (tant per a
construcció com per altres utilitzacions). En el cas del
ciment, ens trobem que l’impacte és favorable per  a la
fabricació de ciment artificial, i, moderat en el de pre-

paració de ciments naturals, calg i guixos; en canvi, és
notable en el cas deis seus deriváis. Tant en el cas del
vidre com en el de la cerámica cal teñir en compte que
en l’actualitat aiguns deis seus productes están sub-
jectes a l’impost de luxe (vaixelles, cristalleries, objec-
tes d’ornamentació, etc.),fet que podría influir en l’apli-
cació d’un tipus imposititu superior (22%) en aquests
productes, la qual cosa incidiría en el volum de  I im
pacte.

- Pastes de paper,
paper i cartró.

- Fabricació de

productes químics
per al consum.

— Fabricació
d’aparells
electrodoméstics.

- Automóbiis.

Com es pot apreciar, la majoria de subsectors ma-
nufacturers s’inclouen entre els que rebran un impac
te moderat o notable, essent també forga apreciables
els sectors que rebran un impacte favorable.

Quant a la indústria téxtii i de la confecció, la majo
ria deis subsectors s’inclouen dins deis que rebran un
impacte moderat; només escapen d’aquesta tenden
cia els subsectors de fibres dures que rebran un im
pacte important i el d’acabats téxtiis i de confecció que
es troben classificats entre els subsectors que rebran
un impacte notable, encara que a la part baixa de la
classificació. Cal esmentar, que de seguir-se el criteri
utilitzat fins ara en l’impost de luxe, és possible que es
gravin amb un tipus impositiu del 22% les catites de
ñus, tapíssos i rebosters, així com la roba de vestir
d’alta costura o confeccionadas amb pells sumptuá-
ries, fets que poden afectar ais subsectors de la con
fecció i de catites i d’altres indústries téxtiis.

Quant a la indústria del cuiro, pell, cautxú i calgat,
l’impacte será relativament més accentuat, ja que el
subsector de fabricació d’articles de cuiro tindrá un

impacte important i els de calgat i adobats de cuiro i
pell,notable. Només, els transformáis de cautxú figu
ren entre els subsectors afectats de forma moderada.

Si bé l’any 1975, la marroquineria, estoigeria i articles
de viatge estaven subjectes a l’impost de luxe, actual-
ment no figuren en el Reial Decret-Llei 875/81 del 27 de
marg (BOE de 19 de maig).

En relació amb la indústria de la fusta, suro i mo
bles, els respectius subsectors presenten un compor-
tament variat: mentre els subsectors de xapes, aglo
meráis i fustes millorades i el de fusta serrada  i prepa
rada presenten un impacte moderat, els subsectors de
segona transformació de la fusta, presenten impactes
importants —fusteria i estructures per a la construcció i
envasament i articles de fusta- o notables -mobles
de fusta-. Aquest és també el cas del subsector del
suro.

En relació a la indústria siderometai.iúrgica, e\s
subsectors de productes siderúrgics i fosa metál.li-

estan classificats amb els que rebran un impacte

notable, pero el de producció i transformació de me-
talls no ferrosos pot teñir un impacte favorable. Peí
que fa a d’altres indústries de metall está previst un
impacte notable per a la fabricació d’eines i articles
metál.lics, fabricació de productes de metalls i fabrica
ció de máquines d’oficina i ordinadors; un impacte mo
derat per a la maquinária tant mecánica com eléctrica,
i un impacte favorable en el cas deis subsectors de fa
bricació de material electrónic i de fabricació d’apa
rells electrodoméstics. En aquest dos darrers subsec
tors, cal teñir en compte que aiguns productes, fins
ara, estaven subjectes a un impost de luxe, i que per
tant poden estar subjectes a un tipus impositiu del
22 % (com els aparells d'alta f ifelitat, els televisors en
color, vídeos, etc.). D’apiicar-se aquest tipus, en con-
junt l’impacte continuaría, probablement, essent favo
rable o nul per aquests sectors, espeeialment en el cas
deis aparells electrodoméstics. Mencióapart merei-
xen dos sectors: el d’instruments d’óptica, precisió i
similars i els de tallers mecánics independents, am-
dós amb un impacte important; en el primer cas, cal
teñir en compte que aiguns productes (aparells foto-
gráfics i cinematográfics,prismátics, barómetres, etc.)
están subjectes a l’impost de luxe i per aixó, en el cas

ca

D’altra banda, la industria del paper, cartró i arts
gráfiques és una de les més afavorides segons els
cálcuis efectuáis. Així es preveu un impacte favorable
en els subsectors de transformáis de paper i cartró i
de pastes de paper, papers i cartró, i, un impacte mo
derat en el d’impremta, premsa i editorial, pero aquest
darrer registraría un impacte favorable en el cas
d’aplicar-se,com sembla,un tipus impositiu dei 4% ais
Ilibres, diaris i revistes.

Quant a la indústria química, tots els subsectors
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d’aplicar-se ün tipus impositiu del 22%, s’agreujariael
volum de rimpacte, ja de per si important; en el segon
cas, caldria teñir en compte el régim especial de la pe-
tita i mitjana empresa que a la práctica podria suposar
un alleugeriment de l’impacte.

Quant a la indústría de material de transport, es
preveu un impacte fort en la indústria aeronáutica i,
notable en la de la construcció naval i ferroviária; són
sectors amb una gran presencia de l'empresa pública
i poc representats a Catalunya,si fem excepció de “La
Maquinista Terrestre i Marítima”; en aquests sectors
cal teñir en compte, a més, que alguns deis seus pro-
ductes (embarcacions, avions i avionetes esportivas,
etc) estarán gravades amb un tipus impositiu del

'  22%, donada la sevainclusió entre elsproductessub-
jectes en l’actualitat a l’impost de luxe. Malgrat que en
la comparació efectuada no s’ha indos l’impost de
luxe amb els impostes indirectos a la producció per
ésser recaptat en destí, aquest fet no té incidencia en
elresultatglobai.

Eis altres subsectors tenen, o bé un impacte mo-
derat -construcció de maquinária agrícoia i tractors,
aitre máteriai de transport i bicicletes i motos-  o un im
pacte favorable com és el cas deis automóbiis. Aquí,
val a dir que el tipus impositiu que cal aplicar, si es té
en compte els productos que actualment es troben
gravats per l'impost sobre el luxe, seria del 22% per
ais automóbils i bicicletes i motos estrangeres o fabri
cadas a Espanya pero de valor superior a una deter
minada quantitat de diner o amb una cilindrada supe
rior a 50 c.c. En aquest darrer cas, no s’ha pogut fer
cap ajust, per qüestions de disponibiiitat estadística,
necessari en trobar-se gravat en destí, pero no és pro
bable que de fer-ho variés sensiblement llur classifi-
cació. En canvi, en el subsector de l’automóbil s’ha
pogut tenir-ho en compte i s’han fet les rectificacions
adients.

Finalment, quant a les altres indústries manufac
turares, es preveu un impacte moderat; cal teñir en
compte que alguns deis seus productes es troben gra
vats en destí per a l’impost sobre ei luxe (com és el cas
de la joieria, rellotgeria, articles per al fumador, etc.) i,
que el tipus impositiu que cal aplicar per a ells seria del
22%; donat el carácter de “calaix de sastre” d’aquesta
indústria, cal ésser prudent en la generalització
d’aquestes conclusions. Resta el subsector de recu-
peraciópe\ que es preveu quetingui un impacte impor
tant l’aplicació de I’IVA.

d. Industries subjectes a impostos
especiáis: el cas de les begudes
i els alcohols.

Finalment, queden per considerar la indústria de
Íes begudes i alcohols, que peí fet de trobar-se sub
jectes a impostos especiáis i a l’impost sobre el luxe,
cal fer-ne esment a part. El fet que estiguin subjectes
a impostos especiáis presuposa que el valor afegit net
al cost deis factors s’hagi d’augmentar en el valor deis
impostos satisfets per aquest concepte, per trobár la
base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu
de riVA. D’altra banda, el fet que estiguin subjectes-
els aiguardents,licors, brandies i whiskies i les begu
des envasades i amb marca, el preu de les quals no
superi una determinada quantitat de diners- a l’im-
post sobre el luxe, fa que per a alguns productes, el ti
pus impositiu a aplicaren el cas de l’l VA, sigui del 22%.
Cal teñir en compte també que la introducció de l’IVA
suposa, a part de la supressió de l’impost sobre el
tráfic d’empreses i sobre el luxe, la de l’impost espe
cial de begudes refrescants.

Fent, dones, els cálcuis adients, la classificació
deis subsectors de la indústria de begudes seria la se-
güent:

CUADRE NÚM. 258

IMPACTE PE L’APLiCACIÓ DE L’IVA EN LA INDÚSTRIA DE BEGUDES I ALCOHOLS

Tipus Impositiu
SECTORS

11% 22%

Sidra

Aigües minarais i begudes analcohóliqúes
Indústria vinícola

Cervesa

Aiguardents, compostos i licors
Alcohols

Moderat

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

PONT: Elaboracló própia.
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i
Aquesta consideració general sobre els possibles

efectes, ja permet veure que la seva traducció al nivell
de l’economia catalana dependrá molt de quines són
les empreses publiques que hi teñen un paper desta-
cat, de la seva importancia relativa i de la part de la

activitat realitzada aquí; és adir, en definitiva, de

la composició del subsector institucional “empresa
pública” a l’economia catalana.

Seguidament, s’analitza el conjunt d’empreses pú-
bliques a Catalunya; després, les possibles repercu-
sions de la integració a les Comunitats, a nivell estatal
(especialment, respecte a certes empreses ciau i  ales
que tenen una presencia important a Catalunya): per
finalitzar aplicant les conclusions peí que fa a l’econo-
mia catalana.

seva

i  Com es pot veure, s’espera un impacte favorable
1  per a la majoria de subsectors, encara que cal teñir
:  mólt en compte que d’engá 1975, el canvi de la Llei
'  d’Impostos Especiáis (30 de novembre de 1979) i el
i  ̂u reglament (4 de novembre de 1980) poden afec-

■  tar la pressió fiscal indirecta d’aquests subsectors,
¡  pero en tot cas aquests efectes no serien atribuibles

directament a l’aplicació de I’IVA.

2. Les empreses publiques a Catalunya
il’entrada d’Espanya a la CEE

2.1. Les repercussions sobre l’economia catalana

Les repercussions de la integració a la CEE sobre
el subsector institucional de l’economia catalana defi-
nit per les “empreses públiques” vindran determina-
des, d’una banda, pels efectes probables sobre les
empreses públiques a nivell estatal i, d’una altra ban
da, per les carácter ístiques del sector a Catalunya, el
seu pes relatiu dintre de determínate sectors econó-
mics i ádhuc la presencia concreta de certes empre-
SGS

En termes generáis, es pot dir que els efectes de
la integració sobre les empreses públiques a nivell es
tatal serán de dos tipus;

a) repercussions sobre sectors productius en qué
la presencia del sector públic és substancial o to
tal; és a dir, efectes económics en raó de l’activitat
económica de certes empreses públiques; i b) re

percussions en raó del seu carácter jurídic d’em-
presa pública.

En el primer cas, la repercusió será tant més
important, quant més gran sigui la participació d’em
preses públiques en el sector considerat i, quant més
important sigui el pes relatiu d’aquestes empreses pu
bliques sobre el total. En el segon cas (repercussions

tant que públiques) podem distingir, en principi,
tres classes d’efectes;

- Els derivats del nou condicionament de l’Estat en la
fixació de politiquee de preus a certes empreses pú
bliques.

- Els derivats de la possible modificació en la forma
de finangar (subvencionar) l’Estat determinadas em
preses públiques.

- Els Higats a l’acceptació de la reglamentació comu-
nitária d’harmonització formal-legal de les empreses
públiques.

Els dos primers responen de fet a una mateixa in-
tenció comunitária: evitar un “dumping” amagat; mi

rar que s’acompleixi la regla d’or de la no discrimina-
Cló económica entre els Estats membres.

en

2.2. Les empreses públiques a Catalunya

El carácter de “pública” d’una empresa prové del
seu control per part de l’Administració Pública, siguí
aquesta l’Estat, TAdministració Autonómica o I Admir
nistració Local, la qual cosa suggereix ja un primerfac-
tordiferenciador a efectes de l’ánálisi.

El control es basa, generalment, pero no sempre,
tenir-hi la propietát total o majoritária de l’empré-
: propietát que pot concretar-se jurídicament de

diverses maneres.
Indépeñdentment d’aixó, les empreses públiques,

precisament peí seu carácter com a tais, soviet temen
un estatut jurídic económic especial. Tot plegatfa que
sigui útil per situar el tema inventariar els diferents ti-
pus d’empreses públiques que es pot trobar:

en
sa;

a. Empreses de control estatal

Servéis públics estatals (Correus, RtVE)

Establiments públics (RENFE, Juntes de Pdrts,
INV...)

Empreses mercantils de propietát pública (empre
ses públiques en sentit estrióte):

. directa, a través de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (CAMPSA...)

. atravésderiNI(HUNOSA...)

. a través d'un altre organisme autóndm (Urgeli,
S.A.)

Empreses mercantils amb control no patrimonial,
sinó administratiu (Telefónica).
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b. Empreses de control municipal - Empresa estatal, radicada de fet a Catalunya, és a
dir, que té aqui Túnica o principal activitat económica
productiva( La Lactaria Española o SEAT).Servéis públics municipalitzats (S.M. de Pares i

Jardins de Barcelona).
- Empresa estatal amb centre o centres, de treball im-
portants. Quan té una planta o centre amb una certa
autonomía administrativa (generalment ex-empreses
independents). Exemples, el centre de SECOINSAa
Barcelona que abans era TELESINCRO, S.A.; la Re
finería de Tarragona, actualment d’ENPETROL.

Empreses o Servéis municipals (Patronat Munici
pal de THabitatge de Barcelona) o de propietat
municipal (Transporte de Barcelona...)

c. Empreses amb control de govern autónom
- Empresa Estatal amb simple delegado de servéis
(CAMPSA), sucursal (Agéncia EFE), o activitat per
naturalesa descentralitzada territorialment (Iberia,
Correus).

De moment existeixen els exemples de:

- FerrocarriIs de la Generalitat (empresa mercan¬
til)

Per simplificar ens referirem a aqueste tres casos
- Part transferida de TInstituto Nacional de Urba
nismo.

com:

- Empreses estatals a Catalunya.
La considerado, a partir de la tipología general an

terior, de les empreses públiques en relació a Támbit
económic catalá, no presenta lógicament problemas
en els grups, b i c, pero sí amb Ta (empreses de control
estatal), que és d’altra banda, el de major pes, amb
gran diferéncia. El problema radica, óbviament, en el
fet que Támbit económic d’aquestes empreses és, ge
neralment, estatal segons una o váries dimensions de
la seva activitat. Aixó obliga a precisar la classificació
anterior, de cara a inventariar les empreses públi
ques en relació a Catalunya, introduint la següent di
ferenciado:

- Divisions d’empreses estatals.

- Delegacions d’empreses estatals.

Segueixen a continuació les Mistes que recullen
Tinventari de les empreses corresponents a cadascun
d’aquests grups, completats per Tinventari de les em
preses amb control municipal o de la Generalitat.

LLISTA NÚM. 2

Empreses
radicades a
Catalunya

Radicada
unadivisió

Delegació
Empreses de control estatal

Servéis públics estatals
(organismes autónoma no mercantiis)

CORREOS (Delegació provincial)
RTVE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

X
Diverses
Diverses

Establiments públics
(organismes autónoma amb estructura empresarial)

RENFE
JUNTA DEL FORT DE BARCELONA
JUNTA DEL FORT DE TARRAGONA
AEROFUERTOS NACIONALES
CONFEDERACIÓN HIDRÓGRÁFICA DEL FIRINEO ORIENTAL
TEATRO NACIONAL
EDITORA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

X
X I

X
X

X
X l

X
X

(Continua)
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(^ñtínuació llista núm. 2)

Empreses
radicadesa

Catalunya

Radicada
unadivisió

Delegado
Empreses mercantiis de propietat estatal

Directa (Dirección Gral. Patrimonio del Estado)

i MERCASA (Mercabarna)
TABACALERA, S.A.
PETROLIBER, S.A.
MERCOSA
CÁMPSA ^
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
URGELL.S.A.

1 X
X
X

X
X

X
X

Através de riNI

ENAGAS
ENASA
EN. CELULOSAS
ENDIASA
ENHER
ENPETROL
LESA (“RAM”)
LA MAQUINISTA
MEVOSA
SEAT
FODINA, S.A.
BUTANO, S.A.
AUXINI
IBERIA
ENTURSA

X
X I

X
X

X
X

X
X

x®
Y?

X
X
X

X
Diverses“

X*EFE
ARTESPAÑA
ATESA
GEASA

X
X6
X

Através d’altres empreses públiques:

PRODUCCIÓN Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD ENHER
ENERGÍA ELÉCTRICA DELTER, S.A. - ENHER
INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BONMATÍ, S.A. - ENHER
TÉRMICAS DEL BESÓS, S.A. - ENHER
RODES DE ENERGÍA, S.A.- ENHER
INDUSTRIAS SEMIMETÁLICAS, S.A. - ENDASA
LITOFAN ESPAÑOLA, S.A. - ENDASA
MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A.-MAQUINISTA
MOTORES MEN, S.A. -MAQUINISTA
MATACÁS-ENASA
CONSTRUCC. JOVER, OBIOLS Y ROSELL- ENASA
OLEAGINOSAS ESPAÑOLAS, S.A.-ENDIASA
VIAJES MARSANS, S.A. - ATESA
ALCUDIA-ENPETROL
CALATRAVA- ENPETROL
PAULAR - ENPETROL
GAS GIRONA, S.A. - BUTANO
GAS IGUALADA, S.A. - BUTANO

X
X
X
X i
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

(Contínua)
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(Continuació llista núm. 2)

Empreses
radicades a

Catalunya

Radicada
unadivisió

Delegado
Participació no majoritária a:

HISPANO FRANCESA DE ENERGÍA- ENHER

NUCLEAR, S.A.-ENHER
UNIÓN TÉRMICA, S.A. - UESA
CORTES Y APLANADOS SIDERÚRGICOS- ENSIDESA

TETRACERO, S.A. - ENSIDESA
BAUXITAS ESPAÑOLAS, S.A. - ENDASA
LA FARGA CASANOVA, S.A. - AESA
INDUSTRIAS MATA, S.A. - SEAT
S. A. LA RIBERA- MAQUINISTA

GAS VIC, S.A.-BUTANO

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

NOTES: 1) Mercabarna acumula també participació de l’Ajuntament de Barcelona.
2) La participació de l’INI no arriba al 50% (43,4 %).
3) Malgrat que la seu social és a Madrid, s’inclou entre el 85-90 % de la seva activitat productiva

está radicada a Catalunya.
4) Paradores Nacionales de Turismo.

5) La participació de l’INI no és majoritária, pero sí ia participació pública total.

Es tracta d’entitats amb una activitat económica im-

portant, pero que, o bé són a la frontera entre el que
pot considerar-se empresa pública i el que és una “di-
visió” d’un ministeri, o bé, són clarament unes enti-

tats mixtes de política sectorial de l'Estat. Per la
mateixa raó no s’han indos a la llista els casos ja

més clars en tant que Instruments de política secto
rial d’intervenció directa com són les Universitats,
els Instituts i escoles estatals o els centres sanitaris

estatals o de la Seguretat Social.
Segueix a continuació el detall de les empreses

publiques a Catalunya de carácter no estatal:

Fins aquí, les empreses publiques de control esta
tal que tenen alguna relació significativa amb l’ámbit
económic cátala. Cal afegir, no obstant, dues obser-
vacions. En primer lloc, que la llista anterior represen
ta la situació en un moment determinat, situació que

está subjecta a canvis en el temps en modificar-se els
percentatges de domini o, simplement, a causa deis
canvis en l’estratégia organitzativa a nivell geográfic
de les diferents empreses, l, en segon lloc, cal referir
se ais organismos públics “quasi-empresa” que no
s’han indos en el quadre anterior, tal com: ICONA,
FORPPA, CAT i “Administración Turística Española”.

LLISTA NÚM. 3

Ajuntament del
qual depenenEmpreses de control municipal

Servéis (públics) municipalitzats

Servéis de Pares i Jardins

Servéis de Pompes Fúnebres
Servéis de Pompes Fúnebres
Servei de Pompes Fúnebres
Electricitat de Centelles

Aigües de Puig-reig
Aigües de Sant Andreu
Aigües de Sant Viceng
Aigües de Vilafranca
Aigües de Vilanova
Aigües de Girona

BARCELONA
BARCELONA

CASTELLAR DEL VALLÉS
REUS

CENTELLES
PÚIG-REIG

ST. ANDREÚ DE LLAVANERES

ST. VICENC DE CÁSTELLET
VILAFRANCA DEL PENEDÉS

VILANOVA I LA GELTRÚ
GIRONA

(CoMmua)
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'"fffyf:

(Continuació ¡lista núm. 3)
■'/„

Ajuntáfíiéníclei
qual depenenEmpreses de control municipal

Servéis (públics) municipalitzats

Aigües de Lloret
Aigües de Tossa
Aigües de Tortosa
Patronat d’Habitatges de
Patronat de Cultura Esportiu
Patronat de Cultura Esportiu
Patronat de Cultura Esportiu
Automóbiis de Roda de Ter

LLORET DE MAR
TOSSA DE MAR

TORTOSA
STA. COLOMA DE GRAMENET
STA. COLOMA DE GRAMÉNET

CORNELLA
CASTELLDEFELS

RODA DE TER

Empreses municipals.

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

BADALONA
BARCELONA
BARCELONA

MATARÍJ)

Societat Privada Municipal de Transporta
FF. CC. Metropolita
Patronat Municipal de l’Habitatge
Patronat Municipal de l’Habitatge
Asseguradora de Servei i Prestacions
Escorxador Municipal
Aigua d’Argentona a Mataré
Empresa Mixta Municipalitzada de Servéis d'Aigua, S.A.
Companyia d’Aigües de Sabadell
Habitatges municipals
Servéis Funeraria Municipals, S.A.
Funeraria Egarense

SABADELL
TARRAGONA
TARRAGONA

TERRASSA

LLISTANÚM.4

EMPRESES CONTROLADES PER LA
GENERALITAT O LES DIPUTACIONS

mia catalana, hi ha prou evidéhciá per afirmar que el
pes més important, amb gran diferéneia, corr^pen a
les empreses industriáis o clarament rhercantils, és a
dir, a les de control estatal; i, a la vegada, aqüestes
pertanyen en gran part algrup deflNI {*). Les reper-
cussions possibles de rentrada al Mercat Comú, cal
estudiar-les, pertant, enfócant la qüestió básicamertt
sobre les empreses del grup INI.

2.3. Les repercussions de la Integració
per a les empreses públiqueSi a nivell estatal.

Com s’ha vist abans, els possibles efefítes eco-
nómics poden ésser de dos tipus:

a) En tant que empreses de sectors productius
determínate.

- Ferrocariis de la Generalitat

- Part transferida del’lnstituto Nacional de
Urbanismo.

Paralel.lament al cas anterior, hi ha altres organis
mos, en aquest cas depenents, principalment, de les
Diputacions o de la Generalitat, que tenen en major o
menor grau la característica de quasi-empresa i que
no s’inclouen a la Mista anterior per considerar que
ja es troben a l’altra banda de la línea de demarcació,
que necessáríament s’ha de col.locar en algún punt,
de les “empreses públiques”. Entre aquests organis
mos amb una certa activitat económica i personalitat
independent, hi ha el Patronat de la Muntanya del
Montseny i l’Escola Experimental i Escola de Capatas-
sos Agrícolas de Caldes de Montbui, entre d’altres.

Encara que no es disposen d’estudis quantitatius
que permetin avaluar la importáncia relativa deis dife-
rents casos d’empreses públiques dintre de l’econo-

b) En tant que empreses publiques.

Sobre el primer punt, es traetaria d'analitzar els
sectors productius on l’empresa pública té una impor
táncia económica significativa i avaluar la situáció re-

n Recentment (24.4.81) ha estat creat l'lnstifuto Nacional da Wi-
drocarburos (INH) al qual es transferiran Parttópacons taid de
l'INI coit. directas de l'Estat en aquest sector. No obstantper simpli
ficar continuarem referint-nos al grup INI.
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lativa i les perspectivas d’aquests sectors de cara a la
integrado.

Pei que fa al segon punt, es tractaria de veure en

quina mesura una práctica (i una institucionalització)
quant a política de preus i política de finangament
(subvenció) de l’Estat a les empreses publiques espa-
nyoles, haurien de canviar-se per respectar els
acords de les Comunitats i, en conseqüéncia, avaluar
les repercussions, quant a viabilitat de les empreses,
d aquesta “desprotecció”. A un nivell molt menys im-
portant hi^ hauria l’aspecte, esmentat al principi, de
possibles canvis fermals derivats de l’acceptació
de 1 encara embrionária reglamentació comunitária

d’harmonització legal de les empreses públiques.
El tema de les empreses públiques s’esmenta ex-

phcitament en l’article 90 del Tractat de Roma, en el
qual es determina que els Estats membres es com

prometen a actuar de manera que les empreses que
controlen no falsegin el funcionament del mercal a

través de gaudir de situacions de privilegi respecte a

HpItÍ implícita,altresarticies
del Tractat de Roma incideixen sobre el tema de les

ernpreses estatals: els 3,85 al 90, en tant que es refe-
rmen a la garantía de la lliure concurréncia\ i els 92,

niel’ r®f®''®'xen ais ajuts estatals de les
preses (de tot tipus).

les elnnrpS excepció quant a

em-

dé

araioSf “única menció explícita, per

cíonal d: conSr^ ®' f^ndi-
d’haver tinout n h necessariament genéric, hauria
ma de directrinr ̂ ®®®®''°*®Pament posterior en for-
^rets otm ° d’aplicació a casos con-

conflictiu oer ai ®Puest tema és especiaiment
s’ha pradurpi? c membres, aixó no
projectededirt^rr^' momentsexisteix, no
de^S mfaeSne f ̂ ^e la transparencia

sió Si S'aorova '^'’°^®®*® ®"®®'’® ®n fase de discus-

ves emorif̂  ̂ aportado de finangament a les se-

güentsvis: P®' Pualsevol de les se-

e) Acordar exempeions fiscals, totals o parcials, a
empreses públiques.

f) Qualsevol altra concessió d’avantatges ecó-
nómiques que no afectin a les empreses privadas
que están en les mateixes condicions.

Malgrat que aquesta directriu no estigui encara
en vigor, és una mostra torga significativa de l’orienta-
ció de la CEE en aquest sentit, a més que no fa, sino,
precisar en punts concrete el que ja és vigent (article
90) i que com s’ha vist respon a un únic criteri básic:
que les empreses estatals, básicament les indus
triáis, actuYn en lliure concurrencia, és a dir,sense
avantatges económics concedits per l’Estat.

Les repercussions d’aquesta norma básica i el
seu probable desenvolupament afectará a alguns
monopolis fiscals que no tenen un carácter de servei
públic i que, per tant, no podran continuar com a tais
monopolis; es tracta, básicament, de CAMPSA i pos-
siblement també de Tabacalera.

El finangament de les empreses estatals, concre-
tament les de l’INI, és un altre aspecte que haurá de
modificar-se al moment de ser obligats per les normes
comunitáries. Encara que l’atorgament de crédits di-
rectament a empreses estatals, sense cost o a un cost
purament simbóllc és una práctica en gran part aboli
da, subsisteix la col.locado automática de les obliga-
cions de riNI al mercat financer, en tant que les institu-
cions de crédit están obligades a adquirir aqüestes
obligacions per cobrir uns coeficiente mínims determi-
nats. Aixó, que va clarament en contra de la normativa
comunitária, presuposa que, d’eliminar-se, produiria
una elevació deis costos financers de les empreses de
riNI, costos que, a més, són proporcionalment molt im-
portantsjaara:

"... Se puede preveer (después de nuestra adhe
sión a la CEE) un aumento del coste de les recur
sos financieros del INI, cuestión que hay que rela
cionarla con la actual estructura financiera de este

organismo, cuyo desequilibrio entre recursos pro
pios y recursos ajenos, escapa a las más elemen
tales normas financieras”.

(M.C. MESTRE, Dirección de Estudios del INI) (*).

b) Augmente de capital.

Un altre aspecte,dintre del tema del finangament a
baix cost,és el de les subvencione a fons perdut per
compensar pérdues d’explotació. En els darrers anys
hi ha dos casos importante (per la seva quantia i re
percussions): HUNOSA i Empresa Nacional Bazán,
encara que les empreses amb pérdues importants
són més. (Vegeu quadre núm. 259).

c) Facilitar, directament■  . ° indirecta, crédits en

Dúblini favorables que a les empreses no
publiques del mateix sector.

d) Renunciar a la participació en els resultats en
la part que correspongui a l’Administració Pública. (*) En La empresa pública en España frente a la integración en la

CEERevista de Economíae Industria, núm. 182(1979).
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(MAQUINISTA i filiáis) i sector químic (ENPETROL i

filiáis). I, en aquest sentit, la primera constatació és
que segons el quadré de resultáis anteriof, uña parí
important d’aquestes empreses té darrerament resul
táis negatius:

En aquest punt de les subvencions donada la

integració a la CEE implicarla en principi acabar
aquesta práctica, i aixó significarla la liquidado o al-
menys la drástica reconversió de les empreses afec
tadas. Noobstant, si s’analitzen els casos concrets no

tant com empreses publiques sino pertanyents a uns
sectors concrets, trobem que la minería del carbó está
fortament subvencionada a la CEE (encara que pro-
bablement no tant com HUMOSA ho está a Espanya),

i quant a la Bazan, cal teñir en compte un factor espe
cial, com és la seva important dedicació a la marina de
guerra, amb uns marges comerciáis imposats molt
baixos. En conjunt i tenint en compte els períodos
d’adaptació, les repercussions per aquesta banda
semblen localitzades i no excessivament problemáti-
ques. (*).

Cal considerar, ara, l’altra font de repercussions
derivados de la integració; els efectos probables so
bre determínate sectors en els quals la presencia de

les empreses publiques siguí significativa. En el qua-
dre núm. 260 pot veure’s, per una part substancial de
les empreses estatals, la seva importáncia relativa
dintre de produccions de relleu.

Ara és convenient concentrar l’atenció en aquells
sectors ais quals pertanyen les empreses estatals
amb més forta preséncia a Catalunya, és a dir, electri-
citat (ENHER i filiáis); vehicles (SEAT, ENASA, ME-
VOSA), alimentació (LESA) construcció mecánica

12.013 milions de pérdues el 1979
6.174 milions de pérdues el 1979
566 milions de pérdues el 1979

SEAT
ENASA
MAQUINISTA

A continuació es precisa més aquesta qüestió en

la mesura que la mateixa informació disponible ho
permet.

(*) Cal teñir en compte a més que a la CEÉ es donen també nom^
broses situacions de subvenció directa de l'Estat  a les ernpreses
publiques industriáis que funcionen amb pérdues.  I aixó a una es^-
cala prou important com perqué les grans companyies americanes
hagin protestat davant del seu govem i demanin equiparació de
condicions. Vegeu en aquest sentit el significatiu article de H.p.
Menzies “U.S. Companies in Unequal Combat", Revista FORTU
NE, abril 1979.

QUADRE NÚM. 259

RESULTATS ECONÓMICS DE LES EMPRESES DE PARTICIPACIÓ DIRECTA DE L’INI (197t)
(Resultats en milions de pessetes)

27 empreses amb beneficia o equilibrados, que sumen

47 empreses amb pérdues que sumen
TOTAL NET

Subvencions acordados (a HUMOSA i Bazan, concretament)

Pérdues menys subvencions directos 

19.904,7

-82.517,8

-62.613,1

22.890,0

-39.723,1

Principáis empreses amb pérdues

Astilleros Españoles S.A.
Altos Hornos del Mediterráneo

ASTANO

BAZAN

BUTANO

ENASA

ENSIDESA

18.995,2

2.591,9

566,2

1.172,1

12.013,0

112,7

1.334.5

HUNOSA

IBERIA

MAQUINISTA

POTASAS

SEAT

SECOINSA

Grupo de Empresas Alvarez S.A.

13.917,1

6.983,1

7.285,7

3.895,5

1.599,7

6.174,0

7.661,0

FONT: Elaboració propia a partir dé la Memória de
riNI, 1979. Volum I.
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QUADRENÚM.260

PARTICIPACIÓ DE LES PRODUCCIONS DEL CRUP INI EN EL TOTAL ESPANYOL (1979)

Participació %Produccions

Petroli brut, destil.Iat

Energía eléctrica
Gas natural

Gas lleuger, propá

Acer

Aiumini metall

Aluminí laminat

Aiumini extracció

Garbo

Sais potássiques

Construcció naval

Vehiclesdeturisme

Vehicles industriáis

Transporl aeri

Pasta qu ímica de fusta
Fibra téxtil cel.lulósica

Enginyeria

Fertilitzants nitrogenats
Llettractada

38,1

19,3

100,0

100,0

45,5

56,0

55,0

24,6

57,0

39,0

80,4

28,7

35,3

37,0

41,6

54,1

27,6

32,4

20,2

PONT: Memoria de l'INI, 1979, VolumI

2.4. Aigunés conclusions sobre la
incidéncia de la integració sobre les
empreses públiques a Catalunya

Recapitulant sobre els punts anteriors,es dedueix

que les probables incidéncies sobre les empreses pú
bliques, de la integració a la CEE, es concretaran:

a) en els monopolis fiscals;

b) en les empreses industriáis subvencionados o
amb finangament preferencia!; i

c) en les empreses públiques de sectors competi-
tivament febles o en situació problemática.

simplificada a la consideració de tres empreses con
cretes de la Mista núm. 2: SEAT, MEVOSA, i ENASA, i,
en un segon nivel! quant a incidéncia: la Maquinista i
LESA.

Les tres primores, com hom pot veure, pertanyen a
un mateix sector: automoció; peí que fa a les empreses
d’aquest ram, es pot preveure precisament una proba
ble incidéncia negativa de la incorporació a la CEE do
nada, d’una banda, la situació del sector en aquests
moments amb greus problemas de demanda, i, per
una altra banda, el fet d’un cert desavantatge compa-
ratiu técnic en alguns aspectos, en relació a les empre
ses del mateix ram a la CEE, especialment, quant a
tecnología de base i disseny. En el cas de SEAT i ENA-

SA, el primer aspecto, el d’empreses ja amb forta crisi
de demanda, queda greument remarcat per les impor-
tants pérdues que darrerament presenten. No hi ha
dubte, pero, que el cas més problemátic és el de

SEAT: la renovació técnica deis darrers anys hadismi-
nuTt, i fins i tot prácticament eliminat en algunos línies,
les diferéncies quant a métodes de producció i nivells

teórics de productivital, en relació a les empreses eu-

Aixó, aplicat a Catalunya, redueix les.  empreses a
considerar practicament a les del grup INI més INH és
a dir: (Vegeu flista núm. 2).

I si ens centrem en els efectes més significatius i

sobre les empreses més importants, la qüestió queda
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LLISTANÚM.5

GRUP INI A CATALUNYA. EMPRESES DE

l.-EMPRESES RADICADES A CATALUNYA*
ENHER i filiáis

LA LACTARIA ESPAÑOLA (LESA “RAM”)

LA MAQUINISTA i filial (2)
SEAT

ISSA (Industries Semimetál.liques, S.A.)
LITOFAN

MATACAS

CESA (Oleaginosas Españolas, S.A.)
MARSANS

GASGIRONAS.A.

GAS IGUALADA S.A.

II.- RADICADA UNA DIVISIÓ, FÁBRICA O PART SUBSTANCIAL DE L’EMPRESA

ENAGAS Planta Gas Natural (Barcelona)

ENASA Planta de la Sagrera i Zona Franca (Barcelona)
ENPETROL Refinería (Tarragona)

MEVOSA Planta de motors diesel (Barcelona)
BUTANO, S.A.
AUXINI

ENTURSA

ARTESPAÑA

ALCUDIA Planta de Tarragona

CALATRAVA Planta de Tarragona

PAULARD Planta de Tarragona
CONSTRUCCIONES JOVER, OBIOLS I ROSELL S.A.

TETRACERO (Participació minoritaria, pero important)

CASISA (Participació minoritária, pero important)
IBERIA .

NOTES: (*) Encara que poden teñir alguna Qivisió,
centre de treball (SEAT) o filial (LESA) tora
de Catalunya.
(**) Després de la retirada de FIAT, l'INI na
passat a teñir efectivament la majoria.

PONT: Elaborado propia

parativament. ni gravita sobre una plantUla
nal tan important. 0“»^^»

na)"erpraWemasetia de dimensions molt dijérents;

íenfrontóment amb la oompetitivjat de les
gues de la CEE no sembla probable que
Fepercussions. entre d-altreséoses,perquéen partes

ropees; pero, les informacions disponibles assenya-
len, a més d’una capacitat de producció no ocupada
d’aquests nous equips, una plantilla de personal molt
superior a la que correspon técnicament al funciona-
ment óptim d’aquestes noves instal.lacions. El cas
d’ENASA, malgrat respondre en línies generáis al ma-
teix quadre, no presenta un problema ni tan greu com-
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sum de l’anterior per sectors, i unacomparació defa
importáncia relativa, segons aqüestes dues magras
tuds, de l’INI-INH a Catalunya eñvers él total del grup.

Resumint, per a les empreses públiques de earáés
ter municipal o depenents de la Genéralitat, nd cal

incidencia económica com a cofíse-

qüéncia de la integrado a la CEE.
Per a les empreses estatals radicadas totalméñtd

parcialment a Catalunya, deis tres efectes previsi
bles: 1) eliminació de monopolis fiseals; 2) restrte-
cions al finangament a bon preu i a les subvenciGns dis
rectes; i 3) efectes en raó del sector {competitivitatil,
aquest darrer és de fet l’únic impOrtant. Él primer afec
tará, probablement, a CAMPSA, peró no defórfná ne-
cessáriament negativa, i és difícil preveure reperCus-
sions per a la divisió regional de CAMPSA amb seu S
Barcelona. El segon será d’incidéncia o molt diluida
(menor preferencia d’obligacions INI i/o cóstOs fináñ-
cers més elevats) o molt localitzada (subvéncions a
HUMOSA i Bazán) i l’únic possible cas qué afectara
Catalunya podría ser en el futur SEAT, _

preveure cap

darrerament unes pérdues molt importants, U INt es
ara netament majoritari. Peró és, com ® .
abans, peí tercer tipus d’efectes, és ̂  ^
tant que empreses d’un sector determinat i ni en
que públiques, que cal assenyalar unes
sions més fortes i clares per a les empréséS eéta
Catalunya; les principáis-quant a llocs de trébal^ae
les empreses afectades són SEAT (27.000 tréba a?
dors), ENASA (3.500 treballadors) i én menor escala
MEVOSA (1.300) i Maquinista (2.800) és adir, eng^

neral, empreses del sector de la coristruccióme^™^
ca i, fonamentalment, d’automocio, a P _ _ /
l'únic cas de certa importáncia a considerar

sectorials és el de LESA (“RAM ), si b ' _ ̂
menys preocupant. Com c’LrPuiará...... mnit nrribabement sagreujaraque cal afrontar

una filial alemanya: Daimier-Benz, A.G. té el 44%  i hi
ha,arnéselsacordstécnico-comerciáis ambla Wolsk-
wagen.

Peí que fa a les empreses situades en segon nivell
dlñidéncia Maquinista i LESA, no es tracta própiament
que siguin previsibles algunes situacions problemáti-
ques, sino simplement que són les més importants
entre les empreses que cal preveure que hauran
d’afrontar una forta competencia europea. En el cas
de Maquinista, la competéncia de les grans compa-
nyies europees de la construcció mecánica és obvia,
encara que, de fet, está Migada ja tecnológicament
a algunes d’elles. I si en aquest cas no canviarien les
perspectives per a l’empresa si la Maquinista estigués,
perexemple, al sud d’Espanya, en el cas de LESA no
és precisament així, ja que será la indústria láctia que
cobreix mercats propers a la frontera francesa (com és
el cas de Catalunya) la que rebrá un impacte més di-
recte amb la integració a la CEE, fortament exceden-
táriaquant a llet, i amb uns nivells de qualitatsuperiors.
Cal teñir en compte que l’important mercatde consum
de la conurbació de Barcelona, está a cinc hores es
casees d’autopista d’importants centres productors
del sud de Franga. L’entrada de llet líquida envasada
és una possibilitat que pot no passar d’una incidéncia
minoritária (zona própiament fronterera) si la relació
de preus actuáis no empitjora i si es tendeix a un con-
sum de la modalitat de llet dita fresca (de conservació
reduTda), dietéticament superior i menys sensible  a la
pompeténcia francesa; el factor qualitat será, peró, for
tament diferenciat de la resta de productes de la indús
tria (formatges, mantega), malgrat que LESA no els
comercialitza substancialment.

En el quadre núm. 261, pot veure’s la importáncia
relativa de les empreses esmentades, i en general, del
grup INl-INH a Catalunya; importáncia mesurada per
dues magnituds, el volum d’inversió bruta total i el
nombre de llocs de treball, en ambdós casos a nivell
provincial. En el quadre núm. 262 es pot veure un re-

, que molt probablement s
amb la integració.. está molt centrat iss podHa resumir

dues paraules: SEAT i l'automoció.en
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QUADRE NÚM. 262

INVERSIÓ ITREBALLADORS DE L’INI A CATALUNYA PER SECTORS (31-12-1977)

Inversió acumulada (milions de pts.) Ocupado (núm. Ilocsdetreball)

SECTORS % Catalunya

Espanya

% Catalunya

Espanya
Catalunya Espanya Catalunya Espanya

ENERGIA I MINERIA

Extractiva energética

Minería no energética
Gas

Electricitat

101.137

1.358

477.410

54.408

9.911

74.842

338.249

21,2 4.130 49.617

26.260

3.487

3.970

15.900

8,3

2.5

119 1,2 1

7.747

91.913

15,210,3 604

27,2 3.525 22,2

INDUSTRIA DE BASE

Petroquímica

Siderúrgia

Metal.lúrgia

TRANSFORMACIÓ

Química

Automoció

Naval

Mecánica

51.973

51.388

317.518

128.204

157.169

32.145

16,3 1.204 39.267

7.828

27.366

4.073

3,1

40,0 970 1.2

266 0,1 75 0.2

319 0,9 159 3.9

60.331 180.355

29.780

77.865

62.793

9.917

33,4 35.098 109.861

4.948

53.983

41.750

9.180

31,9

22 0,211

56.633 72,7 32.206 59,7

3.676 37,1 2.881 31,4

TRANSPORTTransport aeri 0,4*410 98.569 1.329 23.769 5,6

ALIMENTACIÓ 2.121 8.933 23,7 1.057 4.258 24,8

TURISME, Artesania i afins 139 11.947 1,2 11.173 2.5275

TOTAL 216.111 1.094.732 43.09119,7 237.945 18,1

NOTA: (*) La desproporció amb el percentatge d’ocu-
pació (5,6%) s’explica perqué la major part
de la inversió d’IBERIA no és provincialit-
zable (flota aéria).

PONT: INI.

3. Les competéncies económiques de la
Generalitat i els afectes de la integració

3.1. Integració económica supraestatal i

autonomies regionals: el cas de Catalunya

Les Comunitats europees, constitueixen la plas
mado d'un procés d’integració económica que té com
a «nalitat, a partir de l’establiment d’un mercat comú i

per l’apropament progressiu de les polítiques econó-
miques deis Estats membres, promoure un desenvo-

lupament harmoniós de les activitats económiques en
el conjunt de la Comunitat, una expansió continuada i
equilibrada, una torta estabilitat, un creixement acce-
lerat del nivell de vida i unes relacions estretes entre

els Estats que la componen (artiele 2, del Tractat de
Roma).

D’altra banda, l’article 3 del Tractat instituint la

CEE disposa:

“Per ais fins enunciats a l’article precedent, l’acció
de la Comunitat comporta, en les condicions i els
ritmes previstos peí present Tractat:

a) L’eliminació, entre els Estats membres, deis

drets de duana i de les restriccions quantitatives a
l’entrada i a la sortida de les mercaderies, així eom

qualsevol altra mesura d’efecte equivalent.
i

b) L'estabUment d’una tar^a duanera comuna i
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d’aquest treball, la políliqa agraria comuna, o la inte-
gració de la pesseta en el SME, o les normes comuni»
táries relatives a la lliure circulaoi&ió capítals i freba^
lladors, o l’existéncia d’una úrtieg iplítica comercial
comuna, etc., coñstitueixenpérduOiiimportantscleso-
biranja, que fins el moment dé la iritégracióéñ éls seiis
diversos aspectos, corresponenáislistad, li qué pas-
sen a formar part de les corripeténcies supraestatals
de la Comunitat Económica Europeai

A part de les raons históriguesi polítiques que po
den justificar l'adhesió espanyola i que en el seu día,
justificaren la propia formáeió de lá Comunitat'Eco
nómica Europea, tot procés d’iritegració s’endega
amb el convenciment que pot aportóir avantátgés mú-
tues en el terreny económic (i que éi propi Tráctat de
Roma en el seu article 2, enumera). Les raOñs históri^
ques i polítiques i els previsibles awantatges econó-
mics en un termini més o menys llarg, constituei-
xen, dones, la compensaeió que bom considera sufi-
cient, en incorporar-se a tot proCés d’integració, per
acceptar les esmentades pérduésde sobirañia.

Peró l’Estat espariyol no tan sois entrará en un

d’una política comercial comuna envers els Estats
tercers.

c) L’abolició, entre els Estats membres, deis obs-
tácles a la lliure circulació de les persones, deis
servéis i deis capítals.

d) La instauració d’una política de transporta co
muna.

e) La instauració d’una política agraria comuna.

f) L’establiment d’un régim que asseguri que la
competencia no és falsejada dins del mercat
comú.

g) L’aplicació de procediments que permetin coor
dinar les polítiques económiques deis Estats
membres i evitar desequilibris en llurs balances
de pagamente.

h) L’apropament de les legislacions nacionals en
la mesura necessária al funcionament del mercat
comú. munitáries. En els moments presonts, l’Estat espan-

yol, fortament centralitzat i tradicioñálmerit unifoima*
dor, está immers en un altre procés de descentralitza-
ció política i administrativa, que hom anomena habi-
tualment, la construcció de rEsataldeles Autonomies,
configurat básicament, en el Títol Vlllide laConstitució
Espanyola de 1.978, i que regula les competéncies,
els procediments d’accés a íautótíomia i el régim ge
neral ais quals s’han de sotmétré les normes básiquM
de les Comunitats Autónomos que és constitueixin, es
adir, llurs Estatuísd’Autonomia. r

Com és prou sabut, Catalunya es constituí en o
munitat Autónoma en ésser aprovat, ratificat i miren-
dat el seu Estatuí d’Autonomia, ésssnt la Generalita
la institució en qué s’organitza políticament l’autogo-
vern de Catalunya. .

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, norma insti
tucional básica de la Comunitat Autónoma catalana,
regula, a més deis aspéctes qué ü son propis, es
competéncies que assuméix la Géñerajitat. tot espe-
cif icant llur abast, d’acord amb laConstitucio.

En aquest context, dones, oal esperar
competéncies assumidés per laGériéralitat, en a
sura que corresponguin atérmesregylats o
en l’“acquis communautaire”, és vegin ®
peí fet d’estar obligadés ateñir eñoomptela .
cia del Dret comunitari sobfeeliiret iñtérñ. Lallibefta

de la Generalitat a l’hora dexercir les aoves comp^
téncies económiques quedarái dones, limitada a Pé
del previst en l’Estatut i la C0nP*ftucló; Per lesnormes
emanados de la CEE. Les limitaeions conor^es més

seran objeetédíáñálíSiimésendavant fwró
ílimitacions de caraeier

importants
cal primer examinar algunes

L'article 5, finalment, estableix que els Estats
membres prendran totes les mesures, generáis o par-
ticülars, que calgui per assegurar l’execució de les
oblígacions derivades del Tractat o resultants deis ac-
tésde les institucions comunitáries, a les quals facilita
ran el compliment de llur missió. A més, s’abstindran
de qualsevol mesura susceptible de posar en perill la
realització de les finalitats del Tractat.

Obviament, el procés d’integració que suposa la
CEE implica la necessitat de pérdues de sobirañia per
part deis Estats integrants de la Comunitat, en benefi-
cí de les institucions comunitáries. Al llarg d’aquest
treball, s’han estudiat gran part d’aquestes cessions
de sóbirania i l’assumpció de les competéncies cor-
responents per part de les institucions europeos. De
manera que els Estats membres, no tan sois perden
capacitat de decisió (legislativa, reglamentária, exe-
CUtiva, o judicial, per exemple), sino que a mes tenen
robligació de garantir el compliment de les decisions
que, amb carácter supraestatal, prenen les Comuni-
tats europeos en l’ámbit de llurs competéncies.

Aquest fet suposará, dones, per a l’Estat espa-
nyol, a partir de l’adhesió a la CEE (que compor
ta l’acceptació deis Tractats instituint les Comunitats, i
a més, tot l’“acquis communautaire”), la limitació total
o parcial, de parts significativos de les seves atribu-
dons actuáis, adquiridos en un procés progressiu de
centralització política i administrativa, propi de la for-
mació deis Estats anomenats nacionals en un perío-
de históric anterior.

Por exemple, com ja s’ha vist en altres apartats
general.

En primer lloc, cal coristatc
da més, com
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ja s’ha fet repetidament, que el Dret comunitari té pri-
macia sobre el Dret intern i, a més, és d’aplicabilitat di
recta (quan és realment Dret) a tot l’ámbit territorial de
la Comunitat. Ara bé, les normes comunitáries s’han
d executar i, com és sabut, la CEE no disposa de mit-
jans coercitius directas per poder-ho fer. Han d’ésser
els Estats membres, a través de llur poder coercitiu,
els que assegurin llur execució. És cert que sempre
resta la possibilitat de sancione ais Estats que no
compleixen llurs obligacions en aquest sentit, pero en
qualsevol cas, sempre serán mesures de carácter in
directo. I aquí és on sorgeix un possible conflicte de
cornpeténcies entre l’Estat central i les Comunitats

Autónomes a l’hora d’establir la responsabilitat peí
que fa a l’execució deis actes i les normes comunitá
ries.

prén únicament la pura execució o gestió, aleshores
l’assumpció del Dret Comunitari vindrá per la via de
les normes estatals.

La garantía del compliment de la normativa comu-
nitária que, com s’ha dit, correspon a l’Estat central,
s’ha d’efectuar per la via de l’article 153 de la Constitu-
ció, (és a dir, peí Tribunal Constitucional: peí Govern
en determinats casos previstos en l'article 150,2; per
la via contencioso-administrativa, o peí Tribunal de
Comptes), .i, en casos extrems, peí procediment ex
cepcional previst a l’article 155 (que regula la possibi
litat de forgar el compliment de les obligacions legáis
per part de les CCAA, o d’assegurar la protecció de
l’interés general).

Cal repetir una vegada més, en aquest punt, que
la Constitució ja elimina qualsevol possibilitat que les
autonomies limitin significativament la unitat del mer-
cat i la Iliure circulado de persones, capitals i merca-
deries. Des d’aquesta perspectiva, les autonomies no
són contradictóries amb el procés d’integració eco
nómica que suposa la CEE. En qualsevol cas, supo-
sen un element de descentralització peí que fa a l’apli-
cació de la normativa comunítária en aquelis ámbits
que els pertoquin i amb el grau de Ilibertat que corres-
pongui d’acord amb la legislació comunitária, la Cons
titució i l’Estatut. L’existéncia d’un mercat comú no im
plica l’aplicació d’idéntiques pol (tiques a tots els terri-
toris que el constitueixen. En el marc d’uns principis,
la política económica general que la Constitució ga-
ranteix, la descentralització de les decisions concre
tes, d’acord amb les condicions concretes, i per tant,
diferenciadas decadaterritori, constitueix, sensdub-
te, un element positiu de cara a aconseguir una major
eficiéncia i un major apropament ais administráis i
llurs necessitats, que no pas per estar aquelis inte
gráis en un únic mercat, són per aixó aqüestes, estric-
tament, les mateixes. Les mesures de política econó
mica, cal que siguin suficientment harmóniques per
assegurar la unitat del mercat, pero no cal que siguin,
dones, completament idéntiques; no cal i, segura-
ment, no és convenient. L’harmonia queda completa
ment garantida per l’aceptació de la primada del Dret
comunitari, i de les bases i l’ordenació de l’activitat
económica general i la política monetária, que la
Constitució reserva a l’Estat, a part de reservar-li de
garantir l’economia de mercat, la planificació de l’acti-
vitat económica general i el control sobre tot el sistema
monetari (article 12.1.1. de l’Estatut; articles 38,151.
1, i 149.11 i 13, de la Constitució).

Per evitar fortes discrepáncies i assegurar la ne-
cessária coordinació entre les CCAA i l’Estat central,
la Constitució estableix mesures de coordinació, com
l’obligació del Govern d’elaborar els projectes de
planificació de l’activitat económica general esmen-
tats, d’acord amb les previsions subministrades per
les Comunitats Autónomes (i l’assessorament i la
col.laboració de sindicáis patronals i organitzacions
professionals o económiques). També l’Estatut (arti-

I

L article 93 de la Constitució estableix que “mit-
jangant Ilei orgánica podrá autoritzar-se la cetebració
de Tractats peis quals s’atribueixi   a una organitza-
cio o institució internacional l’exercici de competén-
cies derivades de la Constitució. Correspon a les
Corts Generáis o al Govern, segons els casos, la ga
rantía del compliment d’aquests tractals i de les resolu-
cions emanades deis organismes internacionals o su-
pranacionals titulara de la cessió”.

Així, la Constitució^ . reserva a l’Estat central la ga-
fSrintf compliment en sentit
estncte. D altra banda, l’article 27,3 de l’Estatut, esta-
bleix el seguent: “La Generalitat de Catalunya adop-

necessáries per a l’execuciádeis
mi? ● internacionals en alió que afecti les

® competéncia, segons el

oaríll i?n comunitáries, per

téndtl '’ámbit de les seves compe¬

de re?i?Snf ®"*'’® ®®Pacitat d’executar, la
dp ipniciT®®^®*^ ® legislacions básiques, i la

D®P®ndra. d’entrada, del propi
litat dSorrt ®°'7f,fe®"®'®® assumides per la Genera
iitat d acord amb l’Estatut i la Constitució.

nerditSliíf/r??' í ®°"^P®^®®cies exclusivos, la Ge-

SuLdaH? ' ®" aquest sentit, li pot
Sen d S f ^^® ̂ ®g'amentaro, sín-
Sm. ’ ’ ®®9cns l’amplitud de la normati-
romlTt ® matériaque hom consideri. Si les
Ta ®’<clusives, peró amb subjecció a
la política económica de l’Estat, aleshores, a més
d aquesta, s haurá de teñir en compte la part que ve
determinada peis organismes comunitaris i que pas-
sa a integrar-s’hi. De la mateixa manera, cal conside
rar aquellos cornpeténcies limitados per la legislació
basica de I Estat. Com que aquesta ha d’incorporar
I  acquis communautaire’’, aleshores la capacitat re
glamentaria de la Generalitat vindrá determinada per
I abast d’aquest. Finalment, si la competéncia com-
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cals

amb l’harmonització fiscal que, sQbrétOt en
de la imposició indirectas ha assolit la ¿IR ih
quálsevol cas, pero, cal dirque leadiferéñcibáte
cals a rinterior de l’Estat no podran ésser lupe-
riors, dones, ais límitsautoritzatspelgraud’haífñd"
nització fiscal comunitaria. D'altFabahda, laiñedes‘
sitat de mantenir la unitat del mercat espanyol, iíla
Iliure circulado de persones, capitals I mercade-

de27.5) regula la necessitat d’informar la Generalitat,
sobre l’elaboració deis Tractats i Convenís, així com

deisprojectes de legislació duanera, en alió que afec-
fin inatéries del seu específic interés. Per aqüestes
víes, dones, la Generalitat pot influenciar la Política
económica de l’Estat (per exemple, i a través del Con-
sellde Política Fiscal i Financera de la LOFCA),  i pot
aportar idees peí que fa a l’articulat deis T ractats i Con-
venisíintemacionals. Que aquesta influéncia sigui sig-
niticativa, dependrá, óbviament, en cada moment, de
lacapacitat política de la Generalitat i el grau efectiu de
coUaboració que s’hagi establert entre les administra-
donsautonómica i central.

cament esgotades, fa poc probable quoesiprtson^
tin dificultats importants en aquest tensa deis in-
gressos.

Peí cantó de les despeses fiscals, cal teñirpíe^
sents els intenta d’hannonització deis préssupps-
tos estatals, de manera que no entiiñ en cOtifrár

3.2. Els efectos de la integració sobre les
Cóinpeténcies concretes de la Generalitat:
uñaaproximació

Abans d’entrar en una análisi més concreta (en la
**>esura en qué ho permet l’abast d’aquest treball), cal

^gñificar, una vegada més, la indefinido que, a certs
nivélls, caracteritza tant la Constitució com l’Estatut, a
●hora de fixar la delimitació de les competéncies de
●esComunitats Autónomes, i en concret de la Genera-
●ilat. La interpretació que hom donará, es realitza en
uns moments en qué les competéncies no han estat
deltot delimitados, ni tan sois peí seu exercici en algu-
nad’elles.

Per fer aquesta análisi, es seguirá, peí que fa a
●abást de les competéncies económiques de la Ge-
'’éralitat, l’lnforme efectuat per l’Institut d’lnvestiga-
cions Económiques sobre els aspectos económics i fi-
oancers de l’Estatut d’Autonomia.

Així, es distingirá primer entre les competéncies
dconómiques a curt termini, i les que ho són a mitjá o
■●argtermini.

3.2.1. Competéncies económiques a curt
termini

dicció amb els principis de política económi^ g#^
neral comunitária. En aquest context, l¡articla A9
de l’Estatut estableix que l’elaboració i apliGació
del pressupost de la Generalitat corresponialCenF
sell Executiu, i al Parlamentel seu exameñ, esm^
nes, aprovació i control; essentel pr^supostúnie,
quedará limitat per aquelles ne<^itat$ d'hárfhO"
nització.

En quálsevol cas, els únics problemas sígnifi-
catius poden derivar de i’existencia dedafióíts i do
llur finangament a partir de rendeutaméñt, ja sigtii
exterior o interior (partint de la possibiiftatd’emétre
Deute Públic per finangar despeses dsihversié).
Tant per a l’un com per a l’altre, la Generalitat ha
d’atenir-se a l’ordenació general de la política cre
diticia i en coordinació ambl’Estat, que a ríiés té al
seu carree el control sobre tot el sistemamoftotán.
En conseqüéncia, l’Estat pot garantir, enqualsévol
moment, l’adaptació deis pressupoStds de lesCo-
munitats Autónomes de la Generalitat ala normatir
va comunitária.

c. Altres polítiques conjunturals

Com és prou sabut, les eompeténcies de la
Generalitat en materia de polfticade ipreus i ren
des són prácticament nuMes. Tanmatéix, cal eá-
mentar en aquest sentit la política exteriot. Per
tant, la integració d’Espanya a la CÍE ño Éompor^
tará canvis significatius en aquest camp.

3.2.2. Competéncies a mitjá i a liargttérmini

a. Política monetaria
Com és sabut, la Generalitat no té cap incidén-

ciadirecta en aquest camp, que correspon íntegra-
ment a l’Estat, el qual, haurá d’adaptar-se a les exi-
géncies de la Unió Monetária Europea i ais princi
pis de política económica general que, a nivell co-
munitari, s’adoptin.

b. Política fiscal

L’Estatut permet la possibilitat, per part de la
Generalitat, d’establir nous impostes i recárrecs
sobre els impostes estatals a través, sempre, del
Parlament. Peí que fa ais impostes cedits, tan sois
correspon la gestió, recaptació, liquidació i ins-
pecció deis mateixos. Donada la improbable utilit-
Zació de la primera possibilitat esmentada, no
sembla dones, que peí cantó deis ingressos fis-

a. La política de desenvolupament económié

Com ja ha estat esmentat, rarticle 12.1.1. atri-
bueix competencia exclusiva a la Generalitat en
matéria de planificació de ractivitat ecxínómicade
Catalunya, d’acord amb les bases i ordenáció de
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I’activitat económica general i la política monetaria
de l’Estat. (A més, cal recordar, els articles 38,
131.1, i 149.11 i 13 de la Constitució). Aqüestes II-
mitaciohs asseguren, clarament, lasubjecció deis
actes de la Generalitat a les exigéncies comunitá-
ries.

ponent, depengui, en conseqüéncia, deis princi-
pis que informin la política regional d’aquest.

En el capítol dedicat a la política regional co-
munitária, s’especifiquen amb més detalls, totes
aqüestes qüestions i s’analitzen les possibilitats
d’accés ais ajuts per part de Catalunya, en el marc
de l’esmentada política i de les perspectivas de la
política regional que endegui l’Estat espanyol.

D’altra banda, Tarticle 52 de l’Estatut, faculta la

Generalitat per constituir institucions que fomentin
la plena ocupado i el desenvolupament económic
i social en el marc de les seves cómpeténcies. A

més, l’article 54, permet la creació d’empreses pú-
bliques de la Generalitat, també en l’ámbit de les
seves cómpeténcies (l’article 53, faculta tanma-

teix per designar representants en els organismes
económics, les institucions financeres i les empre
ses públiques de l’Estat, la competéncia de les
quals s’extengui al territori catalá i que no siguin
objecte de traspás, tot plegat dins del que extablei-
xen les Neis de l’Estat). En aquests aspectes, la le-

gislació comunitária sobre la política de la compe
téncia i els ajuts i les intervencions públiques, po
den afectar la Ilibertad d’actuació de la Generalitat
enaquestsentit.

c. Polítiques d’ordenació sectorial

D’acord amb l’lnforme de l'lnstitutd’lnvestiga-
cions Económiques abans esmentat, es classifi-

quen les cómpeténcies sectorials en quatre grans
ámbits, és a dir, els sectors primari, secundan i ter
cian i les exercides sobre els factors de la prodúc
elo. Així, s’ordenen per aquests quatre grups, les
cómpeténcies de major a menor amb cinc estadis,
que són els següents:

1) Cómpeténcies exclusivas de la Generalitat,

2) Cómpeténcies exclusivos limitades per la polí
tica económica de l’Estat,

3) Cómpeténcies limitades per la legislado bási
ca de l’Estat,

b. La política territorial

L article 9.9 de l’Estatut coneedeix la compe
tencia exclusiva a la Generalitat sobre ordenado
del territori i del litoral i urbanismo (a més de l’habi-

tatge, quan no s’inclogui la política de preus), sen-
se limitacions significatives (excepte peí que fa al

manteniment de les províncies i les Diputacions).
en principi, dones, i en la mesura que les disponi-
bihtats economiques ho permetin, la Generalitat

pot endegar una política regional própia, sense
perjudici de la que emprengui l’Estat (la qual, tradi-
cionalment, no ha beneficiat Catalunya, com és
prou sabut). Donat que la política regional euro-

nioment, s’articula a partir i a tra-
és dete Estats membres, la incidencia de la inte-

la CEE sobre la política terri-

tirá aiitjangant la pol í-
espanyol, en la

■  ̂ae aquesta comprengui comarques o ter-
ritors catalans en els seus programes regionals, i
aixo quan necessitin el finangament comunitari,
sempre addicional. El paper de la Generalitat

aquest camp ha de ser, dones, el d’exercir un pa
par doferiment i justificació de projectes regio-
nate, amb el compromís de finangament addicio
nal, per accedir a l’ajut comunitari, a través deis

fons del PEDER. Encara que qualsevol projecte
presentat, necessiti l’aprovadó de l’Estat

en

corres-

4) Cómpeténcies limitades per la legislado bási
ca, el desenvolupament legislatiu i el reglamentan
de l’Estat, i

5) Cómpeténcies exclusivos de l’Estat.

En els quadres següents es recullen les compe-
téncies classificades en aquests cinc estadis, per a
cada subsector de l’activitat económica, recollits en la
CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Económi

ques) del’INE. Darrera les cómpeténcies de cadaqua-
dre, hi consta i’article pertinent de l’Estatut i, precedit
d’una C, el corresponent de la Constitució.

Aquells casos més significatius, a l’hora d’avaluar
els efectes de la integració en les Comunitats Euro-
pees sobre l’abast de les cómpeténcies de la Genera
litat, serán objecte de comentan addicional. Per ais

restante, valen les consideracions tetes al llarg del
present apartat sobre les cómpeténcies económiques
de la Generalitat i els efectes de la integració, sobretot
peí que fa a la primada i l’aplicabilitat del Dret Comu

nitari, i les possibilitats de la seva execució per part de
la Generalitat, sota la garantía del seu compliment
que queda reservada, en principi, a l’Estat.

Vegeu a continuado, el quadre corresponent a les
competéi¡iéies que afecten el sector primari:
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QUADRE NÚM. 263

COMPETÉNCIES DE LA GENERALITAT EN EL SECTOR PRIMARI

Grau de competéncíes Ramaderia Silvicultura Caga Pé^Agricultura

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES

DELA

GENERALITAT

Péscaenáigíjesinte-

Tídta, analredollida

dernariSG.agricultur

raí pescafluviajii

lacustre(9T7j

Pastures (9.10.) Servéis forestáis (9.10) Caga (9.17)

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES Ll-

MITADES PER

LA POLÍTICA

ECONÓMICA DE

L’ESTAT

Agricultura (12.1.4)

Denominacions d’ori-

gen en col.laboració

ambl'Estat(12.1.5.)

Ramaderia (12.1.4)

Pósits(9.20.)

C 149.1.6

Ordenació delsecter

pesquer(pescá'mari»

tima) (10.1.7.)

C-149.1.Í9.

Aprofitaments

hidráulics, canals

i regadiusquan

les aigües corrin inte-

grament per dins

de Catalunya (9.16.)

C. 149.1.25

COMPETÉNCIES

LIMITADES PER

LALEGISLACIÓ

BÁSICA DE

L’ESTAT

Muntanyesiaprofita-

ments forestáis (9.10.)

C-149.1.23

Vies pecuáries (9.10)

o ramaderes

C-149.1.23

COMPETÉNCIES

LIMITADES PER

LALEGISLACIÓ

BÁSICA, DESEN-

VOLUPAMENT

LEGISLATIU I

REGLAMENTARI

DEL’ESTAT

La legislació, ordenació

i concessió de recursos

i aprofitaments

hidráulics, si les aigües

passen per més d’una

Comunitat Autónoma

C-149.1.22

I

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES

IDE

L'ESTAT

PONT: Instituí d’lnvestigacions Económiques.

ésser limitades, básicament, per la política agrária de
la CEE, que quedará integrada totalment a la política
agrária de l’Estat espahyol. Aixl, els preus de itiercat
en llurs diferénts variants, els estocs, els gravámens
en frontera per a les importacions extraoímunitáries.
les subveneions a les exportacions.etc, serán d apl'-
cació directa i ifnmediáta per ais pagesos i ramaders
catalans. Per aquells altres ámbits on la PAG doni un

Peí que fa a l’agricultura i a la ramaderia, cal teñir
en compte que la política económica de l’Estat inclou
la política de preus agraris, la regulació de les cafnga-
nyes agráries i la pplítica de comerg exterior agrari. I
és precisament en aquests ámbits on es manifesta
amb més extensió la política agrária comunitária, que
deixa ais Estats un mer paper d’executors. En aquest
sentit, les competéncies de la Generalitat passaran a
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marge d'actuació més elevat (és a dir, en el camp que
es pot anomenar “d’estructures agráries”, i no pró-
piament “de mercal”) la competéncia de la Generali-
tat vindrá limitada per rexisténcia deis programes co-
munitaris, en el marc del FEOGA, i encara que podrá
proposar projectes d’actuació i subvenció al FEOGA,
aixó s ha de fer a través de l’Estat i amb la seva confor-
mitat. De tota manera, el marge d’actuació en aquest
camp de les estructures és prou ampli, i tot dependrá
de l’evolució futura que, en aquest sentit, segueixi la
Comunitat. En qualsevol cas, els programes agraris
comunitaris serán sempre d’aplicació directa i imme-

diata, directament en aquest cas, per part de la Gene-
ralitat.

Quant a la silvicultura, caga i pesca, la importancia
relativa i absoluta deis sectors a Catalunya, no permet
esperar variacions significativos en llur situació ac
tual, peí que fa a les competéncies de la Generalitat,
ja que allá on podrien ser considerables (l’ordenació
del sector pesquer), ja es depén de la legislació básica
de l’Estat, la qual óbviament, incorporará la normativa
comunitária.

Peí que fa al sector secundan, el quadre de com
peténcies és el següent.

QUADRE NÚM. 264

COMPETÉNCIES DE LA GENERALITAT EN EL SECTOR SECUNDARI

GraudecompeténcíRs Minería Energía Construcció ind. Manufacturares

Habitatge (9.9.)

Obres públíques d’interés

no general de l’Estat

i que no afectin altres

Comunitats Autónomas

(9.13) C-149.1.24

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES DE

LA GENERALITAT

Artesanía (9.18.)

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES Ll-

mitades per la
POLITICA ECO-

NÓMICADELESTat

lndústria(12.1.2) Cambras de Comer?

Indústria i Navegació

(9.22) C-149.1.10

Régim energótic

(10.1.5.)C-149.1.25

Aprofitaments hidráu-

lícs, canals í rega-

diusdins de Catalunya

(9.16) C-149.1.25

Instal.lacions de pro-

ducció, distribució

i transport d'energía

dins de Catalunya

(9.16) C-149.1.25

Aigües minarais

termals i subterránies

(9.16) C-149.1.25

Resen/a al sector

públic de recursos

essencials(10.l.3)

COMPETÉNCIES Ll-

MITADESPERLA

LEGISUCIÓ BÁSICA

del-estat

Régimminer(10.15)

C-149.1.25

Reserva al sector públic

de recursos essencials

(10.1.3)

Ordenació farmacéutica

(9.19) C-149.1.16

(Continua)
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(Coñtinuació quadre núm. 264)

_Gfau de competéncies Ind. ManufactureresEnergía ConstruccióMinería

COMPETÉNCIES Ll-

MITADES PER LA LE-

gislacióbAsica,
DESENVOLU P AM E NT

LEGISLATIUI REGLA

MENTAR! DE LESTAT

Industries sotmeses

a la legislació de mines

(12.2)

Industries sotmeses

a la legislació d'hidro-

carburs i energía

nuclear (12.2)

Plans de reestruc-

turaciódelssectors

industriáis (12.1.3.)

Productes fannacéutics

(17.3)0-149.1.16

Legislació, ordenació i

concessió de recursos i

aprofitaments hidráulics, si

les aigües passen per més

duna Comunitat Autónoma

i l'autorització de les ins-

tal.lacions eléctriques si

l'aprotitament afecta una

altra Comunitat o si l’e-

nergia és transportada

foradelseu ámbit ter

ritorial C-149.1.22

Régim de produccíó

d’armesiexplosius

C-149.1.26

Obres Públiquesd’in-

terés general de l'Estat o

que afectin més d’una

Comunitat Autónoma

C-149.1.24

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES DE

L'ESTAT

PONT: Instituí d'Investigacions Económiques.

La política minera i energética ja queda prou limi
tada per la legislació básica i reglamentaria de l’Estat,
de manera que, com que aquesta legislació haurá
d’incorporar les normes comunitáries.eis sectors mi-
ner i energétic s’hauran d’adaptar també a les esmen-
tades normes.

En el camp de la construcció i l’habitatge, les com
peténcies són molt més clares, sempre que les Obres
Públiques no siguin d’interés general de l’Estat  o afec
tin a altres Comunitats Autónomes. En conseqüéncia,
i donat el poc aveng que en aquest sentit s’ha fet en la
legislació comunitária (si exceptuem les temptatives
de configurar una xarxa europea de comunicacions i
transports, amb el que aixó pot afectar a les obres pu
bliques d’interés general) no sembla que quedin signi-
fícativament alterades, dones, les competéncies en
aquest ámbit.

Peí que fa a la industria, la competéncia de la Ge-
neralitat, en principi tan sois ve limitada per la política
económica de l’Estat. Pero cal teñir en compte les
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitáries o
d’interés militar, i les normes relacionades amb les in-

dústries que estiguin sotmeses a la legislació de mi
nes, hidrocarburs i energia nuclear. A més, queda re
servada a la competéncia exclusiva de l’Estat l’auto-
rítzació per a transferéncia de tecnología estrangera.

També la competéncia sobre l’ordenació farma
céutica és limitada per la legislació básica de l’Estat,
mentre que els productes farmacéutica, fins i tot per
les liéis i reglaments. Aquest és el cas, tanmateix.

d’una competéncia molt important en els moments
actuáis: l’execució deis plans de reestrueturaeió deis
sectors industriáis.

Óbviament, totes aqüestes limitacions jugaran a
favor de la incorporació, a través de l’Estat, de la legis
lació comunitária a Catalunya, en el sector industrial.
En qualsevol cas, i donat que la política industrial co
munitária, després d’intents de formulado general,
s’ha transformat, básicament, en un conjunt d’accions
de carácter sectorial (vegeu el capítol VI,sobre la polí
tica industrial comunitária), aqüestes s’incorporaran
ais plans establerts per l’Estat (i ais que pogués ende-
gar la Generalitat), de manera que l’actuació de la ins-
titució catalana haurá d’estar d’acord amb l’establerta

per les institucions europées. Com ja várem esmentar
en el capítol corresponent, la Generalitat pot jugar un
paper important en aquest camp, a partir de l’accés al
finangament atorgat per la Banca Europea d’lnver-

carácter de préstec compleméntari amb la
garantía de l’Estat (i per mediació d’aquest) per a
“projectes que tendeixin a la modernització o recon-
versió de les empreses, o a la creació de noves activi-
tats que requereixi el progressiu establiment del Mer-
cat Comú". Aquesta via pot ésser, dones, molt útil per
poder endegar una política industrial catalana, en la
mesura que es dippsi deis mitjans de finangament, i
de la cónformitat amb la política industrial que,  a nivell

general, formulin l’Estat espanyol i la propia Comuriitat
Económica Europea. Si a aixó hi afegim un relativa-
ment ampli camp d’actuació per a les petites i mitjanes

sions en
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empreses Industriáis, per facilitar-los crédit, assesso-
rament, foment de concentracions, etc., es pot con-
cloure que la Generalitat pot teñir un important papera
l’hora d’adequar les nostres empreses a la nova situa
do definida per l’adhesió a la CEE. De tota manera, la
disponibilitat de mitjans financers, propis o a partir de
convenís amb institucions financeres, d’acord amb
l’article 12.1.6quejacomentarem, i de l’article 10.14,
de l’Estatut, és l’element determinant per aconseguir
una eficacia real i significativa. Caltenirencompteque

la política industrial es composa de mesures credltf-
cies tecnológiques, comerciáis, etc. Per aixó, cal veu-
re quin és el marge d’actuació que hom disposa i dis
posará a partir de la integració, en aquests aspectos,
per poder avaluar amb major exactitud l’abast efectiu
d’una política industrial teta des de Catalunya.

Vegem a continuació el quadre corresponent al
sector terciari i el que fa referencia ais factors de la
producció.

QUADRE NÚM. 265

COMPETÉNCIES DE LA GENERALITAT EN EL SECTOR TERCIARI

Comerg i
Turisme

Sector Financer i Servéis

a les Empreses

Grau de

Competéncies
Transporta i Comunicacions

Transports terrestres a Catalunya (9.15) C. 149.1.21

Transporta ferroviaris a Catalunya (9.15) C.149.1.21

Transports marítims de passatgers (9.15) C. 149.1.20

T ransports fluvials (9.15)

Transports per cable (9.15)

Carreteres i camins a Catalunya (9.14)

Infrastructura ferroviária a Catalunya

(9.15) C.149.1.21

Ports, aeroportsd’interés no general (9.15) C. 149.1.20

Heliports(9.15)

Centres de contractació del transport (9.15)

Termináis decárrega (9.15)

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVESDELA

GENERALITAT

Turisme (9.22)

Institucions de crédit

corporatiu(12.1.6)

Institucions de crédit

públic(12.1.6)

Institucions de crédit

territorial (12.1.6)

Caixes d'Estalvi (12.1.6)

C.149.1.11

Cambras de Propietat

(9.22.) C.149.1.10

COMPETÉNCIES

LIMITADESPERLA

POLITICA ECO

NÓMICA DE L'ESTAT

Comerg Interior (12.1.5)

Cambres de Comerg

IndústriaiNavegacló

(9.22) C.149.1.10

Cambres de Comerg, Industria i Navegacló (9.22)

C.149.1.10

Establiment i ordenació

de centres de contractació

de valors (9.20)

C.149.1.6

Ordenació del crédit,

banca i assegurances

(10.14) C.149.1.11

COMPETÉNCIES

LIMITADESPERLA

LEGISLACIÓ BÁSICA

DÉ L’ESTAT

Establiment I ordenació

de centres de contracta

ció de mercaderies (9.20)

C.149.1.6

(Continua)
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(Contínuació quadre núm. 265)

Grau de

Competéncia

Comerg i
Turisme

Sector Financeri Servéis

alesÉmpreses
Transports i Comunicacíons

COMPETÉNCIES

LIMITADES PER LA

LEGISLACIÓ BASICA

DESENVOLUPAMENT

LEGISLATIU I

REGLAMENTARI DE

L'ESTAT

Nomenaméntd’agents de'

canvi iiborsa- Intervenció,

si s'escau, en ia delimita-

ció de Íes demarcacions ̂

corresponents (11.4)

Pubiicitat(9.30)

C.149.1.27

Ports i aeroports d’interés generai quan i'Estat se'n

reservi ia gestió directa (11.8) C. 149.1.20

Ordenació dei transport de mercaderies i viatgers

amb origen i destinació dins de Catalunya (11.9)

C.149.T.21

Nomenament de corredors

de comerg. Intervenció si

s'escau en la delimitació de

les demarcacions corres

ponents (11.4)

Pires Internacionals (11.6)

Transports terrestres que circulin per més d’una Co-

munitat Autónoma (149.1.21)

Ferrocarriis que circulin per més d’una Comunitat

Autónoma C. 149.1.21

Marina mercant C. 149.1.20

T ransport aeri C. 149.1.20

 Ports d’interés general C.149.1.20

Comerg Exterior

Régim duaner i aranze-

lariC.149.1.10

Régim de comerg d’armes

C.149.1.26

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES

DE L’ESTAT

Sistema monetari: divises,

canviiconvertíbilítát

C.149.1.11

FONT: institut d’lnvestigacions Económiques.

Es comenga peí sector financer i de servéis a les
empreses, en la mesura que poden integrar-se en les
disposicions de política industrial. Peí que fa a la pos-
sibilitat de bastir una pol ítica crediticia propia de la Ge-
neralitat, sembla que ha quedat limitada de momenta
una participació a l’hora de configurar els títols que
han d’incloure els coeficients obligatoris d’inversió de
les Caixes d’Estalvis (pero no a llur quantia total, que
oorrespon a la pol ítica monetária de I’Estat) a la possi-
bilitat d’establir convenís amb d’altres institucions cre-

ditícies depenents del Crédit Oficial. En tots aquets
ámbits, la possible influencia harmonitzadora de la le
gislado comunitaria ha de passar forgosament per la
política económica de I’Estat o per la seva legislado
básica. En aquest sentit, l’adaptadó de l’actuadó de
la Generalitat a la normativa comunitaria, depondrá
de la mesura en qué I’Estat espanyol vagi adaptant-se
a l’“acquis communautaire” en els aspectos moneta-
ris, crediticis i de moviments de capitals. El mateix cal
dir en relació a l’ordenació i a restabliment deis cen
tres de contractació de valors, i en major mesura, en
el nomenament i la delimitació de les demarcacions
deis agents de canvi i borsa. Les mesures a prendre
per la Generalitat, en tots aquests terrenys, ja s’han
esmentat en el capítol corresponent a la Ilibertat de
circulació deis capitals.

Quant al turisme, aquest no es veurá afectat signi-
fícativament. Les competéncies relativas al comerg sí
que s’hauran d’adaptar a les noves condicions defini-
des per la Unió Duanera, i a la Ilibertat d’establiment,
condicions generáis que vindran incorporados per la

Via de la política económica i la legisláció básica de
I’Estat.

La política comunitária de transports no afectará
massa significativament les competéncies que en
aquest tema té la Generalitat, ja que, prácticament, es
limiten ais transports i comunicacions d’ámbit estric-
tament catalá. Será l’Éstat el que haurá d’incorporar
les modificacions més importants a la seva própia po-
I ítica, ja que la Comunitat ha legislat tan sois des
d’una perspectiva supranácional.

Finalment, es fará una análisi de les possibles mo
dificacions competencials sobre la capacitat de la Ge
neralitat d’actgar sobre els diferents factors de la pro-
ducció.

Cal partir, d’entrada, de la Iliuré circulació de tre-
balladors i capitals i del Iliure establiment, garantit per
la Constitució. En aquest sentit. les competéncies de
la Generalitat no poden entrar en conflicte amb la idea .
del Mercat Comú. Donat que els casos sigpificatius,
quan considerem éls treballadórs i les empreses, es-
tan condicionats per la legisláció básica, normal  i re-
glamentária de I’Estat, la introdueció de la normativa
comunitária vindrá per aquesta via. El mateix cal oi
peí que fa ais recursos natufals.

La investigaeió, sobre la qual hi ha rompetencia
exclusiva, en el marc de la pol (tica tecnológica de I is-
tat, s’haurá d’adaptar a la política de recerca i dósen-
volupament tecnológlc de la Comunitat, que peí fet,
que també haurá d’informar la de I’Estat espanyol, de
terminará la veritable capacitat de la Generalitat en

aquest sentit.
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QUADRE NÚM. 266

COMPETÉNCIES DE LA GENERALITAT SOBRE ELS FACTORS DE LA PRODUCCCIÓ

Grau de competéncies EmpresesRecursos naturals TecnologíaTreballadors

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVESDELA

GENERALITAT

COMPETÉNCIESLIMI-

TADES PER LA POLÍ

TICA ECONÓMICA DE

L’ESTAT

Cambras de la Propietat

(9.22) C.149.1.10

Cambres de Comerg Indús-

tría i Navegació (9.22)

C.149.1.10

Investigació (9.7)

C.149.1.15

Régimmlner(10.1.5)

C. 149.1.25

Réglm energétic (10.1.5)

C.149.1.25

Protecció del medí ambient

(10.1.6)C. 149.1.23

Aprofitaments hidráulics ca

ñáis i regadius dins de Cata

lunya (9.16)C.149.1.25

Instal.lacions de prodúcelo

distribució i transport

d’energia, dins de Catalu

nya (9.16) C. 149.1.25

Aigües minarais, termals i

subterránies(9.16)

C.149.1.25

Reserva al sector públic de

recursos essencials

(10.1.3)

COMPETÉNCIES

LIMITADES PERLA

LEGISLACIÓ BÁSICA

DE L’ESTAT

Cooperatives, Pósits i Mu-

tualisme no integral a la

Seguretat Social (9.21 i

55.1)C.149.1.6

Intervenció d’empreses

quan ho exigelxi l'lnterés

general (10.1.3)

Establiments i ordenado de

centres de contractació de

mercaderies i valors (9.20)

C.149.1.6

COMPETÉNCIES LI-

MITADESPERLALE-

GISLACIÓ BASICA

DESENVOLUPAMENT

LEGISUTIUI REGLA

MENTAR! DE L’ESTAT

Industries sotmeses a la

legislació de mines, hidro-

carbus i energía nuclear

(12.2)

Abocaments industriáis i

contaminats a les aigües

territoriaIsdel’Estat

corresponentsal litoral

catalá(ll.io)

Relaciona de treball (11.2)

C.149.1.7

Participació a les empreses

(55.2)

Accés a la propietat deis

mitjans de producció (55.2)

Nomenament d’agents

de canvi i borsa. Interven-

ció, si s’escau, en la delimi-

tació de les demarcacions

corresponents(11.4)

Propietat industrial (11.3)

C. 149.1.9

Pesos i mesures i Contras-

tació de metalls (11.5)

C.149.1.12

(Continua)
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(Ckíñtinuació auadre núm. 266)

Grau de competéncies Recursos naturals Empreses TecnologíaTreballadors

Legislació, ordenació i con-

cessió de recursos i aprofi-

taments hidráulics si les ai-

gües passen per més d'una

Comunitat Autónoma i au-

torització de les instal.la-

cions eléctriques si l’apro-

fitament afecta a una altra

Comunitat o si l’energia és

transportada fora del seu

ámbit territorial

C 149.1.22

COMPETÉNCIES

EXCLUSIVES DE

L’ESTAT

Autorització per a la frans-

feréncia de tecnología eS'

trangera(12.1.2)

Migracions interiors i exte-

riors( 11.2)0.139.2

Fons d’ámbit Nacional i de

feina (11.2)

Legislació mercantil

C. 149.1.6

Legislació sobre la defensa

de la competéncía (12.1.5)

IFONT: Instituí d’Investigacions Económiques. I

i

;  I

1
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CAPÍTOL X

RESUM I CONCLUSIONS *

i, en general,
empresarials.delssindiGatsmajoritaris
de tota la societat. fonament

La unanimitaten aquest

en raons polítiques 1 ^tetona, i el desig
formem part d Europa 1 de la se . ^^¡-¡5 euro-
que aquLte dnL
pea, pluralista i respectuos .¡ » ¡nstitucions
Lans,».

les Comunitats Econótoiques Euro-
democrátiques, són

representada per 1.

1. Les Comunitats Económiques Europees: una
opció histórica

El govern espanyol, passades les primeres elec-
cions legislatives, celebrades el mes de juny de 1977,
soUicitá oficialment el dia 28 de juliol al Consell de Mi
nistres de la CEE l’adhesió de l’Estat espanyol a les
Comunitats Económiques Europees. El Consell deci
dí comengar el procediment previst ais Tractats cons-
titutius de les Comunitats i demaná a la Comissió el

Dictamen preceptiu que expressés la seva actitud da-
vant de la integració espanyola. El Dictamen, presen-
tat al Consell el 29 de novembre de 1978, fou aprovat
el dia 19 de desembre.

El Dictamen manifesta l’opinió favorable de la Co
missió a l’adhesió d’Espanya, peró constitueix, tam
bé, un inventari de les dificultats que, per a ambdues
parts, comporta la integració en un moment de crisi
económica generalizada. En aquest context, el 5 de
febrer de 1979, s’obren les negociacions, i en el mes
de setembre del mateix any s’inicia la discussió deis
termes i les condicions de la integració a partir de la
previa identificació deis principáis problemas i les
possibles solucions ais temes més conflictius.

Posteriorment, han prosseguit les negociacions,
emmarcades en una situació de crisi institucional de
la Comunitat que, juntament amb els problemes polí-
tics, económics i socials existente, han provocat un
álentiment del calendan previst que ha situat, de mo
ment, la data de l’1 de gener de 1984 com una data
probable per a l’adhesió.

La demanda d’Espanya a les Comunitats Euro-
pees ha rebut, fins ara, el suport de la práctica totalitat
de les torces polítiques amb representació parlamen-
tária, de les principáis organitzacions professionals i

iutuq^enetració I la

social i, fonamentalment, enfamb ba-

"Ifaquea. comex,. Ca«,un,a.
qua tom.á par. da

capdavanteres de l'ideal europeista.

ses

I

(*) Aquest resurtí I oonoluslons ha estat redactat per -

lLldelLlibreBlanc,arhbposterioritatalseulliura.Tt^t«^^^^^^^^
rabie Presldent de la Gerterálltatde Catalunya a
difusió. La seva publloaaió a part haaoonsellatd mctoure.hl aigu

ii
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lana s’ha sentit sempre plenament identiticada amb
Europa, ha assumit els seus valors i ha vist en el conti-

nent europeu el maro on s’ha de desenvolupar i orien
tar l’activitat económica i cultural de Catalunya.

La unanimitat davant l’opció europea, dones, és
encara més arrelada a Catalunya. Pero, cal ésser

conscient deis problemes i dificultats que, sens dubte,
comportará la integrado. La qonsciéncia de les trans-
formacions profundes que haurá d’afrontar el nostre
sistema productiu i el coneixement deis parámetres
que fixaran el nou marc exterior en qué s’hauran de
desenvolupar les nostres empreses, són elements in
dispensables per acceptar, en condicions mínima-
ment favorables, el gran repte europeu.

Afortunadament, les diferents torces pol¡tiques i
socials, SI bé no discuteixen el fet mateix de l’adhesió
SI que plantegen, cada vegada amb més detall, les
necessitats i les exigéncies que aquesta comporta
Efectivament, cal avaluar els efectes deis terminis

d adaptacio a les normes comunitáries, cal empren-
dre les reestructuracions i les reconversions neces-

sariesdel nostre sistema productiu, caljaapropar-se
sempre que sigui oportú, a la legislado comunitária!
Cal, en definitiva, que la integrado s’efectuT de la mi-

M^or manera possible, que no provoqui mals irreversi-

impedSinvIuTetesconseqüéÍ^^^^^^^

ZTqES™ exigéncleseco-

vóno*"®® acompanyaran la integració
enen en uns moments de greu depressió económi

ca, arran de la crisi de fináis de 1973. 1, precisament
la seva persisténcia, les dificultats en tes baSL Se
pagamente, els intente de aiances de
etc..     , , superar-la separadament

comporten tendéncies i opinions f

riáis, de primeree matéries, etc.) i l’aparició de noves

tecnologies, així com l’accés a les existente perpart
de paTsos en vies de desenvolupament, comporten la
necessitat d’incorporar-se avantatjosament a les no
ves tendéncies internacionals, abandonant en la me

sura possible, aquelles branques productives que es-
devenen no competitivos, i potenciant, simultánia-
ment, aquelles altres activitats que poden teñir, en
canvi, un futur esperangador. És ben cert que s’han
de teñir en compte consideracions de tot tipus, d’ocu-
pació fonamentalment, que poden condicionar les de-
cisions a prendre; peró, donada la posició catalana i
espanyola en el context internacional, difícilment po
den canviar, a llarg termini, el curs deis esdeveni-
ments. I, en principi, la nostra capacitat d’incidéncia
será superior en el si d’un conjunt poderos, interlocu
tor indiscutible de les grans decisions económiques i
politiquea internacionals, com és la Comunitat, que
no pas des de la posició solitária d’un país situat al
margo deis grans interessos internacionals. Cal veu-

re, dones, la integració com un element que pot ésser
positiu per sortir de la crisi, i no com un problema addi-
cional que tan sois fará agreujar les nostres dificultats.
Per aixó, cal una integració que possibiliti la participa-
ció en els centres de decisió comunitaris, peró uns pe-
ríodes suficients d’adaptació que, en aquests mo
ments, els negociadors fixen de set a deu anys.

Catalunya constitueix una regió económica, dins
de l’Estat espanyol, industrialitzada, amb un grau im-
portant de diversificació productiva, i amb una confi-

guració económica caracteritzada per una acceptable
flexibilitat, peró també afectada per desequilibris
pacials, sectorials i demográfica. La seva estructura
productiva es caracteriza per la seva proximitat  a la de
la Comunitat, i en conseqüéncia, presenta problemes
similars i aspiracions coincidents.

Catalunya, malgrat la seva especificitat histórica,
cultural, i, fins i tot, económica, está plenament inte
grada en un mercat molt més ampli. La unitat econó
mica d’Espanya és un fet irreversible i garantit jurídi-
cament per la Constitució, la qual, a més, especifica la
necessitat d’exercir una auténtica solidaritat entre to

tes les nacionalitats i regions que l’integren, totclarifi-
cant els canals mitjangant els quals aquesta es mani-
festa.

es-

avorables a urí
-ncrement del proteccionisme i, en gene^f a nostu

res^darament defensivas des del pSnt de ;¡sta eco-

Cal dir que, actualment, l’aplicació d’aouestP<!

amb é«, sis reptes deriXdel prS d'espe^S-
te productiva a nivell internacional. Pot ésser útil re
«dar que, tots els intente serioeos d’obrirfeo^™S
espanyola a l'exlenor i d'augmentar la «J^rnSa
nterior, han resultat clarament beneficiosos per  aCa
talunya que no s’ha limitat a “parar el co?’ si Í^Te
j aprofitat les oportunitats que se l¡ oferien per pene-

ar en nous mercats, modernitzar el seu capitalro-
ductiu. augmentar la competitivitat, i ocupar un lloc re-

^a^vament avangat dins l’estructura productiva mun-

ha
En aquest context, seria completament errónia

una análisi deis efectes sobre l’economia catalana de

I adhesió d’Espanya a la CEE, sense teñir en compte
les reaccions deis agents económics i les conseqüén-
cies sobre les nostres relacions económiques amb la
resta de I Estat espanyol, en definitiva, el mercat més
important deis productes catalans. Cal, dones, tractar
I economía de Catalunya en el context de l’economia

espanyola, i en un futur, més ó menys proper, en el
marc d una economía europea significativament inte
grada.

'a integració pot ésser un cata-
litzador determinant a l’hora d’emprendre actuacions

positives I eficaces contra la crisi. Una crisi que, com

sha repetidament, és d’oferta i de remodelatge
profund de I especialització productiva. Grans varia-

cions de les estructures de costos (energétics, sala- Aquesta constatació no ha de suposar, óbvia-
ment, la justificació a una manca d’actuació. Certa-
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amb les UAB. Abans de la incorporació de Grecia, la
Comunitat estava formada per 62 regions.

A afectes estadístics, l'oflcina d’Estadística de la

Comunitat establí, l’any 1975, la Nomenclatura d’Uni"
tats Territorials Estádístiques (NUTS), que compren

54 regions, considerant Irlanda com una sola regió i
subdividint en dues la regió Sud deis PaTsos Baixos.

Catalunya té, com veurem, entitat territorial i d^
mográfica suficient per esdevenir una Regió Comuni-
tária Europea. De tota manera, la seva definiciócom a
tal anirá a cárrec de l'Administració central de  I Estat,

que hauria de procedir des d’ara a definir les regions
comunitáries europees a l’interiord’Espanya. tot acla-
rint la conveniencia o no de les UAB, en el marc  d una

política regional espanyola, coherent i articulada.

ment, el món exterior dona el marc i les condicions en

tre les quals cal moure’s; pero sempre queda un mar-
ge de maniobra per a la política económica. Pero a
més, el futur económic deis catalans tan sois pot de

pendre, a la llarga, d’ells mateixos. Será la capacitat
d’adaptació a la nova situació, la capacitat d'innova-
cíó, la imaginació aplicada al procés productiu, la dis-
posició a treballar més eficientment, les que faran
possible guanyar el repte europeu.

En un context de Iliure mercat, el comportament

deis agents económics resta fora del control directo
de les autoritats económiques. És ben cert que poden

fer-se prediccions, expressar esperances o manifes
tar incerteses, pero sempre caldrá esperar el dicta
men de la realitat.

En aquest sentit, les conclusions o prediccions
que continuaran estant en funció de les reaccione
deis agents económics, inclosos la Generalitat i l’Es-
tat espanyol en llurs actuacions económiques; les

apreciacions que es fan, expressen com variará el
marc exterior de la nostra activitat económica quan
s’hagi produTt la integració, i expliciten les diferencies
amb la situació actual. L’articulació concreta de l’es-

tratégia d’actuació a seguir davant cada qüestió co-
rrespon ais sectors económics i socials implicats, i de
pondrá, en gran mesura, del resultat final de les nego-
ciacions, del moment concret en el qual es produeixi
l’adhesió, de l’evolució de les economies occidentals

en tot aquest período, i, en primer termo, de les evolu

cione de les economies catalana i espanyola.

b! Catalunya dins les regions
económiques europees

sitúa amb una pobiació de 5,9 mh

lions d'habitants, una extanskí da 31»°

dansiiat de 184 habitantsdim’, una mica Mbre ̂
les mitjanes de les regions estad istiqueseuropee _
pobiació (4,2 milions), extensió (25.000 km ) densita
(170 habitants/km^). Catalunya ocupa,
situació intermédia entre les regions mes subdesem

volupades de la Comunitat, notáblement regio P

fériques, i la gran megalópolis europea integrada al
voltant d’un eix Londres-Nord d'ltaHa. due creuós Eu

ropa peis PaTsos Baixos. les zones ®
nyes i abarqués les regions ̂ e'Nord de

aquest aspecte, les regions mes inmbardia Fe-
Catalunya serien el Nord-oest Italia. L
nánia-Paladnat, Baulera i la regio «'i*-

crelxemenl global de la P<» aao,

Catalunya presenta uns nlmes orf'lí ll
de la comunitat, encara que "O. =

tendencia general europea o';;»"'
d’augment demograife Quant ais mi

Peí que fa al

gratoris, Catalunya continua «asent absorla^ra n«a
de poblado de 1a resta de rEstat ospaoM
aquL procés ha perdut molla intenslta

no arnbá al 12%. En aquest senl»,

conjunt de regions europees, molt paral.lelame
les regions del Nord d’ltália-

Si observem l'estructura d’edats, Catalu V

senta, comparativament, una pobiació mes jov q
la mitjana de regions europees, i una de les propo -
cions més baixes de pobiació major de 65 anys, es

tructura que correspon a un país en expansio demo-
qráfica, molt diferent de la majoria de regions desen-

volupades europees. Aixó permet preveure una ma-
pressió sobre el mercat de treball en els propers
,  i encara més si tenim en compte la baixa taxa

Catalunya se

jor
anys

2. Catalunya dins les regions
económiques europees

a. La divisió territorial de la CEE

L'actual divisió territorial deis Estats comunitaris

es fonamenta en dos tipus d’unitats: les Unitats Admi-

nistratives de Base (UAB) i les Regions Comunitáries
Europees (RCE). Les UAB constitueixen el marc utilit-

zat peis Estats membres per a l’aplicació de llurs res
pectivos pol¡tiques regionals i s’utilizen com a base

que permeti una coordinació d’aquestes polítiques i
una millor apreciació deis diversos graus de desenvo-
lupament. Les UAB en els paTsos de l’Europa deis
Sis, es delimitaren en funció de criteris propis de cada
Estat, i no massa coincidents. En canvi, el Regne
Unit, Dinamarca, Irlanda, i més tard, Grécia, no esta-
bliren una divisió específica en UAB, sinó tan sois en
regions. Les RCE són agrupacions a escala comuni-
tária de les UAB, delimitadas amb la finalitat d’estu-

diar les conseqüéncies de la Unió Duanera i de la inte

gració económica sobre espais immediatament infe-
riors ais estatals. Cal dir, peró, que a la práctica, cada
Estat ha fixat les seves RCE d’acord amb la seva polí
tica regional, de manera que, sovint, se superposen
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c. La política regional de la Comunitat

Els desequilibris regionals que existeixen m
dascun deis Estáis membres es véuen agreujats

quan els observem des de la perspectiva de la Corñu-
nitat en el seu conjunt. La segona ampliació vrndtaq

aguditzar encara més aquests desequilibns. ̂ a b^
els problemes regionals europeus no queden liñiitats
a situacions de subdesenvolupament relábu, denva-

des d’estructures més o menys basades en l agn^l-
tura,ambmésomenyssubocupacióoernigració_^
vint. els problemes regionals
tructures industriáis obsoletos, decadents en el mam

de l-especialització productiva
teix, cal teñir en compte aitres

ció geográfica (regions fro"*®'®*'®®.^ fe ¡n-
cessos de concentrado demográfica, els déficits
frastructurals o els problemes ecplogics.

óbviament, aqüestes

fendegament de e,|.vL cal tamlié
f

ca-

erents Estats; peró, P®[^^^® lanjveilGomunitari,
l’adopció d’una política ̂ ^' g'¿ents en la mesura

per alleugerir els desequi^ns ^
que dificultin '’aveng cap a la

possibilitari’adopciode'^®® .. ,-g¡susceptiblesde
ca a nivell comunitari, eomf íP'f®'^róbres.

coordinació amb els diferente ̂  articular
La principal dificuttat^^h nivell Mmunitari, cal
política regional efecfi ^^ membres a per-

cercar-la en la resistencia deis

dre el control polític sobre -ociáis, poíítiques i

una

conseqüéncies aixtja Huita deis orga-
©rectoráis de gran abast. ̂  aquesta resistencia
nismes comunitaris PJ " „t infructuosa- La políti-
ha resultat fins ara practicameni ¡ nigada

™ regional eomunitária es tro ^¡¡¡^rtca
ais programes estatals de _ e homogenis,
regionals. que están rnf «uny o
peró que reeullen regional-
ductiva i sectorial eom d eP_ explídtament I en^

El Tractal de «

degament d’una la tortnadó del mer-

sols, després de ®®^'^j-esrnorteTmentdetedesequi-

libris sinó qué

d’actiyitat femenina, que pot incidir sobre el mercat, si
l’activitat económica es recupera.

L’estructura sectorial de l’ocupació sitúa Cataiu-
nyácom a regió clarament industrial en el si de les re-
gions europees, ja que es troba per dessota de la mit-
jaria europea a l’agricultura i els servéis (6,8 per 8,0;
41,6 per 51,6, respectivament), peró per sobre en el
cas de la industria (51,6 per 39,4). En aquest sentit,
cal preveure en un futur l’augment d’ocupació en el
sector servéis, d’acord amb les tendéncies observa-

des arreu.d’Europa, i una pérdua correlativa d’impor-
táncia de l’ocupació en el sector industrial. Des
d’áquest punt de vista, les regions més homogénies
ámb Catalunya serien Baden-Württemberg, Nord-
óBStitaliá, Llombardia, Est francés, Nord-Pas de Ca
lais, West Midlands, etc.

D’altra banda, Catalunya té tan sois una mica més
de dos tergos del valor corresponent a la mitjana de la
Comunitat peí que fa al Producte Interior Brut (PIB)
per persona ocupada. Cal dir, peró, que figura com
una de les regions capdavanteres entre eis tres Es

tate que formen part de la segona ampliació: Espanya,
Grecia i Portugal.

A nivell de les regions comunitáries actuáis, Cata
lunya es troba al dessota de totes les regions d’Ale-
manya, Franga, Holanda, Bélgica, Dinamarca i el
Nord i Centre d’itália. En canvi, supera lleugerament
la mitjana del Regne Unit i les regions del Mezzogior-
ñoitaliá, aixi com les irlandeses.

Si s’anaUtza el PIB per habitant, la situació de Ca
talunya és lleugerament inferior a l’assolida conside-

rant el PIB per persona ocupada. Aixó és produít per
labaixataxa d’activitat de la població activa i relevada
taxa d’atur que caracteritza el seu mercat de treball en
l’actualitat.

La importancia industrial de Catalunya queda con
firmada en veure l’estructura sectorial de la produc-
ció, ja que es mou entre les deu primeres regions peí
que fa a la participado relativa de la indústria sobre el
total de la producció. En aquest sentit, les estructures
són molt similares a les regions del Rin del Nord-
Westfália, Renánia-Palatinat i Baden-Württemberg a
Alemanya, Nord-Pas de Calais i Est a Franga, Llom-
bardía i Piemont a Italia, i East Midlands, North i
Yorkshire & Humberside al Regne Unit.

En conseqüéncia, Catalunya s’arrenglera amb les
regions poc desenvolupades europees, quan consi-
derem la dinámica demográfica o la productivitat,
peró en canvi, a nivell d’estructura productiva i de
l’QCupació, és comparable a les principáis regions in-
dustrialitzades d’Europa, com pot veure’s en el qua-
dre núm. 267.

Les regions més homogénies, a la vista deis dife
rente criteris utilitzats, són les italianos (Nord-oest i
Llombardia, amb el pes de grans ciutats com Torí o
Milá) i les angleses (sobretot, North i East Midlands),
les primeres lleugerament per sobre de Catalunya i
les segones lleugerament al dessota.

glonate, tant a

mentóelesnegOGiaeions per aiaF

com efecte de ●®f « ¿¡g compensar les corise-
sentit , peí Regne Unit a ^ ®® ^’^’unjtária. Aixi, sor-

Gomunitáfies!S d’una aute
Gal dir que les diferente polítidups
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-estructuráis i sectorials- tenen una certa implicació
“regional”. En concret, cal assenyalar certes actua-
cions de la Banca Europea d’Inversions (que recull
l’dbjectiu regional entre les seves finalitats estatutá-
ries, i que ha estat l’instrument més eficag en termes
relatius), del Fons Social Europeu, del Fons d’Orien-
tació i Garantía Agrícola, i els crédits de reconversió
de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) és el principal instrument de la política
gional comunitária. Fins a 1978, les accions del FE
DER es limitaren a aquelles regions on ja existien
ajuts deis Estats membres (encara que estaven inse-
rits en uns programes de desenvolupament regional
examinats peí Comité i d’acord amb un esquema
preestablert). A partir del nou Reglament, a més
d’aquesta modalitat d’ajut que continua absorbint el
95% deis recursos del Fons (finangament “sous-quo-
ta”), s’institueix la dedicado del 5% restant a accions
comunitáries especifiques de desenvolupament [ i
gional, al marge deis programes de política regional
deis Estats membres (finangament “hors-quota”).

Peí que fa a la modalitat de finangament “sous-
quota”, l’any 1978, el repartiment entre els diferents
Estats era el següent:

Alemanya
Bélgica
Dinamarca
Franga
Irlanda
Italia

Luxemburg
Países Baixos
Regne Unit

re-

re-

6,00%
1,39%
1,20%

16,86%
6,46%
39,39%
0,09%
1,58%

27,03%

El grau de participació del FEDER en els projectes
d’inversió, té una série de limitacions de carácter

quantitatiu, segons el tipus de projecte; aixó significa
que ha d’ésser complementan quant al finangament
aportat per l’Administració Central deis Estats o, si
s’escau, per les Administracions regionals, d’acord
amb les respectives capacitats de finangament.

El FEDER ha finangat (en el període 1975-78)
6.347 projectes, que representaven un volum d’inver
sió de 13.777 milions d’UCEs, deis quals 1.880 han
correspost ais ajuts del Fons. Dues terceres parts han
anat a projectes d’infrastructures (pero que represen
taven tan sois un 45% de les inversions) i la resta a
projectes industriáis o de servéis (amb un 55% del vo
lum d’inversió).

Al marge d’aquest conjunt d’intervencions, la Co-
missió aconseguí que, a partir de 1979, el 5% deis re
cursos del Fons es dediquessin a participar en el fi
nangament d’accions comunitáries especifiques de
desenvolupament regional, no recollides en els pro
grames elaborats peis Estats membres. Aqüestes
participacions han d’anar lligades a l’objectiu de com
pensar els efectes regionals de les polítiques comuni
táries o, excepcionalment, a esdeveniments greus en
alguna regió o en zones on s’hagin perdut un gran
nombre de llocs de treball. De tota manera, són els
Estats membres els que han de comunicar a la Co-
missió aquests possibles projectes i presentar-hi les
demandes.

Peí que fa al Comité de Pol ítica Regional (CPR), té
com a objectiu contribuir a la coordinació de les políti
ques regionals deis Estats membres, i, com a fun
ciona especifiques, procedeix a l’examen deis proble-
mes regionals, analitza les mesures preses i efectúa
recomanacions de política regionai, d’acord amb les
finalitats comunitáries i en la perspectiva d’assolir una
major convergéncia i coheréncia entre les polítiques
económiques deis Estats membres. A més, estableix
un esquema comú per a la presentació al FEDER deis
programes de desenvolupament regional deis Estats
membres.

Actualment, la preocupació peis desequilibris re
gionals existente i peis impactés regionals de les polí
tiques de la CEE está portant a l’establiment d’una
concepció global i a una major coordinació de les polí
tiques regionals estatals.

Com s’ha dit, la política regional comunitária s’ha
de canalitzar a través de les Administracions centráis
deis Estats membres, per la qual cosa cal teñir en
compte la situació relativa de Catalunya entre les al-
tres regions i nacionalitats espanyoles per emmarcar
la seva futura participació.

Ara bé, tot reconeixent el grau major de desenvo
lupament económic catalá en el context de l’Estat es-
panyol, no és aquesta la situació, com s’ha vist, en el
conjunt de la futura Comunitat ampliada. Catalunya
es troba amb problemes de reestructuració i recon
versió industriáis que tenen importante efectes sobre

Aqüestes proporcions es fixen mitjangant nego
ciado política entre els diferents Estats membressse
gons el grau relatiu de desequilibri regional i llur de-
senvolupament relatiu. Les demandes d’ajut són pre-
ser^tades pels Estats membres i, a la práctica, consti-
ueixen un simple recolzamentfinancer, sense autén
tica autonomía d’acció per part del FEDER.

Els recursos del Fons poden dedicar-se al finan
gament d inversions supériors a les 50.000 Unitats de
Compte Europees (UCEs) que tinguin com a objec-tius fonamentals; ‘

a) Inversions en activitats industriáis, artesanals o
de servéis que ja es beneficien deis ajuts regio
nals de llur propi Estat, i que suposin la creació o el
manteniment de l’ocupació.

b) Inversions, amb un carácter públic o semi-pú-
blic, en infrastructures que contribueixen al de

senvolupament de la regió on se sitúen. Aquests
tipus d'inversions, perterme mitjá, no poden exce-
dir el 70% deis recursos del Fons.
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solutament determinants en grant part deis ̂ bits
económics. Els Estats no poden fer una política go-
mercial, o de tipus de canvi, o agrícola, de manera au
tónoma, pero conserven diversos graus de Ilibertat
peí que fa a llurs politiquea fiscal, monetária, de ren
des, regional, de transporta, industrial, tecnológica,
energética i, en general, la política económica global.
Val a dir, no obstant, que per a cada una d’aquestes
árees la Comunitat té establertes normes d’harmonit-
zació i homogeneítzació amb la perspectiva, a Harg
termini, d’assolir unes bases comunes a totes alies.

La inserció d’Espanya en aquest procés d’integra-
ció suposará per a Catalunya, dones, una intensa mo-
dificació del marc exterior en el qual, fins ara, es mo-
vien les empreses i el sector públic. Variara substan-
cialment el grau de protecció comercial; el sistema
monetari; els Controls administratius existents: eis flu-
xos de recursos financers. de capital i humans; I es
tructura de la demanda de consum, etc. I, aixó. a Ca

talunya, pero óbviament també a ‘ot rE^at
de manera que la integracio mercat espa y
-que és el mercat significatiu per ais
lans- dins el mercat comunitari ha de sup
namental transformado.

sentit d'aquesta transformado es d'f'cil J pre
veure, car variará segons els diferente se
nómics, els terminis que es fixen per fer an ■ _

propia evolució de la situació efnomica genera.
Peró, sobretot, estará en fundó de >a ^P®®^
d’adaptació de l’economia catalana <'■.®" ’

El

deis seus empresaris) a la nova situació de^^'^a P®'
la integració. aquesta novasrtuac|ósupo a^^^^^^^^^
termir^, una modificado important deis 'uxos come
dais actuáis, que es presenten a
també d’aquelles altres ^''a'^aaccions (
nanceres, de capitals a curt i a llarg «
poden teñir efectes encara mes sigmficatius peí Q
fa al creixement i l’ocupació. I'atur. la mflacio i. no
dir-ho, sobre les balances de pagarnents.

Peí que fa a la modificadó deis com^^cia
derivada de la Unió Duanera i, pertant de la desaojan
ció de les barreres a la Iliure circulació de les merca
deries, cal fer les següents consideracions.

a La manca d’una taula Input-output recentJe
l’economia catalana impedeix el cálcul de'es
tecdons “efectives” de les diferente
és a dir, la protecció de qué gaudeix un p _
més del seu propi aranzel, ja que si
intermedia o semielaborats. o bens de prodecao.
o primares matéries importadas, els aranzeis p
cats ais inputs esmentats modifiquen 1 autentica
protecció rebuda. En qualsevol cas. aquí s ha in-
tentat teñir en compte aquest fenomen en »rac ar
els diferente sectors i l’impacte comercial de la in-
tegració.

b. La problemática de la protecció no queda limita-

l’ocupació (una part del finangament “hors-quota” es
dedica ais territoris afectats per les reestructuracions
del téxtil). Tampoc no cal oblidar l’existéncia de co
marques deprimides a l’interior de Catalunya (per
exémple, les de la zona pirinenca, que podrien em-
marcar-se en accione supraregionals que englobes-
sin tota la serralada) i les deficiente comunicacions
féitoviáries amb Franga i, en conseqüéncia, amb la
Comunitat.

En aquest sentit, s’hauria de procedir en l’ámbit
éspanyol a l’elaboració deis plans de desenvolupa-
ment regional (obligatoris dins la Comunitat i regúlate
peí GPR) en els quals, segons la Constitució. han de
teñir un paperdecisiu les institucions politiquee de les
Comunitats Autónomas, entre elles i per al cas de Ca
talunya, la Generalitat. Cal omplir el buit existent
matéria de política regional a Espanya, actualment
dispersa i poc coordinada. Per aixó, l’avaluació per a
Catalunya del Comité de Política Regional és positi
va, en la mesura que pot contribuir a aquest objectiu i
ajudar a plantejar amb criteris més objectius i racio
náis el debat regional en el si de l’Estat éspanyol, tot
dárificant i explicitant els mecanismes compensadors
i de solidaritat queja existeixen o que s’hagin d’ende-
gar en el futur. A més, el consell del CPR pot ésser útil
en la consideració deis problemes, objectius i instru-
ments de la política territorial específicament catala-

En definitiva, els impactes de la política regionai
europea sobre Catalunya resta prácticament en fun-
cióde com s’articuli la política regional espanyola i  la
definició que aquesta faci de les finalitats, els Instru
ments, els requisits i les unitats territorials que consi-
deri com a susceptibles d’ésser objectes d’accions de
carácter regional.

en

na.

3- El canvi de marc exterior (I): la Unió Duanera

a. Els processos d’integració económica

Les Comunitats Europeos constitueixen
pie ciar de procés d’integració económica, i com en
tot procés és difícil definir on es troba en cada
ment. La CEE és més que una área de Iliure comerg, i
haassolit prácticament la Unió Duanera (cal matisar-
ho per al sector agrari). També ha fet grans avengos
quant a la Iliure circulació deis factors productius entre
els Estats membres; peró encara subsisteixen certes
restriccions que impedeixen poder parlar d’un autén-
tíc i real mercat comú. Tanmateix, hi ha politiquea co
munes en diferente ámbits i s’han aconseguit graus
importants d’harmonització en determínate aspectes
de les politiquee económiques deis Estats integrants,
de la mateixa manera que s’ha donat un impuis subs
tancial a la Unió Monetária. Peró, no pot afirmar-se
l’existéncia d’una Unió Económica, car els diferents
Estats continúen gaudint de marges de maniobra ab-

un exem-

mo-
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da, ni de bon tros, peis aranzels. Les proteccions
extraaranzeláries, ja sigui a partir de contingenta o
quotes, politiquea antidumping, acords comer
ciáis discriminatoris, monopolis de comercialitza-
ció, sistemes fiscals distorsius, comerg d’Estat,
control i restricció deis canvis, i també i amb gran
importáncia, les regulacions técniques i sanitá-
ries, poden, totes plegades, arribar a treure tota
significació real a l’aranzel. La generalització
d’aquestes práctiques i llur diferent impacte secto
rial ens obliga, dones, a matisar per a cada sector
económic el veritable efecte de la consecució de
la Unió Duanera, que no depén únicament de la
transformació de les estructures aranzeláries. De
tota manera, i per ais productes industriáis sobre-
tot, l’análisi d’aquesta modificado suposa un ele-
ment determinant, i, sens dubte, el més significa-
tiu a l’hora de preveure el futur deis nostres inter-
canvis comerciáis.

b. Els efectes de la integració sobre
la política aranzelária

Quant a les relacions comerciáis de l’Estat espan-
yol amb la CEE, s’hauran de suprimir fots els drets de
duana i taxes d’efecte equivalent existente actual-
ment, i que deriven de l’Acord Preferencial de 1970.
Peí que es refereix a les relacions comerciáis de l'Es-
tat espanyol amb Estats tercers, s’haurá de substituir
Tactual Aranzel espanyol per la Tarifa Exterior Comu
na (TEC), encara que es podran introduir o mantenir
les particularitats que a nivell aranzelari puguin resul
tar deis acords comerciáis i aranzelaris de la Comuni-

tat amb Estats tercers, i que necessáriament hauran
d’ésser assumides per Espanya.

Els següents quadres donen una idea aproximada
de la protecció oferta per ambdues estructures aran
zeláries, és a dir, TAranzel espanyol i la TEC, per ais
productes industriáis (seccions V a XXI i capítols 25 a
99 de Taranzel).

CUADRE NÚM. 268

PROTECCIÓ NOMINAL MITJANA.
ARANZEL ESPANYOL I TARIFA EXTERIOR COMUNA

ESPANYA CEE

AN AR AC ACR TEC TECR

12,9*Per seccions 15,3* 10,9* 9,1* 6,5* 3,4*

12,1 6,114,3 10,3 8,5 3.2

Per capítols 11,9 14,0 9,916.7 7,1 3.1

NOTES: (*) La mitjana no comprén la secció XXI (Ca
pítol 99)
AN: Drets normáis d’aplicació
AR: Drets normáis amb rebaíxa a la CEE
(Acord Preferencial 1970)
AC: Drets normáis amb rebaixa conjuntural
(R.D. 18d’abril 1980)
ACR: Drets normáis amb rebaixa conjuntu
ral i rebaixa a la CEE
TEC: Tarifa Exterior Comuna.
TECR: Tarifa Exterior Comuna. Drets rebai-
xats per a Espanya (Acord Preferencial
1970)

PONT: Elaboraeió própia
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3 QUADRE NÚM. 269

i-

PROTECCIONS NOMINALS MITJANES PER SECCIONS.
ARANZEL ESPANYOL I TARIFA EXTERIOR COMUNAj

í Aranzelespanyol Aranzeleomunitari
SECCIÓ DENOMINACIÓ

TECAN AR AC ACR TECR

V Productes minerals

Químiques
Plástics

Pell

Fusta i suro

Paper
Té)ítil

Calgat
Vidre i cerámica

Metalls preciosos i manufactures
Metalls comuns i manufactures

Maquinaria

Material de transport

Imatge i so
Armes

Diversos

Objectes d’art

1,6 1.4 0,61.9 1,7 0,4

10,2 9,1VI 12,1 13,7 3,816,4
12,2 8,3 3,4Vil 14,9 17,520,9

2,36,0 5.3VIII 7,0 10,812,5
IX 7,1 7,4 4,911,48,513,1

2.97,2X 10,6 8,812,2 10,6
XI 15,9 13,0 8,5 3,922,8 18,7

3,8XII 8,7 7,4 9,317,1 14,8
XIII 12,8 14,7 10,7 7,2 2,817,5

0,81.9XIV 3.1 3,8 2,74,4
6,2 2,58,8XV 12,013,9 10,2
6,2 2,513,6XVI 16,4 18,221,7

2,35,8XVII 11,617,3 14,1 14,3
3,9XVIII 7,917,9 11,213,4 15,0

XIX 2,47,2 5,3 6,06,3 4,7
XX 27,8 2.919,8 22,6 16,0 7.2
XXI MJ0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

NOTES: AN; Drets normáis d’aplicació
AR; Drets normáis amb rebaixa a la CEE

(Acord Preferencial 1970)
AC; Dret normáis amb rebaixa conjuntural
(R.D. 18d'abril 1980)
ACR: Drets normáis amb rebaixa conjuntu
ral i rebaixa a la CEE
TEC; Tarifa Exterior Comuna
TECR: Tarifa Exterior Comuna amb rebaixa

per a Espanya (Acord Preferencial 1970)

PONT: Elaborado propia

que el desafmarnent arahzelaii conipórtará una medi-
ficació molt més siibstanciai en el cas de l'ar^el es-
panyol que en el del comuñitari. Més expllóitahiérít,
mentre en l’aranzel espanyol de 75 capfteis, Spresso-
ten proteccions superiors al 20% (i 36 d^ells dsCil lan
entre el 10 i el 20%), en él cas de la TEC no hi ha cap
capítol que superi el 10% de pfcrtecxsió mi^na. i tari
sois tres supéren el 6%.

Com és prou conegut, la integrado suposará (al fi
nal del període transitori que hom acordi) l’eliminació,
d'una banda, de l’Aranzel espanyol modificat per les
rebaixes acordadas a l’Acord de 1970 (i afectat, ac-
tualfnent, per unes rebaixes addicionals de carácter
conjuntural) i, de l’altra banda, de la TEC modificada
Igualment per l’esmentat Acord.

Des d’una perspectiva general, cal assenyalar
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QUADRE NÚM. 270

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL ESPANYOL AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 20%

Número
Capítol

Protecció
Mitjana Denominació

61 28,7 Peces de vestir i accessoris de teixits.
Joguines, jocs, anieles d’esplai i d'esport.
Vehicles automóbiis, tractors, velocípedes i altres vehicles terrestres.
Genere de punt.

Catifes I tapissos. Velluts, pelfes” teixits arrissats i teixits d’eruga o felpíñeT
( chenille ). cintes, passamaneria, tuis i teixits de maiies anusades (xarxa):

_puntes, farbalans i blondng- brodats.
_Moblesi mobiliari médic-auirúrgíc; articles
.Manufac^res diverses de metalls comuns.
Roba usada i draps.

reba,xatsperalaCEE,sense afectar per la re-
duccio conjuntural (R.D. 1 q ¿'abril

FONT: Elaboració propia

matalasseria i similars.

de 1980).

97 25,6
87 25,5
60 24,7
58 23,9

94 23,4
83 21,4
63 20,2

QUADRE NÜM. 271

COMUNA AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 6
CAPÍTOLS DE LA TARIFA EXTERIOR

Número
Capítol

Protecció
Mitjana

Denominació45 9,7
SuroHesseyes
Géneredepimt

Paper i cartró. Mam itcaxxt,,

manufactures.60 7,1
48 6,6

I^te2ígd_ecel.lulosade paper i cartró.

amb^a^íeSixa coS^ ? ®
rencial de 1970 Prefe-

FONT: Elaboració própia

ssrrsisíss"
a Acords comerciáis. Donat l’ampli ventall d’aSueí®
raplicació de la TEC queda reduída ís intS ’
comerciáis amb les poténcies industriáis no lurnr.
i el bloc de países amb régim de comer? d’ES(s?

SréSes^ri context, s’analitza
espanyoli iaTP?'’°'®''‘'‘°"®
del que P°steriorment, hom tara un ^
perll cEE^ Acords comerciáis

nyoli iaTEc1’o°^^ diferencies entre l'Aranz®*
®><pressen en el quadre següeo*'

esP^'
:i* 'í

496



QUADRE NÚM. 272

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL que COMUNA SUPERIORS AL 15
entre L’ARANZEL espanyol i la tarifa

%

DenominacióNúmero
Capítol

AN-TEC

P¡^¡I^estinaccessoris,dej^ ^

Mobles I

Hiverses deTietallscomu__^__—

n
94 26,1
61 24,9
97

24,3
87

23,0
83 Manufactures

Catites i tapissos

(■‘chenille’T.cintespassamaneria
farbalans^blondesibrodate:
Genere depunt. rT'T^^^iíréscómbrésjjIoi^^

_

21,8
58 19,5

borlesisedassoS;60 19,4
96 Man18,6
85 Maquines i apa

Manufacturesdiyer^
Roba usadajdraE®^—

18,5
98

17,9
63

16,9 incloses^54

¡íi5SSSS5a;te,xflseap■ igfifitécnics.__^a

¡teixits impregnáisLli i rami.
Materials per
Buates, feltres; cordes u
n,.nobarts;artcles]a*g

atallaiem
15,9

95
15,9

59
15,7

PONT: Elaborado propia

agrarisiindus-
, ritmes dife-

„,'l^ests serán, dones,
orit H?c substitució d’estructures

.  Pel«^®^®^s*e''cers. , T^nfaExte-

PC.ea-¿
^fe'^tats®nfr

^OmÜn d’adaptació de la r
'^'tat, supressió d’aranzeis amb

les seguénts consideracions.

.,s,™psdspr^
intors

●  i taxes d'efectes equiva-

ssgs^-en el cas a

blj'g ^®^®'"niinació deis drets de p* apiicats
®n la donada peis ve^tableme^

ran i ®9°'=*acions i de la data d adhes't»
dones, les suspensions

drnt ^°^^''^9ents aranzelaris i les ¡g gxis-
tentt®'f ^'■^nzelaris, sectorials o regional

® 'a data assenyalada.
^)Eld

fais.
de

,  taxesd’efecte

imrnediata.
.iñ de l'Aranzel espanyol amb

HtElprooésd’alin^'f; , ,e, al desarma-
,?tÉc será P^°'^^^'^^^^a\^apar^a\b,encara^ue

producid®
CECA).

eqpi ®®®'’oiament aranzelari (o . _g proce-

Papyo?® |P Comunitat, sembla que. ® encara
queViJ ®®^®ctuará entre set i deu J
fhü\ST comunitaria es demana un pg

més

estat f ®s considera que l’Aco -anyola.
<  e Espanya; pe- Pifs snPPP®

'“«ensa un desarmament har-bP"®

iódenomenclaturesduaneresia
L-harmonitzacio

Jhaefectuat.
e)

consideráis, el ritme previst
totselsaspectesf)En
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QUADRE NÚM. 270

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL ESPANYOL AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 20%

Número
Capítol

Protecció
Mitjana

Denominació

Peces de vestir i accessoris de teixits.61 28,7

Joguines, jocs, articles d’esplai i d’esport.97 25,6

Vehícles automóbíls, tractors, velocípedes i altres vehicles terrestres.87 25,5

Genere de punt.60 24,7
58 23,9 Catites i tapissos. Velluts, pelfes, teixits arrissats i teixits d’eruga o felpilla

(“chenille”); cintes, passamaneria, tuis i teixits de malíes anusades (xarxa);

puntes, farbalans i blondes; brodats.

Mobles!mobiliari médic-quirúrgic; articles matalasseria i similars.94 23,4
Manufactures diverses de metalls comuns.83 21,4

20,2 Roba usada i draps.63

NOTA: (*) La protecció mitjana es refereix ais drets
rebaixats per a la CEE, sense afectar per la re-
ducció conjuntural (R.D. 18 d’abril de 1980).

PONT: Elaborado propia

QUADRE NÚM. 271

CAPÍTOLS DE LA TARIFA EXTERIOR COMUNA AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 6 %

Número
Capítol

Protecció
Mitjana

Denominació

Suro i les seves manufactures.45 9,7

Genere de punt.60 7,1

Paper i cartró. Manufactures de pasta de cel.lulosa de paper i cartró.48 6,6

NOTA; (*) La protecció mitjana es refereix a la TEC
amb la rebaixa continguda en l’Acord Prefe
rencia! de 1970.

PONT: Elaborado propia

La integració de l’Estat espanyol a la CEE suposa-
rá també, a la fi del període transitori, la substitució de
l’Aranzel actual per la TEC, en el cas de les relacions

amb els Estats tercers (no comunitaris), no subjectes
a Acords comerciáis. Donat l’ampli ventall d’aquests,
l’aplicació de la TEC queda reduída ais intercanvis

comerciáis amb les potencies industriáis no europeos
i el bloc de paísos amb régim de comerg d’Estat (so-

cialistes). En aquest context, s’analitza primer les
diferencies de proteccions mitjanes entre l'Aranzel
espanyol i la TEC, i, posteriorment, hom fará un estudi

del que representen els Acords comerciáis signats
per la CEE.

Així, les majors diferéncies entre l’Aranzel espa
nyol i la TEC s’expressen en el quadre següent:
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QUADRE NÚM. 272

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL QUE PRESENTEN UNES DIFERÉNCIES
ENTRE L’ARANZEL ESPANYOL I LA TARIFA EXTERIOR COMUNA SUPERIORS AL 15 %

Número
Capítol

AN-TEC
Denominació

(*)

94 Mobles i mobiliari médico-quirúrgic; articles matalasseria í similars.26,1

Peces de vestir i accessoris, de teixits.61 24,9

97 24,3 Joguines, jocs, articles d’esplai i d’esport.

Vehicles automóbiis, tractors, velocípedes i altres vehícles terrestres.87 23,0

Manufactures diverses de metalls comuns.83 21,8

Catites i tapissos; velluts i pelfes; teixits arrissats i teixits d’eruga o pelfilla

(“chenille”): cintes passamaneria, tuis, teixits de malíes anusades (xarxa), puntes,

farbalans, blondes i brodats.
Genere de punt.   —

Manufactures de raspalleria; pinzells, escombres, plomalls, borles i sedassos.

Maquines i aparells eléctrics i objectes destinats a usos electrotécnics.

19,558

60 19,4
96 18,6
85 18,5

98 Manufactures diverses.17,9

63 16,9 Roba usada i draps.
54 15,9 Lli i rami.

Materials per a talia i emmotllament (manufactures incioses). ^—_
Buates, feltres; cordes i articles de cordería; teixits especiáis; teixits impregna s

o recoberts; articles téxtiis per a usos técnícs. —

95 15,9
59 15,7

FONT: Elaborado propia

percentual i igual ritmes dife-
trials, per evitar els d’aquells S0C"

rents poden produir . ̂ ^priqieres maíeries
tors industriáis ^ exemple. el téxtil).
agrícoles j^gibiiitat d’excepcions
Cal preveure, pero, la pe»
per a alguns productos,

c) Els drets ®í

lents aplicats a'®® ®¿P^ ,3 primera ampliacio 1
su%mits de manera

Aquests serán, dones, els grups de productos més
afectats per la substitucíó d’estructures aranzeláries
enfront d’Estats tercera.

Peí que fa al procés d’adaptació de la Tarifa Exte
rior Comuna i de supressió d’aranzeis amb la Comu-
nitat, cal fer les seguénts consideracions:

a) La determinació deis drets de base és previsi
ble que vingui donada peis veritablement aplicats
en ia data que es fixi, la qual depondrá de la marxa
de les negociacions i de la data d’adhesió. S’hau-
ran d’incloure, dones, les suspensions conjuntu-
rals, els contingents aranzelaris i les suspensioris
de drets aranzelaris, sectorials o regionals exis
tente a la data assenyalada.

b) El desarmament aranzelari (o les taxes d’efecte
equivalent) a aplicar a les importacions proce-
dents de la Comunitat, sembla que, en el cas es-
panyol, s’efectuará entre set i deu anys, encara
que per part comunitaria es demana un ritme més
rápid ja que es considera que l’Acord de 1970 ha
estat favorable a Espanya; per part espanyola,
hom defensa un desarmament harmónic en base

immediata.

ais productos CECA).

L-harmonització de nomenclatures duaneres ja
s’ha efectuat.

f) En tots els aspectos considerats, el ritme previst

e)
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primint les discriminacions per rao de la nación#podrá ésser accelerat, tant per part del nou país
membre com per part de la Comunitat, si Íes condi-
cions ho permeten.

tat.

e) Adopció, per a la producció exportable, de les
normes técniques i sanitáries aprovades per la
CEE, que comprenen gran quantitat de mercade-
ries, principalment els automóbiis, els aparells de
mesura, la industria agroalimentária, aparells
d’elevació i ascensors, aerosols, adobs, material
eléctric, substáncies perilloses, productes téxtiIS,
tractors agríenles i forestáis, motos, productes
cosmétics, etc.

La integració comportará, en segon lloc, l’adopció
del régim general de comerg exterior envers els paí
ses no membres de la Comunitat, i no afectats per
Acords comerciáis vigents. A més de la capacitat per
adoptar modificacions aranzeláries, la Comunitat re
gula la política d’importacions i exportacions a nivéil
comunitari.

En la política d’importació, cai distingir entre:

c. Els efectes de la integració sobre
la política comercial no aranzelária

La integració de l’Estat espanyol en la CEE supo-
sará un canvi radical en la política comerciai exterior
aplicable: el comerg amb la Comunitat passará a és
ser comerg de mercat interior; el comerg amb la resta
del món s’haurá d’adaptar al régim uniforme de la po
lítica comercial comuna integrat per la normativa ge
neral i les excepcions determinades peis Acords
mercials.

Els efectes sobre la política comercial de l’Estat
espanyol envers els países de la CEE suposará, en
primer lloc, l’adopció de normes de mercat interior
com són:

co-

a) Possibilitat d’adopció, previa consulta a la Co-

missió, de mesures de vigiláncia per al comerg de
certs productes originaris d’Estats tercers i en lliu-
re práctica a la Comunitat, si i’apreciació de la si
tuado económica del sector ho justifica,

b) Acatament de les normes de defensa de la Iliure
competéncia en les condicions següents:

- Sistemes «anti-dumping», basatseneiquehom
anomena “retorn del dumping” (possibilitats de
reimportar sense drets ni contingenta).

- Il.iicitud deis acords d’associacions entre

preses que tínguin per objecte impedir, faisejar o
restringir el joc de la Iliure concurréncia dins del

mercat comú (fixació de preus; limitado de pro
ducció, vendes o inversions; repartiment deis
mercats i proveídors; discriminació entre clients,
etc.), Ilevat d’aquells que la Comissió consideri ac-
ceptables en fundó de millores en la producció o
la distribució.

- Prohibició absoluta deis abusos de posídó do-
minant.

em-

a) La normativa comunitária relativa al régim
comú d’importacions, ia qual, distingeix entre les
provinents deis paísos de comerg d’estat i les de
la resta del món. Peí que fa a aqüestes darreres,*
existeix una relació exhaustiva deis productes que
gaudeixen de Ilibertat d’importació, especificats
per paísos. Tanmateix, hi ha la possibilitat de mo
dificar el régim general de liberalització en fundó
deis perills que per a la Comunitat pugui represen
tar una determinada evolució de les importacions
de certs productes. Aqüestes modificacions po
den adoptar-se a nivell estatal o comunitari per a
les mesures de vigiláncia, i a nivell comunitari pera
les mesures de salvaguarda. Les primeres supo-
sen, lógicament, una especial voluntat de control
quantitatiu de les Importacions en qüestió. Les se-
gones poden arribar a suposar rimpediment de
l’entrada de certs productes en el mercat comufti-
tari, almenys en certes condicions de quantitat o
preu.

Quant a les importacions procedents deis paísos
de comerg d’estat (els socialistes d’Europa i Asia, bá-
sicament) els productes liberalitzats són menys nom-
brosos. D’altra banda (incloent-hi els productes téxtiiS
en el marc de l’Acord Multifibres), la posada en Iliure
práctica de molts productes está sotmesa a restric-
cions quantitatives. Peis productes CECA, i per a la
majoria de productes del petroli, els Estats membres
poden continuar tenint llur própia política comercial.
(En canvi, el coto resta completament liberalitzat, amb
els efectes posítius que aixó suposará per a la indús-
tria cotonera catalana),

b) El procediment comú de contingenta quantita-
tius per a les mercaderies no incloses en la llista
comuna de liberalització d’importació. El Consell
atríbueíx quotes a cadascun deis Estats, amb pos-

c) Control deis ajuts financers i de les práctiques
discriminatóries deis Estats per part de la Comis
sió. Sempre que puguin suposar una distorsió de
la Iliure circulació de les mercaderies serán declá

rate incompatibles amb aquesta, peró el propi
Tractat estableix un conjuntd’excepclons per inte
rés social, regional o comunitari. Supressió deis
monopolis de carácter comerciai.

d) Adopció de les normes de regulació deis
caís públics a la concurréncia comunitária, tot su-

mer-

498



siva de la Comissió. Subscriure la política convencio
nal de la CEE significa, d’una banda, l’acceptació d^
bloc d’acords subscrits per la Comissió i de l’altra, la

prohibició de la gestió futura de la política convencio
nal per part de l’Estat espanyol, malgrat que puguin
mantenir-se alguns acords, excepcionalment, duwt

un temps i sempre que no siguin contraríe a la pontea
general de la Comunitat. Cal negociar els penodes
d’adaptació en aquest sentit, pero en molts casos
l’aplicació pot ésser immediata. rtotciinn<?a

La política convencional de la
l’establiment de régims especiáis per al
diferents árees i classes de productes, i ®>xga' ®
bé tot el món, llevat deis paYsos no
dustrialitzats i els países de comerg d estat (socialis

Cal fer referéncia, en primer lloc, ® del
laterals que la Comunitat ha . ^ ● gg ¿ues
GATT (Rondes Dillon, Kennedy i L d
primeree suposaren rebaixes aranzdan®®
(sobretot, la segona). Els ^esultats de la
Vokyo, condesa l’any 1979,

tal d’aproximadament un ̂ ®^P ,g ¡guals. A mes,
actuáis, a rao de vuit reduccions anuate igua
s’han fet avengos en l’objectiu d eliminar barrer

aranzeláries al comerg. cooperació
En una perspectiva d estad I

comercial i económica, '® ̂  paísos com
Acords bilaterals no uatina i el Sud-
Canadá i alguns paísos de TAmerica Llatin

estasiátic. , ho la oolítica conven

ía part rfiés important, P®^®^^^ ^ én els Acorde
cional de la Comunitat es la que P ̂  ^^^^g |a
preferencials de carácter b latera ( ^ ¿g
Comunitat, d’una banda, i , ¡ g per atorgar-se
paísos que actúen en ̂ ^"1® "Ss, d’altra)- Es pot
preferéncies aranzelaries I com ^ gggons les
distingirentreelsseguentsgrupso
árees que afecten:

SíX»n«budons.inanceras

-Ultramar que depenen
^ benefidendecertes

les relaciona
alesinver-

i territoris d

sibilitats d’acréixer-les fins un 20% de l’import ini
cial. Óbviament, tot producto objecte de contin-

gent (llevat deis agraris regulats especialment)
necessita una autorització per assolir la condició
de producto en Iliure práctica,

c) El régim comú de defensa contra el «dumping
les subvencions de paísos extracomunitaris, el
qual permet l’adopció de drets «anti-dumping» o
drets compensadors, si la seva entrada a la CEE
pot causar un perjudici.

Peí que fa a la política d’exportacions, el principi
general és la liberalització total, excepte en un nom
bre molt reduít de productes. En tot cas, i excepcio
nalment si ho reclama una situado crítica de penúria
de productes essencials o els interesaos de la CEE, la
Comissió pot decidir la subordinado de l’exportadó a
l’obtenció de la respectiva Ilicéncia o autorització. En
el terreny deis ajuts a l’exportadó, la CEE ha emprés
mesures per harmonitzar i uniformar els régims d’as-
seguranga-crédit, encara que no s’ha arribat a un
acord en el tema de les primes a aplicar a les pólises
comunitáries. La CEE pot també adoptar acords d’au-
tolimitació d’exportacions, per evitar mesures restric
tivos a la importació deis paísos destinataris de les
exportacions.

L’adopció de la política comercial comunitária su-
posará una modificació profunda de la política comer
cial espanyola actual. Des del punt de vista fiscal, cal-
drá suprimir les actuáis desgravacions de l’IVA (Im-
post sobre el Valor Afegit). De la mateixa manera,
s’aplicará l’IVA a les importacions, tot suprimint Tac
tual Impost de Compensado de Gravámens Interiore.

Peí que fa referéncia a les restriccions quantitati-
ves i mesures d’efecte equivalent, existeix el prece-
dent grec en el qual es fixaren períodos de transició,
que en el cas deis monopolis de carácter comercial
(com la CAMPSA o Tabacalera) arribaren a ésser de
cinc anys, i que pot suposar un periodo análeg en el
nostre cas.

Caldrá també adaptar la nostra normativa respec
te al tráfic de perfeccionament, que a la Comunitat és
més rigorós, i sobre les Zones Franques (com la de
Barcelona). A la CEE, les normes aplicables són molt
més restrictivos quant a la importació de béns d’equip
sense drets aranzelaris, i també peí que fa al tipus
d’operacions a efectuar. Cal dir que, en ambdós ca
sos, es demanen períodos de transició per part espa
nyola.

«o

sions.

ArP íAmérica, Carib, Pacific). Són
b) Els paísos AGP (Am antigües colónies

seixanta paísos |®^®P®"a.,sog’subdesenvolupats
deis Estats membres o p ^gg^ien llurs rela-
delmateix ámdt geog Convencioris de
cions amb la CEE ® 9 gg vigor 11 de

Lomé, la segona^dej^poda d’associacio

per e.pc.aci6

d. La política convencional de la Comunitat.
Les reiacions comerciáis priviiegiades

La política convencional deis Estats membres
queda integrada en el régim uniforme de la pol ítica co
mercial comuna i, per tant, com a competéncia exclu-
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STABEX per evitar les fluctuacions de preus de
productes com el café, coto, cacau, etc.), la coo-
peració industrial (amb especial preocupado per
les transferéncies de tecnología i el futur del pro-
cés d’especialització productiva internacional, la
qual cosa pot suposar alguns problemes per a
economies intermédies com l’espanyola, i per a
alguns sectors catalans) i la cooperado agrícola.

Multifibres de 1978, que básicament pretén prómiíj^
donar les exportacions deis paísos en vies de désén-
volupament, a canvi de no provocar situacions de de^
sorganització deis mercats a conseqüéncia d’un in-
crement molt fort de les importacions per part deis
paísos industrialitzats. Per aquest motiu s’adopteñ
acords d’autolimitació d’exportacions i sistemes de
control administratiu per garantir-ho, segons diferente
productes i paísos.

En aquest sentit i en fundó de l’orientadó que pu-
guin prendre a partir de 1982 les negociacions en el
marc del GATT per a la nova prórroga de l’Acord Mul
tifibres, cal teñir en compte, si es mantenen les cir-
cumstáncies actuáis, les limitacions a qué serien sót-
meses les importacions procedents deis paísos ex-
portadors de productes téxtiis a baix preu, i, si s‘és-
cau, la quota que hauria de correspondre al mercat
espanyol dins el comunitari en ordre a un creixement
quantitatiu de la competéncia exterior.

c) Els paísos mediterranis, amb el quals la CEE ha
establert acords d’associació (Turquía, Xipre,
Malta, en certa mesura, Portugal) i els acords de
cooperació (paísos del Magrib, Machrek, Israel i
lugoslávia). Els acords d’associació suposen
avengos significatius cap a la Unió Duanera, men-
tre que els de cooperació estableixen la Iliure fran
quicia per a la majoria de productes industriáis en-
trats a la CEE i, a canvi, les exportacions de la
CEE només gaudeixen de la cláusula de nació
més afavorida (excepció feta d’Israel que conce-
deix també franquicias aranzeláries importants).
Quant ais productes agrícoles s’estableixen re-

duccions aranzeláries, més o menys importants,
segons productes i paísos. Aquests acords poden
veure’s afectats per l’entrada d’Espanya a la CEE,
i  la mateixa Comissió, en el seu Dictamen sobre
l’adhesió, ja preveu llur adaptado.

4. El canvi de marc exterior (II): els efectes de la
Unió Duanera sobre els fluxos comerciáis i els
sectors industriáis catalans

4.1. Els fluxos comerciáis catalans

L’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees
tindrá com a conseqüéncia la modificació substancial
deis fluxos comerciáis de Catalunya amb l’exterior,
derivada de la Unió Duanera i, per tant, de la transfor-
mació radical deis mecanismes de protecció. Aquest
canvi suposará un gran impacte sobre Tactual estruc
tura del comerg de Catalunya, ja siguí amb la resta
d’Espanya, ja siguí amb Testranger.

Peí que fa referéncia a les relacions comerciáis
entre Catalunya i Testranger, el quadre núm. 273 as-
senyala Tevolució deis darrers anys per ais quals hom
disposa de dades.
Com hom pot apreciar, les exportacions han se-

guit una evolució similar a les espanyoles, pero ahnb
una certa lentitud els anys 1975 i 1976, i una recupe-
ració que esdevé quasi espectacular Tany 1979. Peí
que fa a les importacions catalanes, el dinamisme és
torga superior, amb una tendéncia (excepte el 1978)
significativament creixent, mentre que les importa
cions espanyoles mostren una clara tendéncia a Tes-
tancament.

De tota manera, la taxa de cobertura catalana en
relació amb la seva balanga comercial amb Testran
ger continua essent més elevada que l’espanyola.
Aixó és així perqué les exportacions catalanes vénen a
representar un 21%, aproximadament, de les espa
nyoles, mentre que les importacions es mouen entre
un 16 i 18%. En conseqüéncia, Taportació catalana al
déficit comercial espanyol varia entre T11 % i el 15%
del total, al dessota, dones, del pes económic i demo-
gráfic de Catalunya.

d) Els paísos de TEFTA i la CEE es constitueixen
en zona de Iliure canvi per ais productes indus
triáis i els agrícoles transformáis (llevat d’alguns
productes com el paper i els seus deriváis). No en
tren ais acords els productes agrícoles, així c: ..

qualsevol harmonització o coordinació de les polí-
tiques comerciáis respectives.

®) El Sistema de Preferéncies Generalitzades
(SPG) consisteix en un conjunt de concessions de
tipus aranzelari atorgades peis paísos industrialit
zats, i entre ells la CEE com a bloc únic, ais paísos
' vies de desenvolupament (122 en total) en el
marc de la Conferéncia de les Nacions Unides per
al Comerg i el Desenvolupament (UNCTAD). Les
concessions varíen segons els productes consi
deráis (productes agrícoles transformáis i produc
tes industriáis semielaborats o acabats). Entre els
productes industriáis cal distingir entre els no téx
tiis (per ais quals, segons que els productes siguin
qualificats de sensibles, quasi-sensibles o no sen
sibles, es combina la franquicia aranzelária amb
la idea de restricció quantitativa a la Importació, és
a dir, a partir de certa quantitat el producte
qüestió comengará a pagar drets de duana) i els
textiis.

com

en

en

Per ais productes téxtiis, Taplicació de TSPG

determinada per la pertinenga de 126 d’aquests pro
ductes a les categorles definides en el marc de TAcord

ve
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QUADRE NÚM. 273

EVOLUCIÓ DEL COMERQ EXTERIOR CATALÁ AMB L’ESTRANGER.

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Exportacions (milions pts) 88.105 166.238 208.023 265.44993.540 111.163

Evolució en termes constants

(índex 100:1974)(*) 192,0154,2130,890,4100 89,9

Evolució en termes constants

de les exportacions

espanyoles(índ. 100:1974)(*) 190,1163,6131,7100 107,291,8

Participació de les

exportacions catalanes en

les espanyoles.
21,720,721,420,821,5 21,2

254.848245.773Importacions (milions pts) 199.106149.533

Evolució en termes constants

(índex 100:1975)(**)
117,8125,4100 119,6

Evolució en termes constants

de les importacions

espanyoles (índ. 100:1975)(**)
100,8105,9100 103,0

Participació de les

importacions catalanes en

les espanyoles
17,818,216,0 17,0

Participació catalana en el

déficit de la balanga

comercial espanyola
10,913,815,011.4

Taxa de cobertura de

Catalunya

Exp. catalanes
Imp. catalanes

Taxa de cobertura d’Espanya

Exp. espanyoles

xlOO

XlOO

81,667,655,862,6

70,0
57,449,947,3Imp. espanyoles

NOTES: (*) Deflectit segons els índexs de preus de
les exportacions espanyoles.
(**) Deflectit segons els índexs de preus de
les importacions espanyoles.

FONT: Instituí Nacional d’Estadística, Direcció Ge-
ñera! de Duanes, Cambra de Comerg de Bar
celona i elaborado propia.

501

IL.'—



La distribució geográfica del comerg catalá amb
l’estranger mostra el pes determinant de la CEE, tant
per a les importacions (ais voitants del 55%) com per
a les exportacions (entre el 42 i el 46%). A continua-
ció, pero, ja amb percentatges molt més baixos, ens
trobem amb els paísos de la resta del món industrialit-
zat (básicament, els Estats Units, Canadá i el Japó) i
els paísos de l’EFTA (sobretot per a les exporta
cions).

cions com a les importacions, de la maquinária (eó^
brint un 18 i un 22%, respectivament, del comerg ex-*
terior catalá), encara que la poca homogeneítat deis'
productes que integren aquesta secció fa convenient
d’ésserprudents en llur valorado. També és significa^
tiu el pes del textil (decreixent) i de la química (creí-,
xent), amb posicions (segona i tercera) invertidés
segons es tracti de les exportacions o de les importa
cions. En l’apartat d’exportacions, també cal esmeri-
tar el material de transport, el metall i el paper, rnentre
que a les importacions cal destacar el metall, els ve

getáis i els plástics (vegeu quadre núm. 274).

Si observem l’estructura sectorial del comerg ca
talá amb l’estranger per seccione de l’Aranzei, és prou
visible el pes hegemónic, tant peí que fa a les exporta-

QUADRE NÚM. 274

SALDOS DE LA BALANQA COMERCIAL AMB L’ESTRANGER PER SECCIONS (1975-1978)

Secció de l’aranzel Situado del saldo Tendencia Importáncia relativa de la secció

(1) (2) (3) (4,
Creixent

Estable

Oscil.lant

Creixent

I- Animals

Vegetáis

Olis i greixos

Indústria agroalimentária

Déficit

Déficit

Superávit

.Déficit

17 8 12 14

9 9 5 16

14 9 16 26

IV- 10 12 8 24

V- Minerais

Químiques
Plástics

Pell i cuiro

Superávit
Déficit

Déficit

Equilibrat

Creixent

Creixent

Decreixent

Déficit

7 33 10 2
VI- 2 424 35
VII- 6 4111 21
VIII- 46 9 468

IX- Fusta

Paper
Téxtil

Calgat

Equilibrat

Superávit

Equilibrat

Superávit

Superávit
Creixent

Superávit
Creixent

1434 1612
X- 1139 316
XI- 355 552
XII- 20318 27
XIII- Vidre i cerámica

Metalls preciosos
Metall

Maquinária

Déficit

Déficit

Déficit

Déficit

Estable

Creixent

Decreixent

Oscil.lant

1319 3115
XIV- 1820 1319
XV- 416 205
XVI- 1 241
XVII-

XVIII-
Material de transport
Óptica i so
Armes

Diversos

Objectes d’art i antiguitats

Superávit
Déficit

Superávit

Superávit
Déficit

Creixent

Creixent

Estable

Creixent

Creixent

1519 73
7  2716 38

XIX-
5  21 321

XX- 1728 3213
XXI-

19 I 3520

NOTES; (l)Posició de la secció quant a les exporta
cions catalanes (1974-1979).
(2) Percentatge que representa l’exportació
catalana sobre l’exportació espanyola
(1974-1979).

(3) Posició de la secció quant a les importa
cions catalanes (1975-1978).

(4) Percentatge que representa la importa-
ció catalana sobre la importado espanyola
(1978).

PONT:
Cambra de Comerg de Barcelona i elaboració
própia.
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catius, des del punt de vista de les importadons  i de
les exportacions, són els següents:

Si s’estudien la composició sectorial del comerg
catalá amb l’estranger a un nivell més desagregat per

capítols de l’aranzel (99 en total), els deu més signifi-

QUADRE NÚM. 275

ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTS
DE LES IMPORTACIONS CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78)

Miljanade
participació%6DenominadoCapítol

160,154
Maquinaria no eléctrica84 112.809

_59j008____
46.926

_43i054___.
42.959  i

_38¡037____

_28J:!Í__^
27,643__

Productes químics orgánica

Maquinária eléctrica

29

85

73 Ponería ferro i acer

Plástics i resines

Cereals

39

10

Aparells d’óptica, cinema, fotografía, médics i de precisió90

Pellsicuiro41

Coto55

TOTAL

NOTA: La mitjana de participació correspon al perío
do 1975-1978, i es calcula sobre el total de
les importadons catalanes del mateix perío- FONT: Cambra de Comergde Barcei

propia.de.

QUADRE NÚM. 276

ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTS
DE LES EXPORTACIONS CATALANES A L’ESTRANGER (19^^-^ >

Mitjanade

Capítol
aranzelari

Denominació

J2a2l5
J4JH
48,442

^45^

_40^

_35^
32,540

J2J93
_28^
531,606

Maquinária no eléctrica84

Automóbiis87

Maquinária eléctrica85

73 Foneria ferro i acer

Llibres i arts gráfiques49

Ciments, sais, sofre, guix

Productes químics orgánics

25

29

Generes de punt 
Téxtiis sintétícs i artificiáis discontinus

Fruita ____

60

56

TOTAL

NOTA: (*) La mitjana de participació correspon al pe
ríodo 1974-1979, i es calcula sobre el total de

les exportacions catalanes del mateix perío-

\ elaborado'
CambradeComertdeBarcBiona,

própia.

FONT:

de.
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Óbviament, si es desagrega l'análísi en la partida
aranzeláría (943 en total), els resultats es concreten
significativament (vegeu quadre núm. 277 i núm. 278).

QUADRENÚM. 277

LES PARTIDES MÉSIMPORTANTS
DE LES IMPORTACIONS CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78)

Partida
aranzeláría

Mitjanade
participacíó%o

Denomínacló

Moresc (biat de moro)1005 37,529

Coto sense cardar ni pentínar5501 24,776
4101 Güiros i pells en brut 24,255

Compostos heterocíclics, ínclosos els ácids nucleínics2935 21,321

Productes de polimerítzació i copolimeritzacíó (plástics)3902 18,082

Resídus d’olis vegetáis2304 17,582

Maquinária no eléctrica diversa8459 17,253

Colorants orgánics síntétics3205 16,388

Productes de condensació, policondensació i poliaddicíó (plástics)3901 15,911
15,603Lámparas, tubs, i válvules electróníques, etc.8521

Cacau en gra 12,5171801

Acers aliats i acerfi al carbón! en diverses formes7315 12,264
8519 Aparells i material per a circuits eléctrics 11,973

Fusta serrada longitudinal, tallada en tulles o desenrotllada, de més
de5mm.degruix

Pastes de paper

4405

10,894
4701 10,719

TOTAL 267,067

NOTES: (*) La mitjana de participació correspon al
període 1975-1978 i es calcula sobre el total
d’importacions catalanes del mateix perío¬
de.
(**) Les partides han estat seleccionades
segons que llur participació mitjana fos su
perior al 10 per mil del total.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaborado
propia.
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QUADRE NÚM. 278

LES PARTIDES MÉSIMPORTANTS

DE LES EXPORTACIONS CATALANES A L’ESTRANGER (1974-79)

Partida
aranzelária

Mitjanade
participacíó%o

Denominació

Automóbils8702 43,358
2523 Ciments 38,343
4901 Llibres 37,975

Emita de closca0805 24,628
8701 Tractors 20,135

Olis vegetáis1507 19,717

Filats de coto, sense condicionar per a la venda al detall5505 17,173
Telers8437 15,945

4302 Pelletería adobada 15,529
8706 Accessoris d’automóbiis 13,910
7310 Barres de ferro o acer 13,525
5607 Teixits de fibres sintétiques i artificiáis discontinúes 12,770
8451 Maquines d’escriure 12,421

Filats de fibres téxtiis sintétiques i artificiáis discontinúes per a no
venda al detall

5605

12,210
6004 Roba interior de punt 11,982

Vins2205 11,248

Maquinaria textil per a acabats8440 10,758

Conductors eléctrics (fiis, cables, barres, etc)8523 10,198
6005 Robes de vestir i llurs accessoris 10,057

TOTAL 351,882

NOTES: (*) La mitjana de participació correspon al
període 1974-1979, i es calcula sobre el to
tal d’exportacions catalanes del mateix pe
ríode.

(**) Les partides han estat seleccionades
segons que llur participació mitjana fos su
perior al 10 per mil del total.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona, i elabora
do propia.

gressiu de sectors dinámics (química, maqui-
nária, agroalimentária).

d) Una dinámica exportadora consolidada.

L’análisi conjunta sectorialment i geográfica per-
met ampliar i matisar de manera significativa aquesta
informació. En qualsevol cas cal remarcar:

a) La gran diversificació de l’economia catalana,

b) El carácter creixent d’aquesta diversificació.

c) Una tendéncia clara del canvi en l'especialitea-
ció productiva, amb pérdua del pes de les produc-
cions tradicionals (téxtil, pell i cuiro) i guany pro-

meres matéries i béns d’equip).

Aqüestes consideraeions pénineten apurítar un

del punt de vista de la teeriá de les integraeiofis eco-

sos



nómiques. Ara bé, per confirmar-ho o no, cal fer l’estu-
di sectorial on l’lmpacte és extraordináriament varia
ble, tant en sentit positiu com negatiu. Aleshores, les
conseqüéncies globals resulten molt més difíciis de
determinar, ja que permet veure clarament la impor
tancia que tindrá la capacitat d’adaptació de cadas-
cun deis sectors i, sobretot, llur capacitat per conser
var el mercat espanyol enfront de la competéncia deis
productes importats que entraran ja sense barreras
de protecció, o, en qualsevol cas, amb unes barreras
en general molt més baixes. Cal no oblidar, pero,
l’abaratiment relatiu de les primares matéries i deis
béns d’equip, que pot millorar llur competitivitat.

Quant al comerg entre Catalunya i la resta de l’Es-
tat espanyol, hom disposa solament de dadas corres-
ponents a l’any 1975. Amb les xifres, hom confirma la

gran importancia del mercat espanyol per a Cata
lunya. També permeten apreciar el carácter més
obert a l’exterior de la seva economía en relació  a la

resta d’Espanya, amb tot el que aixó pot suposarcará
a afrontar la integrado. Ara bé, aquest carácter més
obert deriva de la forta penetrado en el mercat espan
yol, mercat molt més protegit que l’estranger, i que
será, dones, on es donará el major impacte en pro-
duir-se l’adhesió.

Cal esmentar les fortes relacions comerciáis de

Catalunya amb el País Valenciá i Aragó, zones amb
les quals Catalunya és deficitária. També es mante-
nen relacions intenses, encara que amb superávit,
amb Madrid i Andalusia, mentre que amb el País Base
la balanga és gairebé equilibrada, amb un pes sobre
el total deis fluxos també prou significatiu.

CUADRE NÚM. 279

FLUXOS DE MERCADERIES ENTRE CATALUNYA
1 LA RESTA D’ESPANYA. PARTICIPACIÓ REGIONAL (1975)

Regions i Nacionalitats Entrades Sortides Taxa decxjbertura

Les liles

Canáries

Madrid

Andalusia

Galicia

Nord d’Africa

País Base

Castella-La Mancha

País Valenciá

Castella-Lleó

Extremadura

Navarra

Aragó
Astúries

Múrcia

Santander

2,35 7,48 295,8

187,7

154,3

143,4

132,8

110,8

1,82 3,55

9,06 14,27

12,398,55

2,55 3,39

1,00 0,29

10,29 9,58 97,7

2,94 2,70 96,7

20,20 17,50 92,0

7,78 6,55 89,8

0,77 0,64 89,8

3,32 2,23 74,8

18,86 14,04 71,7

3,72 65,82,11

4,93 55,02,20

3,55 1,08 42,7
TOTAL 100,00 100,00 104,5

PONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral", i elabo
raré própla.

Com hem dit, l’impacte de l'adhesió vindrá, fona-
mentalment, via transformació del mercat espanyol,
ja sigui per la pérdua de quota davant lá major corñpe-
téncia jntemacbnal o peí millor accés ais inputs, ja es-

mentat. D’aquí ve la importáncia de presentar també
éls fluxos comerciáis de Catalunya amb la resta de
l’Estat espanyol.
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QUADRE NÚM. 280

FLUXOS D’ENTRADA DE MERCADERIES PROCEDENTS
DE LA RESTA D ESPARVA (1975)

Productes Milíonsdeptes. %

1. Aliments 161.244 30,4
2. Primeres matéries i semimanufacturats 205.442 38,7

2.1. Minarais i les seves deixalles, extracció material de construcció

2.2. Gas, petroli, i productes petrel ífers

2.3. Productes químies
2.4. Fibres téxtils, filats i teixits.

2.5. Materials per a la construcció
2.6. Industria metal.lica básica

2.7. Altres primeres matéries i semimanufacturats (*)

8.108

24.933

38.808

25.920

13.356

49.947

44.370

1.5

4,7

7.3

4,9

2,5

9,4

8,4

3. Transformáis metal.lúrgics 77.179 14,5
4. Manufactures diverses 86.755 16,5

TOTAL 530.620 100,0

NOTA: (*) Inclou també productes manufacturáis de
cautxú, fusta (excepte mobles),suro, paper i
cartró.

PONT: Martí PARELLADA. ‘‘Tesi doctoral".

QUADRE NÚM. 281

FLUXOS DE SORTIDA DE MERCADERIES
DES DE CATALUNYA A LA RESTA D’ESPANYA (1975)

Productes MilionsRs.

1. Alimente 135.451 24,4
2. Primeres matéries i semimanufacturats 241.358 43.5

2.1. Minarais i les seves deixalles, extracció material de construcció

2.2. Gas, petroli, i productes petrolífers.

2.3. Productes quí mies.
2.4. Fibres téxtils, filats i teixits.

26.415

18.986

93.779

35.558

6.338

17.610

42.673

4,8

3.4

16,9

6,4

1,12.5. Materials per a la construcció.
2.6. Indústriametál.lica básica

2.7. Altres primeres matéries semimanufacturats (*)

3. Transformáis metal.lúrgics

3.2

7,7
116.830 21,1

4. Manufactures diverses. 10.960.690

TOTAL 554.330 100,0

(*) Inclou també productes manufactufats de cautxú, fusta (excepte mobles), suro, paper i oartróNOTA;

PONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral".
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4.2. Efectes deis canvis aranzelaris sobre els
fluxos de comerg catalá i llur impacte
sectorial

b. Téxtil i confecció

a) Les primeres matéries

Un cop presentadas les línies generáis de l’análisi
de les estructures aranzeláries d’Espanya i la CEE, la
pol ítica comercial comunitária, la protecció extraarán-
zelária, els acords comerciáis en vigor, i havent vist
els principáis trets que caracteritzen el comerg catalá,
els següents parágrafs pretenen connectar aquests
aspectes en la perspectiva d’efectuar previsions per
sectors de l’impacte que sobre els fluxos comerciáis
de Catalunya pot comportar l’adhesió d’Espanya a les
Comunitats Europees. De manera que hom pretén
aíllar aquests efectes potenciáis sobre els fluxos

mercials existents, deis altres efectes de tot tipus que,
sens dubte, esdevindran derivats de l’adhesió.

En aquest sentit, hom desitja explicitar el
marc comercial amb qué s’haurá d’enfrontar l’econo-
mia catalana i les seves possibles conseqüéncies.
Óbviament, no es pot fer una avaluado de la capaci-
tat d’adaptació deis nostres agents económics ni del
sentit o intensitat de les mesures de política económi
ca que s’adoptin. Aquests elements poden modificar,
en realitat, els efectes potenciáis previstos i espereni
que ho facin en sentit positiu. Com ja s’ha dit a les con-
sideracions iniciáis, Catalunya com a zona económi
ca dinámica sempre ha sortit beneficiada de les ober-
tures a l’exterior de l’economia espanyola.

co-

nou

Des del punt de vista de les exportacions, cal dis-
tingir entre les de llana i les de fibres sintétiques o arti
ficiáis. Per a les primeres, atesa la gairebé inexistent
protecció comunitária i les especiáis característiques
de la llana catalana, no és previsible un canvi signifi-
catiu de tendencia. Les segones, en canvi, correspo-
nen normalment a liquidacions de baix preu derivados
de desajustes deis mercats interiors. Donat el predo-
mini del capital estranger en el sector i el carácter oli-
gopólic del mercat de fibres a nivell internacional, les
modificacions derivades de la integrado no vindran
tant de canvis en la competencia, com de modifica
cions en l’estructura deis costos entre els diferents es-
tabliments de les companyies del subsector. Alxó és
igualment válid per a les importacions que constituei-
xen una de les partides més importants en aquest
sentit (sobretot, les de fibres discontinúes sense car
dar ni pentinar).

Cal dir que malgrat la importáncia de les exporta
cions de primeres matéries (normalment dirigides  a la
resta d’Espanya, tot i que les exportacions catalanes
a l’estranger superen la meitat de les espanyoles),
una gran part de la producció resta a Catalunya per a
la seva transformado.

Quant a les importacions, ia meitat provenen de la
resta d’Espanya i, en conjunt, són extraordináriament
significatives, donada la importáncia de la industria
téxtil de transformado de Catalunya.

Per a la llana, la desaparició de la protecció potsu-
posar un dar impacte positiu per a les empreses del
subsector téxtil llaner que fins ara l’importaven. Evi-
dentment, pot suposar un perjudid ais nostres pro-
ductors interns, peró atés que la llana catalana té unes
característiques que la fan prou competitiva a nivell
internacional, no cal esperar problemas excessius.

Quant al cotó, segona partida en importáncia de
les importacions catalanes, la desaparició de la pro
tecció actual (aproximadament, un 13%) tindrá un im
pacte clarament positiu sobre el subsector téxtil coto-
ner, sense perjudid dei que pot succeir en els mercats
de productes elabórate i de consum final.

a. Productes minerals

a) Sector de productes minerals metal.lúrgics

Cal destacar des del punt de vista comercial, úni-
cament els minerals de metalls no ferrosos i llurs dei-
xalles. A més, la participació en el comerg espanyol
del sector és molt escasea. Tan sois cal esmentar les
importacions de minerals metal.lúrgics ferrosos i es-
pecialment, del coure, el qual un cop electrolitzat
dóna lloc a exportacions relativament importants. Cal
dir, peró, que la tendéncia és decreixent en els dos
sentits, emmarcada en la crisi que afecta el sector en
els darrers anys. Tenint en compte que la protecció
aranzelária és prácticament nul.la en la majoria deis
casos, no hi ha motiu perqué s’alteri substancialment
llur evolució arran de l’adhesió. b) Filats, teixits i articles téxtiis elaborats

Aquest apartat comprén aquells articles téxtiis
que no són primeres matéries, excepció feta del gé-
nere de punt i de la roba de vestir i llurs accessoris de
teixits. No cal insistir en l’enorme pes específie
d’aquests productes dins l’economia catalana i sobre
el sector téxtil espanyol, malgrat que s’observi una
certa pérdua de dinamísme relatiu, i un increment de
les importacions del Sub-est asiátic, que podien arri
bar a fer deficitária la nostra balanga comercial téxtil.

Cal dir que les tres quartes parts de les sortides de

b) Sector de productes minerals
no metal.lúrgics

Donat el gairebé nul grau de protecció d’aquests
productes, no sembla previsible un canvi de llurs ten-
déncies actuáis (com a excepció, cal esmentar rele

vada protecció de la sal comuna, -25%-, que obliga
modificar la conclusió general per a aquest producte).

a
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actual a la qual s’enfronten i deis contingents, pot pre-
veure’s un impacte positiu peí que fa ais volums ex-
portats.sense perjudici deis efectes que sobre el sec
tor pugui teñir el desarmament de l’Aranzel espanyol,
extremadament alt, en la mesura que es vegi modifi-

cat el nivell de competitivitat en el mercat espanyol.
Quant a les importacions, els volums són relativa-

ment poc importants a causa, segurament, deis ele
vad íssims aranzeis que existeixen actualment. L’ad-
hesió suposará, sens dubte, un fort augment de la
competéncia exterior, tant comunitaria com extraco-
munitária.

Peí que fa, pero, a aquesta, cal teñir en compte la
reformulació que pot produir-se deis diferente acor s
d’autolimitació d’exportacions qué la CEE te signa
en el marc de l’Acord Multifibres. Així, la proteccio
aranzelária actual podría ésser substituida per una
protecció basada en la contingentació.

No cal insistir tampoc en la possibilitatd accentuar
la capacitat competitiva de les empreses catalanes,
partir de la fabricació de productos de disseny ay
gat i de qualitat, com ja s’está fent en ’
que constitueix una línia sobre la qual s ha d ap

mercaderies des de Catalunya l’any 1975 tenien com
a destinado el mercat espanyol. Quant a les entrades
a Catalunya, les quatre cinquenes parts provenen de
la resta d’Espanya.

En principi i peí que fa a les exportacions a l’es-
tranger, cal preveure un augment en productes com
elsteixits de llana, els filats de coto a l’engros, altres
teixits de coto, els teixits de fibres sintétiques o artifi
ciáis discontinúes, els velluts i les pelfes, i les teles de
pun no elastic i sense cautxutar, en pega. Aquesta

n hp ri °i I® significació de la protecció actual
(1974^1 mostrada en els anys considérate
fihmo A- canvi, peí que fa ais filats i teixits de

de llana, els filats de fi-

ficient<í Psssamaneria, no ofereixen su-
Ticients elemente perfer
^va, atesa la baixa
deis darrers

Quant al

nad^arelpv^^H^^^-^*^ extraordináriament important, do-
a aaupcto protecció actualment existent per
nient de , J"^?d^ctes. Aixó pot suposar un fort incre-
restad’Fcrf '*^P°dacions de l’estranger fetes per la
paTsosripi^^.y^’ ̂®'^^.P''°cedents de la CEE com deis
qents nno .'^d-estasiátic (sense perjudici deis contin-
S*au,. 'I® Multillbres),
espanyol la competéncia en el mercat

porta^on^'^^'^*^^’ P'"evisible un augment de les im-
sitius soh de l’estranger, amb efectes po-
grau d’intl® f'^P'^eses que les utilitzen segons el
d'aquest de llur procés productiu, i de l’estadi
benefiricw'^ malitzin llur activitat prioritária. Les més
procés Q situades en les fases fináis del

ornn! oblidar, pero, l’impacte que produeixi

ment están protecció que actual-

llur

®^®ctes del desarmament -aran-

comotev?"^^*^^'^*" "^olt diversos i d’una gran
auampnt ■ Pualsevol cas, és torga previsible un
detrim ' ®^dstancial de la competéncia exterior, en
Drnrii actual de mercat espanyol deis
mostr^t^^ catalans. De tota manera, el dinamisme
Que f conjunt ampli d’aquests productes peí
oüén^' ̂  competitivitat internacional i les conse-
¡L d’una reestructuració racional del sector pot

pensar en la seva viabilitat en el futur. D’altra ban
ca. les entrades procedents de la resta de l’Estat, molt
® evades, poden substituir-se per importacions de
estranger a costos inferiora, amb els efectes positius
que aixó pot comportar.

una predicció clarament posi-
protecció actual o bé la tendéncia

anys, normalment, decreixent.
mercat espanyol, el canvi derivat de la in-

dir.

c. Cuiro, pell, calgat i cautxú

a) Primeres matéries del cuiro, la pell ¡
la pelletería en brut

Les entrades provenen básicament de f® .
ger, i les de cuiro i pell en brut són extraordinari
importants. Están molt diversificados quant
cedéncia geográfica i, atés que la proteccio .j^j_

lária és prácticament inexistent, no cal ¿gg ¿e
cacions substanciáis, al marge de les dC''' . ̂.jgg
l’evolució del sectqr que utilitzen aqüestes

llur procés productiu. Les sortides no son ®'9.
modificacions impor

en

tives i tampoc no es preveuen
tants.

b) Cautxú en brut

d’aquest producte són
tants, procedents tant de l’estranger com so

la resta de l'Estat espanyol. Donada la -g^ar
tual (sobretot per al cautxú sintétic), hom po . ¡g
una certa desviació de les entrades P''®®®d®"^. ̂ or
resta d’Espanya cap a les procedents de ® .g|g
encara que amb poca incidéncia sobre els cesto
sectors que l’utilitzen com a input.

c) Manufactures de pell i cautxú, excepte
béns de cónsum final

Aquést subsector presenta una intensa
marcial áfnb la resta de TEstát éspaiiyol. encafo m

Les entrades

relacióGO-

c) Genere de punt i confecció

Qes del punt de vista de les exportacions, revestd-
xen particular importancia les de génere de punt (roba
interior i peces exteriors) i les de roba exterior (mascu
lina i femenina). Donada la desaparició de la protecció
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cal assenyalar també un cert volum de comerg amb
l’estranger.

Peí que fa ais deriváis del cautxú, cal constatar un
nivell de protecció molt elevat que podría suposar un
increment de llurs entrades al mercal espanyol, ara
relativament reduídes. De tota manera, cal destacar
la importancia de les exportacions de pneumátics i
cambres que, juntament amb la penetració de capital
estrangeren aqueste subsectors, fa suposar unes mo-
dificacions no massa significatives (malgrat Taita pro
tecció de qué gaudeix actualment) en funció del grau
de penetració deis pneumátics fabricáis a Catalunya
en el mercal europeu i mundial.

Tampoc no cal preveure canvis importants en les
actuáis exportacions de pells adobades i en les pre-
parades d’oví, així com en les importacions de certes
modalitats de pells de cabrum.

b) Articles manufacaturats de fusta i suro
(excepte mobles)

Peí que fa a les exportacions de productes de
suro, manufacturáis i aglomeráis, hom pot preveure
un impacte positiu de Tadhesió. També, en menor
mesura, deis articles de marquetería i patita fusteria.

Quant ais fluxos d’erilrada, ara provinents quasí
totalment de la resta d’Espanya, Teliminació de Tait
grau de protecció actual no sembla que hagi de teñir
especial incidencia a Catalunya, atés el dinamisme i
la competitivitat del sector. En tot cas, podría produir-
se una desviació en el comerg, mitjangant la substitu-
ció d’importacions de la resta d’Espanya per importa
cions estrangeres.

c) Mobles

Les exportacions actuáis no rebran un impacte
massa significatiu. En canvi, poden augmentar molt
les importacions, ja que els nivells de protecció ara
existente són molt elevats. En qualsevol cas, depon
drá del grau de diversificació de la producció i del co-
merg d’aquests productes a Catalunya i a Espanya.

d) Manufactures de cuiro i pelletería
confeccionada

Aquest conjunt de productes mostra una impor-
tant dinámica exportadora (sobretot per a les peces
de vestir i accessoris de cuiro natural, articles de viat-
ge de cuiro i pelletería confeccionada).

Atés que la majoria d’exportacions va a la CEE i
TAranzel comunitari és baix, no cal esperar modifica-
cions importants en la tendéncia deis darrers anys
(que és lleugerament decreixent).

e. Paper, cartró i arts gráf iques

a) Pasta de paper i deixalles

En principi, no sembla que la quota de participado
en el mercal espanyol s’hagi de veure gaire afectada.
En canvi, quant a les entrades, que ara es reparteixen
a mitges entre la resta d’Espanya i la resta del món,
cal esperar un abaratiment i un increment relatiu de
les procedente de Testranger, tenint en compte llur
protecció actual, el fet que la majoria provenen de la
CEE i la seva actual importáncia.

e) Sector del calgat

Des del punt de vista del comerg exterior cataiá
cal fer palesa únicament la importáncia que revestei-
xen les exportacions de calgat amb sola de cuiro o
cautxú, i també Tespardenyeria. Cal assenyalar peral
conjunt del sector, que Televat grau de protecció de
qué gaudeix en desaparéixer, podrá provocar certes
tensions en el mercal interior, sempre, pero, molt en
funció del grau de competitivitat que la sabata catalana
pugui assolir per qüestions de disseny i moda.

b) Paper, cartró i articles manufacturats de
paper, cartró I pasta de fusta

Cal destacar, primer, el grau de diversificació geo
gráfica i la tendéncia globalment creixent de les ex
portacions catalanes que pot veure’s afavorida per la
desaparicíó de les barreres aranzeláríes entre Espa
nya i la CEE, i TEFTA. De tota manera, relevada pro
tecció de qué gaudeix actualment el sector a Espan
ya, pot fer suposar un impacte important i de sentit ne-
gatiu per a les empreses catalanes, atesa relevada
penetració d’alguns productes, com el paper i el cartró
en rotlles i fulls, i l’estucat, revestit, acolorit o imprés.

di Fusta, suro i llurs manufactures. La industria del
moble

a) Fusta i suro

Donats els nivells de protecció existents (forga
baixos) no és previsible un canvi significatiu en l’es-
tructura d’aquest comerg. De tota manera, es pot es-
mentar un cert abaratiment de les importacions de
fusta en brut i, sobretot, de ia fusta tallada de mésde 5
mm. de gruix, que fins ara són ja prou importants.

c) Industria d’arts gráfIques. Llibres

Com és prou sabut, aquest sector constítueix, des
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abaratiment relatiu. Per a les empreses amb capital

estranger sembla previsible una rebaixa en l’estructu-
ra de costos i un remodelatge de llurs processos pro-
ductius. En canvi, l’impacte pot arribar a éssernegatiu

per a aquellas petites i mitjanes empreses amb capital
interior.

De tota manera, cal no oblidar que la penetrado
de les multinacionals químiques ha vingut donada,
sovint, per la protecció que oferia el mercat espanyol.
La desaparició d’aquesta podría modificar substan-
cialment aquesta política, amb efectes que podrien
arribar a ésser negatius per a la química catalana.

del punt de vista comercial, un deis més importante i
dinámics, donat el gran pes de la indústria editorial ca
talana (sobretot peis Ilibres, pero també peis diaris i
revistes). Atesa l’especificitat d’aquestes mercade-
ries i el reduít nivell de protecció, no sembla que s’ha-
gin de produir efectes distorsius sobre el mercat inte

rior. Així mateix, i vista la importancia i la destinació
del comerg d’exportació (América Llatina, pero també
laCEE), tampoc no cal esperar modificacions impor-
tants arran de l’adhesió, llevat de les que puguin deri-
var-se, amb carácter positiu, de l’ábaratiment de pri-
fneres materies del sector.

b) Química no básica

l’SílTéspanjir*"'®
Aquest subsector encara és més important dins

l’estructura económica de Catalunya, almenys peí

que fa a les relacions comerciáis, tant amb la resta
d’Espanya com amb l’estranger. El pes de la química

básica catalana en el conjunt de l’Estat pot ésser

il lustrat peí fet que gairebé la meitat del comerg espa
nyol d’aquests productos, correspon a Catalunya. I
malgrat aixó, més del 90% de les sortides es dirigei-
xen cap al mercat espanyol (en canvi, peí que fa  a les
entrades, representen ja més de la meitat les proce-
dents de l’estranger).

Donat que l’aranzel mitjá encara és mes elevat
que en el cas de la química básica, que la importáncia
del mercat espanyol és més gran, i que la participació
estrangera és molt important pero desigual, els efec
tes podrien ésser clarament perjudicials per a deter-
minats productes, i, en canvi, neutrals o beneficiosos

d’altres. En l’epígraf següent, en analitzar el co-
químic catalá amb l’estranger, hom fará, en la

no

pera
merg

a) Química básica

d’aoiioQt ''^'^®nes parts del comerg de sortida
●a resta catalana es dirigeix al mercat de
ció a l’pct ‘ la importáncia de llur exporta-
rar en 9'°'^a'fnent dinámica. Caldria espe-
bre el mam í°rt impacte de l’adhesió so-
dicionat peró aquest podria venir con
ductas p P®' Qrau de penetració de certs pro-
tergdelespv^!!'^^^ exterior (Catalunya exporta
'^a); sean espanyoles de química bási-
capital p T’ importáncia de la participació del
(maiohtñ^- empreses del sector químic
ment<? ie química orgánica, colorante i pig-
olis indi ele base, perfumería i cosmética,
ductpcfo substáncies aromátiques i altres pro-

P°®® efectes de
aiercial 'eiei®ié. en bona mesura, de la política co-
sector a K grans empreses multinacionals en un
olin^.r^r^l■7*° organització de mercat relativament
nonpn tercer, sobretot per a les empreses
tes i ®®Pit3Í estranger, básicament peti-
dpi r- * caldria avaluar acuradament l’impacte
si l’aH iegislació sobre patents que impediría,
nivpM t rápidament, i donat el nostre
nrnH ,.'^'^°'ógic, la incorporació de molts processos

uctius i la fabricació de nous productes. En
quest context, dones, sobretot per al sector farma-

ceutic, pero també

un

per al químic en general

mesura possible, aqüestes distincions.

g. Química: l’impacte en el comerg catalá amb
l’estranger

a) Química inorgánica

Des del punt de vista de les exportaclorts, les més
significatives han estat les de fosfits, hipofosfits i fos
fate, peró que ja des de 1976, arran del canvi de titula-
ritat jurídica de les exportacions de fosfats minarais si
tuadas a l’ex-Sahara espanyol, sofreixen una impor
tant davallada, que no sembla que hagi de recupera ^
se per l’adhesió. Tampoc no cal esperar modifioa-
cions importants de les actuáis exportacions de sosa
potassa cáustiques, donat que van dlrigides prinCipw-
ment ais pai'sos mediterranis, i, a més, llur evoluotó és
molt regular al llarg del període que consideretn.

Quant a les importacions, són molt baixes, proba-
blement a causa de l’alt nivell de protecció actual. Cai
preveure, dones, un gran impacto sobre Cataluny^
atesa lá importánciadel subséctori lapreponderáncia
del mercat espanyol per a aquesta productes.

, caldria
car la possibilitat d’ajornar al máxim l’acceptació

ornpleta del cabal (acquis) comunitari en aquest ám-
it legislatiu, i, al mateix temps, estimular decidida-

ment qualsevol
l’adaptació.

Peí que fa a les entrades, les importacions proce-
dents de l’estranger suposen més de la meitat de lés
totals (i comprenen quasi dues cinquenes parts de les
importacions espanyoles). Si tenim en compte la sig-
nificació de I’Aranzel actual, l’adhesió pot representar
un increment d’aquestes importacions, així com llur

mesura destinada a facilitar-ne
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En qualsevol cas, valen les consideracions fetes
anteriorment peí que fa ais elements que poden con
dicionar l’esmentat impacte, sobretot en les empre-
ps amb torta participació estrangera, que són la ma-
joria. Per a les restants, normalment de dimensió
massa gran, els afectes poden ser particularment ne-
gatius.

no

etc.). Quant a les empreses productores, hem de teñir
en compte, d’una banda, la prácticament total partiei:-
pació estrangera en llur capital, i, d’una altra, llur ac
tual capacitat exportadora, que és torga important. Dé
manera que no sembla que pugui presentar-se cap
modificació substancial, encara que pot produir-se un
nou repartiment del mercat internacional i un canvi en
l’especialització deis diterents productes, segons la
política comercial de les multinacionals del sector.

La impressió és, en canvi, negativa per al futur
deis vernissos i pintores, els quals han demostrat
poca capacitat exportadora, malgrat la poca protecció
a la qual normalment s’entronten, i que, al mateix
temps, guadeixen d’una protecció molt elevada. Si hi
afegim que la penetració estrangera és reduída i el

. grau de concentració relativament baix, l’impacte de
l’adhesió és en aquest sector potencialment negatiu.

b) Química orgánica

El pes comercial d’aquest sector és més reduít
que el de la qu ímica inorgánica. Peí que fa a les expor-
tacions, no es veuran massa afectadas, sense perju-
dici que l’impacte sobre el sector sigui negatiu, donats
els nivells de protecció, per a les empreses producto
res no lligades a les multinacionals; pero, pera la res
ta de la indústria que utilitza aquests productes ; _
primares matéries (i atés el gran volum d’importa-
cions que es dóna ja actualment), els efectes serán
clarament positius, en suposar una baixa important
en els costos actuáis.

coma

e) Oiis i perfumería

Atés el grau de protecció de qué gaudeix la indús
tria de ia perfumeria (baix o relativament baix per ais
olis essencials i les barreges odoríferas i extremada-
ment alt per ais productes acabats), l’impacte de l’ad-
hesió dependrá de la mesura en qué la reducció de
costos de les primeras matéries importades (reducció
no massa elevada) pugui compensar eis efectes de la
competéncia internacional sobre el mercat interior, te-
nint en compte, pero, la penetració elevada deis pro
ductes catalans en els mercats exteriora, amb una
qualitat normalment molt competitiva i amb nivells
d’especialització suficient. Aixó, afegit a l’intens grau
de penetració de capital estranger (sobre la meitat del
capital de les empreses catalanes de perfumeria), pot
alleugerir els possibles efectes derivats de l’adhesió
sense perjudici, evidentment, del daltabaix que poden
sofrir certes empreses no participades, de dimensió
reduída i amb produccions no suficientment diferen
ciadas. També cal teñir en compte, l’inconvenient que
suposa en les condicions d’adaptació del sector. Tac
tual gravamen, via impostes especiáis, de Talcohol,
primera matéria utilitzada en el sector.

c) Productes farmacéutics

Peí que fa a les exportacions (medicaments i al-
tres productes farmacéutics no especificats, sobre
tot) atés el grau de protecció al qual s’enfronten i tam
be llur diversificació geográfica (T América Llatina n’és
un comprador important), és previsible un manteni-
ment de les tendéncies actuáis.

Ara bé, peí que fa al mercat interior, ara dominat
peis productora interiora, cal teñir en compte, d’una
banda, Televat aranzel actual, i d’una altra, el fet que
mes de les cinc sisenes parts del capital del subsector
de base a Catalunya es troba a mans estrangeres, i
que per a les especialitats farmacéutiques no bási-
ques la participació és també significativa. Per aixó,
els efectes més negatius vindran, segurament, per á
les empreses petites i mitjanes, de produccions no
massa especialitzades i no vinculados ais circuits i“
ternacionals de producció i distribucló de productes
farmacéutics i de ilurs primores matéries. D’aquí que
com s ha dit, adquireixin gran importáncia per al futur

aqüestes empreses, les decisions que es prengui a
eritorn del registre de productes farmacéutics i del

sistema de patents europeu.

in-

f) Sabons i detergente

La progressiva introducció deis detergents cata
lans en el mercat exterior, ja sigui per Tobertura de
nous mercats (paísos AGP) com per la consolidació
deis tradicionals (CEE), permet ésser relativament
optimista quant al futur d’aquest sector. Ara bé, aixó,
cal matisar-ho en dos sentits. Primer, Televat grau de
protecciáde qué graudeixen per al mercat interior que
no ha impedit una penetració significativa deis deter
gents i les ceres artificiáis de la CEE (i també de la res
ta del món), de manera que el desarmament aranze-
lari pot arribar a constituir un greu riso per a la indús-

d) Colorants, pintures, vernissos i tints

Peí que fa ais colorants, donat el nivell actual d’im-
portacions Oa molt alt i que previsiblement augmenta
ra en el futur) malgrat Televada protecció existent,
Tadhesió pot suposar una disminució important deis
costos de les empreses que els utilitzen com a prime-
res materies (téxtil, paper, alimentació, cerámica.
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tria catalana. Si a aixó hi afegim l’elevat grau de pene-
tfació del capital estranger en les empreses espanyo-
les i el prácticament nul que hom troba en les empre
ses catalanes, pot pensar-se en una certa consolida-

ció de les empreses de la resta d’Espanya en detri-
ment de les catalanes.

meres matéries plástiques són ja molt elevadas i el
desarmament aranzelari pot teñir afectes positius so
bre els costos de les empreses trasformadores o ma-
nufactureres.

h. Cerámica i vidre; ciment; d’altres materials de la
construcció

9) Productes químics diversos,

protecció de qué gaudeixen
<5iM<5 an productes (antioxidants, anticorro-
etr \ i ' mordents peí al textil, paper, cuiro,
tants i existent en d’altres (desinfec-
neaativp«5 ^ Permet esperar conseqüéncies

mentades productores de les es-

a) Cerámica i vidre

El mercat espanyol constitueix l’origen i destinado
principáis del nostre comerg. Donat l’alt nivell de pro
tecció existent, hom pot preveure un impacte negatiu
derivat de l’adhesió, atés el baix índex de penetrado
d’aquests productes catalans en els mercats exte
riora, reflex de la seva poca competitivitat relativa.

b) Sorres i graves

Es tracta de productes de producció i consum in
terna i tant peí que fa a les exportacions com a les im-
portacions, donata els baixos nivells de protecció, no
cal esperar modificadons significatives peí fet de la in-
tegració.

h) Productes fotográfics i cinematográfics.

manídel caoS°"t ̂ ’^^ipreses existente están a
ja són elevSii wíf
aranzelari f®’ sembla que el desarmament
nir consenrio^ protecció existent) pugui te-
sector si nrt diferents de les actuáis sobre el
política rrrnr, vinguin derivades de canvis en la

'tica comercial de les grans empreses europees. c) Calg i ciment

Cal esmentar de manera especial el ciment hi-
dráulic, segona partida exportadora de Catalunya.
Donat el grau de penetració actual, la consolidació de
les xarxes de comercialització, la destinació geográfi-

(paísos árabs i mediterranis, sobretót) i lacompeti-
tivitat internacional demostrada, podem esperar una
continuítat, malgrat l’increment deis costos, d aquest
comportament.

ca

0 Els adobs.

la sltuar'ió modificacions substanciáis en
que les adobs catalans arran de l’adhesió, ja
xes sobrot actuáis són globalment molt bai-.
manufarti ° adobs bruts o naturals. Quant ais
Snf J increment de les expor-

ren de sobte adobs fosfatats (que calgue-
arran de la descolonització del Sahara).

i. Metal.lúrgia

a) Primeras matéries I productes semiacabats

Com és sobrerament conegut, la metal.lúrgia ca
talana és fonamentalment de transformació, mentre
que la siderúrgia es concentra en d’altres iñdrets de
l’Estat espanyol. Per aixó, el pes d’aquest sUbseetor a
Catalunya és molt més significatiu per a les éntrádes
que no pas per a les sortides. A més, cal considerar
que més del 90% del comerg es realítza amb la resta
d’Espanya. Per tant, sembla que els efeotes per a la
metal.lúrgia catalana derivats de radhesió serarí glo
balment beneficiosos peí que fa a les repercussions
sobre llurs costos. En tot eás, el earácter CECA
d’aquests productes configura d’uña manera especial
el futur de llurs intercanvis comerciáis, que depéñ-

i) Piástics.

d’e<!^ ''[i^ensitat en els intercanvis mostra un grau
amh qu® impedeix d’establir
rnni.*^T j conclusions generalitzades per a aquest
unjunt de productes, tant peí que fa a les primeres
a enes plástiques com per a les manufactures. Així,

®ls alts nivells de protecció de qué gaudeix
9 obalment el sector, l’especialització esmentada  i el
nivell de competitivitat i de capacitat de penetració de
mostradas poden fer pensar en una rápida adaptació
a la nova situació, independentment de l’impacte so
bre determinades empreses que no mantinguin un ni
vell d’especialització massa rellevant. S'ha de teñir
també en compte que les importacions actuáis de pri-
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dran, no tan sois deis canvis en la protecció, sino tam
bé de les restriccions quantitatives arran de la seva
reestructuració del sector a nivell europeo i de les con
cretes regulacions del mercat que calgui adoptar.

Cal tan sois destacar el bon comportament de les
exportacions catalanes de ferroaliatges, la tendéncia
de les quals és fortament creixent, i les perspectives,
en aquest sentit, semblen positives.

b) Productes acabats

Aquest subsector té un pes comercial molt supe
rior dins la sídero-metal.lúrgia catalana. Cal dir que la
integració en el marc de la CECA suposará, tenint
compte els nivells de_ protecció actuáis i les restric
cions quantitatives existents, un impacte intens  i posi-
tiu per a la indústria manufacturera del metall. Donat
que les entrades d’aquests productes son molt supe-
nors a les sortides, l’impacte global sembla ésser tam
be positiu. A més, les exportacions han demostrat un

gran dinamisme i una diversificació geográfica impor-
tant, sobretot per a les barres de ferro laminados i per
ais perfiis de ferro i acer.

c) Articles manufacturats de metall

Els efectos de l’adhesió per a les empreses cata
dnos, quant a llurs intercanvis comerciáis, serán glo-

ja que son en gran part articles de
emanda final, sensibles a la variado de preus (que

en certs casos, superará el 20% com les melles, gani-
toc ' claus, complementa per a por-

en

caixes de cabale, portes
blindados, taps metál.lics, fitxers metál.lics
pes, etc.). De tota manera, cal

deis costos en disminuir el preu de les importacions
nníriL materies, la qual cosa en alguna mesura,
podría compensar les conseqüéncies negativos. Tam-
oe, hom pot esperar un manteniment de les exporta-
cions, en funció del grau de diversificació geográfica
e^ niveMs de consolidació de llur penetració i els pro-
cessos de renovació tecnológica que ja s’estan efec-

clipsigra-
preveure una baixa

ment del mercat espanyol com a mercat natural del?
productes catalana, sense que aixó signifiqui unarrie^
ñor relleváncia del mercat estranger, ja que les xifres
en valor absolut del comerg en aquest sector són prou
elevados. D’altra banda, és també destacable laim-
portáncia prácticament equivalent deis mercats espa
nyol i estranger com a fornidors de la indústria catala
na. Donada, dones, la significació del sector, i enfun
dó de l’eliminació de la protecció aranzelária 0 la
substitució per la TEC si s’escau, l'impacte de l’adhe-
sió pot ésser forga important. En els següents apar-
tats i des de la perspectiva del comerg exterior, farem
una análisi més desagregada, tot distingint entre la
maquinária i els aparells mecánics, d’una banda,  i la
maquinária i aparells no mecánics, de l’altra.

k. Maquinária i aparelis mecánics i ilurs
accessoris

a) Motors, compressors i bombes

Donat l’elevat grau de protecció gaudit fins ara,
l’adhesió pot comportar un increment important de la
competéncia en el mercat espanyol, i de la capacitat
d’adaptació de les nostres empreses depondrá, així
mateix, el futur de les exportacions que, en principi,
per llur diversificació geográfica i llur tendéncia, sem
blen teñir unes perspectives de continuítat. En qual-
sevol cas, i partint de les altes importacions ja exis
tents, cal teñir en compte que, en ésser áquests pro
ductes béns d’equip importants per a les empreses in
dustriáis catalanes, l’impacte del desarmament aran-
zelari sobre els costos d’altres sectors catalans será

forgosament positiu.

b) Maquinária téxtil

El gran dinamisme exportador d’aquests produc
tos, llur diversificació geográfica cap a diverses árees,
i el gran nombre d’empreses amb volums d’exporta-
ció importants fa pensar en una gran competitivitat in
ternacional, encara que cal teñir present la crisi que
afecta el sector téxtil, tant a Catalunya com a d’altres
árees desenvolupades com la CEE i l’EFTA i que pot
afectar aquesta consideració. De tota manera, s’es
tan obrint mercats en árees on les produccions téxtiis
están augmentant significativament, assegurant així
un cert nivell de demanda; pero cal teñir en compte
que aixó pot perjudicar el sector téxtil interior en robre
una major competéncia d’aquests países que están
accedint al nivell de la nostra tecnología. Caldria, pot-
ser, una política coherent en aquest sentit, evitantel
máxim de perjudicis en el marc de la política tecnoló
gica de la Comunitat.

d) Ferralla

El comerg d’aquest important producto quedará
emmarcat per les directrius que, en el si de la CECA
assenyali la política comunitária. De tota manera, no
semblen previsibles canvis significatius en les ten-
dencies actuáis.

j. Maquinária

El sector de la maquinária. des de la perspectiva
del comerg, revesteix per a Catalunya una extraordi-
nária importáncia. Cal esmentar, primer, el manteni-

c) Maquinária agrícoia

Cal preveure un cert augment de les importacions.
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japrou elevades, encara que aixó no tingui uns efec-

tes massa negatius sobre les empreses catalanes
productores.

importacions catalanes de la CEE, malgrat l’elevat

grau de protecció, i, d’altra banda, la també torga im-

portant (pero en termes absoluts molt inferior) quanti-

tat d’exportacions d’aquests productos, amb la parti-

cularitat d’un apreciable grau de diversificació geo
gráfica. L’adhesió sembla quefiauria de comportar un
fort increment del comerg de la maquinária, els apare-
lis i els accessoris eléctrics, sobretot de les importa

cions, amb el que aixó pot suposar de perjudici a la in
dustria catalana venedora en el mercat espanyol. De

tota manera, en fundó del fet que les exportacions ca

talanes a la CEE poden ésser indicadores d’un elevat
grau de competitivitat internacional, caldrá matisar
aquesta previsió.

En qualsevol cas, hi ha una serie de productos en
els quals Catalunya no mostra activitat exportadora, i
en canvi, s’hi observa una mínima penetració en el

mercat interior on gaudeixen de protecció torga eleva
da. L’impacte negatiu per a aquests productos fabri-
cats a Catalunya resulta ciar (podem esmentar els

imants i dispositius magnétics, les peces aíllants, les

piles, o les parts i peces eléctriques de máquines).

d) Maquinária per a mineria, construcció
i obres públiques

Atés el nivell de protecció actual (sobretot per  a la

niaquinária per a elevado, cárrega, descárrega i ma-
nipulació; grues; i máquines per a moviments de

vol \ ! I' existent en el mercat espan-
y  catala, cal suposar un augment de la competén-

^  nostres empreses del sector, tot i que
important introducció en d’altres

esperar una reacció i una

I a d adaptado prou desenvolupada.

6) Máquines-eines i llurs accessoris

tent^c- ^3nnbé de relevada protecció exis-
una gran penetració deis

PactP mercats exteriors. Així, l’im-
mia ^'^besió pot ésser beneficiós per á l’econo-

costos ̂  representa d’abaratiment deis
nostrpc excessivament perjudicial per a les
diferén productores, atesa la presumible

f) Altres máquines, aparells i accessoris no
electrics

S’integren

b) Aparells d’ús doméstic

L’adhesió a la CEE no comportará, en principi,

efectos negatius sobre la capacitat exportadora de la
industria catalana, pero sí que en canvi, a causa de
l’eliminació o modificació de Tactual elevada protec

ció, és molt probable un substancial increment de les
importacions (sobretot de la CEE) que pugui posar en
dificúltate les empreses catalanes del sector. Cal teñir
en compte, peró, com s’articuli el procés de reestruc
turado de la línia blanca, actualment en gestacio, i

que pot configurar el futur del sector en uns nive s e
competitivitat internacional,

c) Maquinária d’oficina

Tenint en compte que aproximadarnent el 90

del capital social de les empreses cafa'®*]® ,
procedencia estrangera, no sembla que * ® g¡.
gui representar una modificació substancial ^

tuació actual, llevat que es produeixi una'‘® ,g

ració de les polítiques comerciáis _gg cal
les empreses que dominen el séctor. En

esmentar la situació que travesea * gp el
presa, radicada a Catalunya, mes

camp de les exportacions de máquines d es .

la política de localització productiva ¿e les
determinará en gran mesura el

exportacions actuáis. De tota manera,^ ¿.foáialré un
desarmament aranzélari, si més no, e k*
abaratiment relatiu d’aquests productes.

mpro H ● aquest apartat les més diverses
lumc; H ®I'J® sn conjunt suposen uns vo-

f®nt importacions com exportacions,

oup importante. Per aixó, cal esperar
ció rol f (fenint en compte uns nivells de protec-
inrror,f^''^*®1'®'^^ significatius) produeixi un important
iinoo ®°'^®''g d’aquestes mercaderies amb

^ . ,'’®P®>'cussions difícilment avaluables per a la in-
na catalana, no sois per Textremada diversitat
s productes, sino també peí desconeixement de

íes característiques de la seva oferta.

En qualsevol cas, atesa la torta dispersió geográfi
ca I la importáncia de les exportacions de molts
aquests productes, és previsible un manteniment
e llur actual capacitat de penetració al mercat exte-

lor. També pot ésser un element positiu en aquest
sentit 1 elevat grau de penetració de capital estranger
en algunes de les empreses importants del sector.

I. Altra maquinária i aparells no mecánics

a) Maquinária i aparells eléctrics I llurs
accessoris

d) Maquinárlá i ápárélls

L’adhesió, en un sector básieamént importador iCal destacar Textraordinária importáncia de les
515



ment P’’°^®cció mitjana elevada, afectará lógica-
positiu els compradors actuáis, en

costos reais. A

producció interior és molt poc significativa.

®) Iniatge i so

més.

que aquelles exigeixen, sobretot des del punt de vista
de l’ocupació, que pot convertir-se en un greu proble
ma per a Catalunya.

En qualsevol cas, és previsible un fort increment
de les importacions, sobretot en els automóbiis i llurs
accessoris, les motocicletes (básicament de cilindra
da mitjana i alta), bicicletas, tractors, etc., amb el con-
següent impacte negatiu per a la nostra producció.

De tota manera, cal teñir present la possible inte
grado en una série de mesures proteccionistes (con
la contingentado per ais automóbiis japoneses)
adoptades o per adoptar per part de la CEE i que afec-
tarien Espanya en el moment de l’adhesió.

qué^aa^fri'^ compte l’elevat grau de protecció de
'a proqreíliA <^’®c|uests productes i
cal <?iinr.o, ° importacions ja en l’actualitat,
substanria[ i’adhesió en provocará un increment
CEE íhao 'I®® '®s provinents de fora de la
TEC s’enfrontaran amb un
De tota ®'®vada (aproximadament un 8%).
tranaer an ®* *^® P®®®fi'ació del capital es-

orientarinn®*Í®?®^ sector, pot determinar les futures
tant DPr a I ® °® catalá d’aquests productes,

P®-- a les entrades com per a les sortides.

í) Instruments de mesura,

Pins ara.

verificació i control,

n. Altres manufactures; esports i joguines

Cal remarcar relevadíssima protecció actual, la
desaparició o disminució de la qual, afegida al crei-
xent grau de sofisticado técnica d’aquests productes i
la notable variabilitat de la demanda, pot fer preveure
dificúltate per a les empreses catalanes del sector
sense participado de capital estranger, malgrat
l’apredable esforg exportador efectuat fins ara.

ñor, tan sni« '^® Producció en l'inte-

En conseqüénri ®'P®'^'®®*'''es les importacions.
ció existen? nro ’ ®" ®°"^P^® ®‘ ®'''®" ̂ ® P’"®*®®'
costos més ^ ®® P’'®''i®iói® Hor augment, a
ais nostres ®’ consegüent benefid percompradors

5. El canvi de marc exterior(lll): les llíbertats
de circulació de treballadors, d’establiment
i prestació de servéis i de moviments de capitals

.

m. Material de transpon

®voludó ®® ''"'®® 9®n®'’als, una

d® Vista con^^eS amh ‘"®® '^®' P^*
Portacions ^ ^ 'ncrements de les

constáncia de ®®®®®'®'‘®P®s) i una relativa

ex-

ment s’ha nmn ^P®'^®cions (encara que recent-
móbils significatiu en auto-

s®ctor present oran ® comercial del
ment té el <!pi superávits. Aquest comporta-
tats per Jart ^®® ®'® ®^P®^'
blertS aSalf f empreses del sector esta-
Par1iment?rie depenen, en alguns casos, de re
ses ̂ Itinaíonar'? !"*®'‘®®®'®n®l ® nivell d’empre-
da interna rZf ; ® ̂  "^®'® P'‘°Pi® P®®i®n-

Preus dSmrtL P®'®® P®'ítiques de
droroteoírf®*®- ®'® alts nivells
queM°l!? (amnzelaria i extraaranzelária) expli-

tancament relatiu de les importacions.

tiu en ^ l’adhesió, en principi realment nega-
ternadnnl?®"^!'^ significativament la competéncia in-
elemem« ®®®^'9®''a‘. P®ró, per diferente
d’arotaHn ¡ P® '® ®®P®®i‘®‘
mem f ®®ndidons, pero fonamental-
fa a if ñaií ®'”''®" '®<®''®®cional peí que
nnrw ̂  P®d'cipacio de les multinacionals europees,

° japoneses en el capital de les em
presas del sector aquí radicades, i de les condicions

a. El principi de la Ilibertat de circulació deis
treballadors

El Tractat de Roma estableix, en els articles 48  a51
els principis generáis que, sense perjudici de poste-
riors desenvolupaments per via de directivas o regla
mente, regeixen en matéria de Iliure circulació de tre
balladors. En concret, l’article 48 defineix el que súpo
se la Iliure circulació, la qual comporta el dret, sota re
serva de limitacions justificades per raons d’ordre pú-
blic, seguretat i salut pública, de desplagar-se lliure-
ment peí territori deis Estats membres i de restar en
un d’ells per exercir-hi una ocupado, de conformitat
amb les disposicions reguladores de l'ocupació deis
treballadors nacionals. Aixó implica l’abolició de tota
discriminació per raons de nacionalitat entre els tre
balladors deis Estats membres en matéria d’ocupa-
ció, remunerado i altres condicions de treball. L’arti
cle 49, d’altra banda, preveu l’establiment de meca-
nismes per assegurar la transparéncia, tot disminuid
els costos d’informació i d’ajust, dins del mercat de
treball.

El dret de residéncia queda immediatament reco-
negut peí Iliurament al treballador migrant d’un docu'
ment acreditatiu, atorgat automáticament i sempre
que s’acrediti la possessió d’un lloc de treball. Aquest
dret es fa extensiu a les persones a cárrec del treba
llador, i no caduca, llevat que el treballador migrant ro-
mangui dotze mesos consecutius en atur.
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1

El dret de desplagament comporta la possibilitat
d’estada en un altre Estat membre per un període de
tres meses, per buscar un lloc de treball, i queda reco-
negutper la simple presentació del documentd’identi-
t

les oportunitats concedides a la má d'obra procedent
d’Estats no membres. Tanmateix, pero, la situació
canviá lleugerament a partir de l’any 1973, arran de la
crisi económica que suposá una implantació de pol ¡ti
ques restrictives alaimmigració i una torta discrimina-
ció de la demanda de treball. En aquest context, la
preferéncia comunitária torna a prendre relleu, tot i
que no substitueix, de cap manera, la contractació de
má d’obra de tora de la CEE.

Des d’un punt de vista formal, l’establiment del

principi de Iliure circulació deis treballadors, obrirá la
possibilitat del mercat de treballl de la CEE a tottreba-
llador catalá que justifiqui la possessió d’un lloc de tre
ball en l’ámbit comunitari. Al mateix temps, el mercat
de treball a Catalunya quedará obert a tot treballador

originar! deis Estats membres o deis Estats tercers
amb els quals la Comunitat tingui signats acords en
aquest sentit (Turquia), i quedará la qüestió de l’entra-
da de treballadors d’altres Estats a la possible concer
tado de politiquea migratóries entre aqueste i la CEE.
lia Comissió, pero, s’orienta vers un reforgament de la

prioritat comunitária.
Les repercussions reais sobre el mercat de treball

a Catalunya vindran determinadas en funció de l’evo-
lució de la demanda de treball interna, a nivell catalá,
espanyol i comunitari. Donada la situació en el mercat
de treball de la CEE no s’albira que aquest pugui és-
ser una válvula de descongestió del saturat mercat de
treball a Catalunya. A més, la tradició emigratoria a
Catalunya és, dins el present segle, prácticament
nul.la, tot i que, ara per ara, el fort atur existent i el ca-
ráctermigrantdegranpartdelamád’obra,relativament
recent, podria suposar un canvi d’aquesta tendencia.

Qu’ant al fet que el mercat de treball a Catalunya
actu i com a receptor de má d’obra si s assoleix un mi-
nim grau de recuperado económica, d’acord amb la
seva tendencia histórica, existeix ia possibilitat d’una
afluéncia de má d’obra deis páísos comunitaris amb

renda (Grecia, al seu dia Portugal), o bé demenor

at.

Cal, peró, teñir,  en compte la capacitat legislativa
es Estats quant a les reserves esmentades en

ap^at anterior. De tota manera, la jurisprudéncia
i’ah Justicia és restrictiva en relació a
labast d’aquesta capacitat.

aiiakof,!lí ̂  "oc de treball, és inaplicable
rnpmhm ° conveni col.lectiu vigent ais Estats

°  subordini l’accés al treball deis

previste*? n Estats membres a condicions no:
comafinar.f^^^ treballadors nacionals, o bé tingui

naris deis ° reparar els origi-
ofert Estats membres del lloc de treball

alesrnn,r 9^’'^riteix la no discriminació peí que fa

tamen? péí'°'^^ d’exercici del lloc de treball, i, concre-
reintea'rari' remunerado, acomodament,
normes fisr reocupació en cas d’atur,

seguretat soda? sindicáis, allotjament,

mecanismos de compensado
s’ha t^®ball en el si de la Comunitat,
neout sistema d’informació mútua, con-
dSfertST (Sistema Europeo de Difusió
compensariñ^'^t^"*^®® Treball registradas per a
Perferef "^^®rnacional). Quant ais mecanismes
basat compensado, hi ha un procediment
rantir-ho entre els Estats membres per ga-
Adminiot. ̂  l^^riera prou eficag i sovint a través de les
que a ' regionals. Per a Catalunya,

De tot^ regió fronterera, pot ésser positiu.
dp rr.r,t.- ® “^^uera, malgrat ei principi de preferéncia

cepdon J h comunitária, hi ha ex
taris o OI cu acords amb Estats no comuni-
mentrip i’^ uiantenien lligams institucionais en el mo-
alnim a en vigor de la normativa (1968) amb
ca«í ri 1^^ "Jiterents Estats membres. Cal destacar el

I  treballadors del Marroc o d’Algéria respecte
trances. També resulta significatiu l’acord

que pretén establir la Iliure circulació de
treballadors amb la CEE abans de 1986.

Pualsevol cas, aqüestes excepcions han pos-
si 1 itat un accés importad de má d’obra de procedén-
cia no comunitária ais llocs de treball deis países de la
CEE. Així, mentre l’any 1979 la má d’obra comunitária
ocupada en altres Estats membres pujava a més d’un
millo sis-centes mil persones, la má d’obra ocupada a
la CEE i d’origen no comunitari representava més de
quatre milions de treballadors (621.000 tures,
476.000 portugueses, 429.000 iugoslaus, 366.000 al-
gerians, 349.000 espanyols, 242.000 marroquins,
166.000 grecs, etc.)

Aixó demostra que la preferéncia comunitária
ha tingut el grau d’efectivitat que calia esperar davant

etc.

no

países amb els quals la CEE tingui acords en aquest
sentit (Turquia). Peró, en la realitat tan sois sembla
més factible en el cas de Portugal, per raons de proxi-
mitat geográfica i lingüística. Un altre cas, es el deis
técnics i executius contractats per émpreses comuni-
táries amb áctivitats a Catalunya o Espanya, encara
que aquest fet dependrá de la política de personal de
les esmentades empreses, avui ja forga presenta a
Catalunya, i del grau de preparació deis nostres téc
nics i professionals.

b. La llibertat d’estábllment i préstaeió de ser-
veis

La llibertat d’establirñént i de Iliure préstaeió de
servéis per a no assalariáts, consisteix en l’accés,
sense diseriminaeioñs derivádes de la residéneia  o la
naeionalitat, a les áctivitats no assaláriadés per part
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deis resideñts en un país en el territori d’un altre Estat
membre. Aquest accés pot fer-se a partir de la confi-
guració legal de qualsevol tipus d’empresa o societat

h  d’agéncies, de filiáis o de sucursals, o
be a partir del Iliure exercici d’una activitat professio-
nal. La Ilibertat d’establiment és, básicament, no dis-
criminació, pero no implica necessáriament la unifor-
mitat de les diferents legislacions estatals sobre la Ili
bertat d’empresa, procés que ha anat més lligat a
l_harmonització en el camp de la Ilibertat de circulació
deis capitals i deis sistemes financers. De tota mane
ra* SI que la Ilibertat d’establiment suposa la coordina
do de les condicions d’accés i exercici de les activitats
no salanals, i, al mateix temps, assegura el reconeixe-
ment mutu de diplomes i certificats de formado pro-

tuadT^'' ‘’®®^®"®®0'^P'®t®mentdesvir-

La Ilibertat d’establiment i de prestació de servéis
queda concretada per la Comissió. de la següent ma-

fereix ais arquitectes i enginyers, a la premsa i  á les
activitats financeres, económiques i comptablés.

Les decisions es prenen per majoria quálifieadá
del Consell, a proposta de la Comissió, llevátdéeertS
casos en els quals cal la unanimitat (quan, almefiys
en un Estat, impliquen disposicions legislatives, quan
afecten la distribució del crédit i la professió bancária,
i quan es tracta de professions lligades a la Sanitat i a
la Salut Pública).

Cal teñir en compte, pero, que els efectes reais de
la Ilibertat d’establiment i de prestació de servéis han
estat relativamentminsos. Els condicionaments no le

gáis, com la Mengua, la tradició, els costums o la,pró-
pia inercia, han suposat uns entrebancs molt méS
forts que no pas els de tipus legal. D’altra banda, la Ili
bertat d’establiment de les societats va molt Migada a
la de la circulació deis capitals i a l’harmonització deis
diferents sistemes financers, que serán objecte de co
mentan posteriorment. A més, la legislació comunita
ria deixa prou garantios i salvaguardes per poder as-
sumir aqüestes noves condicions, sense que provo-
quin greus alteracions peí que fa a Tactual situació
deis professionals o de les mateixes empreses.

En aquest sentit, els efectes sobre Catalunya no
serán, en linios generáis, massa intensos, encara que
es pot obrir un augment de la competencia en algunes
professions: pero, també s’obriran possibilitats d’ac-
cedir ais mercats europeos per part deis nostres pro
fessionals. Quant a les empreses, pot dir-se el mateix,
encara que com ja s’ha repetit, cal esbrinar la situació
peí que fa a la Ilibertat de circulació de capitals, har-
monització financera i la desaparició de les restric-
cions en els canvis. Malgrat tot, en alguns sectors en
qué la Ilibertat d’establiment o la prestació de servéis
ha estat regulada fins ara en Tinterior, com el d’assé-
gurances i el de finances, els efectes poden arribara
teñir alguna importancia.

a) Supressio de les restriccions al desplagament i
ai estada en qualsevol part del territori de la Co-
muniíat peí que fa a Testabliment d’activitats
salaríais i a la prestació de

no
servéis.

b) Reconeixement del dret de●  .j  romandre en el
Estat membre després d’ha-

ver-hi exercit una activitat no salarial.

c) Coordinació de les mesures peí que fa a les ex-
(activitats on participi Tau-

oritat publica en el seu exercici, raons de segure-
tat nacional, salut i ordre públics, o per d¿isió

Ssm discriminacions i
e f n °"f ̂®'" ® ‘ subvencions esta¬
tals, o dificultant Taccés al crédit local.

d) Supressio de les restriccions, des del punt de
vista del control de canvis, ais pagaments
prestació de servéis. i^'*gaments per

c. La Unió Económica: Unió Monetaria

i Sistema Monetari Europeu

La unificació monetária és una condició necessá-
ria, encara que no suficient, per poder assolir real-
ment un mercat comú. D’entrada, una unió duanera
és inviable a Marg termini en un context de constant
variació deis tipus de canvi entre les diferents mone
des, que provoquen divergéncies competitives entre
les mercaderies d’un o altre país al marge de Murs cos
tos reais comparatius. Igualment, Texisténcia d’una
moneda comuna (o d’un conjunt de monedes lligades
íntimament entre si) és básica per poder garantir una
veritable Iliure circulació de capitals derivada de me
canismos competitius i de mercat, i no en distorsió
peis elementa purament especulatius derivats deis
guanys en els canvis.

Els elements que defineixen una Unió Monetária,

cidíno"""®"* í® '®® i terminis d’apli-
cacio per a cada grup d’activitat no salarial tot

peí que fa a I acces a determinadas professions
supressio de discriminacions i d®limitació d’excep-

®9uesta perspectiva
han estat els relatius a la sanitat i a la salut pública
(metges, infermers, llevadores, veterinaris, dentistas i
farmacéutics); indústries extractivas; aigua qas i
electncitat; comerg a l’engrós i al detall; intermediado
comercial, assegurances i reassegurances; hostele
ría; industria agroalimentária; afers immobiliaris- cine
ma; agricultura; advocáts; transportistas: esport pro-
tessional. També s’estan endegant en alió que es re-
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Roy Jenkins, a rellangar la idea de la unificació mone
taria. La proposta s’acceptá i a la cimera de Bremen
es decideix la institució per a primers de l’any 1979
d’un sistema Monetari Europeo (SME). Finalment, i
després d’una série de problemes, com els derivats
deis Muntants Compensatoris Monetaris agrícolas, el
13 de marg de 1979 queda definitivament constituTt.

En l’actualitat, el SME que es troba en la primera
etapa de consolidació (el pas a la segona, previst per
a mitjan 1981, s’ha ajornat “sine die”) és basat en
TUCE (Unité de Compte Européenne). LUCE és una
unitat monetaria composta per quantitats especifi
ques de cadascuna de les monedes deis Estats mem-

bres, ponderadas d’acord amb el pes económic de
cada país dins de la Comunitat. Així s’obté un tipus
“pivot” de cada moneda, que expressa la quantítat
d’aquesta que correspon al valor oficial de TUCE.
Amb aquest sistema, TUCE constitueix un indicador
torga estable que permet fer el papar de numeran, de
mitjá de liquidado o pagament intracomunitari, repar
tir els riscs deis canvis a l’hora de fer operacions d'in-
tervenció en els mercats comunitaris i crediticis, i ser
vir de base per a “l’indicador de divergencia”, el qual
permet reconéixer la moneda causant de la necessi-
tat d’intervenció, tot possibilitant que siguí el país res
ponsable el que es carregui l’obligació d’equiparar els
canvis.

que comporti l’estabilitat entre les diferents monedes
comunitáries, són básicament dos;

a) La convertibilitat il.limitada, la qual cosa impli
ca la necessitat d’un veritable mercat comú deis
capitals.

b) La convertibilitat a uns tipus de canvi fixos,
amb la perspectiva d’eliminar, fins i tot, els actuáis
marges de fluctuació.

Óbviament, aixó suposa (ja que no s’ha assolit un
grau suficient de convergencia peí que fa a les dife
rents economies comunitáries, ni tan sois per a les po-
lítiques monetáries) l’articulació de mecanismes efi-
cients de solidaritat que permetin la continuitat de les
convertibilitats il.limitados a canvi fix, tot ajudant els
paisos que es trobin en dificultats en llurs balances de

pagaments, i que, naturalment, no poden intervenir
amb una política comercial propia.

Cal dir que la Unió Monetaria europea representa
I esforg més seriós que la CEE ha fet, a partir de la cri-

^vangar significativament en el seu pro-
ces, salvant, en la mesura possible, les dificultats tant
P  I iques com económiques, entre les quals la propia

Sistema Monetari Internacional. A més, el

■ H ' ® Monetaria ha estat pie de dificultats
I  e canvis del marc exterior prou coneguts. El primers
passos s encelaren l’any 1964, pero no és fins a la ci
mera de La Haia el desembre de 1969 que es decideix
impulsar de debo l’aveng cap a la Unió Económica i
Monetaria. L’octubre de 1970, un comité presidit per

Werner, primer ministre de Luxemburg, presenta
un nforme al Consell i a la Comissió, relatiu a la realit-
zacio per etapes de la Unió Económica i Monetaria a
la Comunitat.

L’lnforme Werner

Cal dir que es mantenen un certs marges de fluc
tuació de les diferents monedes entre si ( ± 2,25%,
excepte per a Italia, que és del + 6%) i entre cadas-
cuna d’elles i el tipus “pivot” expressat en UCEs. Un
cop sobrepassats els marges de divergéricia hi ha
l’obligació d’intervenir per restablir la situació canvia-
ria, de manera que els tipus de canvi es mantinguin
relativament estables entre si (condició indispensable

de la Unió Monetaria). ,
Les intervencions poden ésser directes sobre e

mercat de canvis, de política monetaria interna o per
altres mesures. Si aixó no resulta suficient, desp
d’exhaurir els mecanismes de crédits i ajuts ,, ’

pot acudir-se a la modificació deis tipus ’piyoí ●
funció de la revaluació o devaluació de les rn
clf@CtdCÍ6S

Per evitar aixó, el SME ha establert uns

mes de crédit per facilitar els ' finan¬
tes intervencions en els mercats de canvis' P ^
gar els déficits de les balances de pagamen

mesura possible. Aquests crédits i ajuts pode
de quatre tipus:

a) Els crédits a molt curt termini.

b) Els suports monetaris a curt termini-

c) L’ajut finaneer a rnig termini-

ésáer

.  . . plantejá la possibilitat, en un
ermini de deu anys, d’arribar a la consecució de l’es-
mentada Unió, que comprengués una moneda única
(creada i gestionada centralitzadament), una centra-

I zació de les decisions básiques de la política eco-
nornica i, fins i tot, una única balanga de pagaments,
un únic nivell de reserves exteriors i una posició única

en el^si del Sistema Monetari Internacional.
Obviament, aqüestes pretensions no han estat

prossibles, ja sigui per l’excessiu optimisme quant a
I acceptació efectiva deis Estats d’aquests principie, o
pels propis esdeveniments monetaris internacionals.
De ota manera, si que s’han fet avengos significatius
en la Imia de la Unió Monetaria, sense anar massa
mes enlla en les questions d’harmonització política.

Després d’una série de precedente, els més im-
portants deis quals foren la creació de la "serp mone
taria europea” i la creació del Fons Europeu de Coo-
peració Monetaria (FECOM), la magnitud de la crisi
económica, l’evolució de la situació monetaria inter
nacional i l’impás del procés d’integració, porta, a fi
náis de 1977, l’aleshores President de la Comissió.
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En aquests moments, el SME no és, ni molt me-
nys, una-institució consolidada. L’ofensiva actual del
dólar (o en altres temps la seva debilitat) constitueix
un greu problema per a l’estabilitat del Sistema. Tam-
poc no s’ha oblidar que els efectes derivats de la fixa-
ció de tipus de canvis “verds” o “agrícol” diferente de
la cotització real de la moneda en els mercats de divi
ses, comporten sedosos desequilibris que els “Mun-
tants Compensatoris Monetaris” no han solucionat
massa satisfactóriament, i que, fins i tot, han contri-
buit a agreujar. Finalment, l’augment en els diferen
ciáis de les taxes d’inflació deis respectius Estate
membres poden també constituir una important font
de problemes en el futur.

La integració de la pesseta en el SME no és un re-
quisit indispensable exigit per la necessária aceptado
Pn rof u! comunitari. El Regne Unit no hi ha
fnplf K í'f fluctuado superiorsj la
u? ílríri f®
seva^nípn^ ^ “"veniénda i el moment de la
S  ? 9ualsevol cas, l’entrada de la mo¬
neda espanyola dins el SME tindrá unes conseaüén
«s d,flete de determinar, acaparara. óbviam«

tent ®®''®® fluctuacions i, per

,su-

atxí rom '■®''®®®'° "ses de canvi i l’especulació
b etot^T de reserves Pero, so-

com del controrde" les^ds^dSSqtidís^^^

afectes cpnsegüents sobre les seves exnLp?
importacions. Cal sosoesar i- ® '

la residéncia. La resolució, de 22 de marg de 1971,
fixa com a objectiu a aconseguir, l’any 1980, lalliurei
plena circulació deis capitals. Óbviament, aixó no ha
estat aixi, pero s’han fet avengos importante, encara
que per la possibilitat de recorrer a un determinat
nombre d’excepcions, el grau de liberalització efecti
va del moviment de capitals en el si de la Comunitat
varii significativament d’un país a l’altre (Franga o Itá-
lia, per exemple, han utilitzat sovint aqüestes possibi-
litats).

Aquests excepcions (a les quals evidentment es
podrá acollir Espanya) són les següents:

a) Previsió de la possibilitat d’evasió de capitals
cap a paísos extracomunitaris.

b) Possibilitat de provocar greus distorsions en els
mercats financers.

c) Poden adoptar-se mesures de salvaguarda da-
vant significatives distorsions de la competencia,
arran de moviments en el tipus de canvi.

d) En el cas deis empréstits públics, destinats a fi-
nangar activitats del sector públic, no podran és-
ser emesos o col.locats en d’altres Estats mem
bres, sense llur consentiment.

Al marge d’aixó, la situació actual és la següent:

a) Operacions liberalitzades amb garantía d’auto-
rització de canvi (Llista A)

— Inversions directas (llevat de les purament finan-
ceres)

- Inversions immobiliáries
que

- Transferéncies de carácter personal (dona-
cions, heréncies, etc.)

-Transferéncies de fons bloquejats i d’altres tipus
de transaccions, com impostos de sucessions,
drets d’autor, remeses d’emigrants, etc.

b) Operacions liberalitzades (Llista B)

- Inversions de cartera

- Crédits, avals i garantías, lligats a intercanvis co
merciáis o de serváis, a curt i mitjá termini.

L’article 67 del Tractatde Romapreveu lasupres-
sio Progressive, durant el periode de transició i
mesura necessária al bon funcionament del
comú, de les restriccions ais moviments de
de les discriminacions basades sobre la

en la
mercat

capitals i
nacionalitato

c) Operacions liberalitzades pero que permeten
restablir restriccions preexistents si la Ilibertat sú
pose un obstacle greu per a l’assoliment d’objec-
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tius de política económica (possibilitat torga utili

zada per Franga i Italia i, posteriorment, per Irlan

da, el Regne Unit o Dinamarca) (Llista C)

- Emissió i col.locació de títols d’empreses d’un
Estat membre en d’altres mercats tinancers
munitaris.

-Crédits, avals i garandes Higats a intercanvis co

merciáis o de servéis; a llarg termini, si hi participa
a gun resident, o a mitjá o llarg termini si no hi par-
icipa. També, els no lligats a intercanvis comer
ciáis o de servéis.

co-

canviária; és previsible que s’avanci encara més

abans no es produeixi l’adhesió. En qualsevol cas, ja
hem vist que en cas de problemes greus es pot re
correr a excepcions.

Les negociacions en aquest punt semblen pero,
prou avangades. Així sembla, que per a les entrabes
de capitals no hi haurá períodos de transició per ac-
ceptar la legislado comunitaria. En canvi, sí que es

demanen per a les sortides de capitals des d’Espanya

a la CEE (per inversions directas, immobiliáries, etc.),
per a les quals, a més hi ha precedents en la primera
ampliació i, sobretot, en el cas de Grécia.

Certes operacions en títols no negociats a borsa

de la*CEE^'^'°'^^ ®strangeres emeses en l’exterior e. La Unió Económica: harmonització deis
sistemes financers i crediticia

Tots els intents d'arribar a un sistema financer
més o menys integrat en el marc de la CEE han resul-
tat poc reeixits davant la diversitat d’hábits, institu-

cions, estructures financeres, i, fins i tot, d’acti'tuds per
part de cadascuna de les autoritats monetáries. De
tota manera, aquests intents han tingut una expressió
a diferents nivells, ja siguin les institucions bancáries
o els mercats de valore, tant peí que fa al mercat
d’emissió i col.locació, com peí de negociado de títols
(Borses).

Peí que fa al sistema bancari, les propostes d’au-
téntica harmonització de les legislacions fracassaren
en el moment de plantejar-se la primera ampliació,
enfrontar-se a l’oposidó decidida deis negociadors
anglesos portadors d’una tradició financera molt

menys intervencionista que la continental. Després,
l’esclat de la crisi hi afegí dificultats insuperables.

Amb tot, una Directriu de juny de 1973 suprimí les
restriccions a la Ilibertat d’establiment bancari basa-
des en raons de nacionalitat i a la Iliure prestació de
servéis bancarís i financers, sempre que no estigues-
sin vincúlate a moviments intemacionals de capital no
liberalitzats. Perqué aixó suposés un aveng cap a la
integració efectiva, una directriu de desembre de
1977 aporté alguns passos cap a l’harmonització dé
legislacions en materia d’autorització d’establiments
de crédit, obertura de sucursals, tractament de sucur-
sáls i filiáis de bañes originaris d’Estats tércers I siste

mes de supervisió baneária. Cal dir, pero, que no
constitueix un aveng massa efectiu, encara que cal-
drá adaptar-s’hi quan es produeixi radhesió, sense

perjudici deis terminis d'adaptacié que s’acordin*
Les diferencies amb la legislaGié espanyóla actual

es concreten en:

a) Creaeió dé nous iancs r modffiGaGió dé tes nor
mes que ceñQerñéixeñ ‘Méntrada dé te banca es-
trangera en el fnereatéspanyol' én un sentít molt
menys restrictiu i séñsé discriminacioñSi alménys

la procedent deis istate Gomuniteris.

en

''beralitzades (Llista D): en ge-
'^oviments de capital a curt termini, i es-

Pecificament;

" -Operacions a curt termini en Bons del Tresor.

Obertura i abonaments de dipósits a l’estranger

Crédits, présteos,
(amb les

excepcion
avals i garanties a curt termini
s vistes).

Prestecs de carácter personal.

- Importació i
^  ' ®xportació de títols públics, títols no

ga^em^or ’^’^^'sevol tipus de mitjá de pa-

mam^ninl deis canvis, la CEE continua
extrannm per ais moviments de capital
transaroin'^*^^'^'’ ' sobre els derivats de
amh "^tracomunitáries, compatibles, pero,
manifoct restriccions. Aquest control es
tranc-. ^ d'obligacions per part deis

.  ̂ (realització per mitjá de benques autorit-

oiai a ' '^^rivi vigents segons el Mercat Ofi-
.  ® Divises, ingressos en comptes convertibles

Banca competent, utilització d’impres-
sos I Tormalitats oficiáis) que no poden suposar mai
restriccions indirectas. De moment, no hi ha coordina
do efectiva quant a les transaccions extracomunitá-
ries.

Ilibertats de moviments de capi

tals I d establiment enfortiran la preséncia de les em
preses europees deis Estats membres de la CEE a

Catalunya, obrint també la possibilitat de preséncia
de les empreses catalanes a tot el territori comunitari.
L adhesió suposará modificacions molt importante de

l’actiial legislació espanyola, en un sentit molt més li
beral. Cal dir que ja s’han efectuat modificacions en
aquest sentit, sobretot peí que fa a la reglameñtació
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&) Obertura de
cions similárs.

él si*de Iffn la banca: hi hagrans diferencies en
blirhentQ h °'^*^^'^®^^“®atal’autorització alsesta-
tats finL^n P®' Pa'licipar en d’altres socie-

espaSfH°
que la ¡ntXi ̂  Pa^met clarament, i no sembla
aquestsentit^'^'° aomporti canvis significatius en

sucursals: necessitat de modifica-

ció

normes comunes relativos a l’augment de latranspa^

réncies i del grau d’informació en el si del mercat. Així,
peí que fa a les emissions i col.locacions de títols,
s’han realitzat avengos significatius, tot i que cal dir
que segueixen un procés justificat peí propi funciona-
ment deis “euromercats”, extraordináriament inte-
grats, que possibilita, dones, l’harmonització.

De la mateixa manera, la integrado económica

europea, prou activa al marge del propi procés comu-
nitari, ha tingut afectes unificadors sobre les Borses
de valors deis Estats membres, i, amb Túnica excep-
ció d’Alemanya, s’ha produTt una progressiva centra-
lització en un sol centre de contractació. Al mateix

temps, hom constata una obertura de les Borses eu
ropeos ais títols i valors estrangers. Donat I escassís-
sim volum negociat en els mercats espanyols, cal es
perar també un procés similar de centralització, així
com una major dependencia deis grans mercats in-
ternacionals. La manera de configurar aquests dos

processos depondrá, en gran mesura, de les deci-
sions que les autoritats económiques prenguin pe
que fa a la reforma i adaptació del mercat dé valors i,
sobretot, a la possibilitat i conveniencia d’integrar els
diferents mercats espanyols, tot mantenint els cen
tres de contractació diferenciats.

r?„!
d'observaniñ ' establiment de coeficients
tual cSa;-f 3 "na even-
ny, peró^rfS'°'^® ®®°®^'''^'®"*®*^ancaris, moltllu-
Tarticulació rio a'^o^seguida. En aquest sentit,
yolanoesvpii - Política monetaria espan-

tegraclade lapeíeben'S'Er"""

hauran d’anar^o^'" subvenciona sectorials
per evitar per via pressupostária,
muniS concurrencia co-

in-

6. La Política Agraria de la Comunitat i el sector
agrari catalá davant l’adhesió

a. L’Agricultura catalana

El sector agrari catalá generava Tany 1977 el
3,61 % del Producto Interior Brut (PIB) de Teconomia
catalana i representava el 8,5 del PIB agrari espanyol
(el PIB catalá representava un 20%, aproximada-
ment, del total espanyol).

La produccíó final agráría catalana es descompo-
sava Tany 1977 així: producció agrícola, 38,6%; pro-
ducció ramadera, 58,7%; producció forestal, 1.2%:
d'altres, 1,4%. De manera que, repecte a la producció
final agrária espanyola, el pes específic de cada tipus
de producció era el següent: producció agrícola,
6,7%; producció ramadera, 13,9%; producció fores
tal, 3,5%.

Cal constatar, dones, el poc pes relatiu de Tagri-
cultura en el conjunt de Teconomia catalana, que és
una economía molt industrialitzada, i, dins del sector
agrari catalá, la preponderáncia del subsector rama-
der (mentre que a Espanya succeeix el contrari).

Quant a les caracaterístiques de la nostra deman
da alimentária, cal teñir en compte el pes creixent de
les poblacions urbanos, Tait nivell relatiu de la renda
per habitant i el seu augment fins a 1973, i Testructura
industrial i transformadora de Catalunya. Aixó ha pro
voca! un fort increment de la despesa alimentária, su
perior al creixement de la població i similar a Taug-
ment de la renda per habitant. L’aportació a aquest

liqSdUat de solvéncia i
tipus díoml bancáries. no hi ha cap

esperar modificacions obligades per Tadhesió
cal

mándeles esperar modificacions en el te-

europeos. en alguns países

arr^ Previsible del sector
arran de la integrado pot venir caracteritzat per una
major penetració de la banca estrangera un impuls a
la concentració bancária i una internacSació

Tá ^;riancers. De tota manera, Timpacte vin-
fillim 1 rnoduiat peis períodes d’adaptació que
finalment es fixin (la banca espanyola demana^un
minim de set anys) i que'permetin ais establiments
espanyols i catalana deferfront. amb majors possibili-
tats, al previsible augment de la competéncia. En el
cas de Catalunya, aixó pot ésser més necessari do
nat el major pes d’institucions més reglamentades i
amb menor diversificació operacional, com són les
Caixes d’Estalvis.

De tota manera, cal dir que'Tactual procés de
forma del sistema financer ségueix les pautes neces-

sárias per afavorir el procés d’integració, en un esforg
de liberalització i de foment de la competéncia entre
tots els tipus d’institucions.

Quant al mercat de valors, existeix una série de

re-
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catalanes, que determinen l’existéncia de tres siste
mes básics de conreu:

creixement de la despesa, cal cercar-la essencial-

menten les begudes, les carns i els productes cárnics

(sobretot de la vedella), els cereals i les pastes, la llet,
formatgeious,ilafruita.

Aquest fort creixement de la demanda alimenta

ria, junt a la relativa inelasticitat de l’oferta interior, ex
plica el volum i la composició de la dependéncia exte
rior, tant en relació amb l’estranger com amb la resta
d Espanya, apreciant-se darrerament, una accentua-

ao de la primera, i una certa disminució de la segona.

Peí que fa a la composició, el sector agrari catalá té
unafunció cornercial de carácter modern i evolucionat

arn a resta d’Espanya, i de tipus priman i dependent
de I estranger. Aixó palesa dos fets;

a) L’existéncia d'un sector exportador agrari dife-
renciat de la resta de l’agricultura catalana.

^ Lq coexistencia d’un sector agrari catalá alta-
en especialitzat respecte a l’agricultura espa-
yo a, amb un déficit especialitzat, dependent de
X erior i dedicat essencialment al mercat interior

(Barcelona).

són^h^Qinlf sortida amb la resta d’Espanya
els d’pnt productes transfórmate, mentre
c onsTrlní^ transfórmate. En canvi, les rela-
cions amb 1 estranger tenen
verses. unes característiques in-

a) El mediterrani

b) El cereal ístic

c) El farratger-ramader

El sistema mediterrani suposa el 40% de les

terree conreados, el 43% de la producció activa agrá-
ria, i una tercera part de la producció final. Es caracte-

ritza per un clima mediterrani tipie, encara que cal dis-
tingir entre el subsistema de conreus llenyosos i el de
conreus hortícoles. Es concentra en gran part en el li
toral catalá, des del Maresme fins al delta de l’Ebre, i
les comarques interiors del sud del país.

El sistema cerealista representa una tercera part
de la térra conreada i de la producció, i tan sois una
quarta part de la població activa. El clima és medi
terrani pero amb característiques de tipus continental.

Aquest sistema és característic de la regió central de

Catalunya, especialment de l’anomenada Depressió
Central. Cal distingir també entre el subsistema amb
predomini de cereals (sense rec) i el subsistema ce
realista pero amb conreus llenyosos i superficies amb
herba (amb rec).

Finalment, el sistema farratger-ramader suposa
un 28% de les torres conreados i una tercera part de
la població activa i de la producció final agrária. Es tro-
ba a la meitat nord de Catalunya, amb clima humit i

superficies sempre amb herba, amb la consegüent
preséncia de la ramaderia lligada a la térra. Cal distin
gir, tanmateix, entre el subsistema de ramaderia ex
tensiva i el de ramaderia intensiva on, a més, hi ha

conreus de cereals i farratges, pero molt irregular-

ment repartits.
En general, les explotacions són petites, Ileyat del

subsistema cereal istic, en qué són de dimensio mitja-

importants, des del

l’Araoó i Pi P ®,'^*^'^'5’‘s^''aments a Catalunya, són
tes resnprf ^^●®'^ciá (sobretot, animáis vius i frui-
ala resta Catalunya, en contrapartida, ven
rats alimant ' ®'s seus preparats, prepa-

Safén añn les liles i Andalu¬cía ^en aquest ordre) .

reai?'^al?mor!t^^^'^-^'^^^'^’ ® '"^Porten especialment ce-
íSesfl^n. ° diversos,
láctics i oi?s ° pi'oductes
fruita rio r-i ’ *^^nvi, s’exporta principalment
oa ats rio de fruites, conserves i pre¬
des ®gums, fruites i llegums fresquee i begu-

na.

b. L’Agricultura de la CEE

La CEE aplega un deis conjunts agraris
portante del món després deis Estats Units i _
Soviética. Sota una petita participació (com la _
na) dins l’economia global de la CEE (5 /o .
afegit brut, 7,7 de l’ocupació) s’amaga una impo
realitat agrária, sobretot peí vi, l’oli d’oliva,  e _
ge, la mantega, la llet de vaca, la oarn de
ous, la fruita, la carn d’aviram, la cam de
tates (entre el 46% i el 13% de 'a P'^^“'^f„0cupaptó
En els darrers añys, peró, ●’f vital del tre-
agrária. la superf icie utilitzada i lá#rea_ agrari
ball i de la térra, en définitiwai el pas -
(sobretot, a Italia, Franea ' '●^f^^VA oroduetiva agrá-

Com és natural, l’espeGiá'rtzació pr

cionípSof ^®*tat de les exporta-
importánria rVañ s’observa una pérdua de la

és ornhah? '■especte la nostra producció, no
dLSs rie S"® f ® importants
derivats de la integracio . Cal teñir en compte, que
rio?'íRarrIfn'^^^^'T^ Concentra en el mercat inte
rino oí básicament). atés el
poc pes relatiu d aquella i la importáncia d’aquest des
del punt de vista de la demanda alimentária.

A Catalunya no por parlar-se de l’Agricultura com
un tot homogeni, sinó com un conjunt d’agricultures o
sistemes agrícoles diferenciats. Aixó és provocat per
la diversitat geográfica i climática de les comarques
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ria deis diferents Estats varia extraordináriament,
coni també la dimensió de les explotacions. Cal dir,
pero, que al mateix temps, hi ha una multiplicitat de
endencies regionals la majoria d’explotacions són de
pus familiar (93% d’explotacions amb el 70% de la

superficie); hi ha pero una clara tendencia a la con-
centracio.

it ''^PO'^ant a teñir en compte és la joven-
nJola agraria a laCEE amb relació a l’espa-

Cal remarcar, també, el
Per dins el producte
semblant al
d’Espanya.

tipus d’aüw^' ̂ alimentad, la CEE presenta
La rnm ? semblant al d’Espanya

pes del subsector rama-

agrari global (prop del 60%),
cas de Catalunya, pero ben diferent al

un

deficitaria (si nrh7ha
vSdíi significativas) en cereals cítrics (lie-

dausielsous.'

su-

Tamhó ^ -'es peres, la carn

a) Augmentar la productivitat de l’agricultura miL
jangament el desenvolupament del progrés técnic
i assegurant el desenvolupament racional de la
producció agraria, així com una ocupació óptima
deis factors de producció, especialment de la má
d’obra.

b) Assegurar d’aquesta manera un nivell de vida
equitatiu a la població agrária, especialment mit-
jangant l’augment de la renda individual deis pa
gases.

c) Estabilitzar els mercats.

d) Garantir la seguretat deis proveíments.

e) Assegurar preus raonables ais consumidors.

A partir d’aquests principia s’ha generat un eos de
dret derivat i un conjunt d’institucions i práctiques d’in-
tervenció pública en els mercats agroalimentaris (in-
closa la pesca) que és un deis punts més importants
de la integració económica europea. Particularment,
cal esmentar les Organitzacions Comunes de Mercat
(OCM) que són precisament el conjunt de normes
institucions d’intervenció o regulació sobre un mercat
o producte concret. Es básen en tres principis fona-
mentals: la unicitat deis mercats a nivell comunitari, la

preferéncia comunitária (que garanteix la sortida del
producte comunitari abans que l’importat, a través
deis “prélévements” o sistema de Barreres Variables
d’Importació que suposa una protecció aranzelária
que depén del nivell de preus intern i llur diferencia
amb el preu d’importació relacionat amb el mercat
mundial) i la solidaritat financera (a través de les deci-
sions comunitáries i a partir de fons propis).

La fixació de preus de la CEE es basa en els crite-
ris suara esmentats: cal intentar equilibrar oferta i de
manda internes, tot assegurant l’existéncia de sufi-
ciéncia per al proveíment alimentan de la població i
preus raonables per ais consumidors.

Així, per a cada producte s’estableixen diversos

I

aquests productes ia mía . elarament dins

presentar excedente pottrobLr7 Po^en

(com llet, olí d'oliva, fruita i lins) "«'bults

trammunitáñes sofraixen una fo4 Steda a nad"‘
de la crisi económica Peí n.ic fu e Partir

cnsihaafectatextraoídlnáriamenlSSeMra”'’*''^
nitariescomlBsinlracomunitárirs ®’^'™"-

na i InfenoranproduSesSaSX
gelala, v,. Cal teñir en compte, per6, leS dSeré^
cíes observades entre els diferents palsM

preus:

a) Un “preu orientatiu” en condicions d’equilibri
del mercat.

b) Un “preu de garantía” al dessota del qual no
s’acceptaque baixi.

c) Un “preu d’entrada” per ais productes competi-
dors d’importació calcuiat a partir de la diferencia
entre els preus interiors i els deis productes impór
tate pósate en frontera.

A més, existeixen subvencione a les exportacions
agráries, si els preus mundials són inferiors ais preus

c. La Política
Agrária Comunitária (PAG)

Com és sobrerament

e^llc^sdetaCEEdslSL^SrSS
agraria comuna. Les finalitats d’aquesta són
des a l’article 39 del Tractat de Roma, i són:

recolli-
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lintériors (“Restitució”), finangades peí pressupostco-
imunitari.

pia aplicació de la política de preus de garantía  i de
“prélévements”. Cal dir que ja s’han comengat a intro-
duir penalitzacions a determinats excessos de pro-
ducció (llet).

D’altra banda, arran de la inestabilitat monetaria i
la consegüent articulació deis “Muntants Compensa-
toris Monetaris” les dificultats per assegurar la unicitat

del mercat agrari han estat molt importants. De fet,
aquests s’han convertit en subvencions i impostes en
frontera, trencant, a la práctica, l’existéncia d’un mer
cat únic.

Com és sobrerament conegut, la modificado de la
PAC és un deis punts de discussió més importants ac-
tualment en el si de la Comunitat. De tota manera, po
den fer-se algunes prediccions sobre algunes de les
modificacions que segurament s’adoptaran:

a) El principi de corresponsabilitat que suposa
que els sectors afectats peis excedents contri-
bueixen afinangar la despesa originada per la in
tervenció del mercat.

b) Aplicació deis preus de garantía al dessota d’una
determinada quantitat de producció (“Quantum”).
Si aquesta es sobrepassa, el preu aplicat será el
de mercat.

c) Aproximació entre els preus interiors i els preus
mundials tot compensant directament el produc
tor. Aixó comporta innombrables dificultats d’apli-
cació.

d) Reorientació de l'actual política d’estructures,
augmentant la participació de la secció d’Orienta-
ció del FEOGA.

e) Racionalitzar la política comercial agrária exte
rior en la perspectiva d’una futura escassetat es
tructural d’aliments a nivell mundial,

f) Minorar l’agricultura mediterránia a partir de mi-
llores estructuráis i reconversions en determina-
des zones de la potenciado de les agrupacions de

productors i de la millora de la comereialitzacio
deis productes agrícoles mediterranis.

g) Reformar les relacions entre la PAC i les politi-
ques agráries estátals,eh la perspectiva de refor-
gar aquelia a partir d’una intervenció mes directa
de les institucions comunitáries.

Cal, peró, que la Comunitat es plañtegi una altra
vegada la necéssitat d’assolir acords políties en pro-
funditat, amb robjeetiu de réllangar novament el pro-
cés d’lntegradó europea.

Cal dir que aquest sistema suposa, en principi,
rñajors preus (i menor consum) per ais consumidors i
una certa tendencia a l’estancament del procés de
canvi de les empreses agráries. Ara bé, s’ha aconse-
guit un niveil de proveiment alimentan a la població
mdt important i, també, una certa estabilitat en aíllar
aCEE deis mercats mundials, la qual cosa afavoreix
es inversions. A més, el sistema de “prélévements”
suposa una font important d’ingressos per al finanga-
ment del pressupost comunitari.

dueípíf?®®® significa més de
estat a P^rts del pressupost comunitari (havia
«6 anteriors). La ges-

TOCeSv198Í(1.°/ (13.252,8 milions
d’Orionto ■ encarregada al Fons Europeu

E? ' ̂aramia Agrícola (FEOGA).
Garantía compon de dues seccions; la de
amhpifii’ra^ ^ s ocupa del finangament relacionat
de Mprrat*"*r Organitzacions Comunes
S  ̂eg'aments, i la d’Orienta-
tructurals i ^"^^'^P^cient de les reformes es-
desoeses tnt suposat més del 95% de les
Sctes it^t ‘=®'^trat sobretot en els
productes mentre que el pes deis
oductes mediterranis ha estat molt baix.

prooressivífi^’ ''o'untat política d’anar disminuint

S PotencTam
DER o pi ^ canvi, els altres fons com el FE-
“restitMHnnc.”'^^i compte que les
tes láctics i r ̂  ®xportacions (sobretot de produc-
r^eSp s’emportaren el 1980 prop de la
aprolfJf„‘’“PP=P= FEOGA. smierta, Sones,
minuint les rpLvt^ ¡nterns ais nivells mundials, tot dis

ció sobre el S ús

9^®’ ̂  del finangament del

sector Estats membres al
carta imit t cnanera que aproximadament per
tats "^onetária aportada peí FEOGA, els Es-

niim ■■ més important peis efectes que
m;^nHa I direcció deis fluxos d’oferta i de-
<501. i sobre els mercats) que no pas peí
seu cost financer.

too ^ 9*^® *®® proteccions ais produc-
^  heterogénies i es basen en tres

®ris. la capacitat de sosteniment deis preus in-
erns, efectivitat en protegir-se deis mercats exte-
lors, I la relació entre els preus interns de la CEE i el
preu mundial. Els productes més protegits actualment
son els cereals, l’oli d’oliva, el sucre i la llet.

La PAC presenta un conjunt de resultats difíeils
d avaluar. Hi ha hagut augmente de producció i una
certa estabilitat. Pero l’evolució de les rendes agráries
no ha estat satisfactoria i no s’han pogut evitar tampóc
els excedents, provocats en certa mesura per la pró-
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d. Els productes agrarís davant l’adhesíó
Gravámens Interiors, per l’IVA, del qual jase’n'parjará
més endavant. A més, haurá de desaparéixer l’actuál
comerg d’Estat per a alguns productes.

Peí que fa ais diferents nivells de preus agraris, no
poden extrapolar-se conclusions a partir d’una simple
comparació. Cal teñir en compte les variacions de
campanya a campanya de zones entre si, i sobretot
les variacions de les paritats entre la pesseta i la Uni-
tat de Compte Europea (UCE). A més, no és suficient
considerar únicament els preus deis productes regu-
lats i també cal pensar en les diferencies de qualitat.

Petes aqüestes consideracions que matisen signi-
ficativament els resultats que hom pugui deduir d’una
análisi purament estática, hom pot identificar com a
productes que tenen actualment uns preus superiors
al de la CEE, el biat tendre, el biat de moro, la remo-
latxa sucrera i la carn de boví. El preu de la llet de
vaca és molt semblant, mentre el de biat dur, l’ordi.
Tarros, Toli d’oliva, el vi, la carn de porcí, la carn d’avi-

ram, les peres, les pomes, Tenciam i els tomáquets te
nen preus inferiors.

De la comparació deis rendiments agrícoles cata
lana amb els de la CEE,se’n desprén, per a aquella
productes peis quals existeixen dades suficients, que
a Catalunya són més alts que els de TEstat espanyol,
pero, generalment, més baixos que a la CEE (encara
que molt similars ais italiana que són els més baixos
de la Comunitat). Cal teñir en compte, pero, les grans
diferencies entre les diverses explotacions.

Entre els factors positius que afavoreixen la situa-
ció de TAgricultura catalana davant de Tadhesió es po

den esmentar els següents;

a) La importáncia del mercat de Tárea de Barcelo
na amb fort consum i elevat nivell de renda.

Malgrat les apreciacions generáis que hom pot fer
davant del fet de Tadhesió espanyola a la CEE des del

punt de vista agrari (és a dir, menors costos de pro-
ducció, poca aportació al nivell d’abastament comuni-

tari actual, capacitat d’expansió a partir de i’aplicació
de la PAC, etc.), aqüestes s’han de matisar per pro
ductes i zones geográfiques, tenint en compte la natu-
ralesa dinámica i canviant deis mateixos mercats
agraris. En qualsevol cas, a aqüestes consideracions

generáis se n’hi ha d’afegir una de molt important:
Agricultura espanyola es caracteritza per una insufi-

cient preparació de la infrastructura i de les práctiques
de comerciaiització i distribució deis productes agroa-
limentaris i, en general, per un baix grau d’autodiscipli-
na comercial per part deis productors. Aixó és també
certa Catalunya.

En aquest sentit, cal fomentar les cooperativas i
ajudar-les en llur procés d’adaptació de cara a prepa
rar I Agricultura catalana ais canvis que inevitable-

ment s’hauran de produir a partir deis majors nivells
d exigencia i d acceptacio esperats en el mercat d'ex-
portacio. Cal dir, pero, que aixó pot ésser un efecte
traspassat també al propi mercat local, cada cop més
sensible ais habits de consum de les zones desenvo-
lupades.

Aqüestes consideracions són importants oer si

tuar correctament les diferents comparacions que
horn pugui efectuar a nivell d’aranzeis, preus o rendi-
nients, des d un punt de vista estátic. Probablement
els efectes de Tadhesió dependran molt més de la ra-
pidesa l ia forma de Tadaptació que de la seva situació
inicial. Cal recordar que al mateix temps hi ha
ces d'apropament deis costos.

De tota manera, per a Catalunya, malgrat aue ek

efectes de I aplicació de la PAC sobre el secto?agrari

demografiques i industriáis i la consegüent configura-
cró d un consum alimentan que, globalment conside-
rat, avui s ha de satisfer amb importacions d’arreu
d Espanya. Per tot aixó, cal insistir en el carácter oro-
gressiu de Tagricultura catalana (amb majors rendi
ments en general que Tespanyola), pero també en els

majors costos relatius derivats de la proximitat azones
urbanes (preu de la térra, costos d'oportunitat)

Des del punt de vista aranzelari, la substitució de

I Aranzel actual per la TEC situará a alguns productes
amb una proteccio més elevada i amb d’altres en

canvi, hi haurá una disminució més o menys impor
tant. En qualsevol cas, cal teñir en compte que Tex-
portació agroalimentária a la CEE sobre la total de
Catalunya és del 52%. Els sectors més beneficiats

serán els cereals, el cacau, els preparats de produc
tes d’horta, llegums, fruita i d’altres plantes i arteles
de confitería.

un pro-

b) Existéncia d’una bona infrastructura de comuni-
cacions.

c) Proximitat de Catalunya a les zones de consum
europeu (encara que aixó pot suposar també Tac-
cés al mercat de Barcelona deis productes agraris

de les regions del Sud francés),

d) Un grau d’eficácia del treball, gairebé el doble
que a la resta d’Espanya, a causa d’una major ca-
pitalització i d’una major capacitació professional.

e) La tradició de certs conreus (regadiu, ramade-
ria, etc.) que suposen un avantatge comparatiu
amb relació a d’altres zones d’Espanya.

Entre els elemente negatius cal esmentar els se¬
güents:

Cal no oblidar Tefecte derivat de lá substitució de

les desgravacions i de TImpost de Compensació de
a) La insuficient preparació comercial de la majo-
ria d’explotacions agráries.
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subsegüents menors tensions en els mercats locáis;
d’altra banda, una considerado més dinámica ens

permetria incorporar les tendéncies que hom preveu
peí que fa a un cert apropament deis preus de la CEE
ais preus mundials, així com l’articulació definitiva de
la PAC en el nou context de funcionament de la Co-
munitat en els propers anys.

e. Els efectes previsibles de l’adhesió en els
subsectors agraris

Peí que fa ais diferents subsectors més significa-
tius a Catalunya es pot, d’acord amb els punts ante-
riors, esmentar alguns deis efectes més previsibles-

a) Cereals

b) L’especialització ramadera, que suposa una
forta dependéncia exterior peí que fa ais alimenta
del bestiar.

c) L’excessiva orientació de la producció agraria
catalana cap al mercat espanyol.

L’adhesió espanyola peí que fa al sector agrari, re
presentará unes transformacions importants deis pa-
rametres que actualment el defineixen. La incorpora-
ció a la Unió Duanera, l’adopció de la PAC en tots els
seus ordres (Organitzacions Comunes de Mercat,
finangaments i preus de garantía, reformes estructu
ráis), les modificacions monetáries en són exemples
clars. Per aixó és tan important el termini que s’acordi
per a l’adaptació.

L adhesió. des d’un punt de vista teóric, té uns
efectes molt clars. El primer és un efecte de mercat,
erivat de l’aparició d’una demanda efectiva potencial

superior. Un altre és l’augment de la competéncia en

r  *^bviament, la incidéncia de
adhesió en el sector agrari dependrá del resultat
conjunt d’aquests efectes. En qualsevol cas, caldrá
enir en compte, en el moment de la integració, els
graus d autoproveíment per ais diferents productes.

el que fa a Catalunya, la importáncia de les ex-
P°.. ^Qraries está concentrada en un grup re-
auit de productes (fruita, vins, flors, fruita seca). El vo-
um total de comerg exterior en comparació amb la

ucció final agrária catalana és petit. L’efecte de
ercat no sembla ésser, dones, un element massa

significatiu. En canvi, l’efecte d’augment de la compe-
ncia sí que sembla més important, sobretot en

aquells productes on Catalunya es troba relativament
especialitzada (sobretot en certs productes rama-
ers). De manera que l’impacte de l’adhesió vindrá,
o ant per la via deis canvis en el comerg exterior,
ino pels que puguin produir-se en altres zones agrá-
íes espanyoles amb les quals Catalunya manté rela-
cions económiques importants des del punt de vista
agrari.

Catalunya és globalment deficitária en l’actualitet
malgrat teñir uns rendiments unitaris més elévate
Particularment positiva pot ésser l’eliminació del mn
nopoli d'Estat de compra i venda en el biat, així com la
modificació en un sentit més flexible deis mecanis
mes d’intervenció. El nivell de preus será lleuqera'
ment més elevat, pero el funcionament del mercat
será més modern i amb una major transparencia

b) Matéries greixoses vegetáis

La qualitat de l’oli d’oliva catalá és un bon punt de
partida d’una expansió comercial d’un producto parti
cularment crític, com ha demostrat l’impacte de la in
tegració de Grecia. Referent ais restants olis i maté
ries greixoses, Catalunya (igual que Espanya i la
CEE) n’és deficitária. Tanmateix, és previsible un
augment relatiu del preu de l’oli d’oliva, amb els pro-
blemes que aixó pot comportar sobre la seva deman
da i l’aparició d’excedents. Cal dir que Catalunya és
també deficitária en oli d’oliva, al revés de la situació
espanyola i, previsiblement en el futur, comunitaria.

c)Vi

Catalunya n’és també importadora neta, malgrat
la seva notable producció interna. No és previsible un
canvi important en Tactual política vinícola, encara
que pot encarar-se més a la producció de vins de qua
litat. De tota manera, el consum per habitánt si que
pot veure’s influenciat positivament per canvis en la
fiscalitat actual, en detrimentde la cervesa. Augmen
tará la mobilitat comeroial, péró els préus rérnunera'-
dors serán básicament per ais vins dé qualitat
també teñir en compte Taplicacló de lapreferépeia cé"
munitária, malgrat els compremisos amb éls paísés
mediterranis.

La possible incentivació de la producció a partir de
1 adopció de la nova política agrária vindrá limitada
per la disponibilitat deis diferents factors productius.
a térra i el treball no semblen factors que puguin aug-
mientar significativament a mitjá termini. Es conse-
quencia, cal dirxjue la principal limitació a un possible
creixement de la producció per la via de la intensifica
do del capital (que és la més plausible) vindrá de la
necessária obtenció de finangament. Per aixó, no és
massa previsible un augment significatiu de la pro
ducció catalana.

Quant ais possibles efectes negatius sobre els
consumidors catalans arran de Tadopció de la PAC,
cal també matisar-los. Certament, es produirien amb
claredat,partint de la situació actual i si la PAC s’apli-
qués immediatament. Pero, cal teñir en compte, d’una
banda, Taugment deis intercanvis comerciáis,amb les

d) Fruita i produeéió d^bprtá

La producció fruitera és una activitát impodant a
Catalunya, de gran tradióió, fortament localitzada en
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algunes comarques i amb capacitat exportadora, en
cara que el grau d’autosuficiéncia de la CEE és forga
elevat, llevat deis cítrics. També poden aprofitar-se les
diferencies en els calendaris de producció. L’impacte
global será forga positiu, encara que cal preveure nous
fluxos de comerg en els dos sentits. En el cas caíala,
cal teñir en compte, pero, el gran pes del mercat de
consum de Barcelona (sobretot peis productos d’hor-
ta) que pot ésser molt atractiu en el futur per a aqüestes
mercaderies.

e) Productos ramaders

per tant, l’aparició de fortes tendéncies a les actua-
cions estrictament independents. Així, en el si défs
Comités s’han pogut fixar objectius comuns, coincidir
en el diagnóstic, formular prediccions a curt i a rtiitjá
termini, i, finalment, fer recomanacions de mesures
comunes de política económica.

El Comité de Política Económica té com a missió

principal establir un avantprojecte de programa de po-
lítica a mig termini per un període aproximat de cinc
anys, que és configurat per la Comissió, adoptatpel
Consell i aprovat peí Parlament. A partir d’aquí, el Co
mité segueix el compliment del programa (que noté
carácter normatiu per ais Estats membres), tot publi-
cant les proposicions i recomanacions que hom cre-
gui oportunes. Els programes s’iniciaren l’any 1967, i
els dos primers duraren dos anys cadascun, fins a
1970. Constitu irán básicament recomanacions de ca

rácter estructural, amb una certa preocupació ja perla
política d’adequació sectorial i d’oferta, tot mostrant-
se convenguts que la inflació existent tenia la seva
causa en els costos, fonamentalment salaríais, i en la
permissibilitat monetaria. Els altres programes s’esta-
bliren per cinc anys. El Tercer (1971-75), coherent
amb la perspectiva assenyalada per l’lnforme Wer-
ner, es va veure completament ultrapassat peis esde-
veniments económics arran de la crisi de 1973, que
canviá radicalment els parámetres sobre els quals es
basava (prioritat absoluta de la Iluita contra la inflació,
émfasi en les pol¡tiques de manipulació del nivell de
demanda, politiquee especifiques comunes, etc).

El Quart Programa (1976-1980) es formulájains-
tal.lats en plena crisi, i, per tant, amb una perspectiva
molt diferent. Representá un intent rigores de formu
lar un diagnóstic correcto de la crisi, així com de pre
sentar un conjunt d’actuacions i de mesures que calía
prendre en diferente aspectos, tant des del punt de
vista del carácter internacional de la crisi, com de les
febleses especifiques que evidenciá la Comunitat. Al
mateix temps, formulá per a l’any 1980 una série d'ob-
jectius quant a resmorteíment significatiu deis dese-
quilibris, en base a previsions sobre l’evolució interna
cional i l’eficácia de les polítiques económiques que
hom apliqués. Óbviament, aqueste objectius no s’han
assolit, peró el Programa ha suposat un incrementde
la cooperació comunitária (la própia creació del Siste
ma Monetari Europeo en pot ésser una mostra) i del
grau de racionalitat i de coherencia entre les políti
ques económiques deis Estats membres.

Quant al Cinqué Programa es troba encara
en procés d’elaboració en el moment de redac
tar aqüestes línies i intenta coordinar les mesu
res a prendre davant del repte energétic, el tecno-
lógic, i el gran increment de la competencia inter
nacional per a determináis sectors, que requereix
l’adopció de polítiques de reestructuració i de re-
conversió, en les quals la complexitat i la varietat
d’interessos existente dificulten l’assoliment d’un
acord.

Aquest sector presenta un panorama incert i amb
possibilitat de teñir més problemes que d’altres
tors. D’una banda, el mercat espanyol ofereix un am-
pli marge per a les importacions de vaquí. D’altra ban
da, en alguns subsectors com el porcí o els ous els
rendiments técnics mitjans són inferiors ais comuñita-
ris, mentre els preus són relativament semblante amb
excepcions. El problema prové deis costos de l’ali-
.mentaco animal La principal incidéncia competitiva

P^°bablement el sector porcí, a causa de

Líírjf f P"'® agreujará encara
dS? l diferéncies en els ci¬
cles de prodúcelo. Peí que fa a la llet, la importáncia
dd mercat local de consum i la necessária potencia
do del mercat de llet fresca poden evitar uns afectes

St-
quaÍitatdelsi?Mtrís'dy'"°
serán

sec-

    que els més afectats
els formatges espanyols de qualitat inferior.

7. La política económica comunitária

a. La política económica general
de la Comunitat

El tractat de Roma estableix

que preveuen l’homogeneítzació i la concetíadó de
les politiquea deis Estats membres, a pSe Sse
nyalament d uns objectius comuns (equilibri de les
balances de pagaments, manteniment de les paritats
mone aries, etc.), així com la recomanació ?unl coo-
E  ' o'-ganitzada en base a Comités

'® i Estats

tad^to® h M P""'®'' ® P®ser creat fou el Mone-
de les B^nn, el de Governadors
de les Banques centráis, i, a partir de 1974, el de Polí
tica Económica, que reagrupá tres comités preexis-
tents, el de Política Conjuntural, el de Política Pressu-
postaria i el de Política a Termini Mitjá

Posteriorment, l’lnforme Werner, ja esmentat
preveie un aveng efectiu cap a la centralització de les
decisions que, malgrat la seva no aplicado, suposá
un augment de l’esperit de col.laboració entre els dife
rente Estats en moments de greu crisi económica i
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carácter urgent que provocaren l’endegament de pro
grames d’ajuts i reestructuració per part deis diferents
Estats membres, tot iimitant l’acció deis organismes
comunitaris. La Comissió sois intervengué per evitar
distorsiona de la competéncia, pero no ha presentat,
amb excepcions, programes sectorials, tot i que ha
contribuTt aportant análisis i propostes i actuant en els
aspectes de la seva competéncia (transports, siderúr-
gia, investigació, energia nuclear, política comercial i
regional, etc). Així, s’han portat aterme accions relati

vas a la construcció, alimentació, textil, calgat, paper i
fusta, química, metalls no férrics, informática, elec
trónica i microelectrónica , telecomunicacions, aero
náutica, construcció naval, i, en el marc de la CECA,
la siderurgia (limitació de capacitats, contingentació,
preus de base, etc.). També cal esmentar algunas ini-
ciatives en relació a l’automóbil, sobretot en la pers
pectiva d’aconseguir que els fabricants japoneses
adoptin mesures d’autolimitació de llurs exportacions
a la CEE, encara que aixó no evitarla Tactual crisi del
sector, que necessita programes de reestructuració

intensos. Atesa la diferent resposta a la crisi per part
de les diferents empreses i la disparitat d’estructures
productivas i, consegüentment, de costos, Tarticula-
ció d’un programa a nivell comunitari s’ha fet particu-
larment difícil.

La Comunitat també ha endegat Instruments i ini-
cíatives relativas a la política económica a curt termi-
ni. Cal esmentar els dirigits a Tapropamént de les me
sures antiinflacionistes i reactivadores de carácter

conjuntural, tot millorant els mitjans per seguir Tevolu-
ció de Teconomia i poder efectuar prediccions. També
cal remarcar Tesforg d’harmonització de les despeses
del sector públic. Finalment, cal fer esment de la coo-
peració establerta entre les Banques centráis a fi de
coordinar les pol ¡tiques monetáries d’acord amb les
directrius del Consell.

b. La política industrial

L existéncia d’una tradició poc intervencionista  i el
triomf de les opcions liberáis ais paTsos europeos po-
dria explicar la no consideració en el Tractat de Roma

duna política industrial, semblant, per exemple,  a la
política agrária comunitária. Atés el dinamisme del

sector industrial, no es cregué necessari ni una pro-
teccio elevada ni tampoc Tendegament de mecanis-
mes d ajuts i de regulado peí que fa ais mercats deis
productes industriáis, a excepció del ferro i de Tacer,
amb una problemática molt específica, i regúlate  a la
Comunitat Europea del Carbó i de TAcer (CECA).
Aquesta posició, en línies generáis, prevalgué durant
e periode d’intens creixement deis anys seixanta.
ero ja, en aquells moments, comengaren a sortir

Piantejaments de política industrial comuna, que la
crisi del 73 posá en un primer terme.

Efectivament, la crisi provocá una modificació
substancial en Testructura deis costos de les  empre-

Com hom pot comprovar, la CEE ha repartit els
seus esforgos en sectors més o menys dinámics o de
punta, i sectors amb crisi manifesta. Des de la pers
pectiva catalana, i partint del nivell d’intervenció de la
CEE, els principáis efectes deis programes sectorials
de la CEE es donaran sobre el téxtil.

Efectivament, el sector téxtil s’ha convertit (amb la
siderurgia) en el centre de les preocupacions i les ac
cions sectorials comunitáries. Cal dir que Telement
primordial, a Thora d'abonar els esforgos de la rees
tructuració i manteniment de la competitivitat del sec
tor, ve donat per la seva capacitat d’absorció

d’obra, malgrat la utilització, cada vegada j
qüent, de técniques molt intensives en
dones, compatibilitzar aquests dos aspectes, s
afectar la competitivitat o a Tocupació de manera

nificativament negativa. py
En aquest context, la CEE ha endegat des de i y

1971 tot un seguit d’iniciatives, la més ére¬
les quals ha estat, sens dubte, la signatura i les p _

s, no sois per Taiga de preus de les primeres mató
les energétiques, sino pels seus efectes difusors so
re totes les altres i per la distorsió que la major infla-

cio, ja préyia a la crisi, provocava en els nivells de re-
ucio relativa deis diferents grups socials i deis dife

rents factors de la prodúcelo. Aixó tingué un ciar reflex
so re els preus reiatius deis béns de demanda final (a
causa deis desplagaments de Toferta), amb les con-
seguents yariacions en Testructura de la demanda en
unció de I obertura exterior de cada economia i el seu
nivell de protecció.

En economies obertes i poc protegidos, com les
europeos (i la catalana, quan es produeixi Tadhesió),
aixo suposa la necessitat immediata d’adaptar-se a
es noves condicions internacionals, ja sigui per la via
a un augment de la protecció o per la via d’acceptar el

d’especialització productiva internacional,
intentant procedir a les reestructuracions i reconver-
sions que siguin necessáries, aplicant noves tecnolo-

gies, noves combinacions de factors productius que
alterin en sentit positiu el pes deis costos. Les dues
vies formen part de les

nors renovacions de TAcord Multifibres (Awr ■

perspectiva de donar temps a la 'f’dústria ̂ ®
pea a efectuar les seves própies reestrti©_ ' -^qq.
tot potenciat la investigació, Tespeeialitóáói^^ ¡rteiesit-
tivitat, i evitant Tincrement, o el en
jable d’excés de capacitat productlya feo _ ^ p@es-
cas de les fibres téxtils). Aqueste ff0Có^® , ypació
tructuraéió, málgFátque puguin ássegu^^^ j|,g^a||
á llárg termini, supóseñ una péi^Uf f®. gj rnarc
a curt terme. Per ii55ó, s'hañ pnevist aJM _ pgggibi-
de la peí ítica sóGiál, tet aprefitant al máxim P
litáts del Perís Seelál i del PEDER.

.. . , mesures adoptados per la
CEE, dins del marc global de la política industrial.

La crisi modificó radicalment Tordre de prioritats
peí que fa a la problemática industrial europea, car els
problemes sectorials obligaren a adoptar mesures de
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Amb relació a l’AMF vigent, els principia que l’infor-
men són els ségüents:

a) En el cas de vuit productes altament sensibles
(filats i teixits de coto, teixits sintétics, xandals,
pantalons, bruses, samarretes i camises), la taxa
de penetrado de les importacions s’estabilitza al
nivell de 1976.

b) En el cas d’altres productes sensibles, el creixe-
ment anual ha estat molt moderat, i sempre al des
sota del 6% fixat per l’AMF, com a taxa mitjana de-
sitjable.

e) Per ais restants productes (no sensibles), la
CEE té la facultat d’aplicar salvaguardes automá-
tiques en cas de necessitat.

gética basada en l’estalvi energétic; el desenvolu-
pament de l’energia nuclear i de les explotacions
interiors de petroli, de gas, de carbó i hidroeléctri-
ques; la major diversificado del proveíment exte
rior; i la potenciado de fonts alternatives, totpiegat
en la perspectiva de disminuir la dependencia a
uns nivells entre el 40 i el 50% l’any 1985.

d) Pol(tiques de preus al consum fonamentades
en la competencia i la transparéncia de costos i
preus.

e) Suport financer de la Comunitat a les inversions
energétiques (a través de la Banca Europea d’ln-
versions (BEI) i de l’anomenat Nou InstrumentCo-
munitari (NIC).

f) Coordinado entre els Estats membres en cas
d’emergéncia de subministrament.Les conseqüéncies de l’aplicació de l’AMF sobre

el téxtil catalá ja han estat comentadas. Tan sois afe-
gir la importáncia que els ajuts de la CEE, en el marc

de les polítiques social i regional, poden suposar per
al bon desenllag deis plans de reestructurado que
s están endegant o que s’endeguin en el futur;
aquests s’hauran de situar en una perspectiva plena-
ment comunitária, d’acord amb la política económica i
industriai que s’estigui aplicad en el moment de la in
tegrado per part de les institucions de la CEE.

Cal dir que la Comunitat reacciona amb rapidesai
obtingué una reducció de la dependéncia del petroli
importat, un desenvolupament de la producció de gas
natural i un fre important al creixement del consum
d’energia. Els resultats no són massa bons peí quefa
al desenvolupament de la producció interior de carbó i
petroli, i en el terreny nuclear, donada relevada con-
flictivitat social en aquest aspecte. Tampoc no s’ha
aconseguit una homogeneítzació massa important
de les legislacions estatals, ni una política comuna de
preus i fiscalitat sobre l’energia.

En aquests moments, amb canvis significatius en
la situació mundial i comunitária, els objectius  i les
orientacions de la CEE se centren en;

c. La política energética

De la mateixa manera que la política industrial
Tractat de Roma no preveu l’endegament d’una pol (ti
ca energética comunitária. És a partir de l'aparició de
la crisi energética (i els seus precedents), quan la Co
munitat veu la seva necessitat, davant una nova situa-
cio caracteritzada per la transfórmació de l’energia en
un recurs escás i car. Cal dir, peró, que en els mares
de la CECA i de l’EURATOM, la preocupado comuni
tária peí carbó i l’energia nuclear data deis anys cin-
quanta, i a partir de l’any 1968 surten les primeres
orientacions per a una política energética comunitá
ria.

Peró, és la crisi d octubre i novembre dei 1973
amb l’elevació espectacular deis preus del petroli per
part deis países de l’OPEP, la que obliga a la CEE a
plantejar-se una série d’accions que es concreten

a) Creado del Comité de l’Energia, órgan d’asses-
sorament i garantia d’execució.

b) Aprovació d’un Reglament obligant els Estats
membres a proporcionar informació suficient per a
poder establir els balangos energétics comunita-

, el

en:

a) Reducció progressiva de la relació entre con
sum d’energia i creixement del PIB.

b) Reducció significativa del consum relatiu del
petroli.

c) Creixement del consum d’electricitat a partir del
carbó i, sobretot, de l’energia nuclear.

d) Estímul del recurs a fonts renovables (hidroe
léctrica, geotérmica, biomassa, solar, eólica, ma-
remotriu)

e) Política de preus, transparent, realista i d’acord
amb les tendéncies del mercat.

f) Establiment de programes d’estalvi d’energia.

g) Fort increment de les inversions.

ris.
La CEE s’ha plantejat aconseguir una societat es-

talviadora d’energia, i, al mateix temps, ha optat peí
desenvolupament del carbó i l’energia nuclear (dec) Desenvolupament d’una nova estratégia ener-
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- Estructura empresarial basada en la petita i mit-
jana empresa que facilita l’adaptació.

manera que ia combinado d’ambdues depengui de
cada país i la seva situado social, económica i poiíti-
ca), i el reforgament de les energies renovables. Tam
bé hi ha un esforg per homogeneítzar preus i íiscali-
tats, i efectuar importante voiums d’inversió.

La situació energética a Catalunya no és massa
afalagadora. Hi ha un feble consum de carbó i una de
pendencia excessiva dei petroii. En canvi, peí que fa
al gas natural estem a nivell europeu. En qualsevol
cas, la dependencia de l’energia importada és moit
alta (81%), superant la mitjana espanyola (76%) i
molt lluny de la situació comunitaria (56%). Cal dir,
peró, que la reducció d’aquesta dependencia ha estat
més intensa a Catalunya que a la resta d’Espanya  o a
laCEE.

El consum d’energia catalá és, aproximadament,
la meitat del comunitari, peró peí fet d’ésser la produc-
ció interior tan sois una cinquena part, la dependéncia
exterior del sistema energétic catalá és extraordiná-
riament elevada. Aixó fa que la problemática ener
gética siguí més greu a Catalunya (i a Espanya) que a
la Coitiunitat, de manera que i’esforg de reconversió
haurá d’ésser més gran.

Cal dir que hi ha alguns elemente positius, com la
producció de gas natural, encara que la tendéncia  a la
CEE respecte d’aquest i el fuel-oil és contrária  a la
que es dona actualment a Catalunya. També hi ha
una producció própia de petroii relativament impor-
tant. S’ha de teñir en compte, també, l’eiqyada partici
pado pública en el sector energétic catalá (CAMPSA,
Butano, ENHER, ENPETROL) i les necessáries
adaptacions que s’hauran de produir en aquest sentit,
atés el marc jurídic comunitari. En aquest
CAMPSA i Butano han de desaparéixer com a mono-
polis de comercialització, encara que no com a mono-
poli de recaptació fiscal, en el primer cas. També po
den haver-hi problemas peí que fa a la viabilitat, en el
context comunitari, del recentment creat “Instituto
Nacional de Hidrocarburos”.

Tot plegat configura un balang energétic que, jun-
tament al desenvolupament económic de Catalunya,
s’apropa més a la CEE que a la resta d’Espanya (so-
bretot peí gas natural). Ara bé, la major part deis ele-
ments del sistema energétic són idéntica ais del

junt de l’Estat espanyol (preus, CAMPSA, dependén
cia exterior, etc.). Malgrat aixó, hi ha aspectos que po
den facilitar una més flexible adaptado de Catalunya
ais plantejaments comunitaris:

- Disponibilitat de les quatre energies básiqués
(carbó, petroii, gas natural i electricitat).

- Producció própia de petroii, relativament impor-
tant.

marc.

con-

- Pía nuclear avangát.

- Possibilitat de connectar la xarxa gasística cata
lana a l’europea.

Caldria, dones, establir línies d’actuació, d’acord
amb rexperiéncia i els criteris comunitaris, per  a la po
lítica energética de tot l’Estat espanyol i Catalunya.
En aquest context, caldrá aprofitar al máxim les opor-
tunitats de finangament d’inversions que la CEE apor
ta, a través, sobretot, de la BEI, i ara del Nou Instru-
ment Comunitari (NIC)

d. La política de recerca i
desenvolupament tecnológic

La política de recerca i desenvolupament tecno
lógic i la política industrial van íntimament lligades.
Tant si es tracta de promoure indústries de futur, com
si té com a objectiu el manteniment de sectors en crisi
(per raons de possibilitat de superació o per raons de
carácter social i polític), el paper de la política tecno
lógica és extraordináriament important.

Primer, perqué pot contribuir a efectuar les recon-
versjons i reestructuracions deis sectors en crisi, aug-
mentant, o almenys mantenint, la seva competitivitat.
Segon, perqué un deis elemente més significatius de
la política tecnológica és el de l’ordenació técnica,
temporal i espacial de les transferéncies de tecnolo
gía. A llarg termini, peró. Túnica possibilitat de no per-
dre posicions en el conjunt internacional rau en una
constant adaptació productiva a les canviants condi
cione deis mercats mundials. Per aixó, cal teñir unes

estructures productives flexibles, on la incorporació
de noves técniques pugui donar-se amb rapidesa i efi-
cácia. En conseqüéncia, s’ha d’aconseguir una capa-
citat suficient a Thora de generar tecnología i d apli-
car-ia ais procesaos industriáis.

Cal prendre, dones, opcions clares a
degar una política científica i tecnológica, tot concen
trant esforgos en aquells sectors més adients Qa sig
peí seu carácter dinámic, com peí seu paper eñ a
sorció de má d’obra, a curt i mitjá termini).
cia de la Comunitat pot ser molt útil en

La política de recerca i desenvoluparnen^^^

Thora d’en-

lógic de la CEE no está prevista en
Roma, com una políticaespecífiea fexc^K'- -
qüestions relacionades amb Tagricblti^a!)-
aixó, ben aviát sorg f la seva neeessitat
primers intents de eoepéració i
periéneia aeurnuladaén el marede la
TOM (que ptreveuén ageiens ©emúnes en _
la investigáoiéi), s’éndegareri una
reétes, iñdii

- Manca d’indústries de base molt consumidores
d’energia (com la siderurgia).
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cerca a nivell comunitari. En aguest context, cal es-
mentar^el Centre Comú deflecérques (principal sub-
jecte de les accions directas), l’Institut Universitari de

Floréncia (primer intent d’Universitat europea), el co
mité de la Recerca Científica i Técnica (per l’assesso-
rament ais órgans comunitaris), i, finalment, el Grup
de Cooperado científica i técnica amb d’altres países
europeus.

Els sectors on la CEE ha concentrat esforgos són
els de la seguretat nuclear, les noves fonts d’energia
(solar, geotérmica i d’estalvi energétic) i l’estudi de
rentorn. També s’han fet investigacions en el camp
de l’agricultura, les primares matéries, la sanitat, la
tecnología de l’acer, ragroalimentária i, en general,
les noves tecnologies (informática, genética biomole-
cular i recombinacions genétiques, etc.)
.  esmentar l’esforg efectuat quant a la circulado
I difusió deis coneixements, aprofitant el desenvolu-
pament de la informática (creado d’una xarxa euro
pea de telecomunicadons -EURONET-).

Obviament, atés el baixíssim nivell de les despe
ses en recerca i desenvolupamenttecnológic a Cata-

Som® ® po-

gractó^ possibilitats obertes per la inte-

DeiSfrS*® ®' principal efecte vindrá donat
peí lloc al qual I evolució tecnológica situ í a Catalunya

‘^’®®P®‘=ia'ització productiva interna-

SlTmL ̂,‘’®®®í,P''oces no pot ésser modificat significa-
tivament des de Catalunya, encara que s’adoptés un

vduoampSt®" de recerca i desen-
volupament tecnologic. Conscients d’aixó no s’ha de
renunciar, pero, ais beneficis que, sens ̂ubte suoo

tete tevSlMd' de les’ activl-
SlteZ? SSíLf■ “ “"'“'"’P'" PP" 'teme-

dSÍ PP" PKtraordlnáriament
positives des d una perspectiva situada en el llarg ter-

xarxa europea de comunicacions, tot contribuint a lá
política de reducció de la demanda energética en un
sector que absorbeix, aproximadament, una quarta
part del petroli comunitari.

De fet, la CEE pretén un repartiment óptim del
tránsit entre els diferents mitjans i empreses del sec
tor, a través d’una competéncia Iliure, pero no desor
denada. A tal efecte, permet l’adopció d’intervencions
publiques a fi d’assegurar la igualtat de condicions da-
vant del mercat, evitar els posibles abusos de la com
peténcia i contribuir a la consecució d’objectius fixats
en el marc de les polítiques regional i social.

Al mateix temps, la Comunitat ha elaborat una
gran quantitat de normes relativos ais diferents mit
jans de transporte, amb la finalitat de crear una verita-
ble xarxa de transporta i comunicacions a nivell comu
nitari.

Així, s’han pres mesures per millorar la xarxa de
vies navegables (sobretot amb els países de l’Est, tot
promocionant la modernització deis vaixells antiquats
o inadaptats) de poca importáncia per a Catalunya.
En canvi, són molt més significativas les mesures pre
ses en d’altres ámbits del transport.

Així, peí ferrocarril, els esforgos comunitaris han
anat a compatibiiitzar les exigéncies de manteniment
de determínate servéis, amb la igualtat de condicions
competitives amb els restante mitjans de transport,
sense gravar excessivament l’aportació deis ciuta- -
dans. També han tingut importáncia les mesures per
utilitzar servéis combínate de transport, a partir d’un
régim d’ajuts i d’extensió informativa.

Peí que fa al transport per carretera, s’han pres
mesures relatives ais sistemes tarifaris (amb tarifes
obligatóries o bé de referéncia, segons casos i paí-
sos), a les normes d’accés a la professió, a l’harmonit-
zació legislativa deis nivells social i profesional, a la
potenciació deis servéis combinats, i, també, a l’ho-
mogeneítzació de regles relatives ais transporta inter-
nacionals i estatals de mercaderies i viatgers. Així, els
transports turística no necessiten cap autorització,
mentre que per a les mercaderies encara hi ha certa
entrebancs (sistema de “contingent comunitari"
substitutiu deis contingenta biiaterais, intenta d’ende-
gar condicions comunes deis vehicles, dimensions i
pes máxim deis camions-remoics), i tot un conjunt de
reglamenta referents a la qualitat i seguretat deis
transports per carretera (des de condicions quant  a la
capacitat professional i a la Ilibertat d’establiment i
prestació de servéis, a l’adopció del “tacógraf euro-
peu” per controlar distáncies, velocitats, temps de
conducció, descansos, etc.). També cal esmentar la
creado, l’any 1983, d’un permís de conduir comunita
ri, válid per a tots els países membres.

Quant a la navegado marítima (que canalitza el
90% del comerg exterior comunitari), no s’adopten
mesures comunes fins l’any 1977, tot i que les més
significatives són les relatives a seguretat marítima,
en un context de consultes mútues entre els Estats

e. Política de transports

és un írcto°r ‘ comunicacions no tan sois
ícaSl ® específic molt important (tant
PNBí <íinA ® ® representa un 6% del
i'hnTi’a una aportació básica a

oía la un mercat realment unificat, d’am-
enTidZrST?®’ una major eficácia
hni ® *’ ®" definitiva, de contri¬
buir al creixement económic, al benestar general i

necessitat d’una
política de transports i comunicacions resulta tan evi-
dent que el mateix Tractat de Roma dedica un deis
seus Titols a l’assoliment d’una política comunitária.

Aquesta ha anat dirigida, básicament, a assegurar
que el mercat de transports s’adaptés a les necessi-
tats deis usuaris amb el mínim cost social i fiscal pos-
sible, I en la perspectiva de creació d’una auténtica

ala
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període d’adaptació per part deis negociadors
espanyols. Caldria, en principi, una simplificació de
Tactual reglamentació molt casuística i la seva' lomo-
geneítzació amb la comunitaria.

membres. El mateix pot dir-se de la navegado aéria

Referent a les inversions en infrastructura del
transport, la CEE ha canviat Témfasi des de Taviació i
les carreteres a les vies navegables i, sobretot, el
ferrocarril, encara que el plantejament continua es-
sent global, en el marc d’un sistema de consultes mú-
tues i del “Comité en materia d’inf rastructura de trans
port” creat Tany 1978. De tota manera, la CEE no sol
limitar-se a Taportació de projectes i de mesures de
coordinado. Així, part del finangament de la Banca
Europea d’Inversions va a infrastructures de transport
i millora de comunicacions; pero, a més, la Comissió
ha proposat la creado d’un nou instrument financer

comunitari (a Testil del NIC per a Tenergia) específic
per al sector deis transporta.

Des de la perspectiva de Catalunya, la normativa
comunitaria sobre la navegado aéria, marítima i flu
vial no ens ha d’afectar excessivament; en canvi,
ladopció de la política comunitaria peí que fa ais
transports per carretera i ferrocarril pot ésser més sig
nificativa.

Quant al ferrocarril, la problemática europea és
molt similar a la nostra (déficits d’explotació, subven-
cions estatals importants, manteniment de línies per
raons extraeconómiques, hegemonia deis transports
per carretera, etc.). La integrado a la CEE pot intro-
duir elementa de racionalització (tant peí que fa  a la
RENFE, com peí que fa ais FFCC de la Generalitat).

En qualsevol cas s’haurá de revisar la política referent
a la competéncia amb d’altres mitjans (com els cá-
nons de coincidéncia), així com les prioritats a Thora
de fer inversions en infrastructures i d’emprendre la
modernització deis nostres ferrocarriis.

Un altre tema pendent és Tample de la via. No es
tracta de plantejar el canvi de la xarxa viária espanyo-
la, adaptant-la a Tample europeu. Pero, cal plantejar-
se la necessitat de facilitar les comunicacions ferro
viarios amb Franga, per integrar-se de manera eficag
en les xarxes de transport europees i no perdre el con
trol deis canals de comerdalitzadó. En aquest sentit,
atés que la majoria de mercaderies (i viatgers) passen
per les fronteres catalanes, s’hauria de preparar la
possibilitat de millorar aqüestes comunicacions, sen-
se descartar el canvi de via fins a Tinterior de Catalu
nya, tot ajudant-se amb la utilització financera del Nou
Instrument Comunitari que hom vol endegar. Cal re
cordar, que la millora de les comunicacions amb els
Estats candidats és Telement principal a Thora
d’orientar inversions en infrastructura de transports.

També, en aquest context, cal teñir present la pos
sibilitat de descongestionar el port i Taeroport de Bar
celona, pero no sembla que Tadhesió plantegi obliga-
cions immediates en aquest sentit, malgrat la seva in-
dubtable oportunitat.

Finalment, peí que fa al transport per carretera cal
dir que les adaptacions necessáries (contingente glo-
bals, tarifes, etc.) han estat objecte d’una peticló de

civil.

f. La Banca Europea d’lnversions com
a organismo de finangament en el
context de la política económica comunitaria

La Banca Europea d’lnversions (BEI), instituida
peí Tractat de Roma, té per missió la de contribuir tót

apel.lant ais mércate de capitals i a llurs recursos pro-
pis, al desenvolupament equilibrat del mercat comú.
Per aixó, facilita préstecs i garanties, sense ánim lu-
cratiu, per finangar projectes d’acord amb aqueste cri-
teris:

a) Reactivació de les regions menys desenvolu-
pades.

b) Modernització i reconversió d’empreses o
creació de noves activitats derivadas de Testabli-
ment del mercat comú.

c) Interés comú per a diversos Estate membres.

En qualsevol cas, llevat deis projectes regionals,
cal que per llur amplitud o per llur naturalesa no pu-
guin ésser en llur totalitat coberts pels diversos mit
jans de finangament existente en cadascun deis Es
tats membres.

Cal dir que, posteriorment, Támbitd’actuació de la
BEI s’ha extés a pa'ísos de la conca mediterránia
(1963) i ais paísos ACP (1964).

La gestió de la Banca correspon al Consell de Go-
vernadors, formal pels ministres d’Economia o Finan-
ces deis Estats membres, que es el que deterrnina la
política general. L’execució de la política de crédit i la
gestió corrent correspon al Consell d’Administració,
del qual depén el Comité de Direcció que gestiona els
afers quotidians, prepara les decisions del Consell
d’Administració i assegura llur execució.

El recursos de la Banca es composen de les apor-
tacions de capital deis Estáte mémbres, peró sobretot
deis mércate nacionáls o internacionals de capitals.
En determínate móments i circumstáncies, també pot
recórrer a “préstecs especiáis productofs d’interes-
sos” atorgate a la BEI pels Estats membres amb ca
rácter forgós.

Quant a la destinació deis recursos de la BEI fins
el moment present, més de sis setenes parts han anat
a projectes de Tinterior de la Comunitat.
da, cal remarcar que mai pot aportar més ®*’"® _

S0% del cost de Timmobilitzat afeetet per la inv^&o
corrésponent, encara qué hi ha la P®®®*®" - ’

-prístets Jlobals- a petu
el total entre diferente inversions
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tes i mitjanes empreses (més de mil en el període
1968-1980).

Peí que fa a la forma deis présteos, la BEI proposa
tres modalitats:

a) Présteos en un oonjunt de monedes, amb oon-
dioions preestablertes (entre 8 115 anys; aotual-
ment (15-6-81) a tipus d’interés entre 12,8 i 13,15: i
en mares, Iliures, florins, dólars, franes suíssos i
yens),

b) Présteos en un oonjunt de monedes
eondieions preestablertes.

, sense

8. La indústria catalana i la integració en les
Comunitats europeas

a. Evolució de la producció industrial

La erisi de 1973 ha suposat un eanvi substancial
en la tendéncia del sector industrial peí que fa  a la
seva contribució al creixement de la producció total-
Efectivament, a tota Europa, incloent-hi Espanya i
Catalunya, el sector industrial presenta, durant els
anys seixanta, i fins al 1973, una contribució més que
proporcional a l’increment deis respectius Productes
Interiors Bruts (PIB), registrant en conseqüéncia  i do-
nat que són anys d’intensa expansió, taxes molt ele-
vades (destaquen Franga, Bélgica i els Países Bai-
xos que superen el 6%,i Espanya i Catalunya amb ta
xes superiors al 8%).

En eanvi, a partir de l’esclat de la crisi (dades homo-
génies disponibles de 1973 a 1977), la situació canvia
significativament. El sector industrial creix tant a Cata
lunya com en tots els paísos comunitaris a nivells
inferiors ais de tota l’economia. A Espanya és lleugera-
ment superior, a causa, probablement, del retard en
acusar la crisi, situació que ha variat en els darrers
anys, quan la intensitat de la crisi i la seva durada
s’han demostrat persistents. Tenint en consideració
la forta desaccelaració del creixement del PIB global,
la davallada del dinamismo industrial ais paísos euro
peos és encara més espectacular (al Regne Unit, fins
i tot el creixement industrial és negatiu en el període
1973-77). Cal fer notar, a més de l’excepció espanyo-
la, el cas de Franga que, malgrat tot, manté certs ni
vells acceptables de creixement, com és també el cas
de Catalunya, a la qual hom pot aplicar els mateixos
raonaments que per al cas espanyol. En aquest se-
gon període (1973-77), el sector agrari s’ha mostrat
estancat o regressiu (molt regressiu en el cas de Ca
talunya), de manera que és el sector servéis el que ha
permés mantenir, en línies generáis, el nivell d’activi-
tat económica, amb taxes de creixement situados *
normalment entre el 3 i el 4%.

La diferenciació entre les taxes de creixement in

dustrial i global deis diferents paísos ha portat  a un
comportament diferenciat del teixit industrial per a ca-
dascun d’ells. Així, hom pot apreciar una disminució
del pes de la indústria sobre el total de l’economia
més pronunciada en paísos que mostraven un grau
d’industrialització elevat, com Alemanya i el Regne
Unit. En eanvi, Franga, Espanya, Bélgica, o els Paí
ses Baixos, presenten les taxes més elevados de
creixement industrial, en partir de situacions relativa-
ment menys industrializadas.

Catalunya és, en cert sentit, una excepció ja que
tot i presentant un grau d’industrialització molt elevat
l’any 1960 (44%), aquest ha augmentat significativa
ment fins a representar gairebé el 50% l’any 1977 ni
vell al qual no arriba cap país europeu. Aparentment,
dones, el sector servéis a Catalunya té encara un crei-

c) Préstecs en una sola moneda—  no comunitaria
(entre 5 i 25 anys; i en dólars, franes suíssos o
yens; actuaiment (15-6-81) a tipus d’interés del
15,25,1 ais voltans del 8 i 9,25, respectivament).

Donat que la majoria de recursos de la BEI són ob-
tinguts en condicione de mercat, aquest determina les
condicione deis préstecs, de manera que els avantat-
ges de finangament provenen, básicament, de la ma-

la conseguent millora en les eondieions obtingudes.
La BEI actúa de mandatari de la CEE peí que fa ais

del Nou Instrument Comunitari (NIC) de préstecs i ga
rantios per a inversions en el camp energétic.

riP 17 acordats per la BEI pugen més
SrrentTpn de eanvi
terceriorn. ‘'959-1980. deis quals dues

a projectes de desenvolu-

ha^isl^r Pd"®*P®'s paísos beneficiats
FranSn5?l?/;t'’4.%). el Regne Unit (23,0 %) i
la Cel P"" que l’energia, els transports i

U  árSbís ®" ®P^est ordre, han estat
els ambits mes beneficiats peis finangaments de laBanca.

Des d’una
d’accé^ a la catalana, les possibilitats
a acces a la BEI poden esser superiors a les existents

®®®® Unangaments

WriwtnraJH T®'®’'® '‘®®°"''®'-sió Industrial i les
ésspr riom * i comunicacions, poden
tad?de mitjangant la presen¬
tado de projectes perfectament justificables des del
punt de vista de l’interés común tar S^dir tamS

que totes les demandes a la BEI han de C

eemral “' '^Po^ació efectiva de l’Administració

les possibilitats
obertes peí prestec preadhesió coneedit per la BEI

P®'^®" ®®®®'‘ ®P"®®1® ® '■ealitat econó-
m ca catalana, com, per exemple, la millora de les co-
municacions amb la CEE (i en concret. amb Franga)
es inversions energétiques o la promoció de les peti-
tes I mitjanes empreses.

a
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els canvis en llurs participacions relatives en la pro-
ducció industrial a Catalunya, els anys 1964, 1973,
1977.

●  xement potencial torga elevat, atés el seu poc desen-
volupament relatiu actual.

Peis diferente sectors, ei següent quadre mostra

CUADRE NÚM. 282

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SECTORIAL

EN LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CATALANA (1964-1977)

Sectors Industriáis 1964 1973 1977

Productes energétics

Metal.ligues básiques
Vidre, cimenti cerámica
Transfórmate metal.lies

0,95 1,70 2,70
2,94 3,86 4,23

17,87 29,20 26,12

7,10 6,26Alimentació

Textil, cuiro i confecció
-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

I ndústries qu i migues i connexes

7,01

28,54

20,71

21,21

15,71

18,19

11,99

7,83 5,50 6,20

3,83 5,40 4,65

10,07 12,86 15,93

Fusta i suro 4,45 2,71 2,26

Construcció

Mineria

Aigua, gas i electricitat

11,70 11,8818,97

1,38 0,75 0,98

3,90 4,37 6,06
TOTAL 100,00 100,00 100,00

NOTA: Eis valore absoluts, base d’aquest quadre,
corresponen a Valore Afegits Bruts a preus
constante de 1970, aconseguits aplicant els
factors d’inflació o deflació deriváis deis
preus implicits deis VAB de cada sector.

FONT: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es

paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 1955-75 i 1977

clou la maquinaria i ei material de transpod,
deis productes metál.lies). Un eomportaal^ot ,

del període de
ha estat observat peí paper, mentre que
ha recuperat el seu pes relatiu arrañ

Hom pot apreciar el grau d’especialització produc
tiva a Catalunya i la seva evolució. En aquest sentit,
destaca la pérdua de pes relatiu del téxtil, del cuiro i la
confecció, de la fusta i del suro, de la construcció, i de
la mineria. En canvi, mostren una conducta dinámica,
en termes reiatius, el metall básic, el vidre. ciment i ce
rámica, el químic (intensament) i l’aigua, el gas i
l’electricitat. Peí que fa ais transformáis metál.lies, la
participació és molt elevada i augmenta espectácular-
ment en el període previ a ia crisi, per descendir des-
prés, encara que continua essent el sector amb major
participació (atesa ia seva heterogeneítat, ja que in^

crisi, com a la mqjoria de paísos eutepdue-
Catalunya, dones, mostra una evolupd de as

especialització productiva des de seaAofs ep _ .
regressius o de priméra industriali^ació cap
que hom podria anofñahar dinámics, enea_^^ q _
dria distinguir aquí entre éls diferents prod:
els eompénen
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QUADRE NÚM. 283

LES CONTRIBUCIONS SECTORIALS AL CREIXEMENT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CATALANA

Sectors Industriáis 1964-73 1973-77

2,35 11,44Metál.liques básiques
Vidre, ciment i cerámica
Transformáis metál.lics

Alimentado

Téxtil, cuiro i confecció
-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústriesquímiques i connexes
Fusta i suro

Construcció

Minería

7,464,67

39,13 -0.71

13,52

-8,11

-20,40

12,29

-1,96

42,70

-1,60

13,45

5,52

14,78

11,32

3,46

6,78

15,30

1,18

5,31

0,19 3,05

Aigua, gas i electricitat 4,79 20,76
TOTAL 100,0 100,0

FONT: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es
paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 1955-75 i 1977

El canvi d’especialització abans esmentat queda
altra vegada perfectament reflectit, destacant el sec

tor químic, d’una banda, i el téxtil, de l’altra banda, peí
que fa a comporlaments contraria.

En línies generáis, l’evolució deis sectors que
flecteixen les xifres estad ístiques és la següent fins
l’any 1977:

a) Sectors dinámics abans i després de la crisi:
metal! básic; químic; aigua, gas i electricitat,  i vi
dre, ciment i cerámica,

b) Sectors dinámics abans de la crisi, pero regres-
sius després: transformats metál.lics i

re-

paper.

L’evolució sectorial a Catalunya difereix de la que
en línies generáis es dóna a Europa, peí metall básic,
el vidre, ciment i cerámica, el paper i la construcció,
encara que normalment en sentit positiu (ilevat del
cas del paper a partir de la crisi). En canvi, és relativa-
ment similar i normalment més intensa l’evolució d’ai-
tres sectors, fonamentalment el químic (positiva)  i el
téxtil (negativa), pero també els transformats me
tál.lics (encara que més afectats per la crisi) i l’alimen-
tació (més afavorida).

Els paísos europeus mostren comporlaments glo-
balment positius i més acusadament a Franga i Itália
(potser peí retard en acusar la crisi), mentre que el
Regne Unit palesa una decadéncia industrial molt in
tensa (abans i després de la crisi), on tan sois són ex-
cepcions els sectors de productos energétics (peí pe-
troli del mar del Nord), de maquinária d’oficina, i, en
menor mesura, el químic.

c) Sectors regressius abans de la crisi, pero diná
mics després: alimentació, minería, cuiro i confec
ció, construcció.

d) Sectors regressius abans i després de la crisi:
téxtil, i fusta i suro.

Cal dir que tots els sectors regressius després de
la crisi (1973-77) han mostrat creixements negatius
en llur valor absolut de la producció (en pessetes
constants), mentre que abans de 1973 tots els sectors
havien tingut creixements positius.

b. Evolució de l’ocupació industrial

Peí que fa a l’ocupació en el sector industrial,
l’evolució a la CEE (per ais sis paísos més importants)
ha observat un creixement acumulatiu lleugerament
positiu en el període previ a la crisi, i lleugerament ne-
gatiu amb posterioritat. Aixó és també cert per a Cata
lunya i la resta d’Espanya, que observen un creixe-
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crescut en tots el países considerats amb posterioritat
a l’esclat de la cris!.

Per ais diferents sectors, el quadre següent mos-
tra els canvis en llurs participacions relativas en l’ocu-
pació industrial total a Catalunnya, a la CEE-6 i resta
d’Espanya:

ment torga significatiu de l’ocupació industrial abans
de 1973. Les consideracions tetes en tractar de la pro-
ducció peí que ta a la potencialitat relativa del sector
servéis i la seva capacitat per absorbir els etectes
més negatius de la crisi, també poden aplicar-se en el
cas de l’atur i l’ocupació en el sector servéis que ha

QUADRE NÚM. 284

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SECTORIAL EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A LA CEE-6
(1960-1973-1977) A CÁTALUNYAI LA RESTA D’ESPANYA (1964-1973-1977)

CEE-6 Catalunya** Resta d’Espanya'

1960 1973 1977 1973 1977 1973 19771964 1964

Productes energétics 6,47 4,28 4,51

MetáUiques básiques 4,14 3,73 3,86 1,15 1,02 1,12 4,06 4,53 4,44

Vidre, ciment i cerámica 4,36 4,14 3,99 4,12 3,61 3,73 4,565,10 4,75

Transtormats metal.lies 27,14 31,11 31,91 21,88 25,81 26,49 19,57 21,31 23,06

- Productes metal.lies

- Maquinaria industrial i agrícola

-Maquináriaoticina
- Material eléctric

- Material de transport

7,99 7,95

7,73 7,86

1,73 1,71

7,04 7,42

6,62 6,97
Alimentació 7,95 7,24 7,30 4,47 6,01 5,50 12,98 10,10 9,46

Téxtil, cuiro i contecció 15,37 11,84 11,01 31,38 24,24 20,90 10,08 10,16 9,85

-Téxtil

-Cuiro i contecció
2,4324,51 18,13

6,87 6,11

14,65

6,25 6,58

3,50 2,46

7,73 7,39

Paper 4,70 4,66 4,01 5,27 4,57 2,75 3,39 3,41

Industries químiques i connexes 5,75 7,31 7,72 7,79 9,07 9,51 5,17 6,01 6,24

- Cautxú i transtormats plástics

-Resta química

1,31 2,20 2,33

4,44 5,11 5,39

Altres productes manutacturats 10,01 5,32 5,35
Fusta i suro 4,47 3,79 4,01 5,28 5,73 5,60

Construcció 18,82 20,33 19,69 17,41 18,41 21,55 27,16 29,10 28,23
Mineria 1,37 0,74 0,65 5,39 3,05 2,95

Aigua, gas i electricitat 1,95 2,04 1,96 2,46 2,06 2,01
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 1 100 I 100

NOTES: (*) La part relativa del paper s’inclou en d’al-
tres productes manutacturats
(**) Ocupado assalariada
CEE-6: Alemanya, Franga, Itália, Regne
Unit, Paísos Baixos i Bélgica

PONT: Elaborado propia a partir de:
EUROSTAT. National Accounts ESA. Detai-
led tablea 1970-77.
BANCO DE BILBAO. La Renta Nadonal de
España y su distribudón provindal: Série ho-
mogénia 1955-7511977.
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Cal destacar certes diferencies amb l’evolució de

la producció, que reflecteixen canvis significatius, en
el sentit o un altre, de la productivitat aparent del tre-
ball, que analitzarem més endavant. Aquí cal esmen-
tar la capacita! d’absorció de la má d’obra deis trans-
formats metal.lies, la química i la construcció, mentre

s’observa una torta davallada del textil, malgrat man-
tenir encara una participació molt importan! sobre el
total.

Quant a les contribucions sectorials a les varia-

cions en l’ocupació industrial catalana, vegeu el se-
güent quadre;

CUADRE 285

LES CONTRIBUCIONS SECTORIALS A LES VARIACIONS EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A LA CEE-6
(1960-73, i 1973-77) IA CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA (1964-73 i 1973-77)

CEE-6 Catalunya' Resta d’Espanya*Sectors industriáis
60-73 73-77 73-77 73-7764-73 64-73

Productes energétics -87,5 -1,0

Metál.liques básiques -13,2 -1,9 0,5 -2,511,1 6,8

Vidre, ciment i cerámica -5,1 -6,2 1,4 11,1 2,0 20,0

Transfórmate metal.lies 197,2 -19,7 42,3 55,6 29,7 165,0

- Productes metál.lics

- Maquinaria industrial i agrícola

-Maquinaria oficina
- Material eléctric

- Material de transport

-8,5

-5,9

-2,1

-1,5

-1,6
Alimentado -22,5 -6,4 -66,7 -3,8 ^2,512,5

Téxtil, cuiro i confecció -135,9 -23,7 -5,8 -422,2 10,6 -15,0

-Téxtil

-Cuiro i confecció
-8,7 ^33,3 -2,7 5,0

2,9 11,1 13,3 -20,0

Paper -5,4 10,6 -88,9 6,4 5,0

Indústriesquímiquesi connexes 14,4 44,472,4 -1,4 10,0 25,0

-Cautxú i transfórmate plástics

-Resta química

39,3 -0,3

33,1 -1,3

Altres productes manufactúrate 10,8* -4,8
Fustaisuro 1,0 22,2 7,9 -5,0

Construcció 83,8 -29,5 22,6 355,6 38,5 ^2,5

Minería -1,9 -11,1 -8,2 -5,0

Aigua, gas i electricitat 2,4 -11,1 0,2 -2,5
total 100 -100 100 -100 100 100

-2705 + 208 -9 + 559 + 40Variacions en l’ocupació (milers) -962

NOTES: (*) Inclou el sector paperer
(**) Les dades corresponents a Catalunya i
a la resta de l’Estat espanyol están elabora-
des a partir de dades d’ocupació assalaria-
da a la industria.

CEE-6: Alemanya, Franga, Itália, Regne
Unit, Paísos Baixos i Bélgica.

PONT: Elaborado propia a partir de:
EUROSTAT. National Accounts. ESA. Detai-
led tablas 1970-77.

BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es

paña y su distribución provincial. Sérle homo-
génia 1955-75 i 1977
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Destaca i’espectacular contribució negativa del
textil, i en menor mesura del paper, després de la crisi.
En canvi, la construcció sembla que fins 1977 ha estat
un element d’absorció d’ocupació molt important, la
qual cosa no passa en cap altre país deis que es con
sideren (aixó fa pensar en la possibilitat de deficién-
cies en les estad ístiques utilitzades). També absor-
veixen má d’obra, l’alimentació, eís transformáis me-
táUicsi la química.

En línies generáis, l’evolució de l’ocupació per
sectors que reflecteixen les dades estadístiques a
Catalunya fins el 1977 és la següent:

a) Sectors absorbents de má d’obra, abans i des
prés de la crisi i que guanyen participació relativa
en l’ocupació industrial total; construcció, química
i transformats metal.lies.

L’evolució sectoriai és simiiar a la que es dona a
Europa peí metall básic, peis transformats metal.lies,
peí textil i peí químic, mentre que s’observa un com-
portament més negatiu de l’alimentació i el paper
(després de la crisi ja que abans era més positiva):
més positiu en la construcció i ei vidre, ciment  i cerá
mica.

c. Evolució de la productivitat industrial

De la comparació de les dades de producció i ocu-
pació pot deduir-se l’evolució de les productivitats
aparente del treball peis sectors industriáis.

En línies generáis, pot constatar-se que els sec
tors industriáis deis países que el 1973 presenten
nivells de productivitat aparentment superiors, aug
menten encara més llurs índexs en relació a la mitjana
comunitária, el 1977. Mentre que Itália i el Regne Unit,
i també la resta d’Espanya i Catalunya (en menor me
sura), ja molt peí dessota de la mitjana el 1973, veuen
caure el 1977 llurs índexs respectius.

La situació comparativa entre Catalunya i el con-
junt deis sis países de la CEE més importants, peí que
fa a la productivitat aparent global i segons els dife-
rents sectors, és la següent:

uns

b) Sectors absorbents de má d’obra, abans i des
prés de la crisi, pero que van perdre participació
relativa en el primer període; metall básic, fusta i
suro, vidre, ciment i cerámica, i cuiro i confecció.

c) Sectors absorbents de má d’obra abans de la
crisi, que augmenten llur participació relativa, pero
que en perden posteriorment; aigua, gas, i electri-
citat, alimentació i paper.

d) Sectors que perden má d’obra abans i després
de la crisi; textil i minería.
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QUADRE NÚM. 286

EVOLUCIÓ DEL L’ÍNDEX DE PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL (1973-1977)
(100 = Productivitat aparen! del treball en el total de la indústria a la CEE-6 el 1973)

CEE-6 Catalunya Resta Espanya
Sectors industriáis

1973 1977 1977 1973 1977 1977 1973 1977 1977

Productes energétics
Minería

Aigua, gas i electricitat

Metál.liques básiques
Vidre i cerámica

Transformats metál.lics

- Productes de metall

- Maquinaria industrial i agrícola

- Maquinária oficina

-Material eléctric

- Mitjans de transport
Alimentado

Téxtil, cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústries químiques

-Cautxúiplástics

— Resta química

Altres productes manufacturats
Fustaisuro

Construcció

281 319 489

52 48 10571 156 56

283110 141133 268 173

114 107 169164 91 133 179 93 125

100 113 92166 56 56 53 5398
i

89 101 91151 92 51 4557 46

83 95 143

91 96 144

99 128 169

89 104 150

93 101 163

154 175 74253 50 4057 104 40
55 62 7695 45 4241 74 41

5645 44 3340 67

824446 4047 88
93 103 113159 57 65 5652 104
114 128 156195 76 9583 137 90
109 117 176
116 133 203

70 79 113

5539 29 38 2855
87 91 142 6555 2323 65 34

TOTAL
100 114 169 52 894647 91 50

NOTA: (*) Productivitat

preus constante. Els factors de deflació 1973-
77 han estat calcúlate basant-nos en els
preus implícits deis VAB de cadascun deis
sectors.

CEE-6: Alemanya, Franga, Itália, Regne Unit,
Paisos Baixos i Bélgica.

PONT: Elaboració propia a partir de:

EUROSTAT. NationaiAccounts. ESA. Aggre-
gates 1970-1977. Detaiiedbranches. 1978-1.
BANCO DE BiLBAO. Renta Nacionai de Es
paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 1955-1975 i 1977.

iNE. Contabiiidad Nacionai de España. Base
1970.*

aparen! del treball utilitzant
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QUADRE NÚM. 287

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL DE LA PRODUCCIÓ,

I DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL (1973-1977)
(Taxes mitjanes de creixement anual)

CEE-6 Catalunya Resta d'EspanyaSectors industriáis
PA p oc PA oc PA p ocp

Productes energétics

Mineria

Aigua, gas i electricitat

Metal.ligues básiques
Vidre i cerámica

Transformats metal.lies

-Productes metal.lies

-Maquinaria industrial i agrícola

-Maquinaria oficina

-Material eléctric

- Mitjans de transport

Alimentació

Téxtil, cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries quí migues

-Cautxú i plástics

-Resta química

Altres productes manufacturats

Fustaisuro

Construcció

3,2 2,8 -0,4

8,1 3,7 -4,1 -3,8 -4,8 -1,0

4,9 4,3 -0,6 -5,0 -5,1 -0,1

-1,6 -2,5 -0,9 10,0 11,7

0,4 -2,6 0,0 0,3

2,1 -1,1 -5,2 -4,8

1,5 7,7 7,5 -0,2

3,1 0,3 0,0 1,3 1,3

3,2 0,4 -3,1 -1,0 2,2
3,4 1,5 -1,8

1,3 -0,0 -1,3

6,6 4,5 -2,0

4,0 3,6 -0,4

-1,62,1 0,5

0,9 -2,3-1,5 3,3 0,03,2 1,7 -1,5 -1,5
-5,8 -3,6-2,3 0,63,0 -0,6 -3,5 -0,3 -0,9

-5,2-2,9 -7,9 -6,9 -6,7 0,2
0,6 0,10,5 2,4 1,2 -1,2

2,6 -5,8 -3,60,5 -2,0 -2,3 -3,7 -3,3 0,4
2,9 3,3 1,1 1,42,6 -0,3 2,2 2,6 1,2

1,8 1,6 -0,2

3,5 3,1 -0,4

1,6 -1,53,1

-6,4 0,7 -7,4-7,1 -7,7 -0,3

1,1 -1,4 -2,5 -19,6 -16,9 3,3 -9,3 -9,6 -0,3

TOTAL 3,3 1,5 -1,7 -2,5 -2,8 -0,3 -2,1 -1,9 0,2

Taxa de revaluació de la pesseta
enfrontde TUCE -4,7 -4,7

NOTES; CEE-6; Alemanya, Franga, Italia, Regne
Unit, Países Baixos i Bélgica.
PA; Productivitat aparent del treball.
P; Producció.

OC; Ocupació.

FONT: Elaboració propia a partir de:
EUROSTAT. National Accounts. ESAAggre-

gates 1970-1977. Detailed branches. 1978-1.
BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es

paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 1955-1975 i 1977.
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Malgrat l’aparenga negativa del conjunt, que cal-
dria matisar amb la considerado d’altres factors (com
els costos de producció) s’observa un comportament
esperangador de l’aigua, el gas i l’electricitat, el metall
básic, i, en certa mesura, la química i la minería. En
canvi, són particularment negativas les perspectivas
deis transformats metál.lics, el téxtil, el papar, la fusta
i suro, i, espectacularment, la construcció. Peí que fa
a l’alimentació, l’evolució és positiva, pero la situado
de partida és en termes relatius extraordináriament
baixa.

tal.lies i la fusta i el suro. També perden productivitat,
malgrat perdre també ocupado, el téxtil i el papar.

d. Dimensió empresarial i competítivitat

La dimensió de les empreses és un altre element
important, encara que no decisiu, a l’hora de caracte-
ritzar una determinada estructura industrial. L’exis-
téncia d’economies o deseconomies d’escala, el vo-

lum d’ocupació absorbit per les petites i mitjanes em
presas, el nombre de grans empreses i llur competiti-
vitat internacional, el repartiment sectorial deis cen
tres de decisió, etc., totpiegatté, óbviament, una gran
influencia sobre el nivell de competitivitat d’un país i la
seva inserció en el procés d’especialització producti
va internacional,

□'entrada, cal assenyalar una certa igualtat peí
que fa al nombre de grans empreses sobre el total.
Tan sois és remarcable el cas del Regne Unit (i també
d’lrlanda) on la proporció és més elevada i, a l’extrem
contrari, Itália i també Catalunya. L’analogia desapa-
reix quan separem les petites i mitjanes empreses. La
proporció de mitjanes empreses (entre 50 i 499 treba-
lladors) varia des d’un 24,1 % a Dinamarca a un 2,8%
a Itália. A Catalunya, la proporció és propera a la mit-
jana europea (un 6,5%). En qualsevol cas, si avaluem
les petites i mitjanes empreses en conjunt, les xifres
són, óbviament, molt més homogénies.

Si ens fixem en els nivells d’ocupació absorbits
per cada grup d’empreses, les diferencies són encara
més grans. La part d’ocupació aportada per les grans
empreses varia des del 23,1 % a l’Estat espanyol al
68,3% al Regne Unit. Cal destacar aquí la baixíssima
proporció d’ocupació que aporten les grans empreses
catalanes (tan sois un 19,6%), com a mostra de la
poca entitat relativa de les nostres grans empreses i el
pes preponderan! que, sobre la seva estructura pro
ductiva, económica i social, tenen les petites i mitja
nes empreses en llur conjunt. Ara bé, cal distingir una
vegada més entre les empreses petites i les empre
ses mitjanes. Efectivament, la part d’ocupació absor
bida per Íes empreses mitjanes catalanes (a més rela-
tivament nombroses) arriba al 44,3% del total (per un
36,7% per al cas espanyol). En canvi, les petites ab-
sorbeixen un 36,2% (un 40,2% per a Espanya). En
aquest sentit, Catalunya s’apropa significativament al
model europeu.

Cal recordar que gran empresa no és necessária-
ment sinónim d’eficiéncia productiva i que l’empresa
mitjana té normalment una flexibiiitat superior, al ma-
teix temps que majors possibilitats d’accés al finanga-
ment que les petites. En aquest context, dones, el di-
mensionat de l’empresa catalana no és, globalment,
un element desfavorable, tot i que per a diversos sec-
tors, s’hauria de realitzar forgosament un procés de
concentració si hom vol competir amb condicione da-
vant la nova situació derivada de la integració.

Com es pot veure en el quadre núm. 287, mentre
que al conjunt de países de la CEE que considerem la
productivitat ha crescut tant„  . .. per un increment de la
prodúcelo com per una disminució de l’ocupació a
Catalunya la productivitat ha disminuTt, ja que malgrat
la Neugera caiguda de l’ocupació, la producció ha
tert una davallada més forta.

so-

Per sectors, i peí que fa ais países de la CEE cal
ocupació en el període cons’ide-

rat (1973-1977), sobretot el téxtil, el vidre, ciment i ce
rámica, la construcció i el paper. En canvi, la prodúc
elo tan sois baixa en el cas del metall básic, la cons-
truccio, I, molt lleugerament, en el téxtil, mentre aug
menta significativament en els productes energética
els transformats metál.lics i la química. Tot pleqat fá
que tan sois el metall básic perdí productivitatmentre
que sectors com els esmentats darrerament
tin augmenta importants.

Cal dir, pero, que aqüestes xifres c
réncies irnportants entre els diferents paísos Així
mentre a Alemanya, els Paísos Baixos i a Bélgica ia
productivitat creix espectacularment, tant pl pé
dues d ocupacio com per augmpnte de producció a
Franga el creixement és més modera!, i a Itália i’al
Regne Unit la disminució de la productivitat és molt
eleyai^ (entre el doble i el triple de la disminució de la
productivitat catalana). En aquests darrers paísos la
perdua d ocupació fins el 1977 no és rellevant (a Itália
fins 1 to augmenta), mentre la caiguda de la producció
es realment important. De tota manera, en el cas
d Italia, I tambe de Catalunya, cal matisar aquest fet si
es te en compte que l’impacte de la crisi sobre l’ocu-
pacio es manifesta més tard, mentre la producció
recupera relativament amb les conseqüéncies
ves que sobre la productivitat aixó

Quant a Catalunya, el comportament sectorial de
la productivitat es molt variable. Així, mentre oue oer
al nietall básic (sobretot) i la química augmenta  a cL-
sa d inerements significatius de la producció amb una
certa absorció de má d’obra, altres sectors com la mi
nería, laigua, el gas i l’electricitat, i l’alimentació
guanyen productivitat, pero és en forga mesura a cau
sa de la perdua d’ocupació. D’altra banda, la producti
vitat de la construcció davalía fortament, ja que coe-
xisteix una disminució de la producció amb un aug-
ment de l’ocupació, igual que per ais transformats

presen-

amaguen dife-

es
positi-

comporta.

me-
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nen ais següents sectors: captado i distribució d’ai-
gua; fabricació de productes metal.lies; indústria
agroalimentária, begudes i tabac; calgat i confecció;
fusta, suro i mobles. Les més grans, en canvi, corres-
ponen a l’extracció i tractament de combustibles só-
lids, el retí de petroli, la maquinaria d’oficina  i ordina-
dors i la construcció d’automóbiis i llurs accessoris.

L’ocupació mitjana per empresa a Catalunya és
de 19,2, mentre a la resta d’Espanya és de 12,2. Si a
aixó hi afegim que, mentre el nombre d’establiments
catalans és el 18,2% deis espanyols, i en canvi, l’ocu-
pació absorbida per les empreses industriáis catala
nes puja al 25,9%, la conclusió és, una vegada més,
lamajor dimensió relativa de l’empreses en el sistema
productiu de Catalunya.

Peí que fa a la distribució sectorial del dimensionat

de les empreses, en els sectors més significatius  aCa
talunya, cal dir;

Química: La dimensió es superior a la mitjana
espanyola, amb un pes important de les empreses
de dimensions mitjanes, sobretot en el camp de la
química básica i els productes farmacéutics, on

.  també és significativa la presencia de la gran em
presa, i on les empreses petites són de propor-
cions relativament grans.

Fabricació de productes metál.lics: Dimen
sió mitjana i petita, amb un pes substancial de la
patita empresa, malgrat que per a la fabricació
d’eines i productes metál.lics acabats el volum és
una mica més gran.

Material de transport: Dimensió superior a l’es-
Panyola, justificada per la importáncia de les
grans empreses que, representant el 3,11 % deis
establiments, ocupen el 72,4% deis treballadors
del sector.

Maquinaria mecánica: Dimensió superior a
1 espanyola, pero relativament reduída en no ha-
ver-hi, prácticament, grans empreses. En canvi, sí
que és important la preséncia de les mitjanes.

Maquinaria eléctrica: Dimensió molt similar a
I espanyola. Preponderáncia de les empreses mit
janes i una certa preséncia de les grans, mentre
les petites ocupen un percentatge molt petit de la
má d’obra del sector.

Téxtil: Poca importáncia de la gran empresa i
protagonisme de la mitjana. Grans variacions per
subsector: dimensió acceptable per a la indústria
del cotó, la seda, fibres sintétiques i artificiáis, i els
acabats téxtils. Dimensió petita per ais géneres de
punt, i, sobretot, per a la lana.

Agroalimentária: Pes determinant de la petita
empresa, malgrat un cert nombre d’empreses mit
janes. La dimensió mitjana és, pero, molt baixa peí
conjunt del sector (cal dir que en el subsector ra-
mader és una mica més gran, pero no significati-
vament).

e. Inversió estrangera i competitivitat

El grau de penetració del capital estranger en les
empreses catalanes, pot ésser un altre element
d’análisi de la competitivitat futura de l’economia cata
lana davant la integració a la CEE. D’entrada, acostu-
ma a ésser cert que la penetració estrangera es pro-
dueix en aquells sectors més dinámics i, a més, peí fet
de dependre en diversa mesura de l’estratégia de les
empreses multinacionals del sector corresponent,
constitueix un element en principi positiu de cara a la
integració. Pero aquesta generalització pot comportar
excepcions. Primer, és possible que en molts casos la
inversió estrangera hagi estat atreta pels alts riivells
de protecció existente en el mercat espanyol, la má
d’obra més barata o, en el seu moment, per unes de-
terminades relaciona laboráis. Aquests e emen s

d’atracció han desaparegut o h”
jor o menor mesura, i, en

en aquests sectors una certa u¡nacionals
el fet d’entrar a formar part de les gran
posa la continuitat de l’empresa en u

ca comercial d’aquelles i les óptima deis
gui fora d’aquí, quant a a distingir entre
seus diferents establiments. Can portaments
la procedencia del capital, ja que empreses
també poden ser diversos segons q
siguin o no comunitáries. . ̂  ¡g valorado

Per aixó, cal ésser _stranger. De tota
que hom faci peí que fa al ®®P un paper
manera, cal dir que en 9®®®’’® .1^® . ̂ ¿e circulació de
i que, probablement, amb la llibe |a in-
capitals la seva preséncia augmenia'
tegració. tnt la indústria quí-

Per sectors, cal destacar, sop*^® g^^re aquests la
mica i els seus diferents subsecto ● fapricacio

penetració és realment ¡ pigments, prO"
d’altres productes orgánics, _¡gi fotografié sen-
ductes farmacéutics de base, ma gapitál
sible i perfumería i cosmética: en ,gs se.--

tranger supera el 50% del ®®P'. . 90% '4^.

-lo, a la aonlaa »<» Wga
plegat fa, que per la in^P®^ j,t én el -n rela¬
na, cal pensar <tiiecessánam^_ jgj, prediéolons
el capitaí estranger a l’hora ●

es-

En definitiva, les empreses més petites predomi- oió al seu futur.
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També cal destacar, entre d’altres sectors signifi-
cativament penetrats peí capital estranger, la cons-
trucdó de maquines d’oficina i ordinadors, la fabrica-
ció d órgans de transmisió, les indústries lácties, la
transformació del cautxú, i l’extracció de minerals
metál.lics ni energética.

També, encara que en menor mesura, és impor-
tant la preséncia estrangera en els articles d’oficina,
d escriptori i altres indústries manufactureres; fabrica-
ció de productes de molineria, pastes, pa, galetes,::
cau I confits; preparació i envasat d’aigües minerals;
fabricació d’equips i recanvis d’automóbiis; fabricació
d armes lleugeres i llurs municions; així com d’altres
articles acabats de metall i tubs d’acer. També, l’ex-
traccio I preparació de minerals metál.lics no férrics.

En general, peí que fa a la industria agroalimentá-
na en conjunt, la penetrado també és significativa, va-
ent per tant les mateixes consideracions fetes per la
química.

oerP^J’nnT’’ ̂ inversions estran-
ouL fe^ nn particularment abundases, encara
básicamenr n®'; ® ^an estat

no

,ca-

g au de penetrado, en general, no será un element

Sestó^" ^ preveure els efectes de

molt abans de la crisi económica general, derivada de
la necessitat constant d’adaptació económica gené*
ral, derivada de la necessitat constant d’adaptació a
les noves condicions de competitivitat provocados pél
procés d’especialització productiva internacional, ja
sigui per la comercialització de productes a baix costa
partir de l’accés a tecnologies no complicados i  a la
utilització intensiva d’una má d’obra molt barata, o bé
a causa de la constant variado del disseny i la qualitat
del producte.

Aixó ha fet que la producció i sobretot la capacitat
d’absorció de má d’obra hagi disminuít a tota Europa
(llevat del cas italiá que és un téxtil basat en el disseny
i  la qualitat del producte), inclosa Catalunya. Ara bé,
també és cert que el téxtil ha observat un procés de
capitalització molt intens al nostre país, produint-se
una renovació tecnológica important i un incremenl,
en línies generáis, de la penetrado en els mercats ex
teriora que en alguna casos és ja molt important.

Si es continua en el sector téxtil catalá aquesta re
novació en el marc d’un pía adient de reestructurado,
facilitada per la dimensió mitjana peró més aviat
reduída de llurs empreses, i assoleixen un grau sufi-
cient d’adaptació del producte (en una línia de quali
tat, moda i disseny), aleshores la perspectiva del
sector en el seu conjunt pot ésser relativament espe-
rangadora.

Óbviament, la integració a la CEE comportará pro-
blemes per a moltes empreses téxtiis, augmentad
significativament la competéncia que ara están afron
tad, a causa d’una disminució substancial de la pro-
tecció aranzelária. Ara bé, també cal teñir en compte
la possibilitat d’alleugerir aquest efecte peí que fa a
les importacions extracomunitáries, basant-nos en la
integració en els acords bilaterals d’autolimitació que
la CEE té establerts en el marc de l’Acord Multifibres.
Si a aixó hi afegim la competitivitat demostrada peis
nostres productes d’exportació, les perspectives no
són tan pessimistes a l’hora d’assegurar un nivell de
demanda suficient i en conseqüéncia un manteni-
ment de les capacitats productivas i deis nivells d’ocu-
pació existente.

Cal esmentar, peró, que aqüestes consideracions
globals s’haurien de matisar a l’hora de parlar deis di
ferente subsectors, i, fins i tot, deis diferente produc
tes. En general, la productivitat del téxtil catalá és
comparativament baixa en relació a l’europea, peró
per a determinadas rengleras de la producció la situa-
ció és molt més positiva, i més tenint en compte els ni
vells de costos (i la baixa d’aquests arran de la impor-
tació més barata de primares matéries, com el cotó o
les fibres, que l’adhesió facilitará). Aixó significa que
el sector s’haurá de reestructurar profundamenti hau-
ran de produir-se desplagaments intrasectorials i,
també, desplagaments de la má d’obra arran de la uti
lització cada vegada més intensiva de tecnologies ba
sadas en la capitalització.

f- Algunes consideracions sectorials

versaos acopio"®?®? conclusions s’han analitzat di-
especialmpn??i‘^^® ? económica catalana,
nSnt Lobrrli P°den influir clara-
h?m oofpl deis efectes
nva r 'a integració d’Espa-
ya a les Comunitats Europeas. En altres anartat<;

«uxoSlan comercial, a partir deis
rleía ‘ f ' ®’^®'‘'or i l’entrada a la Unió Dua-
map' apartat s’han considerat dades
SSn í"®des amb la producció, l’ocupació

elements que hom hauria de teñir en compte per po-
de l’impacte señorialJe

vefde la tppTnf el ni-
ve de la tecnología i la legislació de patents els ni-

es orooosT'°’ del marc que hom
aorSunriiní ''®d''®;'®'’'®" a^álisi sectorial més
f¿^^ si és que no ho halet ja, cada sector.

®'® que s’han tractat

tpr na ^®'' valoracló amh un carác-
dfe?rtaThp 1 condiciona actuáis de la nostra in¬
dustria I de les seves perspectives de futur. En aques
ta perspectiva, cal fer una avaluació d’aquells s¿tors
mes significatius de l’estructura industriSanf

El sector téxtil: Aquest sector está en crisi des de

que

i infor-

resten encara molts
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De manera que la convergencia d’evolucions amb
Europa i l’elevat grau de penetrado estrangera en al-
guns subsectors, permet pensar en previsions d’efec-
tes positius deriváis del procés d’integració. Ciar que
tot dependrá del procés d’aplicació de la política agra
ria comunitaria i de la capacitat de les nostres em
preses per complir els requisits sanitaris exigits dins
de la Comunitat Económica Europea per a aquests

productes. Les empreses del Sector són normalment
molt petites i dirigidos al mercat local. L’entrada de les
grans multinacionals de l’alimentació, a partir de la
torta disminució de la protecció aranzelária amb la
Comunitat, augmentará la competencia i pot suposar
una pérdua de quota de mercat important. En aquest
sentit, i com s’hacomentat en l’apartat dedicat a I’Agri
cultura, hi haurá sectors, com el porcí, especialment
perjudicáis per les condicions de comercialització i,
sobretot, per la seva situado sanitaria.

El sector químic: la valorado global del sector a
Europa és globalment molt positiva. Efectivament ha
estat prácticament l’únic sector que no solament ha
augmentat la prodúcelo i l’ocupació en general, sino
que ha mantingut també aquesta tendencia després
de la crisi. Aixó és tanmateix cert per a la química radi
cada a Catalunya, que, a més, ha registrat increments
importants de la productivitat.

Donat que el sector ha demostrat un comporta-
uient comercial globalment competitiu, que certs cos
tos de les importacions disminuirán, i que la dimensió
de les empreses és relativament gran d’acord amb la
necessitat d’una certa escala per a les produccions
químiques, les adaptacions necessáries per conti
nuar amb l’expansió global del sector sembla que pu-
Quin produir-se sense costos excessius en termes
d’empreses i má d’obra. Si a aixó hi afegim el grau de
Penetració del capital estranger en el sector que, en
prindpi, hauria de teñir efectes positius en el sentit
d esmorteir la competencia europea (encara que pot
també provocar canvis deriváis de la modificació de
les condicions sota les quals es produí aquesta pene
tració), les previsions poden ésser relativament positi
vas.

El sector del metall: En aquest sector s’hi in-
clouen tant el material de transport com la maquina
ria de tot tipus, passant pels productes siderome-
tal.lúrgics básics o transformáis, els aparells electro-
doméstics o els ordinadors. Óbviament, una previsió
de futur que vagi més enllá de les relativas al compor-
tament comercial, resulta extraordináriament difícil.

Malgrat aixó, en línies a®"®,''®'®
l’evolució deis transformáis metal.lics ha estat negati
va arran de la crisi a Catalunya, mentre que no ha es

tat així, globalment, ais países f ̂OP®*;® .^®f "ostres
empreses han perdut quota ̂ ®‘® P ^
la nroducció i en canvi, han absorbit rna d obra, la

qual cosa ha portat com a
dues molt importants de

STSelinfabTaSambpérdu^^^

aquells altres subsectors mes adaptats

tes máquines mecániques o ® ’ gdi^gs,  en
ductes metal.lúrgics, etc.). Les P . _Q^p.
aquest sentit, no són massa P°®'^'y®® , g|
te la desaparició de relevada Pf
material de transpon, par ais 3™
blanca (en procés, pero, de reconver ) P ^
tor de maquines d'escriure (per raons da PO^I'“ “ ,
merclaldeles cases matnus PaPa"^™^' „^

ducte.llurdlmenslOee^«;^-„,,^,,,„„ha atret, és extrao

d’

Cal esmentar, no obstant, un problema greu que
pot teñir la indústria química. Ens referim a l’adaptació
si sistema europeu de patents de la nostra actual le-
Qislació, que podría ésser realment nociva per a de-
ferminats sectors de la indústria química (farmacéuti-
pQi cosmética, insecticides, fertilitzants, etc), en preñ
are l’oportunitat de realitzar un nombre important de
produccions. Cal, dones, que aquesta adaptació es
faci de la manera més prudent possible, donanttemps
per a la renovació tecnológica i les inversions en
aquesta 1 i nia; el fet que el sistema europeu de patents
(tant el conveni de Munic com el de Luxemburg) no
compti amb l’adhesió de tots els paísos comunitaris,
ho pot facilitar.

D’altra banda, i com és evident, cal insistir en la
' necessitat de distingir entre els diferents subsectors a

l'hora de matisar les anteriors consideracions. Els
efectes no serán els mateixos, per exemple, per al
sector farmacéutic de base (molt penetrat peí capital
estranger i de dimensions relativament grans) que per
al sector de plástic o d’adobs, on la penetració estran
gera és molt més reduída i el comportament comer
cial més contradictori.

La indústria agroaiimentária: la seva evolució
ha estat relativament paral.lela a la deis paísos comu
nitaris, en el sentit de sortir comparativament afavori-
da de la crisi, guanyant participació des del punt de
vista del valor afegit. La renovació tecnológica pro-
duída i un desplagament de má d’obra han provocat
uns increments molt importants de la productivitat (els
més alts d’Europa), tant més significatius tenmt en
compte l’evolució tremendament negativa del sector
a la resta d’Espanya.

adaptació a les "®''_®s
és, per tant, molt sanable. Pe q un

malgrat la seva P®®® 2®^n de la crisi, per la qual
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9. La política social comunitária

a. La situació social a Catalunya previa a
i’adhesió: ei mercat de trebaii

La situació del mercat de treball a Catalunya es
caracteritzada els darrers anys per un augment im-
portant de l’atur com a conseqüéncia, fonamental-
ment, d’una disminució de l’ocupació, mentre la po-
blació activa augmenta molt lentament o s’estabilitza.
Aquest comportament és diferent al que s’observa en
el conjunt de la CEE, on l’augment de l’atur, és atri-
buíble a un increment accentuat de la població activa
(joves i dones), sense que l’ocupació presentí aug-
ments significativament importants que permeti ab-
sorbir-la.

Com és sobrerament conegut, la taxa d’atur a Ca
talunya i a Espanya és molt superior a la comunitária,
independentment de les diferéncies regionals. En
aqüests moments, a més, la taxa a Catalunya supera
ja, segons les enquestes de població activa, a la d’Es-
panya en una mesura significativa. Així,contrária-
ment al que succeí a les regions industrialitzades ale-
manyes, angleses o franceses, l'impacte de la crisi
sobre l’ocupació esdevingué a Espanya afectant pri
mer a les regions no industrialitzades del Sud (Anda-
lusia, Canáries, Extremadura) per afectar més tard
Madrid, el País Base i Navarra, i també significativa
ment Catalunya. Aquest comportament tan sois és
equiparable al cas Italia, on el procés d’adaptació
també fou retardat i s’iniciá amb posterioritat en les
zones més industrialitzades.

De tota manera, cal remarcar que mentre la taxa

d’atur ha estat relativament estabilitzada fins fa poc
en el Conjunt de la CEE, l’évolució a Catalunya i  a Es
panya ha estat extraordináriament negativa, Superant
la taxa éls dos dígits, tot situant-se per sobre del 14-
15% a fináis de 1980.

Quant a l’estructura de l’atur, els principáis col.lec-
tius afectats peí problema de l’atur són els joves i  les
dones. Per sectors, a Catalunya el creixement de
Tatur és en l’actualitat básicament industrial (tot i que
la construcció, primer, i els servéis, ara, hi han jugat
un paper important), mentre que l’atur a l’agricultura
és prácticamént inexistent.

La situació del mercat de treball a Catalunya,
dones, cal definir-la a partir de rexisténcia d’un impor
tant creixement de l’atur, a conseqüéncia de ia dismi
nució de l’ocupació i un creixement molt moderat o
una estabilització de la població activa. Per poder fer
una previsió de com estará el mercat de treball en el
moment de l’adhesió, cal teñir en compte áquells fac-
tors que én un futur poden incidir en aquesta evolució.

De llur análisi' hom pot deduir per ais propers anys:

a) Una incórporació a la vida activa de les genera-
cions més nombroses, naseudes els anys seixanta
i principis deis sétanta.

b) Una disminució important del saldo migratori a
Catalunya, derivat de la debilitat de la demanda dé
treball.

c) Un augment de la participació de la má d’obra
femenina en la població activa, esperant-se aug-^
ments de la seva taxa d’activitat (mentre la deis
homes pot disminuir).

d) Un exhauriment del camp catalá com a reserva
potencial de má d’obra per a la indústria i els ser-
veis.

e) Una intensificació del procés d’assalariament,
especialment en el sector servéis.

D’aquests factors, tan sois el primer té una dinámi
ca propia i irreversible. La incidéncia deis restants vin-
drá determinada peí grau en qué s’assoleixi una re
presa important del nivell d’activitat económica. Tot
plegat fa pensar que l’evolució de ia població activa
catalana presentará una situació de creixement lent 0
bé prácticamént estabilitzat, ja que el fre del creixe
ment migratori i l’estancament de la taxa d’activitat
(malgrat la previsió sobre la taxa femenina) poden
alleugerir la incidéncia expansiva de la incorporació
deis joves al mercat.

Finalment, hom pot considerar que el procés d’in-
tegració en Tactual context de débil nivell d’activitat
económica no pot teñir unes conseqüéncies significa-
tives en Tevolució de la població activa com a conse
qüéncia de Taplicació del principi de Iliure circulació
de treballadors, ni en un sentit positiu ni tampoc nega-
tiu, malgrat que puguin produir-se alguns moviments
de má d’obra molt qualificada, o també d’aquella má
d’obra proceden! de paísos més subdesenvolupats,
com Portugal, que podrien accedir a aquells llocs de
treball corresponents a les categories menys qualifi-
cades.

b. La situació social a Catalunya previa a
l’adhesió: la renda per habitant i la seva
distribució

Catalunya, en una primera aproximació, es troba
al dessota de la mitjana comunitária, liuny deis paísos
amb major nivell de renda per habitant, pero superant
la corresponent a les mitjanes d’altres paísos com
Itália, Regne Unit, Irlanda i Grécia. De manera que la
renda per habitant catalana ve a ésser d’unes tres
quartes parts de TEuropa deis Nou, i una mica més de
les quatre cinquenes parts si considerem TEuropa
deis Dotze. D’altra banda, la renda per habitant espa- .
nyola representa un 80% de la catalana.

Cal dir, pero, que si s’utilitzen Íes anomenades
“paritats de poder de compra” que es calculen a partir
d’enquestes de preuS per convertir els fluxos moneta-
ris en unitats reais obviant les modificácions en els ti-
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pus de canvi de les diferents monedes, aleshores les
diferencies es veuen reduídes, de manera que la dis
tancia existent amb els paísos més rics de la CEE
queda reduída a diferéncies de l’ordre del 10 al 25%,
aproximadament (Franga, d’una banda, i Dinamarca
a l’extrem oposat).

Quant a la distribució personal de la renda, Cata
lunya és la nacionalitat on és més igualitaria, seguida
del País Base i Madrid, que superen Catalunya en ni-
vell de renda per familia. En aquest sentit, Catalunya
s’apropa molt més ais esquemas europeus, mentre
Espanya en el seu conjunt presenta una major desi-
gualtat relativa de la distribució de la renda.

Peí que fa la distribució funcional, les diferéncies
més significativas amb la mitjana espanyola eren la
major participació a Catalunya de les rendes de capi
tal i la menor de les rendes d’empresaris individuáis i
treballadors per compte propi (rendes mixtes). En els
darrers anys, com a Espanya i a la CEE, les rendes de
professionals es mantenen, mentre perden posicions
relativas les rendes agráries i de treballadors autó-
noms i empresaris individuáis, així com les rendes de
capital, sobretot en la categoría d’interessos i divi-
dends.

Tercer, també és previsible una certa millora de
les rendes agráries com a resultat de l’aplicació de la
política agraria comunitária, sempre que el procés
d’adaptació s’efectuí de forma adient.

Quart, l’aplicació de la política social de la CEE i
l’harmonització de les polítiques deis Estats mem-
bres, també poden incidir en el volum de salan indi-
recte a través de la potenciació deis servéis socials i

del consum col.lectiu, avui en situació forga deficita¬
ria.

c. La política social comunitária

Cal distingir entre aquelles accions endégades a
nivell comunitari i les dirigides a coordinar les políti-

ques s^ials deis Estats membres. Les primer^ te-
unificació del

mercat de treball propiciada per restabliment de la lli-

bertat de circulacio deis treballadors. L’abast d’aquest
princip. ja s ha vist anteriorment. Ara bé, la coSecu-
cio d aquest objectiu a nivell comunitari suposa ne-
cessariament la creado d’instruments per assol^-ío
en laperspectivade promoure la possibilitat real  i efec
tiva docupacio deis treballadors tot facilitant lli.r
mobilitat geográfica i professional; el principa^rnstru-
ment endegat per la CEE en aquest sentit és el Fons
Social Europeu (FSE). Peí que fa referéncia a lesTc
cions dirigides a coordinar les diferents polítiques
dais, tan sois es plantegen seriosament a partir de la
Cimera de París, l’any 1972, quan ja és prou visible
que el desenvolupament del mercat comú no implica
necessáriament la disminució de les desigualtats  i els
desequilibris socials; en aquest sentit, s’estableix el
mes de gener de 1974, el programa d’acció social que
constitueix la base per assolir una més gran col.iabo-
ració i coordinació entre les polítiques socials deis Es
tats membres. Cal esmentar, finalment, la política so
cial endegada en el marc del Tractat CECA.

Com ja s’ha dit, el FSE constitueix el mecanismo
més important d’intervenció social operant a nivell co
munitari. La seva missió, d’acord amb el Tractat de
Roma, és promoure a l’interior de la Comunitat les fa-

cilitats d’ocupació i la mobilitat geográfica i professio
nal deis treballadors. Está administrat directament

per la Comissió, assistida d’un Comité presidit per un
membre de la Comissió i integrat per representante
deis governs i les organitzacions d’empresaris i de
treballadors de carácter sindical.

La primera etapa del Fons, fins el 1972, es carac-
teritzá per funcionar com una cambra de compensa-
ció retroactiva. A partir de la seva reforma, el FSE es
dotá de major flexibilitat, en poder determinar directa
ment els projectes susceptibles d’ésser finangats, i
d’un major dinamismé, en poder decidir com utilitzar
els seus resursos propis, no aportats directament pels
Estats membres. D’altra banda, l’import global deis
recursos també augmenté significativáment. L’aten-

nen

so-

Les rendes de treball, tenint en compte la taxa
d’assalariament, están lleugerament al dessota peí
que fa a la participació en la renda total, quant  a la
CEE i Espanya. Ara bé, aixó no vol dir que les rendes
per assalariat siguin menys elevades; Espanya pre
senta una mitjana de 94% sobre la catalana, trobant-
se al dessota d’aquesta, les de Portugal, Grécia, Irlan
da i el Regne Unit, i essent sensiblement igual a la
d’ltália, (tenint en compte les variacions de les paritats
de poder de compra, la situació és significativáment
millor, tot i que encara quedem al dessota deis paísos
rics de la Comunitat, entre un 11 i un 33% aproxima
dament).

Les rendes mixtes presenten unes diferéncies no
tables entre si. Mentre els professionals tenen una
renda gairebé doble a la deis assalariats, els empre
saris individuáis i els autónoms d’altres sectors la su

peren tan sois en un 15% i les deis empresaris i autó
noms agraris són, més o menys, dues terceres parts
de les d’aquells; a més aquests darrers están perdent
posicions relativos, mentre els professionals i els em
presaris autónoms d’altres sectors les están mante-
nint, encara que amb certa tendéncia a la baixa.

Malgrat que és difícil preveure l’evolució de les
rendes com a conseqüéncia del procés d’integraeió,
donada la incertesa derivada de l’evolució de la crisi

de 1973, es poden realitzar algunas observaclons.
Primer, cal esperar un major grau d’homogeneítat

en la distribució personal, o almenys el seu manteni-
ment.

Segon, també és previsible un augment en la par
ticipació de les rendes del treball, tant per l’aveng del
procés d’assalariament com peí fet de l’experiéncia
recollida arran de la primera ampliació.
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ció real ais problemes de l’ocupació i de la seva distri-
bucio espacial esdevenia prioritária.

Arran de les conseqüéncies socials de la cris!, el
mes de desembre de 1977 s’efectuá una reforma que,
dins un maro general de suport a les polítíqües socials
deis Estats membres, pretén:

a) Estimular la coordinació entre els diversos Fons
de la Comunitat, a fi d’arribar a una concertado de
politiquea comunitáries directament encaminades
a afavorir aquellas regions més subdesenvolupa-
des de la CEE.

gran la preocupació regional a l’hora de la distribució
deis ajuts. La tramitado de la demanda d’intervenció

correspon a l’Estat membre afectat peí projecte.
Cal dir que sempre hi ha hagut un excés de de*

manda que el FSE ha intentat alleugerir a partir de lá
publicació prévia de criteris amb carácter bianual que
donen prioritat a determínate projectes (cal esmentar,
aquí, la importancia donada a les conseqüéncies so
cials de la reestructuració i reconversió del textil).

El Fons Social Europeo, concebut en un principi
com instrument de política activa de mercat de treball,
apte per a resoldre els problemes estructuráis de
l’ámbit comunitari, s’ha vist forgat per l’evoludó de les
circumstáncies económiques deis darrers anys, a
combinar les accíons en aquest sentit, amb les més
directament encaminades a resoldre els problemes
derivats de la crisi económica. També, les accions del
FSE que, en un principi havien d’apuntar a resoldre
problemes d’ámbit comunitari, a partir de la reforma
es veuen encaminades a la col.laborado directa amb

les politiquea de mercat de treball deis Estats mem
bres.

b) Agilitzar al máxim els mecanismes administra-
tius 1 financers, de mañera que es puguin aconse
guir intervencions rápidas i eficaces.

intervé mitjangant sub
venciona al finangament d’una part deis projectes que
proporcionin certa tipus d’ajuts per fer front
tuacions socials concretes.

iecteJínnf í d’intervenció, els pro-
Po^St vist-i-piau de l’Estat corres-
tuctónl’ K H empresos per d’altres insti-
cas o de drí «n el seu

per ,®f ®' desplagament obligat
nnn moH ̂  ® '"^®9ració deis emigrante en el
ou medí socia i professional, l’eliminació deis obsta-

madur^ i^ln íí v o treballadors
n̂dir^n T ® promoure unes millors

afeetTe ® de treball a les regions més

df mS nrlr"' * I® transparéncia
aei mercat, promoure directament l’ocupació en les

atsTe r®® subdesenvolupades i la defs joves
rats o a la recerca del primer treball.

rk ñor ®duests projectes siguin necessa-

atu-

munitLd equihbn en el mercat de tjeball co-
dterrofoHo T per mesures párticulars
decretades per les polítiques comunitáries
cions que afavoreixin objectius comunitaris.

En I actualitat, el Consell ha fet extensivas Íes
tuacions del FSE a facilitar la mobilitat
professional deis treballadors
de la indústria téxtil, deis
dones.

a unes si-

0 per ac-

ac-
geográfica o

s provinents del camp,
emigrants i deis joves i les

De tota manera, cal dir que el balan? final de les in-
tervencions del Fons és globalment positiu, de cara a
l’ajut a les regions i els sectors amb més problemes,
tot reforgant la tasca realitzada peí Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.

Centrant l’atenció en les activitats comunitáries
producte de l’intent d’harmonització de les polítiques
socials deis Estats membres, els objectius que es pre-
tenen assolir són els següents:

a) Consecució d’una plena i millor ocupació a tots
els nivells.

b) Millora de les condicions de vida i de trebali,
d’acord amb el progrés económic i social,

c) Participació creixent de les torces socials en les
decisions económiques i socials de la CEE i deis
treballadors en la vida de les empreses.

Donada la situació internacional deis darrers

anys, l’atenció s’ha concentrat en el primer punt, pro-
curant una concertació de les polítiques d’ocupació
deis Estats membres, una política comuna de forma-
ció professional i un programa d’acció en favor deis
treballadors migrants i llurs famílies.

En relació a la primera, s’han establert organis-
mes comuns de consulta i estudi (Conferéncies Tri
partitos, Comité Permanent de l’Ocupació) i s’ha
aprovat una resolució amb una série de recomana-
cions en el sentit de millorar la concertació entre els

Estats i canalitzar-la (limítació progressiva de les ho-
res extraordináries, potenciar la flexibilitat en la jubila-

ció, regulació del treball a temps parcial, control del
treball temperar, etc.). També cal esmentar dues di-
rectrius encaminades a aconseguir la igualtat de trac-
tament salarial per a homes i dones i en matéria d’ae-

^k P®*^®® ®®s®r objecte d’ajut
e s projectes que s enfrontina situacions de desequili-
bn greu o perllongat de l’ocupació en regions, motiva
da peí subdesenvolupament relatiu o declivi de les
tivitats dominants (com pot ésser el cas del téxtil a zo-
nes com el Vallés o la Conca del Llobregat), o a des-
plagaments de má d’obra provocados peí progrés tée-
nic en branques d’activitat económica i grups d’em-
preses.

Les aportacions financeres vanen segons el pro
jecte i l’área de destinació, essent cada vegada més

ac-
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riiriff ● i^ció i promoció professionals i con-
ons de treball. D’altra banda, cal fer notar la reco-

®^'stent encaminada a l’establiment de va-

P^®^.P®9ades. En definitiva, pero, la fundó de la
^omunitat peí que fa a la concertació de les pol (tiques
ocupació és la d’un element coordinador i orienta-

sumiH° suplantar les tasques que ja están as-
^umiaes més efidentment a nivell de cadascun deis
Estats.

des entre si, tant peí que fa a les prestacions com ais
mecanismes de finangament o els órgans de gestió,
configurant-se dos modeis básics: l’atlántic (Dinamar
ca, Irlanda i el Regne Unit) basat en les aportacions
estatals en el marc del pressupost, i el continental, ba
sat en les contribucions directas del sector productiu.
En aquest context, cal entendre el procés d’harmonit-
zació, no com una tendéncia a la igualadó o la unifor-
mització, sinó al contrari, com un procés gradual d’in-
tercarivi d'informacions que condueixi a garantir cer-
tes coincidéncies i certs mínims indispensables en les
prestacions socials que s’adiguin amb el nivell de de-
senvolupament i equiparació de les condicions de
vida que haurien de derivar del funcionament del Mer-
cat Comu. En aquest marc, s’han fet també proqres-
sos peí que fa a garantir la protecció social deis treba-
lldors migrants, sobretot els d’origen comunitari ja
que els provinents d'Estats teroers depenen de te s lé-
gislacons nacionals I els posibles acords Pilateras
entre els Estats, o entre la CEEI TEstat tercer SS

per exemple, l'existent amb els palsos del mÍ

Óbviament, si bé la integracid no suposari nnr.
pérdua de la independencia deis organizas d^la
nostra Seguretat Social ni deis encarregats de la
gestió a nivell de prestacions (la Generalitat en el
de Catalunya), sí que pot incidir en la racionalitzactó i
millora efectiva de la mateixa, tant a nivell de prest
cions com, sobretot, de gestió económica i administré

seva

Quant a l’establiment d’una política comuna de

pOrmació Professional, l’instrument básic és el Centre
Europeu per al Desenvolupament de la Formació Pro-
tessional, creat el 1975, i dedicat básicament, a l’apor-
tació de documentació, investigacions, informació, es-
itiais, condicions i iniciativas, en la perspectiva d’apro-
par els nivells de formació proporcipnats en els dife-
'■ents paTsos ji facilitar, dones, la circulació del factor
treball en el mercat comú, condició básica d’equiiibri
del mercat de treball de la Comunitat.

Peí que fa a l'establiment d’un programa d’acció
favor deis treballadors migrante i llurs famílies, cal

distingir entre els treballadors migrante residente a la
Comunitat i els treballadors migrante originaris de la
CEE pero exercint una activitat laboral en un país ter
cer. Quant ais primers, s'estableix una distinció entre
els que provenen d’un Estat membre i els que prove
nen d’un Estat tercer. Per a aquells, les accione s’han
dirigit básicament a eüminar qualsevol tipus de discri-
minació per raons de nacionalitat en el marc de la Hiu-
re circulació (com per exemple, la directiva que regula
la necessitat d’assegurar l’escolarització obligatoria i
gratuita ais filis deis treballadors migrante originaris
de la CEE). Per ais provinents d’Estats tercers, les
mesures es troben en la línia de promoure una igual-
tat de tractament a tots els nivells, mentre procura li-
mitar-se la immigració, tot coordinant les pol (tiques
migratóries deis Estats membres, i Iluitant contra la mi-
gració il.legal. Molt recentment, la Comunitat ha refer-
mat la necessitat d’esperonar la política comuna en
matéria de mercat de treball i pol (tiques d’ocupació,
donada la situació d’agreujament de la crisi i les seves
conseqüéncies sobre l’atur i la situació social deis tre
balladors. En qualsevol cas, s’emfasitza en els estor
bos per augmentar la transparéncia deis diferents
mercats, tot disminuint significativament els costos
d’informació i d’ajust.

En relació al segon objectiu, és a dir, la millora de
les condicions de vida i de treball, s’han endegat ini-
ciatives dirigides a la seva progressiva humanització
(seguretat i higiene en el treball, treballs feixucs i alie
nante, etc.) i a la coordinació de la protecció social,
básicament centrada en les prestacions deis siste
mes de Seguretat Social, pero també en temes com
els acomiadaments col.lectius o el manteniment deis
drets deis treballadors en cas de transferéncies d’em-
preses o d’insolvéncia de l’empresari, etc.

Peí que fa ais diferents sistemes de Seguretat So
cial, cal partir de la constatació de llurs grans diferén-

en

Finalment, cal fer esment deis esforgos comunita
ris en l’ámbit del foment de la participació deis treba
lladors en la vida de les empreses (a partir de la publi-
cació del Llibre Verd sobre la participació deis treba
lladors i l’estructura de les empreses) i la de les forces
socials en les decisions comunitáries a partir de les
participacions obertes en el si deis organismes comu-
nitaris esmentats i ais esforgos realitzats, a nivell de
sectors económics, a través deis Comités Consultius
paritaris, i en la perspectiva d’arribar, a mig termini, al
plantejament de la possibilitat de convenís col.lectius
d’ámbit europeu.

10. El sector públic a Catalunya: alguns efectes
delaintegració

a. L’harmonització deis sistemes fiscals

L’harmonització deis sistemes fiscals deis Estats
membres d’un mercat comú constitueix un element
d’extremada importáncia en la seva veritable configu-
ració. Óbviament, rexisténcia de sistemes impositius
diferenciats pot introduir elements de distorsió en e
Iliure joc de les forces de mercat. És per aixó, que e
Tractat de Roma contempla una serie de mesures,
primer, per evitar distorsiona en el Iliure tráfic de les
mercaderies i segon, per anar avangaht en la pers-
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pectiva d’apropament deis sistemes fiscals deis
Estats membres, molt similars al sistema de l’Estat
espanyol, a excepció teta de la imposició indirecta i
més concretament de i’Impost sobre el Valor Afeoit
(IVA).

pensado de Gravámens Interiore (ICGI) i les desgra-
vacions fiscals a l’exportació, uns ajuts i proteccións
contrarié al que hauria d’ésser un régim de lliurecircu-
lació de mercaderies, i, per tant, des d’aquesta pers
pectiva, i’actuai sistema impositiu espanyol consti-
tueix un element de distorsió sobre l’efectiu funciona-

ment de la Unió Duanera, que óbviament caldria eli
minar.

En el procés harmonitzador endegat en el si de la
Comunitat cal fer una diferenciació, quaní ais resul-
tats obtinguts, segons es tracti d’imposició directa, im
postes especiáis o imposició indirecta.

Porga minses han estat les consecucions en el
procés harmonitzador de la imposició directa en el si
de la CEE. Al marge de les negociacions deis conve
nís interestatals per evitar la doble imposició i dues di
rectivos encaminades a fomentar l’assisténcia i la
col.laboració a fi d’evitar el frau, cal assenyalar única-
ment les directivos que homogeneítzen lafiscalitat de
les aportacions, fusions i escissions de societats la
de les societats matrius i filiáis en d’altres Estats
membres i la relativa a la creació de societats anóni-

europees. Tampoc no cal, d’altra banda, esperar
gaires avengos significatius en aquest camp, donada
●la importancia de la pol ítica fiscal com a element de so-
birania deis diferents Estats membres, i, per tant, els
efectos que es puguin derivar de l’adhesió
cassa relleváncia.

També en el camp deis impostes especiáis,
reahtzacions harmonitzadores han estat de molt poca
importancia en fundó de les raons anteriorment c_
mentades. Tan sois la Comissió ha adoptat certes me
sures relativos al tabac (cigarretes), mentre que d’al
tres intents per a diversos productos (tabac
ral, cervesa, licors, vi, etc.) han fracassat.

En el marc de la imposició indirecta, cal palesar
especialment els avengos realitzats quant a MVA a
part d’altres mesures d’una menor importancia reláti-

''^Postos sobre el timbre
o del tráfic internacional de viatgers en la via d’aua-
mentar les franquícies en frontera per ais particulars

La part comunitaria en les negociacions per a la in-
tegració considera indispensable subscriure els punts
asso its en el procos harmonitzador de la imposició in-
directal, i, en conseqüéncia, demana l’adopció, per
partd Espanya, de l’iVA, en substitucióde l’estructura
impositiva indirecta actual.

h=.i í generáis d’acceptació del ca¬
bal ( acquis ) comunitari c

mes

serán d’es-

les

es-

en gene-

om acondició de l’adhesió
I especial rellevancia, des del punt de vista comunita-
ri, de I adopció de l’IVA s’argumenta a partir de duesvies.

L’IVA és un impost indirecto, proporcional (no de-
pén deis nivells de renda o intercanvi) sobre el con-
sum i que grava totes les fases del procés de produc-
ció i distribució partint del valor afegit (és a dir, la re-
muneració deis factors de producció, incloses les
amortitzacions) incorporat en cada fase. L’impost
s’estructura peral.lelament en els diferents países
conforme a les normes de la sisena directriu que em-
fasitza especialment els conceptos de base imposa-
ble, subjecte passiu i determina així mateix aquellos
operacions exemptes o gravados per l’impost. Resten
per ser objecte del procés harmonitzador, les qües-
tions que fan referéncia al nombre de tipus impositius
(nombre diferent, fins i tot, a part de les tres categories
básiques: tipus normal, reduTt i incrementat), els béns
i servéis sotmesos ais diferents tipus (malgrat uns cri-
teris generáis ja fixats) i, en darrer termo, el mateix ni-
vell deis tipus impositius no coincidents en cap deis
Estats (vegeu el quadre núm. 288).

La implantació de l’IVA ha tingut en els países on
s’aplica en l’actualitat uns efectes forga diferenciats
en fundó de diverses causes: el propi país on s’aplica,
el grau anterior de transparéncia fiscal, el moment de
la implantació, l’eficiéncia de l’administració tributaria
o els mecanismos de determinació de preus i salaris.
De tota manera, pero, s’han fet palesos efectes sobre
la inversió, la integració d’empreses, els preus, el co-
merg exterior i la gestió administrativa de l’impost.

Peí que fa ais efectes sobre la inversió, l’IVA és un
impost neutral respecte ais mitjans de producció. En
el cas de l’Estat espanyol, en trobar-se sotmesa la
inversió a una doble imposició (es grava el be d’in-
versió com a fet imposable, i a més es grava la co-
rresponent quota d’amortització en entrar en la base
imposable relativa a la venda deis diferents béns), el
canvi será sens dubte positiu, malgrat que calgui
considerar els efectes sobre aquells processos in-
tensius en trepall, que es veurien privats de l’avan-
tatge comparatiu que suposa la situació actual.

Peí que fa ais efectes sobre l’estructura industrial,
riVA apareix novament com a impost neutral, a dife-
réncia deis sistemes impositius en cascada que afa-
voreixen les integracions verticals en detriment de les
concentracions horitzontals.

Quant ais efectes sobre el nivell de preus de l’eco-
nomlá, l’IVA no té perqué produir cap variació si el ti
pus impositiu mitjá d’aplicació es correspon a la préS-
sió mitjana anterior. Ara bé, donat qué en el moment
de la implantació i á causa dé les transformacions de
la pressió fiscal en l’ámbit sectorial, es produiran can-

^  esdovingut l’instrument pri¬
mordial de finangament comunitari (en xifres de pres-
supost per a l’any 1980, els recursos estaven proveíts
en un 50% per fons procedents de la recaptació de
riVA en els diferents Estats membres). D’altra banda
la diferéncia entre els sistemes d’imposieió indirecta ’
la CEE i a Espanya, a judici de la Comunitat (i a manca
d’estudis més detallats que així ho demostrin), enco-
breixen, en base ais mecanismes de l’lmpost dé Com-

a
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QUADRE NÚM. 288

TIFUS VIGENTS ALS PAÍSOS COMUNITARIS DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Estats Tipus normal Tipus reduít Tipus incrementat

Bélgica
Dinamarca

Alemanya

Fránga
Irlanda

Italia

Luxemburg
Países Baixos

Gran Bretanya

16 6 25

20,25
13 6,5

17,60 7 33,33
20 1010

1,3,6,911214118 35

10 5

18 4

15 0

FONT: Documents de la CEE (3-1981).

punt dos, assenyala que la cessió a Catalunya de
riVA en la fase de gravamen en les vendes al detall
será objecte d’una Ilei tramitada amb el mateix proce-
dimentque el de la Ilei de cessió d’impostos a la Gene-
ralitat, sembla, dones, que donat Tactual nivell de re-
captació en concepte de l’lmpost General de Tráfic
d’Empreses, i a manca de conéixer els textos legáis
que hauran de regular la cessió, pot efectivament pro-
duir-se aquest increment recaptatori..

En general, en els paísos europeas en qué s’apli-
ca riVA s’ha constatat en general una bona accepta-

inflacionaris variables, gairebé
cas d’ltália ició, i uns impactes ., x *

vis en els preus relatius, i tenint en compte la rigidesa
a la baixa deis preus deis béns en les economies occi-
dentals, cal esperar un impacte alcista en el nivell ge
neral de preus. Tal impacte esdevindrá infiació si els
diferents agents económics i socials reaccionen in-
tentant recuperar posicions perdudes.

Quant ais afectes que la implantado de l’IVA pot
representar sobre el comerg exterior, cal dir que de
penen, en principi, de les diferencies existents entre el
volum actual de desgravacions fiscals a l’exportació i
de Timport de Tactual impost de compensado de gra-
vámens interiora respecte les desgravacions de TIVA
a les exportacions i la seva aplicado a les importa-
cions. Ja s’ha comentat que a manca d’estudis acu-
rats no es pot preveure el sentit positiu o negatiu deis
efectes, malgrat que la Comissió valora com a avan-
tatge per a Espanya la situació actual.

En darrer terme, la implantado de TI VA suposará,
atesa la seva major complexitat, un esforg important
per a Tadministració tributaria, així com, des del punt
de vista de la transparencia fiscal, un aveng almenys
en estadis no lligats al consum final, a causa de Tinte-
rés deis contribuents en qué constin llurs compres.

Així mateix, des d’una perspectiva catalana, la im-
plantació de TIVA por representar un important incre
ment de la recaptació peis impostes cedits, recone-
guts en TEstatut i la LOFCA (Llei Orgánica de Finan-
gament de les Comunitats Autónomes). Si tenim en
compte, primer, que TEstatut i la LOFCA especifiquen
que Teventual supressió o modificació d’aquests iiti-
postos implicará Textinció o la modificació de la ces
sió: segon, que la LOFCA especifica que en principi
són cedióles els impostos sobre les vendes en fase
minorista i els establerts sobre consums específics en

aquesta fase (llevat deis recaptats peis monopolis fis
cals); i tercer, que la disposidó transitoria segona.

nuls en tots els paísos, excepdo feta del

Noruega, aquest darrer S
pressió fiscal mitjana que
TIVA.

De tota manera, una ^e rSS
sibles de la implantació de TIVA ha g^jtorial que
sament en una análisi detallada a n ©smenta-
hauria d’incloure les consideracions goiament
des per a cada sector. A continuado!
indicatiu (en base ais sectors de ¿g Tim-

Input-Output de 1975), s’avalua la i . /¡aquesta iri-
pacte sectorial, que haurá de teñir ' fjgcal indi-
tensitat es mesura en relació a la c classi-

recta suportada fins ara peis gpg ta major o
ficant-se en diverses categories, a = notable,
menor intensitat de Timpacte: fort, imp

moderat i favorable. iA«imies i els canvis
Malgrat les dificúltate metodologiqu ^^^^.

en la legisladó sobre els gs consideren
que s’han preduít després de hauran de-

conrv a impactes més ® ^ gsgent molt
rehre els sectors priman i el .«¿naindustria,
variable segoñs els subseetors^ que

En efecto, malgrat Taplicacló d un tipus
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4% ais sectors d’agricultura, ramaderia i pesca, de no
adoptar-se mesures compensatóries, són aquests els
que se situaran entre els més afectats per la implanta-
ció de l’IVA (encara que la pesca en mesura inferior).

D’altra banda i peí que fa referéncia ais servéis

poden veure més afectades activitats com les profes-
sions liberáis o artístiques, el comerg a la menuda, els
servéis a les empreses, els intermediaris connexes al
transpon, els servéis d’hosteleria i restaurant, els
veis sanitaris comerciáis i els transports ferroviaris
(aquest darrer en el cas que li fos aplicat). Entre
aquells sectors sobre els quals l’impacte pot ser
nys important, encara que significatiu, es poden tro-
bar el lloguer en béns mobles, les entitats d’assegu-
rances i el comerg a l’engrós. Tot aixó, está ciar, sen-
se teñir en compte els régims d’exempcions o régims
especiáis que es puguin aplicar.

Quant a la indústria, es distingirá entre la indústria
de l’alimentació, les industries no manufactureros, les
manufactureros i les subjectes a impostes especiáis
(el cas de les begudes i deis alcohols).

La indústria de l’aiimentació presenta unes carac-

terístiques especiáis, car juntament amb sectors que
poden teñir impactes forts i importants, se’n troben
d altres amb impactos moderats i notables, cas d’apli-

duit (4 /o), en alguns casos impactes notables i impor
tants passen a ser favorables: principalment, el ca-
cau, la xocolata i la confitería, la fabricació d’olis i qrei-
xos, les pastes alimentáries, les

es

ser-

me-

re-

conserves de peix

sió, fibres dures téxtiis, tallers mecánics, recuperado
de productos, etc.

Quant al darrer grup, el de les industries subjectes
a impostes especiáis, com són les begudes refres
cante i alcohols, cal teñir en compte que l’aplicació de
riVA comportará a més de la supressió de l’lmpost
General de Tráficd’Empreses, la de l’impost especial
sobre begudes refrescants. En general, tant si s’apli-
ca el tipus normal (11 %) o l’increment (22%) en els
casos escalente, l’impacte per a aquest conjunt de
subsectors haurá d’ésser favorable. Altra qüestió es
la influéncia que sobre aquests productos pot teñir la
nova Ilei d’impostos especiáis de 30 de novembre de
1980 i el seu reglament.

I

b. Els efectes sobre les empreses públiques

En termes generáis es pot dir que els efectes de la
integrado sobre les empreses públiques a Catalunya
vindran donats per dos tipus de raons; d’una banda,
per la propia situació d’una empresa pública en un de-
terminat sector de l’activitat económica, i, per tant, per
la capacitat de reacció que aquesta tingui en el marc
deis canvis que s’esdevinguin en el seu sector, i, d’al
tra banda, per la propia condició jurídica d’empresa
pública, en el sentit que hagi d’adequar-se a les exi-
géncies del cabal (acquis) comunitari. Des d’aquest
punt de vista, les exigéncies respondran básicament,
en primer lloc, ais nous condicionaments de l’Estat en

la fixació de politiquee de preus; en segon lloc,  a les
modificacions que es puguin produir en les modalitats
de finangament de l’empresa pública i, finaiment, ais
requisits que puguin exigir un procés d’harmonització
legal de les empreses públiques.

El carácter de “pública” atribuTt a una empresa
prové del seu control per part de l’Administració Públi
ca, ja sigúi aquesta la propia Administració central,
l’Administració autonómica o l’Administració local.
Tanmateix, pero, i d’una análisi exhaustiva de les dife-
rents categories, sembla que únicament cal reteñir a
aquest efecte, aquellos que s’integren en el grup de
l’INI i aixó per raó de la seva importáncia económica.

D’entre áquestes empreses, cal assenyalar per la
forma en qué es poden veure afectades: SEAT,
ENASA i MEVOSA del sector de l’automoció, LESA
del sector de la indústria de l’alimentació i “La Maqui
nista Terrestre i Marítima” de la construcció mecáni-

Quant al sector de l’automoció, i excepció feta de
MEVOSA, es troben en l’actualitat en una situació de

pérdues continuades que en una perspectiva d’inte-
gració, si no s’arbitren solucions exteriors, poden inci
dir negativament en aquest sector a Catalunya, no
sois per I entitat d’aquestes empreses, sinó per la im
portáncia de la indústria auxiliar que les circumda. El
cas de MEVOSA apareix fortament diferenciat, atés

ca.

,
els productes de molinería i el sucre. En l’extrem opo-
sat, I mantenint un impacte fortament negatiu malqrat
el canvi en el tipus, es troben els subsectors de pastis-
seria, pa i galetes, i els escorxadors. En un terreny in-
termedi, pero amb un impacte important, cal situar les
indústties lácties, les indústries de conserves cárni-
ques i els sucs i conserves vegetáis.

En les indústries no manufactureres (minería
construcció i aigua, gas i electricitat) la majoria deis
subsectors presents a Catalunya s’Inclouen entre els
que rebran un impacte notable o important Cal es-
mentar, especialment, el sector de la construcció ia
que en el cas d’habitatges socials és previsible una
aplicacio del tipus reduTt i, pertant, una moderació de
I irnportant impacte que es preveu per a la generalitat
del sector. Tambe, en darrer terme, assenyalar el
possible I impacte favorable que pot rebre la fabrica
ció i distribució de gas

Dins de la indústria manufacturera els impactes
són torga diferenciats entre els diversos sectors tro-
bant-se la majoria entre els que rebran un imp’acte
moderat o notable, no essent per aixó menyspreable
el nombre deis que en sortiran beneficiats (ciment
paper, alguns sectors químics, automóbiis, electrodo-
méstics, material electrónic, metalls no ferrosos, etc)
En canvi, els impactes més importants i significatius

es poden donar ais sectors aeronáutic, de la fusta (se-
gona transformació), articles de cuiro, d’óptica  i preci¬
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que el 44% del seu capital social el detenta l’empresa
alemanya Daimier-Benz.

Quant a LESA (La Lactaria Española, S.A.),única-
ment cal esmentar la torta competencia que se II pot
presentar en trobar-se els grans centres productors
de llet franceses a menys de cinc ñores d’autopista i

■ básicament per qüestions de qualitat.
En darrer terme, “La Maquinista”, malgrat que

presenta pérdues en l’actualitat i la torta competitivitat
de les empreses europees del sector, té un element
que permet suposar un impacte no tan pessimista
com la situado taña pensar, atés, precisament, els lli-
gams tecnológics que manté amb algunas d’aquestes
empreses.

que aixó entri en contradicció amb l’article 27,3 de l’Es-

tatut de Catalunya: “La Generalitat de Catalunya
adoptará les mesures necessáries per a Texecució
deis tractats i convenís internacionals en alió que afecti
les matéries atribuidas a la seva competéncia”. Sem
bla, dones, clara la capacitat d’executar els actes i les
normes comunitáries per part de la Generalitat
l’ámbit de les seves competéncies.

Al marga, pero, de la capacitat d’executar, cal
veure quina és la capacitat de la Generalitat per regla
mentar o legislar. Quan es tracti de competéncies ...
clusives, l’únic límit es derivará de l’existéncia de le-
gislació comunitária sobre la materia que óbviament
peí seu abast determinará la possibilitat de legislar,
reglarnentaro simplement executar. Si les competén
cies són exclusives, pero amb subjecció a la política
económica de l’Estat, s’haurá de teñir en compte la
part d’aquesta que ve determinada per les instáncies
comunitáries. Igualment, aquest seria el cas de les
competéncies limitades per la legislació básica de
l’Estat. Finalment, si la competéncia comprén única-
ment la pura gestió o execució, rassumpció del dret
comunitari vindrá per la via de les normes estatals

En un altre ordre d’idees, cal remarcar la no con-
tradictorietat del procés de construcció de les autono-
mies amb el procés d’integració económica que l’ad-
hesió a la CEE suposa. Ans al contrari, el procés de
descentralització económica ha de suposar, dins el
marc d’uns principis generáis de política económica
per tot el que constitueixi un mercat comú, una garan
tía d’un millor apropament ais administrats en funció
de les condicions concretes, i per tant diferenciades,
de cadaterritori. En toteas, l'harmonia general queda
garantida per l’acceptació de la primacía del Dret co
munitari i de les bases i l’ordenació de l’activltat eco
nómica general i la política monetária que la Constitu-
ció reserva a l'Estat.

Quant ais efectes que la integrado pot suposar
per a les competéncies concretes que pertoquen a la
Generalitat, i sense perjudici de les possibles varia-
cions que es puguin produir en aqüestes a causa
indefinició que en certs aspectes palesen tant
Constitució com l’Estatut, hom, seguint I informe qu
en el seu dia elaborá l’lnstitut d’Investigacions tco-

nómiques de la Generalitat sobre els aspectes eco-
nómics i tinancers de l’Estatut d’Autonomía, po

gir entre les competéncies relacionades amb la P
ca económica a curt termini, o les que ño están

lespolltiquesamitjáillargtermini.
Peí que fa a les primeres, i més concretament en

el marc de la política fiscal, hom no pot esperar de la
integrado efectes rellevants, car, peí canto e s
gressos, malgrat que la Generalitat tingui la poss
tat d’establir nous impostes o recárrecs sobre eis im
postes estatals, no sembla probable la utilitzadO
d’aquestes vies i, en tot cas, no sembla que s hagi _
produir desajustes o conflictos amb rharrnoni a
fiscal comunitária. Des del punt de vista de les despe¬

en

ex-

c. Les competéncies económiques de la
Generalitat i els efectes de la integració

Com és conegut, la Comunitat Económica Euro
pea representa la plasmació d’un procés d’integració
económica supraestatal en la recerca d’unesfinalitats
de benestar económic. Óbviament, els mitjans in-
terposats pels diferente Estate membres per l’asso-
liment d’aquest procés, comporten indispensable-
ment unes cessions de les sobiranies própies en be-
nefici de les instáncies comunitáries, cessions que es

produeixen sens dubte pels avantatges que tais actes
hauran de comportar.

Evidentment, l’Estat espanyol en integrar-se a la
CEE ha de subscriure aquest procés de pérdua de so-
birania própia. Peró, al mateix temps, i en virtut de la
Constitució Espanyola aprovada l’any 1978, l’Estat es
veu així mateix sotmés a un altre procés constituTt peí
que hom anomena la construcció de l’Estat de les Au-
tonomies. Catalunya, l’any 1979 aprová el seu Esta-
tut, i en ell es recullen precisament els ámbits on la
Generalitat ha de substituir el poder exercit anterior-
ment per l’Administració central.

En aquest context, dones, Catalunya dotada
d’unes facultats de govern própies, també es veurá im-
mersa en aquest procés de cessió de sobirania que
implica tot acte d’integració económica. Des d’aques
ta perspectiva, en la mesura que les competéncies
assumides per la Generalitat responguin a matéries
regulados en el Dret Comunitari i atesa la supremacía
d’aquest sobre el Dret Intern, caldrá sotmetre-s’hi.

Altra qüestió, peró, és el compliment efectiu del
Dret comunitari, i en conseqüéncia, l'existéncia de
mitjans coercitius per garantir-ho. Com és conegut, la
CEE no disposa d’aquests mitjans, i són els Estats
membres els responsables del compliment del Dret
Comunitari. De fet, segohs la rñateixa Constitució es
panyola (art. 93) correspon a l’Estat la garantía del
compliment deis tractats internacionals pels quals
s’atribueixi a una organització internacional l’exercici
de competéncies derivados de la Constitució, sense
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ses, cal teñir presenta els intents d’harmonització deis
pressupostos públics, de maneraque no entrin en eon-
tradicció amb els principis de política económica co
munitaria.

de l’artesania, sembla que no s’hauran de produir va-
riacions substanciáis a la vista de l’escás desenvolu-

pament de ia normativa comunitaria en aquesta as-
pectes. En qualsevol cas, i donatque la política indus
trial comunitaria s’ha convertit básicament en un con-

junt d’accions de carácter sectorial, aqüestes s’incor-
poraran ais plans establerts per l’Estat i en conse-
qüéncia l’actuació de la Generalitat es veurá abocada
a l’acord amb aqüestes realitzacions.

Quant al sector financer i de servéis a les empre
ses, cal dir que l’adaptació de la Generalitat a la nor
mativa comunitaria vindrá determinada peí ritme amb
qué l’Administració Central vagi adaptant-se al cabal
{acquis) comunitari en els aspectes monetaris, cre-
diticis i de moviments de capitals. Les competéncies
en turisme no es veuran afectades sensiblement per
l’adhesió, a diferencia de les relatives al comerg que
sí hauran d’adaptar-se a la legislació comunitária in
corporada en tot cas per la via de l’Estat espanyol.
Tampoc les competéncies sobre transports, en tro-
bar-se limitadas en l’ámbit estrictament catalá, no

s’hauran de veure en principi afectades per la integra-
ció, encara que sí ho poden estar en alguns aspectes
molt concrets.

Quant a les competéncies sobre els factors de la
producció cal insistir en qué els efectes que es puguin
esdevenir és donaran en tot cas per la incorporació
per part de l’Estat de la normativa comunitária. Peí

que fá a la política d’investigació, en qué existeix
competencia exclusiva pero coordinada amb la cor-
responent de l’Estat, s’haurá d’adaptar al que assen-
yalen les directrius comunitáries en aquest respecte,
que evidentment informaran així mateix la política de
tot l’Estat espanyol.

Peí que fa referéncia a Ies competéncies a mitjá i
liarg termini, cal distingir entre les que es puguin incidir
sobre la política de desenvolupament económic,
la política territorial i les polítiques d’ordenació secto¬
rial.

Amb refació a la política de desenvolupament eco

nómic, cal ressenyar que en la mesura que la planifi-
cació de l’activitat económica de Catalunya s’atorga a
la Generalitat, en els límits imposats per l’ordenació
de l’activitat económica de l’Estat, es veurá limitada
també per les directrius que poguessin emanar de Íes
instáncies comunitáries. D’altra banda, i partint de la
facultat que l’Estatut concedeix a la Generalitat de
creado d’empreses publiques (en l’ámbit de les seves
competéncies), l’actuació d’aquestes evidentment
s’hauria de sotmetre a les normes reguladores de la

competéncia i deis ajuts i les intervencions publiques.
En el marc de la política territorial, donada lafacui-

tat de la Generalitat d’endegar una política regional
própia, els efectes poden venir determínate per les
sof.licituds que pogués fer el govern autónom de Ca

talunya sobre projectes de desenvolupament regio
nal, Via l’Estat espanyol intermedian, en tot cas, da-
vant les instáncies comunitáries competente en la
matéria.

Amb relació a les pol ítiques d’ordenació sectorial, i
conforme a l’esmentat Informe, distingirem amb la fi-
nalitat de valorar els efectes que sobre les competén
cies que en aquesta matéria té la Generalitat entre els
sectors primari, secundar! i terciar! i entre els factors
de la producció.

Peí que fa a l’agricultura i la ramaderia, peí fet
d’ésser competéncia de l’Estat la política general de
preus agraris, la regulació de les campanyes agráries
i la política de comerg exterior agrari, i peí fet d’entrar
aquests aspectes en el nucli central que constitueix la
política agrária comunitária (PAC), s’haurá de sotme
tre al que es derivi d’aquesta regulació. En d’altres
ámbits on la PAC dóna un marge més ampie (com en
el cas de la política d’estructures agráries), la política
de la Generalitat vindrá emmarcada peis programes
comunitaris en el marc del FEOGA, i podrá proposar
projectes d’actuació i subvenció que s’hauran de tra

mitar Via l’Administració central de l’Estat espanyol.
Efectes semblants cal preveure en el cas de la
pesca. En relació a la silvicultura i la caga no cal
esperar variacions significatíves en llur situació
tual.

ac-

11. Els efectes globals de la integració

Al liarg d’aquestes conclusions s’han posat de re-
lleu els efectes potenciáis que la integració espanyola
a les Comunitats Económiques Europees pot teñir so
bre l’economia catalana, encara que cal esperar deis
agenté ecónómics catalana la capácitat de reacció su-
ficient (que ha demostrat al liarg de la historia) per
aprofitar-ne els avantatges i fer front ais desavantat-
ges, tot disminuint-los. Les dificúltate de fer previsions
sobre el que realment pot succeir s’agreuja quan es
passa de l’análisi deis efectes concrets i puntuáis de
determínate canvis institucionals sobre els diferente
sectors de l’economia, a l’análisi deis efectes globals
sobre les seves magnituds básiques, és a dir, el seu
creixemént, l’oeupació, el nivéll de preuS ó la balanga
de pagamente; dificúltate que s’acreixen si es té en
cornpte que el procés d’ihtegració s’insereix en el
marc d’uná situació perllongada de recessió econó
mica arran de la cfisi descabdellada a fináis de 1973.

Málgrat aqüestes consideracíons, aixó no vol dir que
ho puguin fer-se algunes apreciacions amb relaciá ais

En el sector industrial, les competéncies de la Ge

neralitat vindran, en tot cas, afectades per la política
económica general, i, més eoncretament, industrial,
energética i tecnológica de la CEÉ. En el cas de l’habi-

tatge, de les obres públiques d’interés no general i
que no afectin altres Comunitats autónomos i
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Les societats occidentals es traben en una trans

cendental cruTlIa, i Catalunya, evidentment, no en res
ta aliena. Les necessáries reconversions i reestructu-

racions poden ésser, sovint, contradictóries amb l’ob-
jectiu d’augmentar l’ocupació, i, fins i tot, de mantenir
el seu nivell actual. I aquest dilema és el que han de
superar les economies de mercat, en un termini no
massa llunyá, si volen mantenir-se en un context de
respecte a les Ilibertats, al pluralisme i ais drets hu-
mans.

efectes globals sobre Teconomia catalana de l’adhe-

Pel que fa al creixement de l’economia catalana,
difícilment pot efectuar-se alguna previsió mínima-
ment sedosa, en dependre de nombroses variables
com per definir-se en aquest sentit. En principi, hi ha
elements que poden contribuir al creixement econó-
mic arran de la integrado i d’altres que poden consti
tuir un obstacle per a tal finalitat. Així, entre els pri-
mers, cal ésmentar l’ampliació del mercat, el ne-
cessari increment de la productivitat davant la nova
competencia, la difusió de la tecnología, els menors
costos de les primeres matéries d’importació, la millor
situado internacional, etc. Entre els elements que, a
curt termini, poden jugar en contra del creixement
económic cal citar les inevitables fallides d’algunes

empreses, la pérdua de quota en el mercat espanyol,
les noves condicions competitives amb possibles bai-
xes de preus (i per tant de beneficis), i, en definitiva,
l’increment de la competéncia internacional i la forta
disminució de la protecció del mercat interior.

Com és sobrerament conegut, el creixement eco
nómic depén, en una mesura determinant, de la inver-
sió. I aquesta está en fundó de moltes variables. Una
de les més importants en aquest moment són les ex-
pectatives, és a dir, la confianga empresarial en el fu-
tur. I aquesta confianga vindrá condicionada per tots
els elements anteriorment esmentats, peró també peí
grau de certesa amb qué s’obsen/i el futur económic
del nostre país. Óbviament, aixó depén de l’evoludó
política, social i económica, tant de Catalunya, com
d’Espanya i la resta del món.

El mateix tipus de consideracions cal fer-les en re-
lació a l’evoludó de l’ocupadó. Com és prou conegut,
l’atur consisteix el principal problema amb qué s’en-
fronten les societats occidentals en el moment pre-

sent. La situado és particularment greu a l’Estat espa
nyol. A Catalunya, la qual supera la mitjana d’Espa
nya, quant a la població activa aturada, el problema
es manifesta amb especial intensitat, afectant sensi
blemente! seu grau de cohesió social.

L’objectiu de reduir la taxa d’atur és, dones, priori-
tari per a les autoritats económiques. Ara bé, cal ésser
consciente que es tracta d’un problema de difícil solu
ció. Les tendéncies de l’especialitzadó productiva in
ternacional porten a l’adopdó de noves tecnologies,
normalment, intensives en capital, i a l’abandó d’al
tres activitats productives que, a causa deis costos
salaríais relativament elevats en relació ais d’altres

paísos, esdevenen poc competitives. Normalment,
aqüestes activitats suposen un grau d’absorció de la
má d’obra forga elevat, i llur desaparició implica un
crement de la desocupació en no poder ésser contra
restada per les noves activitats que van sorgint, empa-
rades en tecnologies més avangades. Tan sois un
creixement continuat, intens, i equilibrat, pot establir
la capacitat del sistema económic vigent per poder
ocupar tota la població activa.

sió.

in-

La integrado d’Espanya a la CEE pot suposar, en
alguns sectors, un increment, a curt termini, de l’atur,
peró globalment, la seva evolució restará en funció de
la capacitat d’adaptació deis nostres agents econó
mica. Segons siguí aquesta, la taxa d’atur pot variar la
seva actual tendéncia a l’acceleració, i, fins i tot, dismi
nuir. Ara bé, a llarg termini, i aquest será un fenomen
comú a tots els paísos occidentals industrialitzats,
l’aveng tecnológic i les exigéncies de competitivitat,
pressionaran fortament contra l’ocupació. En la mesu
ra que la integrado suposi un incrementd’aquesta ten
déncia, tan sois una contrapartida suficient des del
punt de vista del creixement económic, pot suposar
tant un augment deis nivells de vida com deis nivells
d’ocupació, i permetre esperar l’esmorte íment del pro
blema de l’atur. Óbviament, la integració pot ésser un
elementaddicional en aquest procs, peró no l’únic. Po
sar la solució o l’agreujament de l’atur en funció deis

efectes de la integració constitueix una visió pardal i,
conseqüentment, estéril.

Un altre efecte global que cal analitzar és el de
l’evolució de la inflació. La inflació és tanmateix com
l’atur, un fenomen extraordináriament complex i de
solució difícil, sempre que no es vulgui caure en una
forta depressió económica. Normalment, és un feno
men multicausal, sobre el qual els economistes no hi
están massa d’acord. En conseqüéncia els efectes
sobre els preus de la integració són difíciis de determi-

com per-
influir la

nar

La integració és un procés prou
qué hi intervinguin molts elements ^
¿xa d'inllació. En qualsavol cas, tot

reacció deis agents socials i !. v ¿avant
i en concret, les seves autoritats

diversos impactes que caldria . fl|s ser-
ment. Els canvis de preus de les '^®'’f rária
veis derivats de la Unió Duanera. de la pol' J®®
comunitária, els efectes de la Iliure ¿.^n
lladors i de capitals, l’impacte de la
nou sistema fiscal quant ais ¡mpostos .nd.rectes (im
o la introdúcelo de la pesseta en el S.stema Monetan

Europeu, constitueixen exemples clars . ’
sens dubte, tindran gran influéncia sobre e P, _

ment deis preus, peró que resulta a
luar globalment, i més tenint en compte que
depén en gran mesura del que succeeix ale
les nostres economies i, sobretot, de la rf®®®' P
davant les modificacions en llur participado en
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da nacional, experimenti cadascun deis grups so-
cials.

gatius que aixó pot suposar sobre la nostra balanga
de pagaments. Pero, efectuar aqüestes afirmacions
no permet fer-ne cap en relació a l’impacte efectiu de
la integració. En primer lloc, hi ha altres afectes está-
tics que cal teñir en compte, com per exemple, els de-
rivats de la importació de primares matéries a menor
cost, o les majors possibilitats exportadores que
s’obren. També no cal oblidar els efectes de la major
Ilibertat de circulació deis capitals que poden jugar en
un sentit o en un altre. I finalment, cal comptar amb els
efectes dinámics de la integració d’impossible avalua
do. Com ja s’ha vist, aquests poden modificar subs-
tancialment totes les previsions que hom pugui fer, en
un sentit tant positiu com negatiu. El resultat final s’es-
capa tant de la nostra capacitat de previsió com de la
d'incidéncia que, sobre aquest procés, pugui teñir la
Generalitat.

Tot amb tot, cal esperar, a mig i a llarg termini, que
la capacitat de reacció o adaptació de l’economia ca
talana i les noves possibilitats que s’obren amb la inte
gració permetin que els efectes positius superin ais
negatius, de forma que s’esperoni el creixement eco-
nómic i s’acreixin els nivells de renda i benestar deis

ciutadans de Catalunya. Aquesta esperanga no ha
d’afeblir els esforgos a realitzar sinó que els ha
d’acréixer perqué el nostre país surti enfortit económi-
cament del procés d’integració.

En qualsevol cas, atesa la inflexibilitat a la baixa
deis preus, en unes economies fortament administra

das com les nostres, cal suposar un impacte expansiu
sobre el nivell d’inflació, pero que caldrá situar-lo més

en els mecanismes interns que permeteri la multipli-
cació d’un primer impacte alcista que no pas en el fe-
nomen que explica l’increment inicial de preus.

Un altre afecte global important que cal considerar

és el que es produirá amb les balances de paga
ments. Una vegada més, qualsevol previsió
aquest sentit és molt problemática. Sobre les balan
ces de pagaments hi juguen prácticament tots els me
canismes d’una economia. L’evolució futura de la ba
langa comercial, o de la balanga de capitals, consti-
tueix el resultat de múltiples causes, l’avaluació global
de les quals resulta extraordináriament dificultosa.
Des d’un punt de vista estátic, els efectes sobre la ba
langa comercial per a una zona industrialitzada com
Catalunya asperonará el déficit comercial en rebre la
competéncia de productes manufactúrate

en

,  ̂ a preus
mes baixos i, en canvi, haver de comprar, en aquest
cas, els productes agraris, en general, més ,
També la contribució neta de Catalunya ais fons
munitaris (donada la seva consideració relativa de
gió desenvolupada) será positiva, amb els efectes

cars.
co-
re-
ne-
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