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Aquesta separata conté el capítol X del Ilibre blanc

Catalunya i la Comunitat Económica Europea.

Es tracta d’un ampli resum deis temes tractats en

l’edició original i llurs principáis conclusions. Inclou,

així mateix, alguns quadres estadístics més sigñifi-

catius, extrets de l’obra completa.

El carácter generalitzador de tot resum aconsella

recórrer, per a més detalls i coneixement deis as-

pectes metodológics i estadístics, a la versió origi

nal i completa del present informe.

Com que es tracta d’una separata, es manté la nu-

meració original de les págines i deis quadres.
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PRESENTACtÓ

La situado present exigeix un gran esforg a tots els nivells per superar els problernes que
s 'acumulen en les societats industriáis desenvolupades. Problemas a tots els nivells, polítics, se
dáis, económics. La nostra problemática no es diferencia excessivament de la que experimenten
els podes europeos. El nostre sistema políticja no és sortosament un element diferenciador; les
nostres relacions exteriors es fan principalment amb els países que integren la Comunitat. A més,
en el cas catata, sempre hem relvindicat les nostres profundes arreis europeas, que són a la base
mateixa del naixement de Catalunya. No ha d'estranyar, en conseqüéncia, la volunta! europeista
de ¡'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 Europeas  iparticipar-hi. En aquest sentit cal destacar la
creado del Grup de Treball Generalitat-Secretaria d'Estat per a les relacions amb la CEE, i també
el positiu acolliment que ha donat a la iniciativa del Pariament de Catalunya per a l'establiment de
la Comissió de Seguimentde les Negociacionspera ¡'entrada d'Espanya a la CEE. Peró non hi
ha prou de conéixer de prop elprocés integradori fins i tot exposar les nostres preo^pacions i cri-
teris respecte a aquest. El procés d'incorporació  ala CEE ens ha de portar molt més enllá: exigeix
més de nosaltres, perqué, de fet, és un procés que implica canvis moltprofunde en la nostra reali-
tat actual.

Aquesta preparació és impulsada peí Govern de la Generalitat mitjangant un procés de sensi-
bilització, informació i formació a tots els nivells. En aquest ámbit cal destacar els cursos sobre les
Comunitats Europeos que patrocinem, realitzats amb la col.laboració de la Cambra de Comerg i
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquesta actuació va adquirint darrerament una nova diná
mica, basada en les Jornades i cursets que sobre ámbits especffics relatius a temes comunitans
es fan a la Generalitat o amb el suport d'aquesta.

Necessitem técnica, experta, administratius, gent formada i coneixedora a fons deis temes
comunitaria per afavorir la integració, per esdevenirfuncionaris a la Comunitat, per assessorar o
per participar en la gestió i la direcció de les empreses que s’han d'encarar amb el desafiament
que representará la nostra integració a les Comunitats.

En la base de tot aixó calla teñir una diagnosi prévia, que amb tot rigor i pmfunditatescatís els
efectos que a Catalunya, i amb més detall sobre l'economia catalana, tindria l'adhesló de I Estat
espanyol a les Comunitats Europeas. En aquesta línia, es felá necessari un instrument que servís
de fonament per basar-hi les nostres actuacions de formació, d'informació, de negociació en de
terminadas qüestions relatives al tema comuniiari, i també per bastir unes Ifnies d'actuació dé
l'Administració catalana respecte a l'ámblt que ens ocupa. Totplegat ha de fomir-nos urja eina útil
que ajudi a sensibllitzar els septors més afectats per tal d'endegar un procés d'adaptació i de can-
vi adient al nou marc, I siguí, a més, Tincentiu per promoure estudie detalláis sobre aspectos i te
mes que s'apunten com a vitáis per assolir una integració realment positiva.

És a totes aqüestes finalitats i obJecUus que respon la nostra decisló de confiar a I'Instituí d'ln-
vestigacions Económiques de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya l’elaboració d'un in
forme sobre els efectes a Catalunya de l'adhesló d'Espanya a les Comunitats Europeas. Elpresti-
gi d'aquesta Institució, presidida peí Dr. Joan Sardá i Dexeus, i l'alt nivell académic i professional
de tots els seus membres n'assegurén la bondat i el rigor.



' "í(

í  ■■

MeFcés a ¡a tasca de l’lnstitut, basada en els resultáis del treballrealitzatperrequip del Dr. An-
tonl Sema I Ramoneda, ara ja tenim l’elna cercada per poder treballar en propunditat en la munió
d’ámbite i d'expectatives que es destrien en l’estudi present, estudi que ens porta a destacar la
cornplexitat de les realitats que s'intemelacionaran amb la integració, i la dificultat de definir aprio-
rísticament els resultáis que se n’obtindrá d’ací  a uns anys.

De l’estudi, se'n despréñ que l’éxit o el fracás sempre será relatiu, perqué mal no se sabrá si
IMemativa a l'adhesió hauria donat uns altres fruits. Pero sf que sembla que dues coses queden
proa Clares. La primera, que per mantenir el nostre nivell actual de desenvolupament i per conti
nuar en la nostra Unía d’evolució d’un país industrial madur, s 'ha de fer un esforg de modernitza-
ciéi de cánvi i de renovació de la nostra base económica, 'de tal envergadura que la mlllor opció
pérfer‘-ho d’una forma ordenada és la nostra integració a Europa. La segona, que els efectes de
Pádhésió serán bons o dOlents segons en quins termes es fací l’adaptació, pero sobretot segons
ia CapáciMque tinguem i Vesforg intem que fem per adaptar-nos. Esforg i capacitat d’adaptació
ais quals esperem haver contribuit amb l'edició del present Ilibre i amb totes les iniciatives que la
Generalitat ha pres i pensa continuar prenent en el camp del procés de la nostra integració a Eu
ropa.
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JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
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INTRODUCCIÓ

Quan el Molt Honorable President de la Generali-

tat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, II 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’adeia plenáment amb les funcions que
rinstitut té encomanades, ja havia fet palesa el 14 de
desembre de 1979 la necessitat d’examinar objecti-
vament els afectes sobre l'economia catalana deis

anys vuitanta del procés d’integració d’Espanya al
Mercat Comú Europeu.

tat del tema, les nombrases implicacions de la inte-
gració i el termini lógic de la comesa exigían 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 íes 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’Economia amb el títol La opción eu
ropea para la economía española- Libre Blanco sobre
las repercusiones económicas de la Integración dé
España en las Comunidades Económicas Europeas,
relaborada per riSADÉ 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-
merg. Industria i Navegació de Barcelona-pionera en
l’análisi deis afectes de la integració i impulsadora de^
cidida d’aquest procés- Los sectores Industriales
ante la Integración de España en las Comunidades
Europeas.

A un nivell difereñt poden situar-se els precedente
més immediate d'aquest tipus d’análisi i de reflexió
que avui ens ocupa. Recordem així el llibre capdávan-
ter de Joaquim Nadal i Capará Catalunya I el Mercat
Comú i els més propers referite a d’altres nacionalitate
cote el publicat per la Lankide Aurrezkia La econornía
vasca y el mercado Común europeo.

Les ráons suara dites i les de tipus estadístic que

L’elaboració: enfocament i dificultats

Es veié, 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’aliau 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 nacionalitate o regions.
El fet que l’abast territorial delimitador de la nostra re-

fléxió 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 innovadora. No era,
per exemple, suficient analitzar Timpacte del desar-
mament aranzelari vers els paTsos 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.

El Consell de l’lnstítut omsiderá que la complexi-
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Encárrec i equíp 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 Presiden! de la Gene-
ralitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol i Soley, adregá
al Presiden! del Consell de Direcció de l’Institut
d’Investigacions Económiques, senyor Joan Sardá i
Dexeus, on s’encarregava a l’lnstitut l’elaboració del
Llibre Blanc sobre els efectes que la integració d’Es-
panya a les Comunitats Económiques Europees 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, acordó 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 memória 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 constituí! peí secretar! 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 Faculta! de Ciéncies Económiques i Empre-
sarials de la Universitat Autónoma de Barcelona,  i el
senyor Josep Piqué i Camps, professor de Teoría
Económica de la Faculta! del mateix nom de la
Universitat de Barcelona. Tots tres constituíren un
cohesiona! 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
competencia com a economista i la seva eficácia com
a Secretan de l’lnstitut. Ha guiat, coordina!, revisa! el
treball, n’ha escrit algunas de les parts, i ha adminis
tra! 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 latradició de l’lnsti-
tut i han fet palés que, malgrat llur joventut, tenen una
preparació i una professionalitat prometedores d’un
brillan! 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 papar, ho he de reconéi-
xer, ha estat molt secundan; sóc, peró, responsable
deis detectes i errors que pugui teñir el treball que ara es
presenta. Completava l’equip la senyora Anria Lladó,
que, com a secretária i amb la seva discreció i compe-
téncia, facilita en tot moment el funcionament óptim de
les feines de mecanografia i administració. L'eneerl

que tót seguí! esmentaré fan que l'análisi efectuada
hagi de ser considerada com un pas més en el camí
del coneixement deis efectes sobre l’economía cata
taría del procés d’integració espanyola a les Comuni
tats Económiques Europees. Evidentment, les princi
páis dificuitats que s’han hagut d’afrontar són les de
disponibilitat i fiabilitat estad ístiques que, si sovint
presenten problemes a nivell espanyol, aqueste' crei-
xén a nivell de les nacionalitats, especialment si
l'análisi requereix, com és el cas, un nivell de desa-
gregadó sectorial notable, necessari si no es vol cau-
re en els paranys de les generalitzacions excessives,
de poca 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
dificuitats, que no s’ha pogut superar per factors
állens sobrerament coneguts, ha estat rhomogeneí't-
zació sectorial de les diferentes fonts estadístiques,
encara que sempre s’ha procurat agrupar-les seguint
unamateixa sistemática.

Pnecisament, l’enfocament adoptat s’ha basat en
el eriteri que l’análisi deis efectes del procés d’integra-
pió a les Comunitats Económiques Europees seria
pleñament significativa si es realitzés a nivel! de pro-
ductés que tinguessin un eievat grau d’homogeneít-
zádé. És evident que com més gran és el grau de
désagregació sectorial, més ens aproximem a aquest
objectiu i, a l’inrevés, com més petit és el nombre de
sectors considérate, menys significatives i aproxima-
des són les conclusions a qué s’arriba. Precisament
per aixó, s’ha tingut cura d’utititzar, sempre que s’ha
pogut, el major grau de desagregació, sense que aixó
pugui arribar a substituir les análisis especifiques que
cada sector económic (o, a d'altres nivells, els agents
económics i socials, les professions, etc.) necessária-
ment haurá d’efectuar sí encara no ho ha fet.

Una altra característica del treball efectuat ha es
tat recórrer, sempre que ha estat possible, a docu-
mentació interior i a fonts origináis i directos proce-
dénts de les Comunitats Económiques Europees,
sense oblidar aquellos publicacions i treballs més sig-
nificatíus en cada tema. De la mateíxa manera s’ha
volgut consultar diverses institucions catalanes per
saber dé forma directa llur opinió sobre els efectes de
la integració en l’economia catalana. Se’ls adregá una
lletra, on a part de demanar llur opinió, es soMicitava la
informació i documentació que tinguessin disponible
sobre el tema. No han estat aqüestes les úníques
fonts d’informació; l’équip de treball efectuá diverses
visites, entre les quals cal destacar la realitzada a l’an-
tic “Ministerio de Relaciones con las Comunidades
Económicas Europeas’’ a Madrid, i les realítzades a
Brussel.les a la Comissió de les Comunitats Económi
ques Europees, a la Missió Espanyola i ais diversos
répresentants deis interessos económics i socials
prop de les Comunitats.
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selleries, institucioñs dépendents de la Generalitat,
cambres i confraries, cOl.legis i assoGiadons profes-
sionals, universitats i centres d’ensenyáment supe
rior, entitats i associacions empresarials de tipus sec
torial, i a d’altres importants institucions catalanes.
Les respostes rebudes han estat nombrases i valuo-
_ _. per a la redacció final del Uibre 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’Investigacions 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 nombrases ofertes
de col.laboració rebudes, que a voltes, donadas Íes

característiques del treball i els recursos de tot tipus
(económics, de temps, etc.) de qué s’ha pogut dispo-
sar, no s’han pogut fer efectives.

En segon iioc cal agrair la invitació que rea-
litzá la Comissió de les Comunitats Económiques

Europeas, a través de la seva oficina a Madrid, i l’aco-
ilida que ens dispensaren els seus funcionaris, ja que
la visita reaiitzada a Brussel.les durant ia primera set-

mana de julioi complí pienament eis objectius que
i’equip de trebali s’havia proposat. Voidria esmentar
aquí, tot agraint liurs esforpos i les facilitats proporcio
nados, ei senyor Gian Paoio Papa, Director de i Ofici
na a Madrid, i ei senyor Eduardo Lechuga que, amb
eficacia i bon ofici, s'ocupá que ia visita a BrusseUes
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 eSforp

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

En el viatge a Brussel.les, s’inclogué una visita  a la
Missió Espanyola. L’equip de treball, acompanyat del
diputat senyor Caries Gasóliba i Bohm, mantingue
una reunió especiaiment fructuosa amb l’encarregat
de negocia, senyor Camilo Barcia, i els consellers de
la Missió, on es passá revista ais diferents aspectos
de les negociacions i del procés d’adhesió espanyola
a les Comunitats Económiques Europeos. Atots ells,
ei nostre agrai'ment, que cal fer extensiu ais senyors
Juan Antonio Riviére, Femando Puerto i Leandro
Mercadó, i a Íes institucions per eiis representados,
per la seva acollida i amabilitat. També s ha d esmen
tar aquí ei senyor José Aurelio Blázquez, Conseller
económic del President de la Junta d’Extremadura,

que acompanyá i’equip de trebali en ia seva visita a la
Comissió i que fou un excel.lent company de viatge.
Finalment, cal agrair els bons oficis de Miguel A.

: Argimon.
Dins d’aquestes notes d’agraíment, cal incloure

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

ses

senyors

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 ia redacció finai del Uibre
Bianc 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 específics dei Uibre
Blanc a les persones que, per llur especialitac 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 ia coi iaboració dei senyor Josep M.
Carrau i Ramón, Cap dei Departamentd’Estudis de la
Caixa de Pensiona, en ei si dei quai es reaiitzá i’anáiisi
(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. elaboró i redactó la
part corresponent a la política energética comunitária
i eis efectos de ia integració en el sector energétic ca
tato (vegeu apartat 4 del capítol VI). El senyor Joa-
quim Vergés i Jaime, Více-rector de la Universitat
Autónoma de Barcelona, s’ocupá de la redacció i ela-
boració de i’anáiisi sobre eis efectos probabies de la
integració en íes empreses púbiiques a Catalunya
(vegeu apartat 2 del capítol IX). Aquestos aportacions
constitu'iren un ajut valuós per a l’equip, que integró i
adaptó aquests treballs a la redacció finai dei Liibre
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 agrária comunitária i els
seus efectos sobre l’agricultura catalana.

L’equip de trebaii comptá tostemps amb ia coi.la-
boració i estímui dei Conseil de Direcció de i’institut

d’Investigacions Económiques; en ei transcurs de
i’eiaboració dei Liibre Bianc es reuní diverses vega-
des i finalment en la reunió dei dia 10 de setembre de

1981 donó ei vist-i-piau ai contingut del Liibre Blanc i a
la seva tramesa al molt Honorable President de ia Ge

neralitat de Cataiunya, aprovant-ne per unanimitat Íes
conclusions.

3. Nota d’agraíment

Ei pocés d’eiaboració del Uibre Blanc s’ha benefi-
ciat de diverses col.laboracions de tot ordre. En

primer iioc, cai esmentar Íes nombroses respostes re
budes a íes iletres que i’Institut envió demanant opi-
nió, informació i documentació sobre eis efectes que
el procés d’integració d’Espanya a les Comunitats
Económiques Europees ha de teñir sobre l’economia
cataiana, els seus agents económics i socials, i eis di
versos sectors en els quals s’estructura. Les Iletres
foren enviades ais partits polítics amb grup parla-
mentaris, sindicats, associacions patronals, con-

seu acoilimennt i viu interés peí nostre treball demc»-
trats en la visita que es reaiitzá a l’antic Ministeri de
Relacions amb ia C E E i a la senyora Paloma Sán
chez Muñoz, de la Direcció General de Transaceions



lÉéttriiors, la infbrmáeio que facilitá sebre el cens
qíiinvérsió estrangéfS-

iLa ¿arnbra GMielal de Comerg, Industria i Navega-
dié dd Bareelona prestá un suport infomnátic a l’estudi
del ñuxós GOínereials catalans i n’assumí el finanga-
wient. Éliseu secretan, senyor Josep M. Calpe, ensfa-
cilltáels ntiitjans i el senyor Girbau, Cap del Serve! del
Céntre d’Ordinadors de la Cambra, s’encarregá de la
tasca informática 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 facilitat la llista de les mitjanes
aranzeláries.

S’ha d’esmentar també aqu í l’ajut que ens propor
cionaren el senyor Martí Parellada, professor d’Es-
tructura Económica, arran de l’elaboració de la seva
tesi doctoral, el senyor JOsep Roig, professor d’Eco-
nomia Regional, i els estudiante que col.laboraren en
elS eáleuls eomplementaris, senyors Joaquim Martí,
Jórdi Mercader i Josep Mílá.

Hé deixat per al final, perqué ha estat el més deci-
siu, l’aéolliment que ens proporcióne l’ESADE en faci¬

litar-nos el despatx per realitzar el treball i obrir-nos dé
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 enllestír l'elaboració del Llibre
Blanc en els deu mesos de treball que s’hi esmerga-
ren. El fet que la seva Biblioteca siguí dipositária de
les publícacions comunitáries, el treball realitzat pré-
viament sobre la indústria espanyoia davant la inte^
gradó a les Comunitats Económiques Europees i les
possibilitats de col.laboració amb el seu professorat
ens oferia el marc idoni per a l’elaboració del Llibre
Blanc. Fem extensiu el nostre agraíment a la Direcció
i a tot el professorat de l’Escola, i, en especial, ais pro-
fessors Josep M. Suris, Francesc Meló i Lluís Riera.

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

I finalment, al Consell de l’Institut d’lnvestigaciohs
Económiques, vuli fer paiesa la meva ferma esperan-
gá que el treball ara presentat no traeeixi la confianga
que en mi varen dipositar.

ANTONISERRA i RAMONEO A
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CAPÍTOL X

RESUM I CONCLUSIONS *

empresarials, deis sindicats majoritaris i, en general,
de tota la socletat.

La unanimitat en áquest sentit té el seu fonarnént
en raons polítiques i históriques. Él conveneimentqué
formem part d’Europa i dé la seva história, i el deslg
que aquesta participació assumeíxi la tradidó éuró^
pea, pluralista i respectuosa de les ilibertats i els drets
humans, tot consoiidánt i aprofundint les institudons
democrátjques, són pressupostos previs de l’opdó
representada per les Comunítats Económiques lure-
pees.

La interpenetradó i la interreladó existent entre
les economies GOrñunitáries i la nostra ecoñomia oen^

verteixen, tanribé, ropdó européísta en l’altemativa
més viable en un món cada vegada más complex i III:-
gát entre si per riiúltipleS elernents de caráeter pelítio,
sedal i, fonamentaiment, eeonómic, que impedelxen
QensegQentment les aspiradons d’aTllament arnb bar
Ses demográflques, espadáis o de recursos naturals,
reduTdes.

En aquest context, Catalunya, cem a nadonalitat
que forma part de. ristat espanyol, s’infegrará en
aquest gran espai geográfic, creixent realitat eeenér
mica i suggestiu projecte polític, constituí per les Ce-
munitats ieoñémiques iuropees.

Cal dir que les forces sodals catalanes ban estat
capdavanteres de l'ideal europeísta. La sodetat catar

1. Les Comunítats Económiques Europees: una
opció histórica

El govern espanyol, passades les primeres elec-
cions legislatives, celebrades el mes de juny de 1977,
sol.licitá oficialment el dia 28 de juliol al Consell de Mi
nistres de la CEE l'adhesió de l’Estat espanyol a les
Comunítats Económiques Europees. Ei Consell deci
dí comengar ei procediment previst ais Tradats cons-
titutius de les Comunítats i demaná a la Comissió el

Dictamen preceptiu que expressés la seva aditud 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 manifesté l’opinió favorable de la Co
missió a l’adhesió d’Espanya, pero constitueix, tam
bé, un inventan de les dificultats que, per a ambdues
parts, comporta la integració en un moment de crisi
económica generalitzada. 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
prévia identlficació deis principáis problemes i les
possibles solucions ais temes més conflidius.

Posteriorment, han prosseguit les negociacions,
emmarcades en una situació de crisi institucional de

la Comunitat que, juntament amb els problemes polí-
tics, económics i sodals existents, han provocat un
alentiment del calendan previst que ha situat, de mO-
ment, la data de l'l de gener de 1984 com una data
probable per a l’adhesió.

La demanda d’Espanya a ies Comunítats Euro-
pees ha rebut, fins ara, el suport de la práctica totalitát
de ies forces polítiques amb representació parlamen-
tária, de Iqs pririeipals organitzacions professionails i

C) Aquest resutn i cpnolusipns ha estat redaotat l’equip de tfe-
batldeiyibreBlahc, ambposteriorttatal seu llíuramental MoKHono-
ráble President de la Genaralltat de Cátalunya a fi de fadlltar-ñe la
difusió. La sevá.publlcaclb a part ha aconsellat d'lncloure^hi alguns
quádres que també figuren en altres capitels.
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laraa s’ha sentit sempre plenameñt identificada amb
liurppá, ha assumit elsaeus válors i ha vist en el conti-
ñent europea el marc on s’ha de desenvoiupar i orien
tar l'activítat económica i cultural de Catalunya.

La unanimitat davant l’opció europea, dones, és
encara més arralada a Catalunya. Pero, cal ésser
Gonsclent deis problemes i dificultats que, sens dubte,
comportará la integrado. La consciencia 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
desenvoiupar les nostres empreses, són elements in
dispensables per acceptar, en condicione mínima-
ment favorables, el gran repte europeu.

Afortunadament, les diferents torces polítiques i
socials, si bé no discuteixen el fet mateix de l’adhesió,
sí que plantegen, cada vegada amb més detall, les
necessitats i les exigéncies que aquesta comporta.
Efectivament, cal avaluar els efectes deis terminis
d’adaptació a les normes comunitáries, cal empren-
dré les reestructuracions i les reconversions neces-

sáries dél nostre sistema productiu, cal ja apropar-se,
sempre que sigui oportú, a la legislado comunitária'.
Cal, en definitiva, que la integració s’efectuí de la
llor manera possible, que no provoqui mals irreversi
bles i qué les consideradons de llarg termini no ens
impedeixiñ veure les conseqüéncies immediates. Les
rapns pol ítiques no han d’amagar les exigéncies eco-
nomiques I socials.

Les dificultats que acompanyaran la integració
vánen en uns moments de greu depressió económi
ca, arran de la crisi de fináis de 1973.1, precisament,
la seva persisténda, les dificultats en les balances dé

pagaments, els intents de superar-la separadament,
etc., comporten tendéneies i opinions favorables  a un

iñcrement del proteedonisme i, en general, a postu
res clarameñt defensives des del punt de vista
nómic.

mi-

eco-

riáis, de primeree matéries, etc.) i l’aparició de noves
tecnologies, així com l’accés a les existente per part
de paísós en vies de desenvolupament, comporten la
necessitat d’incorporar-se avantatjosament a les no
ves tendéneies 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 consideradons de tot tipus, d’ocu-
pació fonamentalment, que poden condicionar les de-
cisions a prendre,- pero, 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 ei si d’un conjunt poderos, interlocu
tor indiscutible de les grans decisions económiques i
polítiques internacionals, com és la Comunitat, que
no pas des de la posició solitária d’un país situat al
marge 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 aqueste mo
ments, els negociadors fixen de set a deu anys.

Catalunya constitueix una regió económica, dins
de l’Estat espanyol, industrialitzada, amb un grau irn-
iportant de diversificació productiva, i amb una confi-
guració económica caracteritzada per una acceptable
flexibilitat, peró també afectada per desequilibris es
paciáis, sectorials i demográfics. 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 plenamént inte
grada en un mercat molt més ampli. La unitat econó
mica d’Espanya és un fet irreversible i garantit jurídl-
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, tot clarlfi-
cant els canals mitjangant els quals aquesta es mani-
festa.

I

Cal dir que, aetualment, l’aplicació d’aquestes
opinions no és la més convenient per al dinamismo de
la nostra eeonomia i la seva capacitat per afrontar
amb éxit els reptes derivats del procés d’especlalltza-
ció productiva a nivell internacional. Pot ésser útil re
cordar que, tots els intents sedosos d’obrir l’economia
espanyola a l’exterior i d’augmentar la competéncia
interior, han resultat clarameñt beneficiosos per  aCa
talunya, que no s’ha limitat a “parar el eop” sinó que
ha aprofitat les oportunitats que se II oferien per pene
trar en nous mercats, modemitzar el seu capital pro
ductiu. augmentar la competitivitat, i ocupar un lloc re-
latiwament avangat dins l’estructura productiva mun-

En aquest context, seria completament errónia
una análisi deis efectes sobre l’economia catalana de
l’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 l’Estat espanyol, en definitiva, el mercat més
important deis productos catalans. Cal, dones, tractar
l’economia de Catalunya en el context de l’economia
espanyola, i en un futur, més o menys proper, en el
marc d’una economía europea significativament inte
grada.

dial.

En conseqüéncia, la integració pot ésser un cata
lizador determinant a l’hóra d’emprendre aotuacions
posítivés i eficaces contra la crisi. Una cris! que, com
s'ha dit repetidament, és d’oferta i de remodelatge
profund de respecialiZació productiva. (Brans varia-
cions de les ei^fuctures de costos (energéties, sala-

Aquesta constatació no ha de suposar, óbvia-
ment, la justificació a una manca d’actuació. Certa-
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ment, el món exterior dona el maro 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, ei futur económic deis catalans tan sois pot de
pendre, a la llarga, d’ells mateixos. Será la capacitat
d’adaptació a la nova situado, ia capacitat d’innova-
ció, la imaginació aplicada al procés productiu, la dis-
posició a treballar més eficientment, les que taran
possible guanyar el repte europeu.

En un context de Iliure mercat, el comportament
deis agents económics resta tora 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 fundó de les reaccions
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 produít la integrado, i expliciten les diferéncies
amb la situado 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 terme, de lesevolu-
cions de les economies catalana i espanyola.

amb les UAB. Abans de la incorporadó de Greda, la
Comunitat estava formada per 62 regions.

A efectos estádístics, roficina d’Estadística de la
Comunitat establí, l'any 1975, la Nomenclatura d’Uni-
tats Territorials EstadíStiques (NUTS), que comprén
54 regions, considerant Irlanda com una sola regió i
subdividint en dues lá regió Sud deis Paísos Baixos.

Catalunya té, com veurem, entitat territorial i de
mográfica sufident per esdevenir una Regió Comuni-
tária Europea. De tota manera, la seva definido com a
tal anirá a cárrec de l’Administració central de l’Estat,

que hauria de procedir des d’ara a definir les regions
comunitáries europeos a l’interior d’Espanya, tot acia-
rint la conveniéncia o no de les UAB, en el marc d’una

política regional espanyola, coherent i articulada.

b. Catalunya dins les regions
económiques europees

Catalunya se sitúa amb una poblado de 5,9 mi-
lions d’habitants, una extensió de 31.980 km^ i una
densitat de 184 habitants/km^, una mica per sobre de

les mitjanes de les regions estad ístiques europees de
poblado (4,2 milions), extensió (25.000 km^) i densitat
(170 habitants/km*). Catalunya ocupa, aixi, una
situado intermedia entre les regions més subdesen-
volupades de la Comunitat, notablement regions peri-
fériques, i la gran megalópolis europea integrada al
voltant d’un eix Londres-Nord d’ltália, que creués Eu
ropa peis Paísos Baixos, les zones industriáis alema-
nyes i abarqués les regions del Nord de Franga. En
aquest aspecte, les regions més homogénies amb
Catalunya serien el Nord-oest italiá, Llombardia, Re-
nánia-Palatinat, Baviera i la regió valona.

Peí que fa al creixement global de la poblado,
Catalunya presenta uns ritmes superiors ais mitjaris
de la Comunitat, encara que no s’ha'sostret a la
tendéncia general europea d’alentiment de les t^es
d’augment demográfic. Quant ais moviments mi-
gratoris, Catalunya continua essent absorbidora neta
de poblado de la resta de l’Estat espanyol, paró
aquest procés ha perdut molta intensitat arran de la
crisi económica. Així, mentre l’any 1970, la compo-
nent migratória explicava el 50% del moviment de la
població a Catalunya, l'any 1978 aquesta comporient
no arribá al 12%. En aquest sentit, s’insereix, eñ el
eonjunt de regions europees, molt paral, lelament a
les regions del Nord d’ltália.

Si observem l’estruetura d’edats, Catalunya pre
senta, eomparativament, una poblado més jove que
la mitjana de regions europees, i una de les propor-
dens més baixes de població major de 65 anys, es-
trudura que correspon a un país en expansió demo
gráfica, molt diferent de la majoria de regions desen-
volupades europees. Aixó permet preveure una ma
jor pressió sobre el mercat de treball en els propers
anys, i encara més si tenim en compte ia baixa taxa

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
nistrativas 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
pectivas polítiques regionals i s’utilizen com a base
que permeti una coordinado d’aquestes polítiques i
una millor apreciado deis diversos graus de desenvo-
lupament. Les UAB en els paísos de l’Europa deis
Sis, es delimitaren en fundó de criteris propis de cada
Estat, i no massa coincidents. En canvi, el Regne
Unit, Dinamarca, Irlanda, i més tard, Grecia, no esta-
bliren una divisió específica en UAB, sinó tan sois en
regions. Les RCE són agrupacions a escala comuni-
tária de les UAB, delimitades amb la finalitat d’estu-
diar les conseqüéncies de la Unió Duanera i de la inte-
gracló económica sobre espais immediatament infe
riora ais estatals. Cal dir, peró, que a la práctica, cada
Estat ha flxat les seves RCE d’acord amb la seva polí
tica regional, de manera que, sovint, se superposen
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d’activitat femenina, que pot incidir sobre el mercat, si
l’activitat económica es recupera.

L’estructura sectorial de l’ocupació sitúa Catalu
nya com a regió clarament industrial en el si de les re-
gions europees, ja que es troba per dessota de la mit-
jana europea a l’agricultura i els senreis (6,8 per 8,0;
41,6 per 51,6, respectivament), peró per sobre en el
cas de la indústria (51,6 per 39,4). En aquest sentlt,
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’aquest punt de vista, les regions més homogénies
amb Catalunya serien Baden-Württemberg, Nord-
oest italiá, Liombardia, Est francés, Nord-Pas de Ca
lais, West Midlands, etc.

D’altra banda, Cataiunya 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. Cai dir, peró, que figura com
una de les regions capdavanteres entre els tres Es-
tats que formen part de la segona ampliació: Espanya,
Grécia i Portugal.

A nivell de les regions comunitáries actuáis, Cata
lunya es troba al dessota de totes les regions d’Ale-
manya, Franga, Hoianda, Béigica, Dinamarca i el
Nord i Centre d’ltália. En canvi, supera lleugerament
la mitjana del Regne Unit i les regions del Mezzogior-
no italiá, així com les irlandeses.

Si s’analitza el PIB per habitant, la situació de Ca
talunya és lleugerament inferior a i’assolida conside-
rant el PIB per persona ocupada. Aixó és produTt per
la baixa taxa d’activitat de la població activa i relevada
taxa d’atur que caracteritza el seu mercat de treball en
l’actualítat.

La importáncía 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 participació relativa de la indústria sobre el
total de la producció. En aquest sentit, les estructures
son 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, Liom
bardia i Piemont a Itália, i East Midlands, North i
Yorkshire & Humberside al Regne Unit.

En conseqüéncia, Catalunya s’arrenglera amb les
regions poc desenvolupades europees, quan consi-
dérem la dinámica demográfica o la productivitat,
peró en canvi, a nivell d’estructura productiva i de
l’ocupació, és comparable a les principáis regions in-
dustrialítzades d’Europa, com pot veure’s en el qua-
drenúm. 267.

Les regions més homogénies, a la vista deis dife-
rents criteris utilitzats, són les italianes (Nord-oest i
Liombardia, 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 ál dessota.

c. La pOlíticá figiOnál dé lá Cpmiinitat

Els desequilibris regionals que éxisteixeñ en cá-

dasGun deis Estats membres es veuen ágreujafó
quan els observem des de lá perspectiva de la Comu
nitat en el seu conjunt. La segona ampliació vindrá a
aguditzar encara més aquests desequilibris. Ara bé,
els problemes regionals europeos no queden limitats
a situacions de subdesenvolupament relatiu, deriva
das d’estructures més o menys basades en l’agriGUl-
tura, amb més o menys subocupació o emigració. So-
vint, els problemes regionals próvenen també d’es-
tmctures industriáis obsoletas, decadents en el marc
de l’especialització productiva internacional. Tanma-
teix, cal teñir en compte altres elements, com la situa
ció geográfica (regions frontereres o insulars), els ex-
cessos de concentració demográfica, els déficits in-
frastructurals o els problemes ecológics.

Óbviament, aqüestes situacions han provocat
l’endegament de pol ítiques regionals per part deis di-
ferents Estats; peró, per raons óbvies, cal també
l’adopció d’una política regional a nivell comunitari,
per alleugerir els desequilibris existents en la mesura

que dificultin l’aveng cap a la Unió Económica, i péf
possibilitar l’adopció de mesures de política éconómi-
ca a nivell comunitari, compatibles i susceptibles de
coordinació amb els diferents Estats membres.

La principal dificultat a l’hora de poder articular
una política regional efectiva a nivell comunitari, cal
cercar-la en la resistencia deis Estats membres a per-
dre el control polític sobre un tema que pot teñir unes
conseqüéncies económiques, socials, polítiques i
electorals de gran abasí. Por aixó, la tiuita deis orga-
nismes comunitaris per trencar aquesta resistencia
ha resultat fins ara práctíeament infructuosa. La políti
ca regional comunitária es troba subordinada i lligáda
ais programes estatals de desenvolupamenti equilibri
regionals, que están molt lluny d'ésser'homogenis,
peró que reculien objectius tánt d’estructuráció pro
ductiva i sectorial com d’equilibri regional.

El Tractat de Roma no preveu expifcítament i’eh-
degament d’una política regional cómunitária. I^an
sois, després de comprovar que la fOrmació dei mer
cat comú ño compórtá un esmorteiment deis desequi
libris sinó que aquests augmentaven, es comengá a

¡i

'JÍ!;

gionals, tant a niveli estatai com a niveil comunitari.
De tota manera^ una política regional específica de la
Comunitat, no rep un impuis significatiu fins al mo-
ment de les negociaCions per a la primera ampliació,
com afecte de les pressioñs exercides, en aquest
sentit, peí Regne Unit a fi dé compensar les conse-
qüéncies de la política agrária comunitária. Així, sor-
geix el Fons Europea de Desenvolupament Regional
(FEDlR), el Comité de Política Regional i els intenta
que aquests Instruments s’adaptin a les finaljtatsipró-
pies d’una auténtica política regional europea.

Cal dir que les diferents polítiques comunitáries
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El grau de participació del PEDER 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 t-
aportat per l’Administració Central deis Estats o, si
s’escau, per Íes Administracions regionais, d’acord
amb Íes respectives capacitats de finangament.

El PEDER 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 Pons. Dues terceree 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% dei 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 Pons es dediquessin a participar en el fi
nangament d’accions comunitáries especifiques de
desenvolupament regional, no recollides en els pro
grames elabórate peis Estats membres. Aqüestes
participacions han d’anar lligades a l’objectiu de com
pensar els efectes regionais de les politiquee 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 Política Regional (CPR). té
com a objectiu contribuir a la coordinació de les políti-
ques regionais deis Estats membres, i, com a fun
ciona especifiques, procedeix a l’examen deis proble-
mes regionais, analitza les mesures preses i efectúa
recomanacions de política regional, d’acord amb les
finalitats comunitáries i en la perspectiva d’assolir una
major convergéncia i coherencia entre les polítiques
económiques deis Estats membres. A més, estableix
un esquema comú per a la presentació al PEDER deis
programes de desenvolupament regional deis Estats
membres.

Actualment, la preocupació peis desequilibris re-
gionals existents i peis impactós regionais de les polí
tiques de la CEE está portant a l’establiment d’uná
concepció global i a una major coordinació de Íes polí
tiques regionais 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 importants efectes sobre

-estíiuoturárs 1 sectoríals- tenen una certa implicació
“regiónar. En concret, cal assenyalar certas actua-
eioñs de la Banca Europea d’Inversions (que recull
l’dbjéctiu regional entre les seves finalitats estatutá-
nies, i que ha estat l’instrument més eficag en termes
relatius), del Pons Social Europeu, del Pons d’Orien-
táció i Garantía Agrícola, i els crédits de reconversió
dé la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer.

El Pons Europeu de Desenvolupament Regional
((PEDER) és el principal instrument de la política re
gional comunitária. Pins a 1978, les accions del PE
DIR es limitaren a aquellas regions on ja existien
ajuts deis Estats membres (encara que estaven inse-
rits en uns programes de desenvolupament regional
éxaminats peí Comité i d’acord amb un esquema
preéstáblert). A partir del nou Reglament, a més
d’águesta modalitat d’ajut que continua absorbint el
95% deis recursos dei Pons (finangament “sous-quo-
ta”), s’institueix la dedicació del 5% restant a accions

epmunitáries especifiques de desenvolupament re-
gipnal, al marge deis programes de política regional
deis Estats membres (finangament “hors-quota”).

Pél que fa a la modalitat de finangament “sous-
quota , I any 1978, el repartiment entre els diferents
Estats era el següent;

Alemañya 6,00%

fe-

1,39%
1,20%

16,86%
6,46%
39,39%
0,09%
1,58%
27,03%

Aquejes proporcions es fixen mitjangant nego-
eiacié ̂liítica entre els diferents Estats membres,se-
gons el grau relatiu de desequilibri regional i llur de
senvolupament relatiu. Les demandes d’ajut són pre-
sentades peis Estats membres i, a la práctica, consti-
tuéixén un simple recóliament financer, sense autén
tica autonomia d’aceió per part del PEDER,

lis recursos del Pons poden dedicar-se al finan-

^ment d’inversions superiors a les 50.000 Unitats de
Compte Europeos (UCEs) que tinguin com a objec-
tius fonamentels:

a) Inversions en activitats industriáis, artesanals o

de seweis que ja es beneficien deis ajuts regio-
nals de llurprepi Estat, i que suposin la creació  o el
manteniment de l’ocupacíó.

b) Inversions, amb un carácter públic o semi-pú-
blic, en infrastructures que contribuelxen ai de
senvolupament de la regió on se sitúen. Aquests
tipus d’inversions, pertermemitjá, nopodenexce-
dir el 70% deis recursos del Fohs.

Dinamarca
Franga
irlanda
Itália

Luxemburg
RaisosBaixos
RegneUnit
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I’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’lnterior de Catalunya (per
exemple, les de la zona pirinenca, que podrien em-
marcar-se en accions supraregionals que englobes-
sin tota la serralada) i les deficients comunicacions
ferroviáries amb Franga i, en conseqüéncia, amb la
Comunitat.

En aquest sentit, s’hauria de procedir en l’ámbit
espanyol a l’elaboració deis plans de desenvolupa-
ment regional (obligatoris dins la Comunitat i regúlate
peí CPR) en els quals, segons la Constitució, han de
teñir un paper decisiu les institucions polítiques de les
Comunitats Autónomes, entre elles i per al cas de Ca
talunya, la Generalitat. Cal omplir el buit existent en
materia 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 espanyol, tot
clarificant i explicitant els mecanismes compensadora
i de solidaritat que ja existeixen o que s’hagin d’ende-
gar en el futur. A més, el consell del CPR pot ésser útil
en la consideració deis problemas, objectius i instru
menta de la política territorial específicament catala-

solutament determinants en grant part deis ámbits
económica. Els Estats no poden fer una política co
mercial, o de tipus de canvi, o agrícola, de manera au
tónoma, peró conserven diversos graus de Ilibentat
peí que fa a liurs polítiques fiscal, monetaria, de ren
des, regional, de transporta, industrial, tecnológica,
energética i, en general, la política económica globál.
Val a dir, no obstant, que per a cada una d'aquesteS
árees la Comunitat té establertes normes d’harmonit-

zació i homogeneí'tzació amb la perspectiva, a llarg
termini, d’assolir unes bases comunes a totes elles.

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; els flu-
xos de recursos financers, de capital i humaos; l’es-
tructura de la demanda de consum, etc. I, aixó, a Ca
talunya, peró óbviament també a tot l'Estat espanyol,
de manera que la integració del mercat espanyol
-que és el mercat signiflcatiu per ais productes cata-
lans- dins el mercat comunitari ha de suposar una fo-
namental transformado.

El sentit d’aquesta transformació és dificil de pre-
veure, car variará segons els diferents sectors eco-
nómics, els terminis que es fixen per fer ranálisi, o la
própia evolució de la situado econórriiea general.
Peró, sobretot, estará en fundó de la capacitat
d’adaptació de l’economia catalana (i, en particular,
deis seus empresaris) a la nova situació definida per
la integració. I aquesta nova situació suposará, acurt
termini, una modificació important deis fluxos comer
ciáis actuáis, que es presenten a continuado, peró
també d’aquelles altres transaccions (“invisibles”, fi-
nanceres, de capitals a cutí i a llarg termini, etc.) que
poden teñir efectés encara més significátius peí que
fa al creixement i l'ocupadó, l’atur, la inflació i, no cal
dir-ho, sobre les balances de pagamente.

Peí que fa a la modificació deis fluxos comerciáis
derivada de la Unió Guanera i, pertant, de ladesapari-
ció de les barreres a la Iliure circulació de les merea-

deries, cal fer les següents consideradons;

a. La manca d’una tauia input-output recent de
l’economia catalana impedeix el cálcul de les pro-
teccións “efectives" de les diferents mercaderiés,

és a dir, la protecció de qué gaudeix un producto a
més del seu propi aránzel, jaque si incorpora béns
intermedia o semielaborats, o béns dé producció,
o primerea matéries importades, els aranzels apü-
cats ais inputs esmentats modifiquen l’auténtiea
protecció rebuda. En quálsevol cas, aquí s’ha in-
tentat teñir en compte aquest fenomen en traotar
els diferents sectors i i’impacte comercial de la itl-
tegració.

b. La problemática de la protecció no queda limita-

na.
En definitiva, els impactes de la política regional

europea sobre Catalunya resta prácticament en fun
dó de com s’articuli la política regional espanyola i la
definido 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.

3. El canvi de marc exterior (I): la Unió Guanera

a. Els processos d’integració económica

Les Comunitats Europeos constitueixen un exem
ple dar de procés d’integració económica, i com en
tot procés és difícil definir on es troba en cada mo-
ment. La CEE és més que una área de Iliure comerg, i
ha assolit prácticament la Unió Guanera (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 cortes
restriccions que impedeixen poder parlar d’un autén-
tic i real mercat comú. Tanmateix, hi ha polítiques co
munes en diferents ámbits i s’han aconseguit graus
importants d’harmonització en determinats aspectos
de les polítiques 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-

493



1■  l

dáv ñiiiiSe bísniífíos, p0lá áranzels. Les proteceions
f^iiáaí?£Ui@él3iiiés, ja siguí a partir de contingents o
guitéSi ioliiques aJitidumping, acords comer-
eiils diaeritmihatdris, monópolis de comercialitza-
eiSj PisterPes fiscals distorsius, comerQ d’Estat,
eeñtroti i rastricGió deis canvis, i també i amb gran
itMpbrtáñGia, les reguladons técniques i sanitá-
ries, podén, totes plegades, arribar a treure tota
signifiGabió real a l’aranzel. La generalització
d’aquestes práctiques i llur diferént impacte secto
rial' eñs obliga, dones, a matisar per a cada sector
econémic el verítable efecte de la consecució de
la Unió Duanera, que no depén únicament de la
transformació de les estructures aranzeláries. De

tota mariéra, i per ais producteS industriáis sobre-
tqt, ranálisi d’aquesta modificació suposa un ele-
rfient determinant, i, sens dubte, el més significa-
tiu a l’bora 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 tots 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 puguín 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, TAranzei espanyol i la TEC, per ais
productes industriáis (seccions V a XXI i capítois 25 a
99 de Taranzel).

CUADRE NÚM. 268

PROTECCIÓ NOMINAL MITJANA.
ARANZEL ESPANYOL I TARIFA EXTERIOR COMUNAl

■r

ESPANYA CEE
AN AR AC ACR TEC TECR

Per seccions 15,3* 10,9* 12,9* 9,1* 6,5* 3,4*
14,3 10,3 12,1 8,5 6,1 3,2

Per cap ítois 16,7 11,9 14,0 9,9 7,1 3,1

NOTES: (*) La mitjana no comprén la secció XXI (Ca
pítol 99)
AN: Drets normáis d’aplicació
AR: Drets normáis amb rebaixa a la CEE
(Acord Preferencial 1970)
AC: Drets normáis amb rebaixa conjuntural
(R.D. 18 d’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)

'(É

PONT: Elaboraeió própia
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QUADRE NÚM, 269

PROTECCIONS NOMINALS MITJANES PER SECCIONS.
ARANZEL ESPANYOLI TARIFA EXTERIOR COMUNA

Aranzelespanyol ArañzglcpnujnitanSECCIÓ DENOMINACIÓ
TÉCRAR AC ACRAN TEC

V Productes minerals

Químiques
Plástics

1.9 1,6 1.7 1.4 0.6 0,4

3,8VI 12,116,4 13,7 10,2 9.1
Vil 20,9 14,9 17,5 12,2 8,3 3,4

2,3VIII Pell 7,0 10,8 6,0 5,312,5

7,4 4,9IX 11,4 7,1Fusta i suro

Paper
Textil

Calgat
Vidre i cerámica

Metalls preciosos i manufactures
Metalls comuns i manufactures

Maquinaria

Material de transport

Imatgeiso
Armes

Diversos

Objectes d’art

13,1 8,5

2,98.8X 10,6 10,6 7,212,2

3,913,0XI 15,9 18,7 8,522,8

3,8XII 17,1 8,7 14,8 7,4 9,3

2,8XIII 17,5 12,8 14,7 10,7 7,2

0,8XIV 4,4 3,1 3,8 2,7 1.9

6.2 2,58.8XV 13,9 10,2 12,0

2,513,6 6.2XVI 16,4 18,221,7

2,35,811,6XVII 14,1 14,317,3

3,911,2 7,9XVIII 13,4 15,017,9

2,46,0XIX 5,3 6,3 4.77,2

2,9XX 19,8 22,6 16,0 7.227,8

MXXI 0,0 0,0 0,00,0 0,0

NOTES; AN: Drets normáis d’aplicació
AR: Drets normáis amb rebaixa a la GEi

(Acord Preferencial 1970)
AC; Dret normáis amb rebaixa eonjuntural

(R.D. 18d’abril1980)
ACR: Drets normáis amb rebaixa conjuntu
ra! i rebaixa a la CEE
TEC; Tarifa Exterior Comuna
TECR: Tarifa Exterior Comuña amb rebaixa

per a Espanya (Acord Preferencial 1970)

PONT: Elaborado propia

Com és prou conegut, la integració suposará (al fi
nal del període transitori que hom acordi) l’eliminació,
d’una banda, de l’Aranzel espanyol modificat per les
rebaixes acordades a I’Acord de 1970 (i afectat, ae-
tualment, per unes rebaixes addicionals de carácter
eonjuntural) i, de l’altra banda, de la TEC modificada
ígualment per l’esmentat Acord.

Des d’una perspectiva general, cal assenyalar

es¬

panyol que en el del comuñitari. Més expKcitafñeñt,
mentre en l’aranzel espanyol dé 75 eápítols, 8 pfesen-

ten proteccions superiors al 20% (i 36 d'ells oscil len
entre el 10 i el 20%), en el cas de la TEC no bi ba cap
capítol que superi el 10% de protecdó mi^ana. i tan
sois tres superen el 6%.
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QUADRÉ NÚM. 270

CAPÍTOLS PE L’ARANZEL ESPANYOL AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 20%

Número
Gapitol

Protecció
Mitjana

Denominació

Peces de vestir i accessoris de teixits.61 28,7
97 25,6 Joguines, jocs, articles d’esplai i d’esport.

Vehicles automóbils, tractors, velocípedes i altres vehicles terrestres.87 25,5

60 Génerede punt.24,7

Catites i tapissos. Veiluts, peifes, teixits arrissats i teixits d’eruga o felpilla

(“chenille”): cintes, passamaneria, tuis i teixits de malíes anusades (xarxa):

puntes, farbalans i blondes; brodats.

Mobles i mobiliari médic-quirúrgic; articles matalasseria i similars.

58 23,9

94 23,4
Manufactures diverses de metalls comuns.83 21,4

I  Roba usada i draps.

NOTA: (*) La protecció mitjana es refereix ais drets
rebaixats per a la CEE, sense afectar per la re
dúcelo conjuntural (R.D. 18 d’abril de 1980).

63 20,2

!

PONT: Elaborado propia
-I

t  ● -

QUADRE NÚM. 271

CAPÍfPLS PE LA TARIFA EXTERIOR COMUNA AMB UNA PROTECCIÓ MITJANA SUPERIOR AL 6 %

Número
C^ítol

Protecció
Mitjana

Denominació

45 Suro i les sevés manufactures.9.7

7,1 Génerede punt.
48 Paper i cartró. Martufactures de pasta de cel.lulosa de paper i cartró.

NOTA; (*) La protecció mitjana es refereix a la TEC
amb la rebaixa continguda en l’Acord Prefe
rencia! de 1970.

PONT: Elaboradó própia

i»|

cialistes). En aquest context, s’analitza primer les
diferéncies 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.

rá també, a la fi del període transKori, la substituoió de
l’Aranzel actual per la TEC, en el cas de les relacions
amb els Estatatercers (no comunitaris), no subjectes
a Acords comerciáis. Donat l’ampli ventall d’aquests,
|■apliGaeió de la TEC queda reduTda ais intercanvis
comerciáis amb les poténcies industriáis no europeas
i el bloc de patsos amb régim de comerg d'Estat (so-

'●í-

Així, les majors diferéncies entre l’Aranzel espa
nyol i la TEC s'expressen en el quadre següent;«i
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QUADRE NÚM. 272

CAPÍTOLS DE L’ARANZEL QUE PRESENTEN UNES DlFERÉNCÍES
ENTRE L’ARANZEL ESPANYOLI LA TARIFA EXTERIOR COMUNA SUPERIORS AL 15 %

Número
Capítol

AN-TEC Denominació
(*)

94 Mobles i mobiliari médico-quirürgic; articles matalasseria i similars.

Peces de vestir i accessoris, de teixits.

26,1

61 24,9
97 Joguines, jocs, articles d’esplai i d’esport.24,3

Vehicles automóbiis, tractors, velocípedes i altres vehicles terrestres.87 23,0

83 21,8 Manufactures diverses de metalls comuns.

58 19,5 Catites i tapissos; veliuts i pelfes; teixits arrissats i teixits d'eruga o pelfilla

(“chenille”); cintes passamaneria, tuis, teixits de malíes anusades (xanca), puntes,

farbalans, blondes i brodats.   _

Genere de punt.60 19,4

Manufactures de raspalleria; pinzells, escombres, plomalls, borles isedassos.

Máquines i aparells eléctrics i objectes destináis a usos electrotécñies.

96 18,6
85 18,5

98 17,9 Manufactures diverses.

63 16,9 Roba usada i draps.
54 15,9 Lli i rami.

95 15,9 Materials per a talla i emmotllament (manufactures incloses).

Buates, feltres; cordes i articles de cordería; teixits especiáis; teixits impregnáis

o recoberts; articles téxtils per a usos técnics.  _

59 15,7

PONT: Elaboració própia

porcentual i igual per ais preductes agráris i indus^
triáis, per evitar els desequilibris que ritmes dife^
rents poden próduir en Tadaptació d'aquells séc-
tors industriáis que utiliteen primeres matéries
agrícolas molt protegidas (per exémple, el téxtil}.
Cal preveure, peró, la possibilitat d'excepGions
per a alguns productes.

c) Els drets aranzelaris i taxés detectes equiva-
lents aplieats a les exportacions espanyoles, si es
compieix el que s’ácordá a la primera ampliació i
en el cas de Gréeia, serien suprimits de mañera
immediata.

Aquesta serán, dones, els grupa de productes més
aféctala per la substitució destructures 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 determinado deis drets de base és previsi
ble que vingui donada peis veritablement aplieats
en la 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 suspensions
dé drets aranzelaris, sectorials o regionals exis-
tents 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

la TEG será probablemeñt parál.lel al desarma'
mént aranzelari esmentata rapartat bi encara qué
poden produir-se excepcions (especialméñt per
ais productes GiGA).

e) L'harmonització de nomenclatures duaneres ja
s’ha efeotuat.

f) En tots els aspeotes considerats, el ritme previst
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primint les díscrímínacions per rao de la nacionali-
ipodra ésser aGcélerat, tant per parí del nou país
iñiiiéñnbre Gom per parí de la Comunitat, si les condi-
Giens hdpermetén.

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, princípalment els automóbiis, els aparells dé
mesura, la indústria agroalimentária, aparells
d’elevació i ascensors, aerosols, adobs, material
eléctric, substáncíes perilloses, productes téxtils*
tractors agrícoles i forestáis, motos, productes
cosmétics, etc.

La integració comportará, en segon lloc, l’adopcid
del régim general de comerg exterior envers els paT^
sos 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 niveli
comunitari.

En ia política d’importació, cal distingir entre:

a) La normativa comunitária relativa al régim
comú d’importacions, la qual, distingeix entre les
provinents deis países de comerg d’estat i les dé
la resta del món. Peí que fa a aqüestes darreres,«
existeix una relació exhaustiva deis productes que

gaudeixen de Ilibertat d’importació, especificats
per paTsos. 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 niveli estatal o comunitari per a
les mesures de vigiláncia, i a niveli comunitari per a
les mesures de salvaguarda. Les primeres supo-
sen, lógicament, una especial voluntat de control
quantitatiu de les importacions en qüestió. Les sé-
gones poden arribar a suposar l’impediment de
l’entrada de certs productes en el mercat comurti-
tari, almenys en certes condicione de quantitat O;
preu.

Quant a les importacions procedente deis paisos
de comerg d’estat (els socialistes d’Europa i Asia, bá-
sicament) els productes liberalitzats són menys norn-
brosos. D’altra banda (incloent-hi els productes té^lé
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 Estate membrés
poden continuar tenint llur propia política comercial.
(En canvi, el cotó resta completament liberalitzat, amb
els efectos positius 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
atríbueix quotes a cadascun deis Estats, amb pos-

e. Els eféctés 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 comercial exterior
áplieable: el comerg amb la Comunitat paseará a és-
ser <^merg de mercat interior; el comerg amb la resta
del món s’haurá d’adaptar al régim uniforme de la po-
lítíca comercial comuna integrat per la normativa ge-
ñéral i les excepcioñs determinades peis Acords co
merciáis,

lis eféctes sobre la política comercial de l’Estat
espanyol envers els paTsos de la CEE suposará, en
primer lloc, l'adopció de normes de mercat interior
COm són:

á) Possibilitat d’adopció, prévia consulta a la Co-
missió, de mesures de vigiláncia per al comerg de
certs productes originaris d’Estats tercers i en Iliu
re práctica a lá Comunitat, si l’apreciació de la si-
tuació económica del sector ho justifica,

b) Acatament de les normes de defensa de la iliure

eompeténcia en les condicions següents:

- Sistemes «anti-dumping», basats en el que hom
anomena “retom del dumping” (possibilitats de
reimportar sense drets ni contingents).

- Il.licitud deis acords d’associacions entre

preses que tinguin per objecte impedir, falsejar o
restringir el joc dé ¡a Iliure concurréncia dins del
mercat comú (fixació de preus; limitació de pro-
ducció, vendes o invérSions; repartiment deis
mercats i proveídOrs: discriminaeió entre clients,
etc.), Ilevat d’aquells que la Comissió consideri ac-
ceptables en fundó de millores en la producció o
la distribudó.

em-

-i:-
I':'

- Prohibido absoluta deis abusos de posició do-
minant.

c) Control deis ajuts finahcers i de ieS práctiques
discrimiñatéries deis Estats per part de la Comis-
síó. Sempra que puguín suposar una distorsió de
la Iliure drculadó de les mercaderies serán decla-
rats incompatibles amb aquesta, peré el prbpi

:k
rés social, regional o cx>munitari. Supressió deis
monopolis de carácter comercial,

d) Adopció de les normes de regulado deis mer
cats públics a la concurréncia comunitária, tot su-
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sibilitats d’acréixer-les fins un 20% de rimport ini
cial. Óbviament, tot producte objecte de contin-
gent (llevat deis agraris regulats especialment)
necessita una autorització per assolir la condició
de producte en Iliure práctica.

siva de láComissió. Subscriure lá pólítícá conveñciss
nal de la CEÉ significa, d’uná banda, H’accéplació dél
bloc d’acords subscríts per la 'Córñissíé ii dPil' altrá^ la

nal per part de rEstát espányel, malgrat quf fuguiñ
mantenir-se alguñs aeords, excepcioéaliíeñt duíáñt
un temps i sempre que no siguió Gontraris állapelítiéi
general de la Comunitat. Cál negcffiiar e|is ipeíiíqdlii
d’adaptació en aquest sentit, pero en rñolfé pases
l’aplicació pot ésser immediata.

La política convencional de la Gonüunitat supesa
l’establiment de régims especiáis per al {^imere amb
diferente árees i classesde produetes, i OTbnéixgaire^
bé tot el món, llevat deis países no eurqpeusiínés in-
dustrialitzats i els paísos de eoróerp dqs^t (fociális-

Cal fer referencia, en primer Iloe, ais aeords multi-
laterals que la Comunitat ha négociat en él imarc dél
GATT (Rondes Dillon, Kennedy i Tokyoi)!. iLés dues
primeree suposaren rebaixes ararizéláries iñipontants
(sobretot, la segona). Els reséltats de la Ronda
T okyo, condesa l’any 1979, suposén unaréducció t^
tal d’aproximadament un terp deis válors arañzelaris
actuáis, a raó de vuit reduccions anuáis igyals.  A més,
s’han fet avengos en robjectlu d’éUmínaf barreres no
aranzeláries al comerg.

En una perspectiva d^establir I íñies dé 60ipe'’ació
comercial i económica, la CEE ha eonolós també
Aeords bilaterals no prefererieiais amb paísos com
Canadá i alguns paísos de l‘América Llatina i él Sud-
est asiátic.

La part més important, peré, de la polítipaconven-
cional de la Comunitat és la que compréñ els Acoros

preferencials de carácter bilateral (és a dir, éntre la
Comunitat, d’una banda, i un altre país o conjunt de
paísos que actúen en forma uñánime par atorgar-se
preferéncies aranzeláriés i comércials, d aitra)- Es pot

tes).

c) El régim comú de defensa contra el «dumping» o
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 productos. En tot cas, i excepcio-
nalment si ho reclama una situació crítica de penuria
de productos essencials o els interessos de la CEE, la
Comissió pot decidir la subordinació de l’exportació a
l’obtenció de la respectiva Ilicéncia o autorització. En
el terreny deis ajuts a l’exportació, 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 aeords d’au-
tolinhitació d’exportacions, per evitar mesures restric-
tives 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 actúals desgravacions de l’IVA (Im-
póst sobre el Valor Afegit). De la mateixa manera,
s’aplicará l’IVA a les importacions, tot suprimint Tac
tual Impost de Compensado de Gravámens Interiora.

Peí que fa referéncia a les restriccions quantitati-
vés i mesures d’efecte equivalent, existeíx el prece-
dént gréc en el qual es fixaren períodos de transició,
que en el cas deis monopolis de carácter comercial
(oom la CAMPSA o Tabacalera) arribaren a ésser de
cinc anys, i que pot suposar un período 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 restrictives quant a la importació de béns d’equip
sense drets arañzelaris, i també peí que fa al tipus
d’óperacions a efectuar. Cal dir que, en ambdós-ca-
sós, es demanen períodos de transició per part espa
nyola.

I

árees que afecten:

a) Els paísos i territoris d’Ultfamar que dépéneó
deis Estats membres i que es benófícien dé OértéS
disposicions del Tractat reietivés a lés relaeions
mútues i a les cóntribucions financerés a les irivér-
sions.

paísos AGP (América, Cádb, Pábí«e)- fónb) e;s
seixanta paísos iridepénoi
deis Estats membres o pa
del mateix ámbit geográfiG, que ^
cions amb la CEE segons lés Corivencioris dé
Lomó, la segona de les quals entrá en vigor ! 1 de
gener de 1981. Comporta un régim dfaSSOciaoió

●  ‘'lué supbr
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que comprén la
di. La política convencional de la Comunitat.
Les relacione comerciáis priviiegiades

La política convencional deis Estats membres

queda integrada en el régim uniforme de la política co
mercial comuna i, per tant, com a competencia exclu-

triáis i gran part deis agraris, Séñsedfetsdeduana
ni restriocioris quaótilatives; també un sistema
d’estabiliteaeió deis ingressos per exportaeió
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Multifibres de 1978, que básicament pretén promo-
cionar les exportacions deis países en vies de desen-
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
paTsos industrialitzats. Per aquesí motiu s’adopteii
acords d’autolimitació d’exportacions i sistemes de
control administratiu per garantir-ho, segons diferents
productes i países.

En aquest sentit i en fundó de l’orientació que pu-
guin prendre a partir de 1982 Íes negociacions en ei
marc dei GATT per a la nova prórroga de l’Acord Mul
tifibres, cal teñir en compte, si es mantenen ies cir-
cumstáncies actuáis, les limitacions a qué serien sot“
meses les importacions procedents deis países ex-
portadors de productes téxtiis a baix preu, i, si s’es-
cau, ia quota que hauria de correspondre ai mercat
espanyoi dins ei comunitari en ordre a un creixement
quantitatiu de ia competencia exterior.

SlTABlX f ér evitar les fluctuacions de preus de
productes com el c»fé, cotó, cacau, etc.), la coo-
peradó industrial (amb especial preocupació per
les transferéncies de tecnologia i el futur del pre
ces d’espedalifzadó productiva internacional, la
qual cosa pot suposar alguos problemes per a
economi^ intermedies com l’espanyola, i per a
alguno sectors catalans) i la cooperació agrícola.

G) Els pafsos mediterranis, amb el quals la CEE ha
establert acords d’associació (Turquía, Xipre,
Malta, eh certa mesura, Portugal) i els acords de
cooperació (palsos dei Magrib,'Machrek, Israel i
lugoslávia). lis acords d’associació suposen
avéñgos signifieatius cap a la Unió Duanera, men-
tre que eis de cooperació estabieixen ia iliure fran-
qu fciaper a la majoria de produdes industriáis en-
trats a la CÍE i, a Canvi, ies exportacions de ia
€EE només gaudeixen de la cláusula de nació
més afavorida (excepció feta d’lsrael que conce-
deix també franquícies aranzeiáries importante).
Quañt ais produdes agrícoles s’estableixen re-

duedons arahzeláries, més o menys importants,
segons produdes i palsos. Aquests acords poden
veufé’s afedats per l’entrada d’Espanya a la CEE,
i la mateixa Comissió, en el seu Didamen sobre
l’adhesió, ja preveu llur adaptació.

. d) ils paísos de riFTA i la CEE es constitueixen

en zona de Iliure canvi per ais produdes indus
triáis i els agrícoles transformáis (llevat d’alguns
produdes com el paper i els seus deriváis). No en
tren ais acords els produdes agrícoles, així com
qualsévol harmoniteació o coordinadó de les polí-
tiques comerciáis respedives.

6) 11 Sistema de Preferéncies Generalitzades
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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 ia modificació substancial
deis fluxos comerciáis de Catalunya amb I exterior,
derivada de la Unió Duanera i, pertant, de iatransfor-
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 simiiar a ies espanyoies, pero amb
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
forga superior, amb una tendéncia (excepte ei 1978)
significativament creixent, mentre que les importa-
cions espanyoies mostren una clara tendéncia a Tes-
tancament.

De tota manera, ia taxa de cobertura cataiana en
relació amb la seva balanga comercial amb Testran
ger continua essent més elevada que Tespanyola.
Aixó és així perqué ies 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 espanyoi varia entre T11 % i el 15%
del total, al dessota, dones, del pes económie i demo-
gráfic de Catalunya.

\¡i

tipos aranzelari atorgades pels paísos industrialit
zats, i entre elisia CÍE com a bloc únic, ais paísos
en vies de desenvolupament (122 en total) en el

al Gomerg i el Desenvolupament (UNCTAD). Les
Gonoessions varíen segons els productes consi-
derats (productos agrícoles transformats i produc
tos industriáis semielaborats o acabats). Entre els
productes industriáis cal dístingir entre els no téx-

■ i, segons que els productes siguin
qualificats de sensibles, quasi-sensibles o no sen
sibles, es combina la franquicia aranzolária amb

,és
a dir, a partir de certa quantitat el producto en
qüestió comengará a pagar drets de duana) i els
téxtiis.

Per ais productes téxtiis, TapiiGaeió de TSPG ve
determinada per la pertinenga de 126 d’aquests pro
ductos a les categories definidos en ei marc de l’Acord
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QUADRE NÚM. 273

EVOLUCIÓ DEL COMERQ EXTERIOR CATALÁ AMR L’ESTRANOER,

1974 1975 1976 1977 1978 . 1i979

Exportacions (milions pts) 88.105 93.540 111.163 166.238 208.023 265.449

Evolució en termes constants

(índex 100:1974)(*) 192,0100 89,9 90,4 130,8 154,2

Evolució en termes constants

de les exportacions

espanyoles (índ. 100:1974)(*)

f

!100 91,8 107,2 131,7 163,6 190,1

Participació de les

exportacions catalanes en

les espanyoles. 21,721,5 21,2 20,8 21,4 20,7

Importacions (milions pts) 254.848199.106 245.773149.533

Evolució en termes constants

(índex 100:1975)(") 100 119,6 125,4 117,8 I

Evolució en termes constants

de les irriportacions

espanyoles (índ. 100:1975)(**) 100 103,0 105,9 100,8 (

Participació de les

importacions catalanes en

les espanyoles 16,0 17,0 18,2 17,8

Participació catalana en el

déficit de la balanga

comercial espanyola 11,4 10,915,0 13,8

Taxa de cobertura de

Catalunya

Exp. catalanes
Imp. catalanes

Taxa de cobertura d’Espanya

xlOO
62,6 55,8 81,667,6

Exp. espanyoles i¡XlOO
70,0liTip. espanyoles 47,3 49,9 57,4 !

INOTES: (*) Deflectit segons els indexs de preus de
les exportacions espanyoles.
(**) Deflectit segons els indexs de preus de
les importacions espanyoles.

.

PONT: Institut Nacional d’Estadfstica, Direceló Ge
neral de Duanes, Cambra de Cemerg de Bar
celona i elaboració própia.
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La iisjHtiiució geagráficá del comerg catalá amb
rfstíangep fmestta el ges detenminant dé la CEÉ, tant

com per
alies exportacions (entré el 42 i el 46%). A continua-
eié, peró, ja amb pércentatges molt més baixos, ens

clona com a les importacíons, de la maquinaria (co-
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’ésser prudents en llurvaloracíó. També és significa-
tiu el pes del téxtil (decreixent) i de la química (crei-
xent), amb posicions (segona i tercera) invertideS
segons es tracti de les exportacions o de les importa-
cions. En l’apartat d’exportacions, també cal esmert-
tar el material de transport, el metall i el paper, mentre
que a les importacions cal destacar el metall, els ve
getáis i els plástics (vegeu quadre núm. 274).

i»

■ p..

zat (básioament, els Estats Units, Canadá i el Japó) i
els países de l’EFTA (sobretot per a les exporta-
cións).

Si observem l’estructura sectorial del comerg ca-
taláamb l’estranger per seccions de l’Aranzel, 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)

Secetóderaranzel Situació del saldo Tendéncla Importáncia relativa de la secció

(1) (2) (3) (4)
l'*

I- Animals

Vegetáis

Olis i greixos

Indúistria agroalimentária

Déficit

Déficit

Superávit
Déficit

Creixent

Estable

Oscil.lant

Creixent

12 14-17 8
i

.5. Ik 169 9 5
V .

lliL- 14 9 16 26
f IV- 10 12 8 24

Superávit
Déficit

Déficit

Equilibrat

Equiiibrat

Superávit

Equilibrat

Superávit

Creixent

Creixent

Decreixent

Déficit

V- Minerals

Químiques
Plástics

Pellieuiro

7 33 10 2

VI- 4 2 4235

Vil- 21 4111

VIII- 8 46 9 46

IX- Fusta

Paper
Téxtil

Calgat

Superávit
Creixent

Superávit
Creixent

12 34 14 16

X- 6 39 3111
I

XI- 2 55 3 55
I

XII- 18 3 20 27I

: r- XIII- Vidre i cerámica

Metalls preciosos
Metall

Maquinária

Déficit

Déficit

Déficit

Déficit

Estable

Creixent

Decreixent

Oscil.lant

15 19 13 31t

20 18 13XIV- 19-

XV- 5 16 4 20

XVI- 1 28 1 24

XVII-

XVIII-

XIX-

Material de transport

Optica i so

Superávit

Déficit

Superávit

Superávit
Déficit

Creixent

Creixent

Estable

Creixent

Creixent

3 19 15 7
■ -t.4

38 7 2716' í- Armes

Diversos

Objeetesd’aft.iafitiguitats

21 5 21 3

XX- 13 28 17 32

XXI- 20 51 19 35
tí

i':

I NOTES: (1) Posició de la secció quant a les exporta-
eions catalanes (1974-1979).
(2) Percentatge que representa l’exportacló
catalana sobre l'exportació espanyola
(1974-1979).
(3) Posició de la secció quant a les importa-
eions catalanes (1975-1978).

(4) Percentatge que representa la importa-
ció catalana sobre la importació espanyola
(1978).

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaboració
prépia.
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catius, des del [iunt dé vista de les im^rtacióñs  i de
les expórtaGioilSi son éls sé^üetiits:

Si s'estudien la composició sectorial del comerg
catalá amb l’estranger a un nivell més desagrega! per
capítols de l’aranzel (99 en total), els deu més signifi-

L 1

QUADRE NÚM. 275

(
ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTS

DE LES IMPORTACION3 CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78}

MiflangféCapítol Denominació

84 Maquinaria no eléctrica 160,154.
29 Productos químics orgánics 112,809
85 Maquinaria eléctrica 59,008

Foneriaferroiacer 46,92673

Plástica i resines 43,05439

Cereals10 42,959

Aparells d’óptica, cinema, fotografié, médica i de precisió90 38,037

Pella i cuiro41 28,81'9
55 Coto 27,6431

TOTAL 500,401
.^=sí

NOTA; La mitjana de participado correspon al perío-
de 1975-1978, i es calcula sobre el total de
les importacions catalanes del mateix perío- FONT: Cambra de Cofnergde Bamelema i elaboració

propia.de.

QUADRE NÚM. 276

ELS DEU CAPÍTOLS MÉS IMPORTANTS
DE LES EXPORTACIONS CATALANES A L’ESTRANGER (1974-79)

IMitiañadeCapítol
aranzelarí

Denominació ió*.

Maquinaria no eléctrica 128,21584

87 Automóbiis 94,158
85 Maquinária eléctrica

Foneriaferroiacer

48,442
iV

73 45,963

'lLlibres i arts gráfiques49 45,462

Cimente, sais, sofre, guix 40,23525

Productos qu ímics orgánics 35,70029

Generes de punt 32.54060

32,19356 Téxtiis sintetice i artificiáis discontinus

Fruita 28,69808

TOTAL 531,606

NOTA: (*) La mitjana de participació correspon al pe-
ríode 1974-1979, i es calcula sobre el total de
les exportacions catalanes del mateix perío- FONT:
de..
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^Byiiarmentj si es desagrega l’análisí en la partida
áfánzelária (943 en total), els resultats es concreten

QUADRE NÚM. 277

LES PARTIDES MÉSIMPORTANTS
DE LES IMPORTACIONS CATALANES DE L’ESTRANGER (1975-78)

Partida
arañzelária

MItjanade
participació%o

Denominació

Moresc (biat de moro)1005 37,529

Cotó sense cardar ni pentinar5501 24,776

Güiros i pells en brut41101 24,255
;;2935 Compostos heterocíclics, inclosos els ácids nucleínics

Productes de polimerització i copolimerització (plástics)

21,321
3902 18,082

I  2304 Residus d’olís vegetáis

Maquinária no eléctrica diversa

17,582

8459 17,253 ,í
Colórants orgánics sintétics3205 16,388

3901 Productes de condensació, policondensació i poliaddició (plástics)

Lárnpares, tubs, i válvules electróniques, etc.

15,911

15,603

Gácauengrá 12,517
7315 Acers aliats i acerfi al carboni en diverses formes 12,264
8519 Aparells i material per a circuits eléctrics

Fusta serrada longitudinal, tallada en tulles o desenrotllada, de més
de5mm.degruix

Pastes de paper
TOTAL

11,973

4405

10,894

4701 10,719

267,067 i

NOTtS: (*) La mitjana de participació correspon al
període 1975-1978 i es calcula sobre el total
d’iitiportacions catalanes del mateix perío
de.
(**) Les partides han estat seleccionadas
segons que Hur participació mitjana fos su
perior al 10 per mil del total.

PONT: Cambra de Comerg de Barcelona i elaboració

i
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QUADRE NÚM. 278

LES PARTIDES MÉSIMPORTANTS
DE LES EXPORTACIONS CATALANES A L’ESTRANGER (1974-7S)I

Partida
arahzeláría

M|tjanade
participacióXo

Denominació

I
8702 Automóbiis 43,358
2523 Ciments 38,343

37,'9754901 Llibres
24,628Fruita de closca0805

Tractors8701 20,135
Olis vegetáis1507 19,717

5505 Filats de coló, sense condicionar per a la venda al detall 17,173
Telers8437 15,945

■■

4302 Pelletería adobada 15,529
8706 Accessoris d’automóbiis 13,910
7310 Barres de ferro o acer 13ig| ^

12,770Teixits de libres síntétiques i artificiáis discontinúes5607
8451 Maquines d’escriure t2,421
5605 Filats de fibres téxtiis síntétiques i artificiáis discontinúes per a no

venda al detall ii(

6004 Roba interior de punt 11,982
2205 Vins 11,248

Maquinária textil per a acabats8440 10,758
Conductors eléctrics (fiis, cables, barres, etc) ^8523 l'Q.1'98I,

i- 6005 Robes de vestir i llurs accessoris i»
351 882TOTALI

r

NOTES: (*) La mitjana de participació corresppn 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-
ció propia.

gressiu dé sectors dinámitó (quimicái maqMi^
nária, agroalimentária);

d) Una dinámica exportadora consolidada^

L’análisi conjunta sectorialment i geográfica per-
nlet ampliar i matisar de manera significativa aquesta
iniformació. 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’especialitza-
tíó productiva, amb pérdua del pes de les produc-
eions tradicionals (téxtil, pell i cuiro) i guany pro-

e)
meres matáries i béns d’equip).

Aqüestes eOnsidefáoióñS permeten apuntar un

sñseaFdelp
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ñ&miques. «rtateé, per eótiifirmár-hó ó no, Gál fér l’éstu-
di sedtdriáil @m rirripacto és éxtraordináriament varía-
Íl@; Mtiit éñisentit fósitiu coni negátiu. Aleshores, les
goileqúéncies globals resulten molt más difíciis de
déterrninar, ja que permet veure clarament la impor-
táñóia que tiñdrá la capacitat d’adaptació de cadas-
eui deis sectors i, sobretot, llur capacitat per conser
var el rnercat espanyoi enfront de la competéncia deis
próduGtes ímportats que entraran ja sense barrares
di proteccid, o, én qualsevol cas, amb unes barreras
en general ñiolt más baixes. Cal no oblidar, peró,
l’abaratinient relatiu de les primeres matéries i deis
béns d’equip, que pot millorar llur competitivitat.

@uant al Gomerg entre Catalunya i la resta de l’Es-
tat eipanyil, Inóm disposa soiament de dadas correS-
pOfiéñts a rany 1975. Amb les xlfres, hom coriflrma la,

gran importancia del rnercat espanyoi 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 suposar cara
a afrontar la integració. Ara bé, aquest carácter més
obert deriva de la torta penetrado en el rnercat espan-
yol, rnercat molt més protegit que l’estranger, i que
será, dones, on es donará el major impacte en prd
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 manté-
nen relacions intenses, encara que amb superáviti
amb Madrid i Andalusia, mentre que amb el País Basé
la balanga és gairebé equilibrada, amb un pes sobre
el total deis fluxos també prou significatiu.

A

i

m
CUADRE NÚM. 279

FLUXOS DE MERCADERIES ENTRE CATALUNYA
I LA RESTA D’ESPANYA. PARTICIPACIÓ REGIONAL (1975)

r Éntrades Sortides Taxa de cobertura

Lislllés
Cañáfies
Madrid
Andalusia
CalÍGia
Nordd’Africa

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
1,00 0,29

97,710,29 9,58
Oastélla-La Maneba
País Valenciá
Castella^leé
Sxtremadura
Navarra
Aragó

! Astúries
Múreia

L Santander

2,94 2,70 96,7
20,20 17,50 92,0

6,55 89,87,78
89,8
74,8
71,7

0,640,77
3,32 2,23

14,0418,86
65,82,113,72

2,20 55,04,93
3,55 1,08 42,7

TOTAL 100,00 100,00 104,5

FOÑT: M$m FAñELLADA. “Tesi doctoral”, i alabo-
ráeié prépia.

í'

mentat. D'aquí ve la importáncia de presentar també
els fluxos comerciáis de Catalunya amb la resta de
l’Estat esp>anyol.

Com hem dit, i’impacte dé l’adhesió vindrá, fona-
mentalment, vía transformació del rnercat espanyoi,
ja siguí per la pérdua de quota davant la meyor compe-
téncia internacional o peí millor acoés ais inpats, ja es-
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QUADRE NÚM. 280

FLUXOS D’ENTRADA DE MERCADERIES PROCEDENtS

DE LA RESTA D’ESPANYA (1975)

Productes Milionsdeiptes. %i

r  áMI 1. Aliments 161.244

2. Primeres matéries i semimanufacturats 205.442 38,7

8.HÓ8

24.933

38J08

25.920

13.356

49.947

44.370

2.1. Minarais i les seves deixalles, extracció material de construcció

2.2. Gas, petroli, i productes petrel ifers

2.3. Productesquímics

2.4. Fibres téxtiis, filats i teixits.

2.5. Materials per a la construcció
2.6. Industria metál.lica básica

4,7

7.3'

4.9

2,5

9:,4

2.7. Altres primeres matéries i semimanufacturats (*) 8.4
77.179 14,53. Transformáis metal.lúrgics
86.7554. Manufactures diverses 18,5

’L.530.620TOTAL 100,0. ’

NOTA: (*) Inclou també productes manufacturáis de
cautxú, fusta (excepte mobles),suro, paper i
cartró.

FONT: Martí PARELLADA. "Tesi doctoral".

'■ :: :'íSr '  1

QUADRE NÚM. 281
.n

. 4
FLUXOS DE SORTIDA DE MERCADERIES

DES DE CATALUNYA A LA RESTA D’ESPANYA (1975)

WilipnslSs.Productes %
24,4135.451í, Aliments

2, Primeres matéries i semimanufacturats 241.358 43,5
26.415
18.986
93.779

2.1. Minerals i les seves deixalles, extracció material de construcció
2.2. Gas, petroli, i productes petrol ifers.
2.3. Productes químics.
2.4. Fibres téxtiis, filats i teixits.
2.5. Materials per a la construcció.
2.6. Indústria metál.lica básica

4,8
34

I8*9i
35.558 6,4

1,16.338
17.610
42:673

3,2
2.7. Altres primeres matéries semimanufacturats (*) 7,7

lli.830:3- Transformáis metal.lúrgics 21,1
4; Manufactures diverses. 10,9
TOTAL 554.330 100,0

NOTA; (*) Inclou també productes manufacturáis de caubcú, fusta (excepte mobles), suro, paper i cartró

PONT: Martí PARELLADA. “Tesi doctoral".
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b.Téxtiliconfecció4.2. Efectes deis canvis aranzélaris sobre els

flUKOS de comerg catalá i llur impacte
sectorial a) Les primeres matéries

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 tendéncia. Les segones, en canvi, correspo-
nen normalment a liquidacions de baix preu derivados
de desajustes deis rpercats 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 derivadas de la integrado no vindran
tant de canvis en la competéncia, com de modifica
cions en l’estructura deis costos entre els diferents es-

tabliments de les companyies del subsector. Aixó és
igualment válid per a les importacions que constituei-
xen una de les partidos més importants en aquest
sentit (sobretot, les de fibres discontinúes sense car
dar ni pentinar).

Cal dir que malgrat la importancia de les exporta
cions de primeres matéries (normalment dirigidos  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, la meitat proyenen de la
resta d’Espanya i, en conjunt, són extraordináriament
significatives, donada la importáncia de la indústna
téxtil de transformació de Catalunya.

Per a la llana, la desaparició de la protecció pot
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, pero atés que la llana catalana té unes
característiques que la fan prou competitiva a nivell
internacional, no cal esperar problemes 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
pacto clarament positiu sobre el subsector téxtil coto-
ner, sense peijudid del que pot succeir en els mercats
de productos elaborats i de consum final,

b) Filats, teixíts i anieles téxtiis eiaborats

Aquest apartat comprén aquella articles téxtiis
que no són primeres matéries, excepció feta del gé
nero de punt i de la roba de vestir i llurs acces^ris de
teixits. No cal insistir en renorme pes específic
d’aquests productos dins l’economia catalana i sobre
el sector téxtil espanyol, malgrat que s’observi una
certa pérduade dinamisme relatiu, i un incremePt 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

su-

Un cop presentados les línies generáis de l’análisi
dé les estructures aranzeláries d’Espanya i la CEE, la
pol ítica comercial comunitária, la protecció extraaran-
zelária, els acords comerciáis en vigor, i havent vist
els principáis trets que caracteritzen el comerg catalá,
els següents parágrafs pretenen connectar aquests
aspectos en la perspectiva d’efectuar previsions per
sectors de l'impacte que sobre els fiuxos comerciáis
de Catalunya pot comportar l’adhesió d’Espanya a les
Comunitats Europeos. De manera que hom pretén
afilar áquests efectos potenciáis sobre els fiuxos co

merciáis existents, deis altres efectes de tottipus que,
sens dubte, esdevindran derivats de l’adhesió.

En aquest sentit, hom desitja explicitar el nou
marc comercial amb qué s’haurá d’enfrontar l’econo-
mia catalana i les seves possibles conseqüéncies.
Obviament, no es pot fer una avaluació 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 réalitát, els efectes potenciáis previstos i esperem
qué ho faein én sentit positiu. Com ja s’ha dit a les con-
Sideracioñs iniciáis, Catalunya com a zona económi
ca dinámica sempre ha sortit beneficiada de les ober-
tures a l’exterior de l’economia espanyola.

a. Pitoductés minerals

metal.lúrgics

Cal destacar des del punt de vista comercial, úni-
cament els minerals de metalls no ferrosos i llurs dei-

xallés. A més, la participació en el comerg espanyol
del sector és molt escasea. Tan sois cal esmeiitar 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, ̂ ró, que la tendéncia és decreixent en els dos
sentits, emmárcada en la crisi que afecta el sector en
els darrers anys. Tenint en compte que la protecció
aranzeláriá és prácHcament nul.la en la majoria deis
casos, no hi ha motiu perqué s’alteri substahcialment
llur evolució arran de l’adhesió.

b) Sédtbr de produetes minerals
no metal.lúrgies

Donat el gairebé nul grau dé protecció d’aquests
produetes, no sembla previsible un canvi de llurs ten-
dénoies actuáis (eom a excepció, cal esmentar l'ele-
vada protecció de la sal comuna, -25%-, que obliga a
modificar la conciusió generaJ pera aquest produote).
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mercaderies des de Catalunya l’any 1975 tenían com
adestinació el mercat espanyol. Quant a les entradas
a Catalunya, les quatre cinquenes parts provenen de
la resta d’Espanya.

En priñcipi i peí que fa a les exportacions a l’es-
trahger, cal preveure un augment en productos com
els teixits de llana, els filats de coto a l’engrós, altres
téíxits de cotó, els teixits de fibres sintétiques o artifi
ciáis discontinúes, els velluts i les pelfes, i les teles de
punt no elástic i sense cautxutar, en pega. Aquesta
prevlsió deriva de la significació de la protecció actual
oJIsé de latendéncia mostrada en els anys considerats
(1974-1979). En canvi, peí que fa ais filats i teixits de
fibres discontinúes, els filats de llana, els filats de fi
bres discontinúes i la passamaneria, no ofereixen su-
fiGíéñts elementa perfer una predicció cley:ament posi
tiva, atesa la baixa protecció actual o bé la tendencia
(deis darrers anys, normalment, decreixent.

Quant al mercat espanyol, el canvi derivat de la in-
itegració pot ésser extraordináriament important, do
nada l'elevadissima protecció actualment existent per
a aquesta productos. Aixó pot suposar un fort incre-
fflíeñt de les importacions de l’estranger tetes per la
resta d’Espanya, tant procedents de la CEE com deis
paiíSóS del Sud-est asiátic (sense perjudici deis contin-
gents que hom fixi en el marc de l’Acord Multifibres),
cesa que incrementará la competencia en el mercat
(espanyol.

D’altra banda, és previsible un augment de les im-
PQiltacions catalanes de l’estranger, amb efectos po-
sitius sobre les empreses que les utilitzen segons el
grau d’integració de llur procés productiu, i de l’estadi
dfáquest on realitzin llur activitat prioritaria. Les més
béneficiades serán les situadas en les fases fináis del

procés, sense oblidar, pero, l’impacté que produeixi
llur propi désarmament de la protecció que actual-
itient están gaudint.

In definitiva, els efectes del desarmament -aran-
zelari i comercial— serán molt diversos i d’una gran

CCmplexitat. En qualsevol cas, és torga previsible un
augment substancial de la competencia exterior, en
ídétriment de la quota actual de mercat espanyol deis
iproductes catalans. De tota manera, el dinamismo

mastrat per un conjunt ampli d’aquests productos peí
que fa a llur competitivitat internacional i les conse-
qüéócies d’una reestructuració racional del sector pot
(féripensar en la seva viabilitat en el futur. D’altra ban
da, les entrados procedents de la resta de l’Estat, molt
alévades, poden substituir-se per importacions de
lestt’anger a costos inferiors, amb els efectes positius
que aixó pot comportar,

e) Génere de punt i confecció

Des del punt de vista de les exportacions, revestei-
xeñ particular importáncia les de génere de punt (roba
intarior i peces exteriora) i les de roba exterior (mascu
lina i femenina). Donada la desaparició de la protecció

veure’s un impacte pósitiu pél que fa ais volums ex-
portats,sense perjudici deis efectes que sobre pl seé^
tor pugui , .
extremadament alt, en la mesura que es végi modifi»
cat el nivell de competitivitat en el mercatespanyol.

Quant a les importacions, els volums són rOlátiva*
ment poc importants a causa, seguramenti deis eie^
vadíssims aranzeis que existeixen actuálméñt. IL’adr
hesió suposará, sens dubte, un fort augment dé la
competencia exterior, tant comunitaria com extraer
munitária.

Peí que fa, pero, a aquesta, cal teñir en compteila
reformulació que pot produir^se deis diferentsi acords
d’autolimitació d’exportacions qué la OPi té signats
en el marc de l'Acord Multifibres. Així, la iprOteGCié
aranzelária actual podría ésser substituida per una
protecció basada en la contingéntació.

No cal insistir tampoc en la possibilitaidíacGentuár

U>>ji

L,a

gat i de qualitat, com ja s’esta fent eñ ceda mesura,
que constitueix una línia sobré la qual s’ha d aprgfuí
dir.

c. Cuiro, pell, calgat i cautxú

a) Primeres riiatéries del cuiro, la ipdH'
la pelletería en brut

Les entrades provéneh básicáment dé l’éstran^
qer, i les de cuiro i péll én brut són extraordináriament

‘  importants. Están molt diversifiGades quant a li pro
cedencia geográfica i, atés que la protecció aranzr
lária és prácticament inéxistent, no-calesperar moditi'
cacions substanciáis, al marge de les derivádes de
l’evolució del seetqr que utilteen aqüestes maténes
en llur procés productiu. Les SOrtídee no sénSigni CSr
tives i tampoc no es preveuen modificacioñS impor-

:

tants.

b) Cautxú en brut

Les entrades d’áquest producté són

tants, procedents tant de l’éstranger (^m(^bréte
la resta de l’istat espanyol. Donada la prot^ió^^-
tual (sobretot per al eaubcú sintétic), S
una certa desviació de les entrades prce^en ’ m
resta d’ispañya cap á les procedents de iextencr.
encara que ai
sectorS que rutiliteen com a mput.

c) Manufactures depéll I Gáubiúi excepte
béns de oonsum finál

mercial amb la resta de líEstát espanyol, encara que
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b) Anieles manufacaturats de fusta i suro
(excepte mobles)

Peí que fa a les exportacions de productes de
suro, manufacturáis i aglomeráis, hom pot preveuré

ímpacte positiu de l’adhesió. També, en menor
mesura, deis articles de marquetería i petita fusteria.

Quant ais fluxos d’eftírada, ara provinents quasi
totalment de la resta d’Espanya, l’eliminació de l’alt
grau de protecció actual no sembla que hagi de teñir
especial incidéncia 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 eleváis. En qualsevol cas, depen-

drá del grau de diversificació de la producció i del co
merg d’aquests productes a Catalunya i a Espanya.

un

eal assényalar també un cert volum de comerg amb
l’estránger.

Pél que la ais déiivats del cautxú, cal constatar un
un

iñeremént de Iturs entradas al mercal espanyol, ara
felátjvament reduTdes. De tota manera, cal destacar
la impeptáncia de les exportacions de pneumátics i
cambres que, juntament amb la penetració de capital
éstránger en aquests subsectors, fa suposar unes mo-
difiéaGions no massa significatives (malgrat Taita pro-
teeóié' de qué gaudeix actualment) en fundó del grau
de penetració deis pneumátics fabricáis a Catalunya
en el mercat europea i mundial.

Támpoe no cal preveure panvis importante en les
áctuais exportacions de pells adobades i en les pre-
pirádes d’ovfii així com en les importacions de certes
medaTitats de pells de cabrum.

d) Manufactures de cuiro i pelletería
confeceionada

Aquest conjunt de productes mostra una impor-
tant diñámiGa exportadora (sobretot per a les peces
de vestir i áccessoris de cuiro natural, articles de viat-
ge de Cuiro i pelletería confeedonada).

Atés que la majoria d’exportadons va a la CEE i
T%añzel eomuñitari és baix, no cal esperar modifica-
ddn$ írnportánts en la tendénda deis darrers euiys
(que és lleugerament decreixent).

e. Paper, cartró i arts gráfiques

a) Pasta de paper i deixailes

En principi, no sembla que la quota de participació
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 procedents de Testranger, tenint en compte llur
protecció actual, el fet que la majoria provenen de la
CEE i la seva actual importancia.

é) Sector del eálgat

Des del punt de vista del comerg exterior catalá,
eal fer palesa unicament la importánda que revpstei-
xen les exportacions de calgat amb sola de cuiro o
caubcu, I també Tespardenyeria. Cal assényalar per al
conjunt del sector, qué Televat grau de protecció de
que gaudeix en désaparéixer, podrá provocar certes
tensions en el mercal interior, sempre, peró, molt en

b) Paper, cartró I articles manufacturats de
paper, cartró i pasta de fusta

Cal destacar, primer, el grau de diversificació geo^
gráfica i la tendénda globalment creixent de les ex
portacions catalanes que pot veure’s afavorida per la
desaparició de les barreres aranzeláries entre Espa
nya i la CEE, i TEFTA. De tota manera, relevada pro-
tecdó de qué gaudeix actualment el sector a Espan
ya, pot fer suposar un impacte important i de sentit ne-
gatiu per a les empreses catalánes, atesa relevada
penetració d’alguns productes, com el paper i el cartró
en rotiles i fulls, i l’estucat, revestit, acolorit o imprés.

lana
pugui assolir per qüestions de disseny i moda.

dL Fusta, suro i llurs manufactures. La industria del
moble

a)'Fusta i suro

Donats els nivells de protecció existents (torga
baixos) no és previsible un canvi significatiu en l’es-
tfuetura d’aquest comerg. De tota manera, es pot es-
m'eñtár un cert abaratiment de les importacions de
fustaen brut i, sobretot, de la fusta tallada de més de 5
mm. de gruíx, que fins esa són ja prou importants.

c) Indústrla d’arts gráfiques. Uibres

Com és prou sabut, aquest sector constitueix, des
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abaratiment relatiu. Per a'las éünpreses amb

estranger sembla preyisibléiuna íiebaixa en l’estructu-
ra de costos i un remOdélátge de 'Upsprocessos pro-
ductius. Encanvi, l’impactépotanifearaéssernegatiu
per a aquellas petites i miti@nes empreses amb capital
interior.

De tota manera, cal rio oblidar que la penetracio
de les multinacionals quírniques ha vingut a®aada,
sovint, per la protecció que
La desaparició d’aquésta r ~
cialment aquesta política, amb éfectes que peunen
arribar a ésser negatius per a la qufmica catalana.

mm modificar substañ-

del punt de vista comercial, un deis més importants i
dinámica, 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 redu'ít nivell de protecció, no sembla que s’ha-
giñ 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

I, tampoc no cal esperar modificacions impor-
tánts arran de Tadhesió, llevat de les que puguin deri-
var-se, amb carácter positiu, de l’abaratiment de pri-
merés materies del sector.

b) Química no básica

Aquest subsector encara es més importánt dins
l’estructura económica de ©atálunya, almenys pe
que fa a les relaeions comefCials, tant amb la resta
d’Espanya Com amb restranger. H pes de la química
no básica catalana en él coójiñí de TEstát pot ésser

il.lustrat peí fetque gairebé lá meitát del comerg espa-,

nyol d'aquests produCtés, correspon a Gatalu^nya.
malgrat aixó, més del 90% dé les sortidés esdingei-

cap al mercat espanyol (en canvi, peí que fa a
entradas, representen ja més de lá meitát les proce
dents de l’estranger).

Donat que l’aranzel mitjá encara es mes eleva
que en el cas de la químidabasiCái queta importancia
del mercat espanyol és més grárii i que la participado
estrangera és molt Impértafitperó desigual, els efec
tes podrien ésser claramentiperjudicials per a de er-
minats productes, i, en canvi, neáteals o beneficios
per a d’altres. Ert l’epígraf següént, en analitzar el ro-
merg químic catalá amb l'estranger, hom far ,
mesura possible, aqüestes distincions.

xen

f. Química: l’impacte en el comerg amb la resta de
il’Éstal espanyol

á) Química básica

Les set vuitenes parts del comerg de sortida
d’aquests productes catalans es dirigeix al mercat de
la resta d’Espanya, tot i la importancia de llur exporta-
ció a l’estranger, globalment dinámica. Caldria espe
rar, en conseqüéncia, un fort impacte de l’adhesió so
bre el mercat espanyol, pero aquest podría venir con-
dicionat, primer, peí grau de penetració de certs pro-
ductes en el mercat exterior (Catalunya exporta un
terg de les exportacions espanyoles de química bási
ca); segon, per la importancia de la participació del
capital estranger en les empreses del sector químic
(majoritáría en la química orgánica, colorante i pig-
ments, farmacéutics de base, perfumería i cosmética,
oiis industriáis i substancies aromátiques i altres pro
ductes farmacéutics), la qual cosa posa els efectes de
l’adhesió en fundó, en bona mesura, de la política co
mercial de les grans empreses multinacionals en un
sector amb una organització de mercat relativament
oligopolitzada; i, tercer, sobretot per a les empreses
ño pénetrades peí capital estranger, básicament peti
tes i mitjanes, caldria avaluar acuradament l’impacte

dei^nvi de la legislado sobre patents que impedirla,
si l’ádáptació es fes molt rápidament, i donat el nostre
ñiveil téenológic, la incorporació de molts procesaos
prodiactius i la fabricació de nous productes. En
aquest eontext, dones, sobretot per al sector farma-
céutíe, peró també per al químic en general, caldria
cercar lá possibilitat d’ajornar al máxim l’acceptació
completa del cabal (acquis) comunitari en aquest ám-
bit legislatiu, i, al mateix temps, estimular decidida-
ment qualsevol mesura destinada a facilitar-ne
/radeptació.

Peí que fa a les entrades, les importacions proce
dente de l’estranger suposen més de la meitat de les
totals (i comprenen quasi dues cinquenes parts de les
iñjpoFtaóions espanyoles). Si tenim en compte la sig-
nificació de l’Aranzel actual, l’adhesió pot representar
un inerement d’aquestes importacions, així com llur

g. Química: l’l
restranger

a) Química iñórgánica

Des del puñt de vista de les exportacions, les més
signifieatives han estát les defósfit?, hipofos i si
fats, paró que ja des dé lism anran del canvi de ti ula-
ritat jurídica de les exportaeions dé fosfats ̂inerais s
tuades a rex-Sahara espáñydl. 5é*''eixen'una imp
tant davallada, que no séírtblique hag<
se per l’adhesió. Tampoc no cal esperar m

potassa cáustiqpes, donat que van oingioespii w
ment ais países meditertañis, i; a més, llur evoluci
molt regular al llarg deliipeiííodeque oonsiderem.

Quant a les importacions, són molt baixes, prooa-

blement a oausade i’alt nivéllideiprote^tóactuJXal
gpan impacté sobre Gatalunya,,preveure, dones, wh

atesa la importánejat
del
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etc.). Guanta les empreses productores, hem de teñir
en compte, d’una banda, la prácticament total partici-
pació estrangera en llur capital, i, d’una altra, llur ac
tual capacitat exportadora, que és torga important. De
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 diferents productos, 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’enfronten, 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.

In qualsevol cas, valen les consideracións tetes
antériórfnent peí que fa ais elementé qué poden con
dicionar l’esmentat impacte, sobretot en les empre-
seá amb torta participació estrangera, que són la ma-
jória. Pér a les restants, normalment de dimensió no
masSá gran, els etectes poden ser particularment ne-
gátlus.

b) Química orgánica

El pes comercial d’aquest sector és més reduTt
que el de la qu imica inorgánica. Peí que ta a les expor-
tacions, no es veuran massa atectades, 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, per a la res-
Isi de la íitdústria que utilitza aquests productos com a
primereé matéries (i atés el gran volum d’importa-
cions que es dona ja actualment), els etectes serán
clarament positius, en suposar una baixa important
en els costos actuáis.

e) Oiis i perfumería

Atés el grau de protecció de qué gaudeix la indús-
tria de la pertumeria (baix o relativament baix per ais
olis essenciais i les barreges odoríteres i extremada-
ment alt per ais productos acabats), l’impacte de l’ad-
hesió depondrá de la mesura en qué la reducció de
costos de les primeros matéries importados (reducció
no massa elevada) pugui compensar els etectes de la
competénciá internacional sobre el mercat interior, te-
nint en compte, peró, la penetració elevada deis pro
ductos catalans en els mercats exteriors, amb una
qualitat normalment molt competitiva i amb nivells
d’especialització suticient. Aixó, ategit a l’intens grau
de penetració de capital estranger (sobre la meitat del
capital de les empreses catalanes de pertumeria), pot
alleugerir els possibles etectes derivats de l’adhesió
sense perjudici, evidentment, del daltabaix que poden
sotrir cortes empreses no participádes, de dimensió
reduTda i amb produccions no suticientment diteren-
ciades. També cal teñir en compte, l’inconvenient que
suposa en les condicions d’adaptació del secrtor. Tac
tual gravamen, via impostes especiáis, de Talcohol,
primera matéría utilitzada en el sector.

c) Produetes farmacéutics

Peí que ta a les exportacions (medicaments i al-
trés produótes tarmacéutics no especiticats, sobre
tot), atés él grau de protecció ai qual s’entronten i tam
bé llur diversiticació geogrática (I’América Llatina n’és
un comprador important), és previsible un manteni-
ment dé íes tendéncies actuáis.

Ara bé, peí que ta al mercat interior, ara dominat
pelé produetors interiors, cal teñir en compte, d’una

S*de¡ arai’zél actual, i d’una altra, el tet ̂ ue

de base a Catalunya es troba a mans estrangeres, i
que per a les especiálitats tarmacéutiques no bási-
ques, la participació és també significativa. Per aixó,
eiS etectes més negatius vindran, segurament, per a
les empreses petites i mitjanes, de produccions
massa éspeciálitzades i no vinculados ais circuits in-
temaeionals de producció i distribució dé productos
tarmacéutics i de llurs primores matéries. D'aqu  í que,
com s’ha dit, adquireixin gran importancia per al tutur
d’aquestes empreses, íes decisions que es prengui a
Téntorn del registre de productos tarmacéutics i del
sistema de patenta europeu.

no

f) Saboñs i detergents

La progressiva introducció deis detergents cata
lans en el mercat exterior, ja sigui per Tobertura de
nous mercats (países AGP) com per la consolidació
deis tradicionals (CEE), permet ésser relativament
optimista quant ai tutur d’aquest sector. Ara bé, aixó,
cal matisar-ho en dos sentits- Primer, Televat grau de
protecció^de qué graudeixen per al mercat interior que
no ha impedit uiia penetració significativa deis deter
gents i les ceres artificiáis de la CEE (i també de la res
ta del móh), de manera que el desarmament aránze-
lari pot arribar a constituir un gróu risc per a ia indús-

d) Goiórants, pinfures, vemissos i tints

Peí que fa ais colorants, donat el nivell actual d’im-
pórtacions (ja molt alt i que previsiblement augmenta
rá en el tutur) malgrat relevada protecció existent,
Tadhesió pot suposar una disminució important deis
costos de les empreseS que els utiiitzen com a prime-
res materies (téxtil, paper, aiimentació, cerámica.
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tria catalana. Si a aixó hi afegim l’elevat grau de pene
trado 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 elevados i el
desarmament aranzelari pot teñir efectes positius so
bre els costos de les empreses trasformadores o raa-
nufactureres.

h. Cerámica i vidre; ciment; d’altres materials de la
construcció

g) Productes químics diversos.
a) Cerámica i vidre

L’elevadíssim grau de protecció de qué gaudeixen
alguns d’aquests productes (antioxidants, anticorro-
sius, aprestos i mordents peí al téxtil, paper, cuiro,
etc.) i la penetració ja existent en d’altres (desinfec-
tants i insecticides), permet esperar conseqüéncies
negativas per a les empreses productores de les es-
mentades mercaderies.

El mercat espanyol constitueix l’origen i destinació
principáis del nostre comerg. Donat l’ait nivell de pro
tecció existent, hom pot preveure un impacte negatiu
derivat de l’adhesió, atés el baix índex de penetració
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
terne i tant peí que fa a les exportacions com a les im-
portacipns, donats els baixos nivells de protecció, no
cal esperar modificacions significatives peí fet de la in-
tegració.

h) Productes fotográfics i cinematográfics.

La gran majoria d’empreses existente están a
mans del capital estranger i les importacions actuáis
ja són elevades. No sembla que el desarmamerit
aranzelari (malgrat l’alta protecció existent) pugui te
ñir conseqüéncies diferents de les actúale sobre el
sector, si no és que vinguin derivados de canvis en la
política comercial de les grane empreses europeos. c) Caig 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

ca (paísos árabs i mediterranis, sobretot) i la competí-
livitat internacional demostrada, podem espefar iJa®

continuítat, malgrat l’increment deis costos, d’aques
comportament.

i) Els adobs.

No són previsibles modificacions substanciáis en
la situació deis adobs catalans arran de l’adhesió, ja
que les proteccions actuáis són globalment molt bai-
xes, sobretot per ais adobs bruts o naturals. Quanf ais
manufacturats, cal esperar un increment de les expor
tacions actuáis deis adobs potássics, en un ciar pro-
cés de substitució deis adobs fosfatats (que caigue-
ren de sobte arran de la descolonització del Sáhara).

i. Metal.lúrgia

I) Piástics. a P

Com és sobrerament conegut, la metal.lúrgia ca
talana és fonamentalment de transformació, mentre

que la siderúrgia es concentra en d’altres indrets de
l’Estat espanyol. Per aixó, el pes d'aquest subsector a
Catalunya és molt més significatiu per a les entrabes
que no pas per a les sortides. A més, cal considerar
que més del 90% del comerg es realitza amb la resta
d’Espanya. Per tant, sembla que els efectes per a la
metal.lúrgia catalana dérivats de l’adhesió serán glo
balment beneficiosos peí que fa a les repercussions
sobre llurs costos. En tot cas, el carácter CECA
d’aquests productes configura d’una manera especial
el futur de llurs intercanvis comerciáis, que depen-

La intensitat en els intercanvis mostra un grau

d’especialització prou elevat que impedeix d’establir
amb precisió conclusions generalitzades per a aquest
conjunt de productes, tant peí que fa a les primerea
matéries plástiques com per a les manufactures. Així,
malgrat els alts nivells de protecció de qué gaudeix
globalment el sector, l’especialització esmentada  i el
nivell de competitivitat i de capacitatde penetració de
mostradas poden fer pensar en una rápida adaptáció
a ia nova situació, independentment de l’impacte so
bre determinadas 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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^ñañ, ná tan sois deis cáñyis en ía protecció, sino tam-
fté de les restrícciéñS quantitatives arfan de la seva
reéstnuGturaGió 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
P^rtaclons catalanes de ferroaliatges, la tendencia
dé les quals és fortartient creixent, i les perspectives,
en aquest Sentit, semblen positives.

b) Productes acabats

Aqiiest subsector té un pes comercial molt supe
rior dins la sídero-metal.lúrgia catalana. Cal dir que la
iñt^ració en el marc de la CECA suposará, tenint en
oornpte els nivélls de protecció actuáis i les restric-
Cion's quantitatives existents, un impacte intens  i posi-
tlu per a la iñdústria manufacturera del metall. Donat
qwé les éntrades d'aquests productes són molt supe-
raers ales sortides, l’lmpacte global sembla ésser tam
bé pósitíu. Arnés, les exportacions han demostrat un
gran dinamisme i una diversificació geográfica impor-
tant, sóbrétot per a les barres de ferro laminados i per
ais perfils de ferro i acer.

0)ÁFtiéles manufácturats de metall

ment del mercat espanyol com a mercat natural deis
productes catalans, sense que aixó signifiqui una me
nor relleváncia del mercat estranger, ja que les xifres
en valor absol jt del comerg en aquest sector són prou
elevadas. D’altra banda, és també destacable la irn-
portáncia prácticament equivalent deis mercats espa^
nyol i estranger com a fornidors de la iñdústria catala
na. Donada, dones, la significació del sector, i en fun
dó de reliminació de la protecció aranzelária o la
substitució per la TEC si s’escau, l’lmpacte 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 aparells mecánics i llurs
accessoris

a) Motors, compressors i bombes

Donat l’elevat grau de protecció gaudit fins ara,
l’adhesió pot comportar un increment important de la
competencia en el mercat espanyol, i de la capacitát
d'adaptació de les nostres empreses dependrá, així
mateix, el futur de les exportacions que, en principi,
per llur diversificació geográfica i llur tendencia, sem
blen teñir unes perspectives de continuTtat. En qual-
sevol cas, i partint de les altes importacions Ja
tents, cal teñir en compte que, en ésser áquests pro
ductes béns d’equip importante per a les empreses in
dustriáis catalanes, l’lmpacte del desarmament aran-
zelari sobre els costos d’altres sectors catalans será
forgosament positiu.

b) Maquinária téxtil

El gran dinamisme exportador d’aquests produc
tes, 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 aixf
uh cert nivell de demanda; peró cal teñir en compte
que aixó pot perjudicar el sector téxtil interior en rebre
una major competéncia d’aquests paísos que están
aecedint al nivell de la nostra tecnología. Caldria, pot-
ser, una política coherent en aquest sentit, evitant el
máxim de pequdieis en el marc de la política tecnoló
gica de la Comunitat.

exis-

lis éfeetes de l’adhesió per a les empreses cata-
intercanvis comerciáis, serán glo-

bálment negatius, ja que son en gran part articles de
demanda final, sensibles a la variació de preus (que
en certs casos, superará el 20% com les melles, gani-
vete, panys, cadenats i claus, complementa per a por-
blinrilrt!.®'?® ' caixes de cabala, portes
Edades, taps metál.llcs, fitxers metál.lics, clips i gra
deé P'^^eure una baixa

P dría compensar les conséqüéncies negatives. Tam-
nom pQt asperar un mantenimeñt de les exporta-

P®' Pmu de diversificació geográfica,
—- — llur penetració i els pro-

tuanf^ mnovació tecnológica que ja s’estan efee-

é) Ferralla

El comerg d’aquest important produete quedará
emmareat per les directrius que, en el si de la CECA
asséñyali ía política comunitária. De tota manera, r™
semblen previsibles canvis significatius en les ten-
dóncies actúala.

no

]. Maquinária

El sector de la maquinária, des de la perspectiva
del comerg, revesteix per a Catalunya una extraordi-
nária importáneia. Cal esmentar, primer, el manteni-

c) Máquiñáriá agrícola

Cal preveure un eért augment de les importacions,
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já prou elevades, encara que aixó no tingui uns efec-
tes massa negatius sobre les empreses catalanes
productores,

d) Maquinária per a minería, construcció
i obres publiques

Atés el nivell de protecció actual (sobretot per  a la
maquinária per a elevació, cárrega, descárrega i ma-
nipulació; grues; i maquines per a moviments de
terres) i la penetració ja existent en el mercat espan-
yol i catalá, cal suposar un augment de la competén-
cia per a les nostres empreses del sector, tot i que
també mostreo una important introdúcelo en d’altres
mercats, cosa que permet esperar una reacció i una
capacitat d’adaptació prou desenvolupada.

e) Máquines-eines i llurs accessoris

Cal parlar aquí també de relevada protecció exis
tent, simultániament amb una gran penetració deis
productes catalans en els mercats exteriors. Així, l’im-
pacte de l’adhesió pot ésser beneficiós per a l’econo-
mia catalana peí que representa d’abaratiment deis
costos, pero no excessivament perjudicial per a les
nostres empreses productores, atesa la presumible
diferencia en l’especialització i el seu grau de compe-
titivitat internacional,

f) Altres maquines, aparells i accessoris no
eléctrico

S’integren en aquest apartat les més diverses
mercaderies, pero que en conjunt suposen uns vo-
lums de comerg, tant importacions com exportacions,
extraordináriament importants. Per aixó, cal esperar
que l’adhesió (tenint en compte uns nivells de protec
ció relativament significatius) produeixi un important
increment del comerg d’aquestes mercaderies amb
unes repercussions diffcilment avaluables per a la in-
dústria catalana, no sois per l'extremada diversitat
deis productes, sinó també peí desconeixement de
les característiques de la seva oferta.

En qualsevol cas, atesa la forta dispersió geográfi-
i  la importancia de les exportacions de molts

d’aquests productes, és previsible un manteniment
de llur actual capacitat de penetració al mercat e)de-
rior. També pot ésser un element positlu en aquest
sentit l’elevat grau de penetració de capital estrangér
en algunes de les empreses importants del sector.

ca

importacions catalanes dé la GEi, malgrat l’éléyat!
grau de protecció, I, d’altra banda, la també forgá im
portant (pero en termes absoiuts molt inferior) quanti-
tat d’exportacions d’aquests productes, amb la partí-
cularitat d’un apreciable grau de diversificació geo
gráfica. L’adhesió sembla que hauria de comportar un
fort increment dei comerg de la maquinária, els apare-
lis i els accessoris eiéctrics, sObretot de les importa
cions, amb el que aixó pot suposar de perjudici a la in
dustria cataiana venadora en el mercat espanyol. De
tota manera, en funció del fet que les exportacions ca
talanes a la CEE poden ésser indicadores d’un elevat
grau de competitivitat internacional, caldrá matisár
aquesta previsió.

En qualsevol cas, hi ha una série de productes 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 aqueste productes fabtíi-
cats a Catalunya resulta ciar (podem esraentar éls
imants i dispositius magnétics, les peces aíllants, les
piles, o les parts i peces eléctriques de máquinés).

b) Aparells d’ús doméstic

L’adhesió a la CEE no comportará, en principi,

efectes negatius sobre la capacitat exportadora dé la
industria catalana, pero sí que en canvi, a cauSa de

l’eliminació o modificació de l’aclual elevada pmt^-
ció, és molt probable un substancial increment de les
importacions (sobretot de la CEE) que pugui p^par en
dificúltate les empreses catalanes del Sector. Cal teñir
en compte, pero, com s’articuli el proeés de reeStruc-
turació de la línia blanca, actuaiment en gestacio. "

uns nivéllside
que pot configurar el futur del sector en
competitivitat internacional,

e) Maquinária d’eflcina

Tenint en compte que aproximádament eí 90%
del capital social de les empreses catalanes ̂  de
procedencia estrangera, no sembla que l'adhesió pu
gui representar una modificació substancial de la si-
tuació actual, llevat que es produeixi una reestruotu-
ració de les polítiques comerciáis intemacionals de
les empreSes que dominen el sector. En tot cas, cal
esmentar la situació que travesea actualmént l’em-

presa, radicada a Catalunya, més important en el
camp de les exportacions de máquinas d’escriure, car
la política de localització productiva que es decideixi,
determinará en gran mesura el manteniment de les
exportacions actuáis. De tota manera, en funció del
desarmarnent aranzelari, si més no, es produirá un
abaratimeñt relatiu d’aquests productes.

I. Aitra maquinária i apareils no meeánics

a) Maquinária i apareiis eiéctrics i llurs
accessoris d) Maquinária i apareiis médico-quiriürgics

L’adhesió, en un sector básicament importador iCal destacar rextraordínária importáncia de les
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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 automóbils i llurs
accessoris, les motocicletes (básicament de cilindra
da mitjana i alta), bicicletes, 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 (com
la contingentado per ais automóbils japonesos)
adoptadas o per adoptar per part de la CEE i que afec-
tarien Espanya en el moment de l’adhesió.

n. Altres manufactures: esports i joguines

Cal remarcar relevadíssima protecció actual, la
desaparició o disminució de la qual, afegida al crel-
xent grau de sofisticado técnica d’aquests productos 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.

amb una protecció mitjana elevada, afectará logica-
ment en un sentit positiu els compradors áctuals, en
abaratir-se considerablement els seus costos reais. A
méSi la producció interior és molt poc significativa,

e) Imatge i so

Si es té en compte l’elevat grau de protecció de
qué gaudeixen la gran majoria d’aquests productos i
la progressió de llurs importacions ja en l’actualitat,
cal suposar que l’adhesió en provocará un increment
substancial, encara que les provinents de fora de la
CEE (básicament EUA i Japó) s’enfrontaran amb un
Tic relativament elevada (aproximadament un 8%).
De tota manera, el grau de penetració del capital es
tranger en aquest sector, pot determinar les futures
orientadons del comerg catalá d’aquests productes,
tant per a les entrados com per a les sortides.

^ Instruments de mesura, verificació i control.

Eins ara, donada la manca de producció en l’inte-
rior, tan sois han estat significativas les importacions.
En Gonseqüéncia, teñirit en compte el nivell de protec-
dó existent, prou elevat, és previsible llur augment, a
costos més baixos, amb el consegüent benefid per
ais nostres compradors.

j
5. El canvi de marc exterior(lll): les Ilibertats
de circulació de treballadors, d’establiment
i prestació de servéis i de moviments de espitáis

a. El principi de la Ilibertat de circulació deis
treballadors

mi Material detransport

11 sector ha experimentat, en linios generáis, una
evoludó molt positiva en els darrers anys des del punt
de vista comercial, amb grans incremente de les
portadoñs (actualmentdesaccelerades) i una relativa
constancia de les importacions (encara que recent-
ment s’ha produít un increment significatiu en auto
móbils i motos). Aixó fa que la balanga comercial del
sector presentí grans superávits. Aquest comporta-
mentté el seu origen en el fet que els volums expór
tate per part de les grans empreses del sector esta-
blertés a Catalunya depenen, en alguns casos, de re-
partiments del mereat intémadonál a nivell d’empre-
ses multinadonals, de la debilitat de la própia deman
da interna (molt afectada per ia crisi, els preus del
combustible, i relevada fiscalitat) de les poKtiques de
preus d’exportació, etc. D’altra banda, els alts nivells
de protecció (aranzelária i extraaranzelária) expli
quen l’estancament relatiu de les importacions.

L’impacte de l'adhesió, en principi realment nega
tiu en augmentar significativament la competéncia in
ternacional, pot venir configurat, pero, per diferente
elements. Així depondrá, óbviament, de la capacitat
d’adaptació a les noves condicíons, peró fonamental-
ment deis futurs acords a nivell internacional peí que
fa a la partícipacíó de les multinadonals europeos,
nord-americanes o japoneses en el capital de les em
preses del sector aquí radicadas, i de les condicíons

ex-
El Tractatde Romaestableix, en els articles 48 a51

els principis generáis que, sense perjudici de poste-
riors desenvolupaments per via de directivos o regla-
ments, regeixen en matéria de Iliure circulació de tre-
bailadors. En concret, l’articie 48 defineix el que supo-
sa la Iliure circulació, la qual comporta el dret, sota re
serva de limitacions justificados 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 ocupació, de conformitat
amb les disposicions reguladores de l’ocupacló deis
treballadors nacionals. Aixó implica i’áboiició de tota
discriminació per raons de nacionalitat entre els tre-
baliadors deis Estats membres en matéria d’ocupa-
ció, remuneració i altres condicíons de treball. L’arti-
cle 49, d’altra banda, preveu l’establiment de meca
nismos per assegurar la transparéncia, tot disminuint
els costos d’informació i d’ajust, dins dél mereat 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 meses consecutius en atur.
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les oportunitats concedides a la má d’obra procedeat
d’Estats no membres. tanmateix, pero, la situaeió

canviá lleugerament a partir de l’any 1973, arran de la
cris! económica que suposá una implántació de poMti-
ques restrictives a la immigració i una torta discrimina-
ció de la demanda de treball. En aquest cóntext, la

preferéncia comunitaria torna a prendre reileu, t^
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 circuláció deis treballadors, obrira la
possibilitat del mercat de treballl de la CEE a tot treba-
llador catalá que justifiqui la possessió d’un lloc de tre
ball en l’ámbit comunitari. Al mateix tempe el rner^t
de treball a Catalunya quedará obert a

originari deis Estate membres o deis Estats teroers
amb els quals la Comunitat tingui sígnate arards en
aquest sentit (Turquía), i quedará la g^Je^tió de  I entea
da de treballadors d’altres Estats a 's P?®® g

I

a Catalunya vindran determinados e catalá

espanyol i comunitan. Donada la s ^ ¡
de treball de la CEE no

ser una válvula de descongesti deji s^^ emigratoria a
treball a Catalunya. A mes, la ppáiGticamerrt
Catalunya és, dins el P'"®®®'? . furexistentiel ea-
nul.la, tot i que, ara per ®'®’®'2ÍGbra.relativament
ráctermigrant degran partdeia . ^gp^^^ecie,
recent, podría suposar un canvi Catalunya

Quant al fet que el ?g Ssoleix un mí-
actu í com a receptor de roa d obra la

nim grau de recuperació econ^^ _ ¿pssibilitat d'una
seva tendóncia histórica, exist ^ geppunitaris afri^

afluéncia de má d’obra ̂ ®'®^^^poptugal), 0 ^®
menor renda (Grécia. al seu Ja Portug
paTsos amb els quals la Cp ting
sentit (Turquía). Pe^op’l'^'^afLrraonsdeproxi-
més factible en el caspprlugJ.pe^'J^^

mitat geográfica i per empreses comuni-
té

en
sois sembla

cnics i .f fSwa o ispanya, encara
táries amb activitate a Cátala ^7

de
personal

que aquest fet depondrá de la fW ^ presents a
les esmentades empreses, a ̂ ¡ postres téc-
Catalunya, i del grau de preparacid deis
nics i professionals.

El dret de desplagament comporta la possibilitat
d’estada en un altee Estat membre per un període de
tres mesos, per buscar un lloc de treball, i queda reco-
negut per la simple presentado del document d’identi-
tat.

Cal, peró, teñir en compte la capacitat legislativa
deis Estats quant a les reserves esmentades en
l’apartat anterior. De tota manera, la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia és restrictiva en relació a

l’abast d’aquesta capacitat.
Quant a l’accés al lloc de treball, és inaplicable

qualsevol norma o conven! col.lectiu vigent ais Estats
membres que, o bé subordini l’accés al treball deis
procedents d’altres Estats membres a condicions no;

previstes per ais treballadors nacionals, o bé tingui
corn a finalitat, exclusiva o principal, separar els origi-
naris deis altres Estats membres del lloc de treball
ofert.

També es garanteix la no discriminació peí que fa
a les condicions d’exercici del lloc de treball, i, concre-
tament, peí que fa a la remunerado, acomodament,
reintegració professional, reocupació en cas d’atur,
normes fiscals o socials, drets sindicáis, allotjament,
seguretat social, etc.

Amb referencia ais mecanismes de compensació
ddferta i demanda de treball en el si de la Comunitat,
s’ha configurat un sistema d’informació mútua, con-

negut com SEDOC (Sistema Europeu de Difusió
d’Ofertes i Demandes de Treball registradas per a
compensació internacional). Quant ais mecanismes
per fer efectiva la compensació, hi ha un procediment
basat en contactes entre els Estats membres per ga-
rantir-ho de manera prou eficag i sovint a través de les
Administracions locáis i regionals. Per a Catalunya,
que a més és regió fronterera, pot ésser positiu.

De tota manera, malgrat el. principi de preferéncia
de contractació de la má d’obra comunitária, hi ha ex-
cepcions basados en acords amb Estats no comuni-

taris o que mantenien lligams institucionals en el mo-
ment de l’entrada en vigor de la normativa (1968) amb
algún deis diferents Estats membres. Cal destacar el
cas deis treballadors del Marroc o d’Algéria respecte
al mercat francés. També resulta significatiu l’acord
amb Turquía que pretén establir la Iliure circuláció de
treballadors amb la CEE abans de 1986.

En qualsevol cas, aqüestes excepcions han pos
sibilitat un accés important de má d’obra de procedén-
eia no comunitária ais llocs de treball deis paisos de la

CEE. Així, mentre l’any 1979 la má d’obra comunitária
ocupada en altres Estats membres pujava a més d’un
milió 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 portuguesos, 429.000 lugoslaus. 366.000 al-
gerians, 349.000 espanyols, 242.000 marroquins,
166.000 grecs, etc.)

Aixó demostra que la,preferéncia comunitária no
ha tingut el grau d’efectivitat que calla esperar davant

Ilibertat d’establlment i prestadó de ser-b.La
veis

i8 per a no assalariats, consideix en 1 acoes.

dtecrtmlnactons per part

servéis
senseL
naelonalitat. a les activitats no
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deis pééidehfs en uní país eíi el territori d’un altre Estat
tiiernbre. Aquést accés pót fer-se a partir de la confi-
f uració legal dé qualsevol tipus d’erñpresa o sócietat
i, évidentment, d'ágéncies, de filiáis o de sucursals, o

té a partir del Iliure exercici d’una activitat professio-
eal. iLa Ilibertat d’establiment és, básicament, no dis-
eniminació, penó no implica necessáriament la unifor-
fiitat de les diferente iegislacions estatals Sobre la lli-
tertat d’empresai, procés que ha anat rtiés lligat a
Ifharrtiioniteació en el camp de la Ilibertat de circulació
deis espitáis i deis sistemes financers. De tota mane
ras sí que la Ilibertat d'establiment suposa la coordina-
Gió dé les Gondiciohs d’accés i exercici de les áctivitats
he salariáis, i. al mateixtemps, assegurael reconeixe-
®eht mutu de diplomes i certificats de formació pro-
fessional. Sense aixó, quedarla completament desvir
tuada.

fereíx ais arquítectes i enginyers, a la premsa I  a les
activitats financeres, económiques i comptables.

Les decisions es prenen per majoria qualificada
de! Consell, a proposta de la Comissió, llevat de certs
casos en els quals cal la unanimitat (quan, almenys
en yn Estat, impliquen disposicions legislatives, quárt
afecten la distribució del crédit i la professió bancária,.
i quan es tracta de professíons llígades a la Sanitaf i a
la Salut Pública).

Cal teñir en compte, pero, que els efectes reais de
la Ilibertat d’establiment i de prestació de servéis hani
estat relativament minsos. Els condicionaments no le^

gals, com la llengua, la tradició, els costums o la prp-
pia inércia, han suposat uns entrebanes molt méS
forts que no pas els de tipus legal. D’altra banda, la lli^
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-
mentari 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 algunos
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 rnateix,
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’asse-
gurances i el de finances, els efectes poden arribar a
teñir alguna importáncia.

La Ilibertat d’establiment i de prestació de servéis
queda concretada per la Comissió. de la següentñera:

ma-

aí^Supressió de les restriccions al desplagament i
a I e^ada en qualsevol part del territori de la Co-
rounitet peí que fa a Testabliment d’activitats
saianais i a la prestació de servéis.

éjJ^ecQrieixement del dret de romandre en el
te^nteri de qualsevol Estat membre després d’ha-
ver-hi exercit una activitat no salarial.

4 ̂ordiñaeió de les mesures peí que fa a les ex-

tSSr (activitats on participi l’au-
tat naSí ® exercici. raons de segure-

falsificaciQn<s^°'^f^ evitant discriminacions i
te 5 oS la viad’ajuts i subvenciona esta-
tels, o drfioultant l’accés al crédit local,

el) Supressié de les
vista del control de
prestació de servéis.

no

restriccions, des del punt de
canvis, ais pagamente per

I

ít?

c. La Unió Económica: Unió Monetária

i Sistema Monetari Europeu

La unificadó monetária és una condició necessá-

ria, encara que no suficient, per poder assolir real-
ment un mercat comú. D’entrada, una unió duanefa
és inviable a llarg termini en un context de constent
variació deis tipus de canvi entre les diferents mone-
ées, que provoquen divergéncies competitives entre
les rñercaderies d’un ó altre país al marge de llurs cos
tos reais comparatíus. Igualment, Texisténcia d’una
moneda comuna (o d’un conjunt de monedes lligádes
íntimament entre si) és básica per poder garantir una
veritable Iliure circuladó de capitals derivada de me
canismos Gompetitius i de mercat, i no en distorsió
peis elemente purament especulatius derívate deis
guanys en els canvis.

Els elemente que defineixen una Unió Monetária,

cació per s ead^ eondicions i terminis d’apli-
«terdihant ih^Hf ^'aGt'vitat no salarial, tot
peí que te a' les Iegislacions estatals

^'l aceés a determinádes professions.
cions.

han estaféis relLus^af*® aqueste perspectiva
fmetnac irrtí. Paq® a la sanitat i a la salut pública

farmacéutiesl^tedí éentistes i
'"'‘“«●«es extraetives; aigua. gas i

imercií ® '«●ermediaeió
ria- ' f^easseguranGes; hostele-
ma- i!^^'^«'''«entária: atefs immobiliaris; ciné-

transpor^stes: esport pro-
s están endegant en alié que es re-
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Roy Jeñkins* a rellángár la idaaaéila unifieaeiówiaóar
tana. La proposta s’aGGépta í a la Gimera da ®ra»ea

deGideix la instituGió per a ptiíners de l’aóy f9i7Í
d’ufi sistema Monetari Europeo (SME). Fiaalniieñt, i

després d’una serie de problemes, eom els deriváis
deis Muntants Compensatoris Morietaris agríGoles,el
13 de marg de 1979 queda definitivament Gonstitul.

En l’aGtualitat, el SME que es troba en la primera

etapa de eonsolidaeió (el pas a la segona, previst per
mitjan 1981, s’ha ajornat “sine die”) és basat en

l’UCE (Unité de Compte Européenne). L’UCE és una
unitat monetaria eomposta per quantitats espeeífr

ques de eadasGuna de les monedes deis Éstats mém-
bres ponderades d’aeord amb el pes eGonómlG de
Gadá país diris de ia Comunitat. Així s'obté un tipus
“pivot” de eada moneda, que expressa la quantitat
d-aquesta que Gorrespon al valor ofioial de l’Ueí.
Amb aquest sistema. i’UCE Gonstitueix un indieader
torca estable que permet fer el paper de numeraria de
mitiá de liquidaeió o pagament intraGomunitan. repar^
tir els risos deis eanvis a l’hora de fer operaGPons d in-
tervenoió en els mereats eomunitaris i oreditiGis. i ser
vir de base per a ‘Tindieador de divergencia el pual
permet reconéixer la moneda causanide la ne^ssi.
taTd^ntervenció. tot possibilitant que siguí el país res^

es carregui robligacló d equiparar els

es

a

ponsable el que

que comporti l’estabilitat entre les diferents monedes
GOmunitáries, 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 Qa que no s’ha assolit un
grau suficient de convergéncia peí que fa a les dife
rents economies comunitáries. ni tan sois per a les po
litiquee monetáries) l’articulació de mecanismes efi-
Gients de solidaritat que permetin la continuitat de les
convertibilitats il.limitades a canvi fix. tot ajudant els
países que es trobin en dificúltate en llurs balances de
pagamente, i que. naturalment. no poden intervenir
amb una política comercial propia.

Cal dir que la Unió Monetaria europea representa
l’esforg més serios que la CEE ha fet. a partir de la cri-
si del 73. per avangar significativament en el seu pro-
cés. salvant. en la mesura possible. les dificúltate tant
polítiques com económiques. entre les quals la própia
crisi del Sistema Monetari Internacional. A més. el
camí cap a la Unió Monetária ha estat pie de dificultats
i de eanvis del marc exterior prou coneguts. El primers
paseos s’encetaren 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
Monetária. L’octubre de 1970. un comité presidit per
P. Werner, primer ministre de Luxemburg. presenté
un Informe al Consell i a la Comissió. relatiu a la realit-
zació per etapes de la Unió Económica i Monetária a
la Comunitat.

L’Informe Werner es plantejá la possibilitat. en un
termini de deu anys. d’arribar a la consecució de l’es-
mentada Unió, que comprengués una moneda única
(creada i gestionada centralitzadament). una centra-
lització de les decisions básiques de la política eco
nómica i. fins i tot. una única balanga de pagamente,
un únic nivell de reserves exteriors i una posició única
en el si del Sistema Monetari Internacional.

Óbviament. aqüestes pretensions no han estat
prossibles, ja siguí per l’excessiu optimisme quañt a
l’acceptació efectiva deis Estats d’aquests principia, o
peis propis esdeveniments monetaria intémacionals.
Pe tota manera, sí que s’han fet avengos significatius
en la línia de la Unió Monetária. sense anar massa
més enllá en les qüestions d'harmonització política.

Després d’una serie de precedente, els més im-
portants deis quals foren la creació de ia "serp mone
tária europea" i la creació del Fons Europeu de Coo-
peració Monetária (FECOM). la magnitud de la crisi
económica, l’evolució de la situació monetária inter
nacional i i’impás del procés d’integració, porté, a fi
náis de 1977, l’aleshores President de la Comissió,

eanvis.
Cal dIr que es mautenen »u

lia, d0 msnsra c|U P  i:_:Ai«<4iísraoricíaíhip
relativament estables entn

de la poden ésser direotés sobte él
intervencions p n,0netáriá ihtéma Gipér

mercat de de ^^prés

altre=-^®sumaSraixóno^^^^^

3 se aTmodificació deis tipus "pivetVen

afectadeS. _ ̂  establért uns meeanis-
pagaments derivats dé

mes de créa _P _ de eanvis 1 per finan-

les ,es balances de pagaments en la

de quatre tipus:

Les

moltcurt termini.
a) lis orédits a

b) Els suportS

e) L’ajut financer a mig termini.

d) ils présteos complementaris.

monetaris a curt termini.
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la residencia. La resolució, de 22 de marg de 1971,
fixa com a objectíu a aconseguir, l’any 1980, la Iliure i
plena circulació deis capitals. Óbviament, aixó no ha
estat així, pero s’han fet avengos importants, 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 Comunitát
variT significativament d’un país a l’altre (Franga o Ita
lia, per exemple, han utiiitzat sovint aqüestes possibi-
litats).

ihi aquests moments, el SME no és, ni molt me-
hysi una institücié consolidada. L’ofensiva actual del
défiar (ó en altres temps la seva debilitat) constitueix
un greu problema per a l’estabilitat del Sistema. Tam-
poc ñd s’ha eblidar que els efectes derivats de la fixa-
eió dé tipüs de canvis “verds” o “agrícol” diferente de
la Gotftzació real de la moneda én els mercats de divi

ses, comporten sedosos desequilibris que els “Mun-
tónts Compensatorís Monetaris” no han solucionat
massa satisfaetóriament, i que, fins i tot, han contri-
buTt 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
dél cabal (acquis) comunitari. El Regne Unit no hi ha
éntrat, Italia té uns marges de fluctuació superiors,i la
inestabilitat actual és prou gran perqué s’hagi d’ava-
luar acuradament la conveniéncia i el moment de la
seva integració. En qualsevol cas, l’entrada de la mo

neda espanyola dins el SME tindrá unes conseqüén-
eies difíciis de determinar, ara per ara. Óbviament, su-
posaria una reducció de les seves fluctuacions i, per
tént, una reducció deis riscs de canvi i l’especulació,
aixií com una necessitat menor de reserves. Pero so-
bretot, impliearia una pérdua molt important d’autono-
®ia per a les autoritats monetáries espanyoles, tant
déS de la perspectiva de la balanga de pagamente
eem del control de les disponibilitats liquides,

lis empresaris catalans, en cas d’integració de la
pesseta, s’hauran d’adaptar a una nova situació defi-
nida per la impossibilitat (tora de casos extrema) de
mo^fiear la paritat internacional d’aquesta amb els
ectes Gonsegüents sobre les seves exportacions i

.mportaaons Gal sospesar, dones, l’oportunitat de

mpnff f 'a "ostra moneda en el mo-
P^®‘="''ant que no es presentin

®  immediata, que
a recórrer ais mécanismes de canvi, inter-

qualívoÍTil®®™®"* ̂ “® esmehtat. En
qu^sewl cas, sena eonvenient analitzar l’evolució
oei &M1 d'aquí fins al moment de l’adhesió. L’ende-
gament o no de la ségona etapa del Sistema (tot apro-
tondint I actual i substituint el FEGOM per un auténtic

Aquesta excepcions (a les quals evidentment es
podrá acollir Espanya) són les següents:

a) Previsió de la possibilitat d’evasió de capitals
cap a paTsos extracomunitaris.

b) Possibilitat de provocar greus distorsiona en els
mercats financers.

c) Poden adoptar-se mesures de salvaguarda da-
vant significatives distorsiona de la competencia,
arran de moviments en el tipus de canvi.

d) En el cas deis empréstits pública, destinats a fi-
nangar activitats dei 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 directos (llevat de les purament finan-
ceres)

- Inversions immobiliáries

- Transferéncies de carácter personal (dona-
cions, heréncies, etc.)

—Transferéncies de fons bloquejats i d’altres tipus
de transaccions, com impostas de sucessions,
drets d’autor, remeses d’emigrants, etc.

isserun bon indicador

seta.
b) Operacions liberalitzades (Llista B)

- Inversions de cartera

- Crédits, avals i garantías, lligats a intercanvis co
merciáis o de servéis, a curt i mitjá termini.

d. La tilnió EGonómíea: la Ilittortatdeeíréulaoté
deis capitals

L’artiole 67 del Tractat de Roma preveu la supres-
sió progressiva, durant el perfode de transició I en la
mesura necessária al bon funcionament del mercat
comú, de les restriccions ais moviments de capitals i
de les disoriminacions basades sobre la nacionalitat o

e) Operacions liberalitzades peró que permeten
restabllr restriccions preexistente si la Ilibertat su-
posa un obstacle greu per a l'assoliment d’objec-
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canviária; és previsible qué s’avanci enpana iimés
abans no es produeixi l’adhesió. En qualsevol cas, ja
hem vist que en cas de problemes greus es pót re
correr a excepcions.

Les negociacions en aquest punt semblen péró,
prou avangades-Així sembla, que per á les entrades
de capitals no hi haurá períodos de trañsició per ac-
ceptar la legislació comunitaria. En canvi, sí que es
demanen per a les sortides de capitals des d’Espanya
a la CEE (per inversions directos, immobiliáries, etc.),
per a les quals, a més hi ha precedents en la primera
ampliació i, sobretot, en el cas de Grécia.

tius de política económica (possibilitat torga utilit-
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 financers co-
munitaris.

- Crédits, avals i garantios lligats a intercanvis co
merciáis o de servéis; a llarg termini, si hi participa
algún resident, o a mitjá o llarg termini si no hi par
ticipa. També, els no lligats a intercanvis comer
ciáis o de servéis.

- Certes operacions en títols no negociats a borsa
o en obligacions estrangeres emeses en l’exterior
de la CEE.

e. La Unió Económica: harmoniteació deis
sistemes financers i crediticis

Tots els intents d’arribar a un sistema financér

més o menys integrat en el marc de la CEE hari resul-
tat poc reeixits davant la diversitat d’hábits, institu-

cions, estructures financeres, i, fins i tot, d’actituds ̂ r
part de cadascuna de les autoritats monetáries. De
tota manera, aqueste intents han tingut una expressió
a diferents nivells, ja siguin les institucions banearies
o els mercats de valors, tant peí que fa
d’emissió i col.locació, com peí de negociació de titols
(Borses). ^

Peí que fa al sistema bancari, les prepostes ■ ^
téntica harmonització de les legislaeions fracass
en el moment de piante]ar-se la primera
enfrontar-se a l’oposició decidida deis hegeci
anglesos portadors d’una tradició financera
menys intervencionista que la continental. ’

rnolt

l’esciat de la crisi hi afegí dificultats insuperables.
Amb tot, una Directriu de juny de 1973

restriccions a la Ilibertat d’establiment bancari ■

des en raons de nacionalitat i a la ®
servéis bancaris i financers, sempre que no es ig'
sin vinculats a moviments intemacionals de

liberalitzats. Perqué aixó suposés un avehg cap ^
integració efectiva, una directriu de desem ■ re ^
1977 aporté alguns passos cap a |■harmonltzaGló de
legislaeions en matéria d-autorització d’establiments
de crédit, obertura de sucursals, tractament de _
sais i filiáis de bañes originaris d’Estats tercera

de supervisió bancaria. Cal dir, peró, que ●
efectiu, encara que cal-

mes
constitueix uñ aveñg massa

d) Operacions no liberalitzades (Llista D): en ge
neral, els moviments de capital a curt termini, i es-
pecíficament:

- Operacions a curt termini en Bons del Tresor.
I

- Obertura i abonaments de dipósits a l’estranger

- Crédits, présteos, avals i garanties a curt termini
(amb les excepcions vistes).

- Présteos de carácter personal.

- Importació i exportació de títols públics, títols no
negociats a borsa, qualsevol tipus de mitjá de pa-
gament, or.

t

(

Quant ais Controls deis canvis, la CEE continua
mantenint restriccions per ais moviments de capital
extracomunitari, i control sobre els derivats de
transaccions intracomunitáries, compatibles, peró,
amb l’eliminació de les restriccions. Aquest control es
manifesta en una série d’obligacions per part deis
transactors (realització per mitjá de banquee autorit-
zades i a tipus de canvi vigents segons el Mercat Ofi
cial de Divises, ingréseos en comptes convertibles
oberts en la Banca competent, utilització d’impres-
sos i formalitats oficiáis) que no poden suposar mai
restriccions indirectos. De moment, no hi hacoordina-
eió efectiva quant a les transaccions extracomunitá-
ries.

. a onea
drá adaptar-s’hi quan es produeixi radhesió, s
perjudiei deis terminis d’adaptació que s’aeordin.

Les diferencies amb la legislació espanyolaaetu
Sens dubte, les Ilibertats de moviments de capi

tals i d’establiment enfortiran la preséncia de les em
preses europeos 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
Tactual 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 reglamentació

es concreten en :

a) Creació de nous Bañes: modificació de les nor
mes que concerneixen Tentrada dé la banca es-
trangera en el mercat espanyol en un sentit molt
menys restrictiu i sense discriminacions, almenys
la procedent deis Estats oomunHaris.
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normes comunes relatives a l’augment de la transpa-
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 integració económica

europea, prou activa al marge del propi procés comu-
nitari, ha tingut efectes unificadors sobre les Borses
de valors deis Estats membres, i, amb Túnica excep-
ció d’Alemanya, s’ha produít una progressiva centra-
iització en un sol centre de contractació. Al mateix

temps, hom constata una obertura de les Borses eu-
ropees ais títols i valors estrangers. Donat Tescassfs-
sim volum negociat en els mercats espanyols, ral 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 dependrá, en gran mesura, de les deci-
sions que les autoritats económiques prenguin peí
que fa a la reforma i adaptado del mercat de valors i,
sobretot, a la possibilitat i conveniencia d’integrar els
diferents mercats espanyols, tot mantenint els cen
tres de contractació diferenciats.

b| #bértUFa dé suGursalS: necessitat de modifica-
deñs sirñilars.

ó) Activítate de la banca: hi ha grans diferencies en

bliífiénfe bancafis per partidpar en d’altres socie-
táte, finaneéres o no. Com és conegut, la legisla-
eio espanyola ho permet clarament, i no sembla
que la integració comporti canvis significatius en
aquest sentit.

d) Coeficiente i exigéncies de reserva: la Directriu
és limita a enunciar Testabliment de coeficiente
d'obsérvació, mentre s’intenta anar a una even
tual éoordinació deis coeficiente bancaris, molt llu-

ñy, péró, d’ésser aconseguida. En aquest séntit,
●  Tartieulació de l’actual política monetaria espan-
ydla no es veurá afectada (sense perjudici de la in-
tégractó de la pesseta en el SME).

t) Coeficiente d’inversió obligatória: caldrá que els
tipus i les Gondicions s’apropin ais de mercat, en la
mateixa l ínia, dones, que les reformes actuáis que
s'estan endegant. Les subvencioris sectorials
hauran d’anar assignades per via pressupostária,
per evitar distorsiona greus en la concurrencia co-
munitária.

6. La Política Agraria de la Comunitat i el sector
agrari catalá davant l’adhesió

a. L’Agricultura catalana

El sector agrari catalá generava í’any 1977 el
3,61 % del Producte Interior Brut (PIB) de Teconomia
catalana i representava el 8,5 del PIB agrari espanyol
(él PIB catalá representava un 20%, aproximada-
ment, del total espanyol).

La producció final agrária catalana es descompo-
sava Tany 1977 aixi: producció agrícola, 38,6%; pró-
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 preponderancia 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 Testructurá
industrial i transformadora de Catalunya. Aixó ha pro-
voeat un fort inerement 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

f) Ouánt ais instrumente de control de solvéncia i
liquiditat de les iñstitucions bancáries, no hi ha cap
tipus d’homogeneítat. Per consegüent, tampoc no
cal esperar modificacions obligados per Tadhesió.

g) Tampoc no cal esperar modificacions en el te
rna de les insolvéncies i el Fons de Garantía de Di-

pósits, instrumeñt utilitzat també en alguns pateos
europeus.

D acord amb aixó, Tevolució previsible dél sector
arran de la integraeié pot venir caracteritzat per una
major penétració de la banca estrangera, un impute a
la Goncentració bañeária i una intemacionalització
dels meteafeifiñanGers. De tota manera, Timpacte vin-
drá molt moduiat pete períodes d’adaptació que
finalment es fixin (la banca espanyola demana
mínirn de set anys) i que permetin ate establiménts
espanyols i catalans de ferfront, ambmajofs possibili-
tats, ai previsible augment de la competéneia. En el
cas de Catalunya, aixó pot ésser més necessari, do
nat el major pes dinstitucions més reglamentades i
amb menor diversificació operaeional, com són les
Óaíxes d’Éstaivis.

De tota manera, cal dir que l'aetual procés de re
forma del sistema financer segueix les pautes neces-
sárias per atavorir el procés d'integracíó, en un esforg
de liberalització i de foment de la competencia entre
tote els tipus dinstiiucions.

Quant ai mercat de valors, existeix una série de

un
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creixement de la despesa, cal cercar-la essenclal-
ment en les begudes, les carns i els productes cárnics
(sobretot de la vedella), els cereals i les pastes, la llet,
■formatge i ous, i la fruita.

Aquest fort creixement de la demanda alimentá-
liia, 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-
ció de la primera, i una certa disminució de la segona.
Peí que fa a la composició, el sector agrari catalá té
una fundó comercial de carácter modern i evolucionat
amb la resta d’Espanya, i de tipus primar! 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,

b) La coexistencia d’un sector agrari catalá alta-
ment especialitzat respecte a l’agricultura espa-
nyola, arnb un déficit especialitzat, dependent de
exterior i dedicat essencialment al mercat interior.

(Barcelona).

Aixi, els fluxos de sortida amb la resta d’Espanya
Ble , de productes transformats, mentre

¡  no transformats. En canvi, les rela-
verses estranger tenen unes característiques in-

biint'Hf espanyoles més importants, des del
l’Aran - 'í®*® subministraments a Catalunya, són
tP« rfoJ f Valenciá (sobretot, animáis vius i frui-
a la P®®*‘''ament). Catalunya, en contrapartida, ven
rafe Bi- ° ^®P®nya. carn i els seus preparats, prepa-
ats ahmentaris diversos, fruites i llegums etc.; sobre-

bíb f ^®'®'^a'®nciá, l’Aragó, Madrid, les lllesi Andalu
cía (en aquest ordre).
rBBi?^^i'^* ^ l’estranger, s’importen espécialment ce-
fnn! per al bestiar, preparats diversos,
>™es I llegums en conserva o preparats, productes
fniit H canvi, s’exporta principalment
^una oe closca, conserves de fruites, conserves i pre
des ^ *l®9ums, fruites i llegums fresquea i begu-

.  absorbeix més de la meitatde les exporta-
' *^®® s’oPserva una pérduá de la

_^porténcia d’aquest mercat. Ara bé, atés él petit pes
exterior respecte la.nostra producció, fio

probable que es notin efectes directos importants
*^® *® integració. Cal teñir en cómpte, que

catalana es concentra en el mercat inte-
or (Barcelona i el seu cinturó, básicament), atós el

poc pes relatiu d’aquella i la importáncia d’aquest des
éel 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'agrieulturés o
sistemes agrfcoles diferenciats. Aixó és provocat per
lá diversitat geográfica i climática dé les cornarques

catalanes, que déterríiinén líexistéñgia de tres siste
mes básics de cónféu:

a) El mediterrani

b) El cereal ístic

c) El farratger-ramader

El sistema mediterrani suposa el 40% de les
terres conreades, el 43% de la produréió activa agra
ria, i una tercera part de la producció final. Es carácte-
ritza per un clima mediterrani tipie, encara que cal dis-
tingir entre el subsistema dé conreus llenyosos i él de
conreus hortícoles. Es concentra en gran part en el li
toral catalá, des del Maresme fins al delta de I Ebre, i
les comarques interiors del sud del pai's.

El sistema cerealista representa una tercera pái
de la térra conreada i de la producció, i tan sois una
quarta part de la població activa. El clima és medís
terraniperoambcaracteristiquésdetipuscontií^ntaL
Aquest sistema és cáracteristie de ia regió centrái de
Catalunya, especiaiment dé l’anomenada Pepressió
Central. Cal distingir també entre ®‘

un 28% de les terres

la població activa '^®'® amb clima humit i
ba a la meitat nord d ^ ámb la Gonsegüent
superficies sempre *®á alatérra.éaldistin
presencia de la ¿ma de ramaderis ex-
gir, tanmateix, ®"*^®¿ ¡ ®Lsivá on. a més, bi ha
tensiva i el de >'3^"®^®^'® gg paró molt »egular-de cereals 1 farratges, pe'wconreus

-''lí//:

ment repartits.
En general, les éxpl

subsistema cérealistiC, en qu

iiens són pétites, iieyat del

na.

b. L’Agricultura
ñoniunts agraris més im-

La Cíe ápiega un dejs^_ ¡
portants del món ^®®f.¡® ga-ticipació (comía catala-
Soviética. la OiE (®% ‘^®' valer
na) dins '’®f,®®f’'.^5'®ació) s’amagá una important
afegit brut. 7,7 P -q| (,¡ |-oii d’oliva, el format-
M  I, oam de ele
ge. la mantega^ la . ^ 13 carn de bovi, i les pa-
ouS, el -( 30/0 de la producció mundial),

in els f'"®'-® E’dífia preductivitatdel tre-

(sebtetet^ praducllva agrá-Com
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' a) Augmentar la productivitat de l’agricultura mit-
jangament el desenvolupament del progrés téeniq
i assegurant el desenvolupament racional de lá
prodúcelo agraria, així com una ocupado óptima
deis factors de producció, especialment de la ma
d’obra.

ria deis diferents Estats varia extraordináriament,
com també la dimensió de les explotacions. Cal dir,
pero, qué al mateix temps, hi ha una multiplicitat de
tendéncies regionals la majoria d’explotacions són de
tlpus familiar (93% d’explotacions amb el 70% de la
superficie); hi ha pero una clara tendencia a la con-
centraeió.

una dada important a teñir en compte és la joven-
tut de la població agraria a la CEE amb relació a l’espa-
nyola i catalana (dues terceras parts deis pagesos te
ñen menys de 55 anys).

Gal remarcar, també, el pes del subsector rama-
der dins el producto agrari global (prop del 60%),
semblant al cas de Catalunya, pero ben diferent al
d’Espanya.

Peí que fa al balang alimentari, la CEE presenta un
tipus d’autoproveTment molt semblant al d’Espanya.
La Comunitat deis Dotze será deficitária (si no hi ha
transformacions significatives) en cereals, cítrics (lle-
vat de llimones) i carn d’oví i de cabrum. Els productes
ciarament excedentaris serán, probablement, el su
cre, els préssecs, els albercocs, les peres, la cam
d’aus i els ous. També poden ésser excedentaris en el
futur, els tomáquets, les petates, el ra'im de taula, les
pomes, la llet de vaca fresca i la mantega.

En realitat, la nostra adhesió podrá' empitjorar
(amb excepció de l’arrós) els grans déficits comunlta-
ris (cereals, fruita fresca, grans oleaginosos, greixos i
olis vegetáis, tortó, carn d’oví i cabrum i el peix).

Per damunt de tot, la CEE está preocupada peis
mercats deis greixos (llet, mantega, oli d’oliva), la frui
ta, l’horta i el vi. Pero cal distingir ciarament dins
aquests productes, ja que si bé globalment poden
presentar excedents, pottrobar-se llocdins el mercat
per a productes de qualitat i degudament distribuTts
(com llet, oli d’oliva, fruita i vins).

istretament vincuiat a l’evolució del balang ali
mentan de la CEE, cal considerar el seu comerg exte
rior agrari. Aixf, mentre les importacions extracomuni-
táries creixen durant totel període 1960-1979, les in-
tracomunitáries sofreixen una torta davallada a partir
de la erisi económica. Peí que fa a les exportacions, la
crisi ha afectát extraordináriament tant les extracomu-
nitáries com les intracomunitáries.

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
gesos.

c) Estabilitzar els mercats.

d) Garantir la seguretat deis proveiments.

e) Assegurar preus raonables ais consumidora.

A partir d’aquests principia s’ha generat un eos de
dret derivat i un conjunt d’institucions i practiques 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 i
Instituclons d’intervenció o regulació sobre un mercat
o producte concret. Es basen en tres principia fona-
mentals: la unicitat deis mercats a nivell comunitari, la
preferéncia comunitária (que garanteix la sortida del
producte comunitari abana que l’importat, a través
deis “prélévements” o sistema de Barretes Variables
d’Importació que suposa una protecció aranzelária
que depén del nivell de preus intern i llur diferéncia
amb el preu d’importació relaclonat 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
ciencia per al proveíment alimentari de la població i
preus raonables per ais consumidora.

Així, per a cada producte s’estableixen diversos
preus:

tant és superior a respanyol en sucre, cam i margari
na, i inferior en productes d’horta, fruita, peix, olis, ve
getáis i vi. Gal teñir en compte, peró, les grans diferén-
cíes oNervades entre els diferents países.

a) Un “preu orientatiu” en condicions d’equilibri
del mercat.

b) Un “preu de garantía” al dessota del qual no
s’accepta que baixi.

c) Un “preu d’entrada” per ais productes competir-
dors d’importació calcuiat a partir de la diferéncia
entre els preus interiors i els deis productes impór
tate posats en frontera.

A més, existeixen subvencione a les exportacions
agráries, si els preus mundials són inferiors ais preus

c. La Poiftiea Agrária Comunitária (PAC)

Com és sobrerament conegut, un deis objectlus
explíolts de la CEE és l'establiment d’una política
agrária comuna. Les finalitats d’aquesta són recolli-
des a rartícle 39 del Tractat de Roma, i són:
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pia aplicáció de la política de preus de gaPáptia  i dé
“prélévements”. Cal dir que ja s’han coméngat a íntro-
duir penalitzacions a detérríiinats excessos de pro-
ducció (llet).

D’altra banda, arran de la inestabilitat raonetária i
la consegüent articulació deis “Muntants Compensa-
toris Monetaris” les dificultáis per assegurar la unicitat

del mercal agrari han estat molt importants. De fet,
aquests s’han convertit en subvenciona i impostes en
frontera, trencant, a ia práctica, i’existéncia d’un mer-

úníc
Com és sobrerament conegut, la modificació de la

PAC és un deis punts de discussió més importants
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 secters afectats peis excedente contri-
bueixen a finangar la despesa originada per la in-
tervenció del mercal,

b) Aplicado deis preus de garantía
determinada quantitat de producc.0 ( “ )

ac-

sobrepassa, el preu aplicat sera elSi aquesta es

interiors (“Restitució”), finangades peí pressupostco-
munitari.

Cal dir que aquest sistema suposa, en principi,
majors preus (i menor consum) per ais consumidors i
una certa tendencia a l’estancament del procés de
canvi de les empreses agrades. Ara bé, s’ha aconse-
guit un nivell de proveíment alimentan a la població
molt important i, també, una certa estabilitat en afilar
la CEE deis mercáis mundials, la qual cosa afavoreix
les inversions. A més, el sistema de “prélévements"
suposa una font important d’ingressos per al finanga-
ment del pressupost comunitari.

La despesa agraria de la CEE significa més de
dues terceras parts del pressupost comunitari (havia
estat encara més elevada en anys anteriors). La ges-
tió d’aquests recursos financers (13.252,§ milions
d’UCEs l’any 1981) és encarregada al Fons Europeu
d’Orientació i Garantía Agrícola (FEOGA).

El FEOGA es compon de dues seccions; la de
Garantía, que s’ocupa del finangament relacionat
amb el funcionament de les Organitzacions Comunes
de Mercal i l’aplicació deis reglaments, i la d’Orienta
ció, que s’ocupa del finangament de les reformes es
tructuráis. La primera ha suposat més del 95% de les
despeses tetáis del Fons i s’ha central sobretot en els

productos láctics i els cereals, mentre que el pes deis
productos mediterranis ha estat molt baix.

Hi ha, pero, una voluntat política d’anardisminuint
progressivament el pes del FEOGA dins el pressu
post, potenciant, en canvi, els altres fons com el FE-

pER o el Fons Social. Cal teñir en compte que les
"restitucions” a les exportacions (sobretot de produc
tos láctics i cereals) s’emportaren el 1980 prop de la
meitat de les despeses del FEOGA. S’intenta, dones,
apropar els preus interns ais nivells mundials, tot dis-
minuint les restitucions i augmentant el grau de selec-
ció sobre el seu ús.

Cal assenyalar que, a més del finangament del
FEOGA, existeixen els ajuts deis Estate membres al
sector agrari, de manera que aproximadament per
cada unitat monetária aportada peí FEOGA, els Es
tate membres n’aporten dues.

La PAC, dones, és més important peis efectos que
pugui teñir sobre la direcció deis fluxos d’oferta i de

manda (i per tant sobre els mércate) que no pas peí
seu cost financer.

També s’ha de dir que les proteccions ais produc-
tes agraria són molt heterogénies i es basen en tres
eriteris: la capacitat de sosteniment deis preus in
terns, l’efectivitat en protegir-se deis mércate exte-
riors, i la relació entre els preus interns de la CEE i el
preu mundial. Els productes més protegits actualment
són els cereals, l’oli d'oliva, el sucre i la llet.

La PAC presenta un conjunt de resultáis difícils
d’avaluar. Hi ha hagut augmente de producció i una
certa estabilitat. Peró l’evolució de les rendes agráries

no ha estat satisfactoria i no s’han pogut evitar tampoe
éls excedente, provocáis en certa mesura per la pró-

de mercal.

c) Aproximació entre els ® g t @1 produc-
mundials tot compensant d'ijetamen p _
tor. Aixó comporta innombrables dif
cació.

d) Reorientació P°lageGdó?Senta’
augmentant la participació de la
ció del FEOGA.

e) Racionalitzar la pol ^ ̂
rior en la perspectiva d’una ̂ ^ura
tructural d’alimehts a nivéll munciai-

f) Minorar l’agricultura

llores estructuráis i ®^paciens de
des zones de la POtenc.ac.ó de les^9~^
productors i de la millora de la ̂ me
deis productes agrícoles mediterr

g) Reformar les relacions ®"’2,Í)eeSaS pol
ques agráries estatals,en ® ̂  directa
gar aquella a partir d’una intervencio
de les institucions comunitáries.

Cal, peró, que la Comunitat es pl ^
vegada la necessitat d’assolir e\ pro-
funditat, amb robjeetiu de rellangar
cés d’integració europea.
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dL@l$ prociiieties agraris davant l’adhesió

Malgrat les apreciacions generáis que hom pot fer
cigwant del fet de l’adhesió espanyola a la CEE des del
piiñt de vista agrari (és a dir, menors costos de pro-

du^ió, poca aportació al nivell d’abastament comuni-
íari actual, capacitat d’expansió a partir de raplicació
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:
rAgrieUltura espanyola es caracteritza per una insufi-
cient preparació de la infrastructura i de les practiques
de comercialització i distribució deis productes agroa-
timentaris i, en general, per un baix grau d’autodiscipli-
ná comercial per part deis productora. Aixó és també
certa Catalunya.

En aquest sentit, cal fomentar les cooperatives i
ajudar^es en llur procés d’adaptació de cara a prepa
rar I’Agricultura catalana ais canvis que inevitable-
fnent s’hauran de produir a partir deis majors nivells
d'éxigéneiá i d’acceptació esperats en el mercat d’ex-
portació. Cal dir, pero, que aixó pot ésser un efecte
traspassat també ai propi mercat local, cada cop més
sensible ais hábits de cónsum de les zones desenvo-
lupades.

Apuestes consideracions són importants per si
tuar correctament les diferents comparacions que
hom pugui efectuar a nivell d’aranzeis, preus o rendi-
ments, des d’un punt de vista estátic. Probablement,
els efeetes de l’adhesió dependran molt més de la ra-
pidesa i la forma de l’adaptació que de la seva situació

inicial. Cal recordar que al mateix temps hi ha un pro
cés d’apropament deis costos.

Ce tota manera, per a Catalunya, malgrat que els
efectos de l’aplicaeió de la PAC sobre el sector agrari
serán importants, cal teñir en compte les tendéncies
demográfiques i industriáis i la consegüent configura-
ció d un consum aliméntari que, globaiment conside-
rat, avui s'ha de satisfer amb importacions d’arreu
d’Espanya. Per tot aixó, cal insistir én el carácter pro-
gressiu de l’agnoultura catalana (amb majors rendi-
ments en general que l’espányola), peró també en els

Gravámens Interiora, perl’IVA, del qual ja se’n parlará
més endavant. A més, haurá de desaparéixer Tactual
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 Unl-
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 qualltat.

Petes aqüestes consideracions que matisen signi-
ficativament els resultáis 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, Tordi,
Tarrós, 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 infe.nors.

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,
peró, generalment, més baixos que a la CEE (encara
que molt similars ais italians que són els més baixos
de la Comunitat). Cal teñir en compte, peró, les graris
diferencies entre les diverses explotacions.

Entre els factors positius que afavoreixen la sltua-
ció de TAgricultura catalana davant de Tadhesió es po
den esmentar els següents:

W
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a) La importáncia del mercat de Tárea de Barcelo
na amb fort consum i elevat nivell de renda.

b) Existencia 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 regíons 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-
pltalització i d’una major capacitació professional.

e) La tradició de certs conreos (regadlo, ramade-
ria, etc.) que suposen un avantatge comparatiu
amb relació a d’aitres zones d’Espanya.

ufbanes (preu de la térra, costos d’oportunitat).
Des del punt de vista aranzelaii, la substitució de

I Arañzel aotual per la TÉG situará a alguns productes
áitib una protecció més elevada i amb d'altres, en
canvi, hi haurá uña disminució més o menys impor-
taht. En qualsevol cas, cal teñir en compte que Tex-
podació agroalimentária a la CEE sobre la total de
Catalunya és del 52%. Els sectors més beneficiats
serán els cereals, el cacau, els prepárate de produc
tes d’horta, llegums, fruita i d’aitres plantes i articles
de confitería.

Cal no obiidar Tefecte derivat de la substitució de
les desgravacíons i de Tlmpost de Compensació de

Entre els elements negatius cal esmentar els se
güents:

a) La insuficient preparació comercial de la majo-
ria d'explotacions agráries.
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subségüents meriors téñsions en él§ raiefiÉg^ lieils;
d'altra banda, una consideració niés dinámica éfis

permetria incorporar les tendénqies que horñ prewétJ
peí que fa a un cert apropament deis preus dellá <SiÍ
ais preus mundials, així com rarticuláció défiñitiwá de
la PAC en el nou context de funcionament de la Gos
munitat en els propers anys.

e. Els efectes previsibles de l’adhesió en els
subsectorsagraris

Peí que fa ais diferents subsectors més significa-
tius a Catalunya es pot, d’acord amb els punte añte-
riors, esmentar alguns deis efectes més previsibles:

a) Cereals

Catalunya és globalment deficitária en l’actualitat,
malgrat teñir uns rendiments uñitaris més elévate.
Particularment positiva pót ésser l'eliminació del me-

nopoli d’Estat de compra i venda eñ elblat, a
modificació en un sentit més flexible deis .
mes d'intervenció. El nivell

ment més elevat, pero el funcion^ent del rnercat
será més modern i amb una major transparéncia.,

b) L’especlalització ramadera, que suposa una
lorta dependencia exterior peí que fa ais alimente
del bestiar.

c) L’excessiva orientació de la prodúcelo agrária
catalana cap al mercat espanyol.

L’adhesió espanyola peí que fa al sector agrarl, re
presentará unes transformacions importante deis pa-
rámetres que actualment el defineixen. La incorpora-
cló a la Unió Duanera, l’adopció de la PAC en tote els
séus ordres (Organitzacions Comunes de Mercat,
flnangaments 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.

Ladhesió, des d’un punt de vista teóric, té uns
efectes molt clars. El primer és un efecte de mercat,
derivat de l’aparició d’una demanda efectiva potencial
superior. Un altre és l’augment de la competéncia en
el propi mercat espanyol. Óbviament, la incidéncia de
ladhesió en el sector agrari dependrá del resultat
conjunt d’aquests efectes. En qualsevol cas, caldrá
teñir en compte, en el moment de la integració, els
graus d’autoproveíment per ais diferents productes.

Peí que fa a Catalunya, la importáncia de les ex-

^rtacions agráries está concentrada en un grup re-
duit de productes (fruita, vins, flors, fruita seca). El vo-
um total de comerg exterior en compareció amb la
producció final agrária catalana és petit. L’efecte de
mercat 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
éspecialitzada (sobretot en certs productes rama-
aers). De manera que l’impacte de l'adhesió vindrá,
no tant per la via deis canvis en el comerg exterior,
sinó pels que puguin produir-se en altres zones agrá-
ríes espanyoles amb les quals Catalunya manté rela-
eions económiques importante des del punt de vista
agrari.

unboopwntcle
qualitat de l'oli d’oliva catá'^és

partida d’una expansió ® ,,,_^„aete dó
cularmentcrític, com derno ¡ «,até-

tegració de Grécia. Referent a ispányá i IS
ries gréixoseS, Catalunya (igu P _

CEE) n’és deficitária. TanmateJ- _ gis pío
augment relatiu dél preu de I olt doUva. _
blemes que aixó pot com, ,

un

éatalunyáés

da i l’aparició d’excedents. Ga j ^
també deficitária en dli d eemuñitáfiS^
espanyola i, previsiblérnent en él wwr,.

c)Vi

La

jdera neta, malgrat
No és previsible un

viniéola. eneara

Catalunya n’és també ii
la seva notable producció interna,
canvi important en *

que pot enearar-se aW^' ^gbitant sí que
litat. De tota manera, °Sment per canvis en la

pot veure’s influen^at eervésa. Augmen-
fiscalitat actual, en detoment de ia_ ^emunera-

tará la mobilitat comerctalje d Cal
dors serán básicamént per ® jg preferencia co
també teñir en compte l’aplioa'^ . páreos
munitária, malgrat els compromisos amb e
meditérrañis.

possible incentivació de la producció a partir de
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-

fñentar significativament a mitjá termini. Es conse-
quencia, cal dirxjue la principal limitació a un possible
ereixement de la producció per la via de la Intensifica-
ció 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-
dueció catalana.

Quant ais possibles efectes negatius sobre els
consumidors catalans arran de Tadopció de la PAG,
cal també matisar-los. Certament, es produirien amb
claredat,partint de la situació actual i si la PAC s’apH-
qués immediatament. Peró, cal teñir en compte, d’uñá
bánda, l’augment deis intercañvis comerciáis,amb les

d) Fruita I producció d’horta

La praduceió lm«W és o«a agivilat jago'l»» »
CaBlüíya, da gma traéis».
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per tant, l’aparició de fortes tendéncies a les actúas
cions estrictament independents. Així, en el si deis
Comités s’han pogut fíxar objectius comuns, coincidir
en el diagnóstic, formular prediccions a curt i a mitjá
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, adoptat peí
Consell i aprovat peí Parlament. A partir d’aquí, el Co
mité segueix el compliment del programa (que no té
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. ConstituTren básicament recomanacions de ca
rácter estructural, amb una certa preocupado ja per la
política d’adequació sectorial i d’oferta, tot mostrant-
se convenguts que la inflado existent tenia la seva
causa en els costos, fonamentalment salaríais, i en la
permissibilitat monetária. Els altres programes s’esta-
bliren per cinc anys. El Tercer (1971-75), coherent
amb la perspectiva assenyalada per I’Informe 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 formulája ins-
tal.lats en plena crisi, i, per tant, amb una perspectiva
molt diferent. Representá un intent rigorós de formu
lar un diagnóstic corréete de la crisi, així com de pre
sentar un conjunt d’actuacions i de mesures que calia
prendre en diferente aspectes, tant des del punt de
vista del carácter internacional de la crisi, com de les

febleses especifiques que evidendá la Comunitat. Al
mateix temps, formulá per a l’any 1980 una série d’ob-
jectius quant a l'esmorteíment significatiu deis dese-
quilibris, en base a previsions sobre l’evoludó interna
cional i reficácia de les politiquee económiques que
hom apliqués. Óbviament, aquesta objectius no s’han
assolit, peró el Programa ha suposat un increment de
la cooperació comunitária (la própia creado del Siste
ma Monetari Europeu en pot ésser una mostra) i del
grau de racionalitat i de coheréncia 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 teeno-
lógic, i el gran increment de la competénda inter
nacional per a determínate sectors, que requereix
l’adopció de politiquee de reestructuradó i de re^
conversió, en les quals la complexitat i la varietat
d’intéressos existente dificulten l’assoliment d’un
acord.

aigunés comarques i amb Capacitat exportadora, en
cara que el grau d’autosufidénda de la CEE és torga
élevat, llévatdeis cítrics. També poden aprofitar-se les
diféréndes en els calendaris de producció. L’impacte

global será torga positiu, encara que cal preveure nous
fluxos de comerg en els dos sentits. En el cas catalá,
cál teñir en compte, peró, 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) Productes ramaders

Aquest sector presenta un panorama incert i amb
possibilitat de teñir més problemes que d’altres sec
tors. D’una banda, el mercat espanyol ofereix un am-
pli marge per a les importacions de vaqui. D'altra ban
da, en alguns subsectors com el porcí o els ous, els
rendiments técnics mitjans són inferiors ais comunita-
ris, méntre els preus són relativament semblante amb
éxcepcions. El problema prové deis costos de l’ali-

mentació animal. La principal incidéncia competitiva
la rebrá probablement el sector porcí, a causa de
l’existéncia de la posta porcina que agreujará encara
més els efectos derivats de les diferéncies en els ci
cles de producció. Peí que fa a la llet, la importáncia
del mercat local de consum i la necessária potencia-
ció del mercat de llet fresca poden evitar uns efectos
negatius. Diferent pot ésser la situació deis format-
ges, encara que la reacció pot venir del cantó de la
qualitat deis nostres, de manera que els més afectats
serán els formatges espanyols de qualitat inferior.

7. La política económica comunitária

a. La política económica general
déláComuniUrt

II tractat de Roma estableix una série de principis
que preveuen l’homogeneítzació i la concertació de
les pol ¡tiques deis Estats membres, a partir de l’asse-
nyalament d’uns objectius comuns (equilibri de les
baláhces de pagaments, manteniment de les paritats
monedes, etc.), així com la reeomanaeió d’una coo
peració permanent i organitzada en base a Comités
formats per representarrts de la Comissió i deis Estats
membres. El primer comité a ésser creatfou el Mone
tari, i també funcionen regulárment el de Govemadors
de les Banquea 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-
postária i el de Política a Termini Mitjá.

Posteriorment, l’lnforme Wemer, ja esmentat,
preveié un aveng efectíu cap a la centralització de les
decisions que, malgrat la seva no aplicació, suposá
un augment de l'esperit de col.laboració entre els dife-
rents Estats en moments de greu crisi económica i.
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La Comunitat també ha endegat instruments i ini-
biatives relativas a la política económica a curt termi-
ni. Cal esmentar els dirigits a l’apropament de les me
sures antiinflacionistes i reactivadores de carácter

conjuntural, tot millorant els mitjans perseguir l’evolu-
ció de l’economia i poder efectuar prediccions. També
cal remarcar l’esforg d’harmonització de les despeses
del sector públic. Finalment, cal fer esment de la coo
perado establerta entre les Benques centráis a fi de
coordinar les polítiques monetáries d’acord amb les
directrius del Consell.

gramas d’ajuts i reestructuracló per part deis difereñts
Estats membres, tot limitant l'accíó deis Organismes
comunitaris. La Comissió sois intervengué per evitar
distorsione de la competencia, pero no ha presentat,
amb excepcions, programes sectoriais, tot i que ha
contribuTt aportant análisis i propostes i actuant en els
aspectos de la seva competencia (transporta, siderur
gia, investigació, energía nuclear, política comercial i
regional, etc). Així, s’han portat aterme accione relati
vos 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 siderúrgia (limitació de capacitats, contingentació,
preus de base, etc.). També cal esmentar algunos ini-
ciatives en relació a rautomóbil, sobretot en la pers

pectiva d’aconseguir que els fabricante 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 diferente empreses i la disparitat d’estrudures

productivos i, consegüentment, de costos, Tartieula-
ció d’un programa a nivell comunitari s'ha fet partieu-
larment difícil. ,

Com hom pot comprovar, la CEE ha repartí! els
seus esforgos en sectors més o menys dinamics e de
punta, i sectors amb crisi manifesta. Des de ‘a pers

pectiva catalana, i partint del nivell d’intervenció de ta
CEE, els principáis efectes deis programes seetonals
de la CEE es donaran sobre el textil.

Efectivament, el sector téxtil s’ha convertit (amb la
siderúrgia) en el centre de les preócupacions i es ac-
cions sLtorials comunitáries. Cal dir

primordial, a l’hora d’abonar els
tructuració i rnantenimeñt de la competitivitat del sec
Slíe^nat per la seva oapacitat d'absorco de ma

d'obra, malgrat la utilitzacio, cada ''®9®^® 2®!^,
qüent, de técniques molt ®"^£®gens¿
dones, Gompatibilitzar aquests dos aspectes, sense
afectar la compétitivítat o a Tocupació de manera sig-

í aquScTnSa CEE ha endegat des de Tany
1971 tot un seguit d’iniciatives, la més important de
les auals ha estat, sens dubte, la signatura i les poste-
riors renovaeions de TAcord Multifibres (AMF), en la
oerspéctiva de donar temps a la indústria téxtil euro
pea a efectuar les seves própies reestructuracions,
tot poteneiat la investigació, Tespecialrtzacio i la crea-
tivitat, i evitant Tincrement, o el manteniment, indesit-

jable d’excés de capacitat productiva (sobretot en él
cas de les fibres téxtiis). Aquests processos de rees-
tructuraeió, malgrat que puguin assegurar Tocupació
a llarg termini, suposen una pérdua de llocs de treball
a curt terme. Per aixó, s’han previst ajuts en el marc
de la política social, tot aprofitant al máxim les possibi-
litats del Fons Social i del FEDER.

b. La política industrial

L’existéncia d’una tradició poc intervencionista  i el
triomf de les opcions liberáis ais paTsos europeos po
dría explicar la no consideració en el Tractat de Roma

d’una política industrial, semblant, per exemple,  a la
política agrária comunitária. Atés el dinamisme del

sector industrial, no es cregué necessari ni una pro-
tecció elevada ni tampoc Tendegament de mecanis-
mes d’ajuts i de regulació peí que fa ais mercats deis
productes industriáis, a excepció del ferro i de Tacer,
amb una problemática molt específica, i regulats  a la
Comunitat Europea del Carbó i de TAcer (CECA).
Aquesta posició, en línies generáis, prevalgué durant
el període d’intens creixement deis anys seixanta.
Peró ja, en aquells moments, comengaren a sortir
plantejaments 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

sas, no sois per Taiga de preus de les primeres maté-
ries energétiques, sinó peis seus efectes difusors so-

totes les altres i per la distorsió que la major infla-
ció, ja prévia a la crisi, provocava en els nivells de re-
tribució relativa deis difereñts grups socials i deis dife-
rents factors de la producció. Aixó tingué un ciar reflex
sobre els preus relatius deis béns de demanda final (a
causa deis desplagaments de Toferta), amb les con-
següents variacions en Testructura de la demanda en
funció de Tobertura exterior de cada economía i el seu
nivell de protecció.

En economies obertes i poc protegidos, com les
europeos (i la catalana, quan es produeixi Tadhesió),
aixó suposa la necessitat immediata d’adaptar-se a
les noves condicions internacionals, ja siguí per la via
d’un augment de la protecció o per la via d’acceptar el
nou marc d’especialització productiva internacional,
inténtant procedir a les reestructuracions i reconver-
sions que siguin necessáries, aplicant noves tecnolo-
gies, noves combinacions de factors productlus que
alterin en sentit positiu el pes deis costos. Les dues
vies formen part de les mesures adoptades per la
CEE, dins del marc global de la política industrial.

La crisi modificá radicalment Tordre de pnontats

peí que fa a la problemática industrial europea, car es
problemes sectoriais obligaren a adoptar mesures ae
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gética basada en l’estalvi energétic; el deseñvolu-
pament de l’energia nuclear i de les explotacions
interiors de petroli, de gas, de carbó i hidroeléctli-
ques; la najor diversificació del proveíment extes‘
rior; i la potenciació de fonts alternatives, tot plegat
en la perspectiva de disminuir la dependencia a
uns nivells entre el 40 i el 50% l’any 1985.

d) Polítiques 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) Coordinació entre els Estats membres en cas
d’emergéncia de subministrament.

Cal dir que la Comunitat reaccioné amb rapidesa i
obtingué una reducció de la dependéncia del petroli
importat, un desenvolupament de la prodúcelo de gas
natural i un fre important al creixement del consum
d’energia. Els resultats no són massa bons peí que fa
al desenvolupament de la producció interior de carbó i
petroli, i en el terreny nuclear, donada relevada con-
flictivitat social en aquest aspecto. 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 aqueste moments, amb canvis significatius en
la situació mundial i comunitária, els objectius  i les
orientacions de la CEE se centren 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 inerement de les inversions.

La CEE s’ha pJantejat aconseguir una societat es-
talviadora d’energia, i, al mateix temps, ha optat peí
desenvolupament del carbó i l'energia nuclear (dé

átínb relació a IfMF vigent, els principis que l’infor-
raéñ sóh'eis séguénts;

a) Éh él cas de vuit productos altament sensibles
(filats i teixits de cotó, teixits sintétics, xandals,
pantalons, bruses, samarretes i camisas), la taxa
de penetració de les importacions s’estabilitza al
nivel! 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.

c) Per ais restants productes (no sensibles), la
CEE té la facultat d’aplicar salvaguardes automa-
tiques en cas de necessitat.

Les conseqüéncies de l’aplicació de l’AMF sobre
el té)dil eatalája han estat comentades. Tan sois afe-

gir la importáncia que els ajuts de la CEE, en el marc

dé les polítiques social i regional, poden suposar per
al bOñ desenllag deis plans de reestructuració que
s’estan endegant o que s’endeguin en el futur;
aquests s’hauran de situar en una perspectiva plena-
ment comunitária, d’acord amb la pol ítica económica i
industrial que s’estigui aplican! en el moment de la in-
tegració per part de les institucions de la CEE.

c. La política energética

Dé la matéixa manera que la política industrial, el
Tractat de Roma no preveu l’endegament d’una pol íti-
ca energética comunitária. És a partir de l’aparició de
la erisi energética (i els seus precedents), quan la Co
munitat véu la seva necessitat, davant una nova situa

ció caracteritzada per la transformació de l’energia en
un recurs escás i Car. Cal dir, pero, que en els mares
de la CECA i de riURATOM, la preocupació comuni-
tária peí carbó i i’eñergia nuclear data deis anys cin-
quanta, i a partir de rany 1968 surten les primeros
orientacions per a una política energética comunitá
ria.

Pero, és la erisi d'octubre i novembre del 1973,
amb l’elevaoió espectacular deis preus del petroli per
part deis paísos de rOPEP, la qué obliga a la CEE
plantejer-se una série d’accions que es concreten

a) Creaeió del Comité de l'Energia, érgan d’asses-
sorament i garantia d’execució.

b) Aprovació d’un Reglament obiigant els Estats
membres a proporcionar informació suficient per a
poder establir els balangos energétics eomunita-

a
en:

ris.

c) Desenvolupament d’una nova estrategia ener-
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rñánera que la combinació d’ambdues depengui de
cádá país i la seva situació social, económica i políti
ca), i el reforgament de les energies renovables. Tam
bé hi ha un esforg per homogeneitzar preus i fiscali-
tats, i efectuar importante volums d’inversió.

La situació energética a Catalunya no és massa
afalagadora. Hi ha un feble consum de carbó i una de
pendencia excessiva del petroli. En canvi, peí que fa
al gas natural estem a nivell europeu. En qualsevol
cas, la dependencia de l’energia importada és molt
alta (81%), superant la mitjana espanyola (76%) i
molt lluny de la situació comunitaria (56%). Cal dir,
paró, 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, pero peí fet d’ésser la prodúc
elo interior tan sois una cinquena part, la dependéncia
exterior del sistema energétic catalá és extraordiná-
riament elevada. Aixó fa que la problemática ener
gética sigui més greu a Catalunya (i a Espanya) que a
la Comunitat, de manera que l'esforg de reconversio
haurá d’ésser més gran.

Cal dir que hi ha alguns elements positius, com la
prodúcelo 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 petroli relativament impor-
tant. S’ha de teñir en compte, també, relevada
pació pública en el sector energétic catalá (CAMPSA,
Butano, ENHER, ENPETROL) i les necessáries
adaptacions que s’hauran dé produir en aquest sentit,
atés el marc jurídic comunitari. En aquest marc,
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. Tambe po
den haver-hi problemes peí que fa a la viabi ¡ .
context comunitari, del recentment creat Institu
Nacional de Hidrocarburos”.

Tot plegat configura un balang energet^ Qae^^un ̂
tament al desenvolupament economic de .
s’apropa més a la CEE que a la resta d Espanya (a^^
bretot peí gas natural). Ara bé, la major part de
ments del sistema energétic son idénti^ woneridén^
junt de l’Estat espanyol (preus, CAMPSA dyend^_
cia exterior, etc.). Malgrataixó, ^ aspectos que^^^
den facilitar una més flexible adaptació de Cata y
ais plantejaments comunitaris:

jana empresa qué facilita fádaptácié.

- Pía nuclear avangat.

- Possibilitat de connectar la xarxa gasísticacata-
lana a l'europea.

Caldria, dones, establir línies d’actuaéió, dfacord
amb l’experiéncia i els criteris comunitaris, per a!íá;po-
lítica energética de tot l’Estat espanyol i Gatálunya.
En aquest context, caldrá aprofitar al máxim les opof-
tunitats de finangament d’inversions que la CEE apor
ta, a través, sobretot, dé la BEI, i ara del Nou InstiiUr
ment Comunitari (NIC)

■

d. La política de recerca i
desenvolupament tecnológíc

La política de recerca i desenvolupament tecno-
lógic i la política industrial van íntimament lligades.
Tant si es tracta de promoure industries dé futur, cóm
si té com a objectiu el manteniment de séetórs en crisi
(per raons de possibilitat de superado o per raons.de
carácter social i poKtic), el paper de la política tecne-
lógica és extraordináriament importan!.

Primer perqué pot contribuir a efectuar iés reoon-
versions i reestructuracions deis seetors en crisi, aug^
mentant, o almenys mantenint, la sevacempetoivitat.
Secón perqué un deis elements més signiftcatius de

Lnotóglc. é. d d, «
em^Doral i espacial de les transfereneies de teonolo-
rS toSnini, pero, rúnica possibilitat de r,o per-
dre pljsieions en el conjunt internacional rar^una
conSant adaptació productiva a
cions deis mercáis mundials. Per aixó, cal teñir unes
SSmetores productives flexibles, on la incorporactó
SSivestécniquespuguidonar-seambrapidesaief,-

Tm conseqüéncia. s’ha d aconsegu.r una capa,
rhora de generar tecnología i d apli-

cácia. _
citat sufieiént a
car-la ais processos industriáis.

Gal prendre. dones, opoions clares a I hora d en-
deoar una política científica i tecnológica, tot eoncen-
trant esforgos en aquells seetors més adients üa sigui
peí seu carácter diñámie, com peí seu paper en l’ab-
sorció de má d’obrá, a eurt i mitjá termini). L’experién-

La política de recerca i desenvolupament tecrio-
logic de la CEE no está prevista en el Tractat de
Roma, com uná política específica (excepte en certes
qüestions relacionades amb ragricultura). Malgrat
aixó, ben aviat sorgí la seva necessitat. Després deis
primers intents de cooperaeió i intercanvi, i amb l’ex-
periéncia acumulada en el marc de la CECA i l'EURA-
TOM (que preveuen aceions comunes en el camp de
la investigació), s’endegaren una sórie d’acctons, di-
rectes, indirectos o coordinades, per al foment de la re-

energies básiques- Disponibilitat de les quatre
(carbó, petroli, gas natural i electnci

- Pmdycoié d. patfO», ""P”"
tant.

molt consumidores- Manca d’indústries de base
d’energia (cóm la siderúrgia).
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cerca a nivell comunitarí. En aquést context, cal es-
mentar el Centre Comú de Recerques (principal sub-
jeéte de les accions directes), l’lnstitut Universitari de
Florencia (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 Cooperació científica i técnica amb d’altres paTsos

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 comunítari.

De fet, la CEE pretén un repartiment óptim del
tránsit entre els diferente mitjans i empreses del sec
tor, a través d’una competéncia Iliure, pero no desor
denada. A tal efecte, permet l’adopció d’intervencions
públiques a fi d’assegurar la igualtat de condicione 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 tempe, la Comunitat ha elaborat una
gran quantitat de normes relatives ais diferente mit
jans de transporte, amb la finalitat de crear una verita-
ble xarxa de transports i comunicacions a nivell comu-
nitari.

europeos.
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
l'entorn. També s’han fet investigacions en el camp
de l’agricultura, les primeree matéries, la sanitat, la
tecnología de l’acer, l'agroalimentária i, en general,
les noves tecnologies (informática, genética biomole-
cular i recombinacions genétiques, etc.)

Cal esmentar l’esforg efectuat quant a la circulació
i difusió deis coneixements, aprofitant el desenvolu-
pament de la informática (creado d'una xarxa euro
pea de telecomunicacions -EURONET-).

Óbviament, atés el baixíssim nivell de les despe
ses en recerca i desenvolupameht tecnológic a Cata
lunya i a Espanya en relació a la CEE, cal avaluar po-
sitivament les noves possibilitats obertes per la inte-
gració.

Així, s’han pres mesures per millorar la xarxa de
vies navegables (sobretot amb els paísos de l’Est, tot
promocionant la modernització deis vaixells antiquats

o inadaptats) de poca importancia per a Catalunya.
En canvi, són molt més significatives les mesures pre
ses en d’altres ámbits del transport.

Així, peí ferrocarril, els esforgos comunitaris han
anat a compatibilitzar 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 ciutá-
dans. També han tingut importáncia les mesures per
utilitzar servéis combinats 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
potenciado deis servéis combinats, i, també, a l’ho-
mogeneítzadó de regles relatives ais transports inter-
nadonals i estatals de mercaderies i viatgers. Així, els
transports turístics no necessiten cap autoritzadó,
mentre que per a les mercaderies encara hi ha certs
entrepanes (sistema de “contingent comunitari”
substitutiu deis contingente bilaterals, intente d’ende-
gar condicions comunes deis vehicles, dimensions i

pes máxim deis camions-remolcs), i tot un conjunt de
reglamente referente a la qualitat i seguretat deis
transports per carretera (des de condicions quant  a la
capacitat professional i a la Ilibertat d’establimeht i
prestació de servéis, a i’adopdó del “tacógraf euro-
peu" per controlar distáncies, velocitats, temps de
conduGCió, descansos, etc.). També cal esmentar la
creació, l’any 1983, d’un permís de conduir comunita
ri, válid per a tots els paísos membres.

Quant a la navegadó marítima (que canalitza el
90% del oímerg exterior comunitari), no s’adopten
mesures comunes fins l’any 1977, tot i que les més
significátivés són les relatives a seguretat marítima,
en un context de consultes mútues entre els Estats

De tota manera, el principal efecte vindrá donat
peí lloG al qual l’evoludó tecnológica situí a Catalunya
dins del proeés d’especialització produdiva interna-
donal. Aquest proeés no pot ésser modificat significa-
tivarrient des de Catalunya, encara que s’adoptés un
canvi radical en la política actual de recerca i desen-
volupament tecnológic. Consciente d’aixó, no s’ha de

renunciar, pero, ais benefids que, sens dubte, supo-
sen el foment i l’aprofitament productiu de les adivi-
tats investigadores, que si bé difídiment són imme-
diat^ent rendibles, sí que són extraordináriament
positives des d’una perspediva situada en el liara ter-
mini.

é. Pol ítica de transports

El sedor detransports i comunicacions notan sois

és un sedor amb un pes específic molt important (tant
a Catalunya cóm a la CEE representa un 6% del
PNB), sinó que constitueix una aportació básica _

l’hora de fer re^itat un mercat realment unificat, d’am"
pilar la competéncia, d’áeoñseguir una major eficáeia
en rassignació deis recursos i, en definitiva, de contri
buir al creixement económie, al benestar general  i a la
consolidaeló del Mercat Comú. La necessitat d’una
política de transports i comunicacions resulta tan evi-
dent que el mateix Tradat de Roma dedica un deis
seus Títols a Tassoliment d’una política comunítária.

Aquesta ha anat dirigida, básicament, a assegurar
que el mercat de transports s’adaptés a les necessi-
tats deis usuarís amb el míním cost social i fiscal pos-
sible, i en la perspectiva de creació d’una auténtica

a
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període d’adaptació per part deis n^ociaders
espanyols. Caldria, en principi, una slmplificació de
Tactual reglamentació molí casuística i la seva lomó-
geneítzació amb la comunitaria.

membres. El mateix pot dir-se de la navegado aéria
civil.

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
ferrpcarril, encara que el plantejament continua es-
sent global, en el marc d’un sistema de consultes mú-
tues i del “Comité en materia d’infrastructura de trans

port” creat Tany 1978. De tota manera, la CEE no sol
limitar-se a Taportació de projectes i de mesures de
coordinació. Així, part del finangament de la Banca
Europea d’Inversións 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 transports.

Des de la perspectiva de Catalunya, la normativa
comunitaria sobre la navegació aéria, marítima i flu
vial no ens ha d’afectar excessivament; en canvi,

Tadopció de la política comunitária peí que fa ais
transports per carretera i ferrocarril pot ésser més sig
nificativa.

Quant al ferrocarril, la problemática europea es
molt similar a la nostra (déficits d’explotació, subven-
dons estatals importants, manteniment de línies per
raons extraeconómiques, hegemonía deis transports
per carretera, etc.). La integració a la CEE pot intro-
duir elementa de racionalització (tant peí que fa  ® ®

RENFE, com peí que fa ais FFCC de la Generalitat).
En qualsevol cas s’haurá de revisar la pol ítica referen

a la competéncia amb d’altres mitjans (com ® f ®
nons de coincidéncia), així com les prioritats a
de fer inversions en infrastructures i d’empren
modernització deis nostres ferrocarriis. _

Un altre tema pendent és Tample de la es
tracta de plantejar el canvi de la xarxa viána P Y
la, adaptant-la a Tample europeu. Peró. e®
se la necessitat de facilitar les
viáries amb Franga, per Integrar-se de manera
en les xarxes de transport europees i no P .
trol deis canals de comerdalització. En q

f. La Banca Europea d’Inversions com
a organisme de finangament en el
context de la política económica comunitaria

La Banca Europea d’Inversions (BEI), instituida

peí Tractat de Roma, té per missió la de contribuir tot
apel.lant ais mercats de capitals i a llurs recursos pro-
pis, al desenvolupament equilibrat del mercat comú.
Per aixó, facilita préstecs i garantios, sense ánim lu-
cratiu, per finangar projectes d’acord amb aquests cri-
teris:

a) Reactivació de les regions menys desenvolu-
pades.

b) Modernització i reconversió d’empresés o
creado de noves activitats derivados de Testablir
ment del mercat comú.

c) Interés comú per a diversos Estats membres.

En qualsevol cas, llevat deis projectes regionals,
cal que per llur amplitud o per llur naturálesa no
ouin ésser en llur totalitat coberts pelg diversos mlF

jans de finangament existents en cadascun deis is-

tatS(m I posteriormént, Támbit d’actuaoió de la
BEI s’ha extés a paTsos de la conea meditérráriia

(1963) i ais paísos AGP (1964).

vernadore, format peis ministres d?ÍGonómia o Finan-
rps deis Estats membres, que es el que determina la
noLica aeneral. L’execudó de la pol ítica de crédit i la

gestió eorrent ^ue^'esttónErt’

afei|“qLotíd?a"nt prepara les decisions del Consell
d’Adrdnistraeió i assegura llur execució.

El recursos de la Banca es eomposén de les apor-

¿“s mere^/nacionals o intémacionals de capitals.
En determinats memerits i circumstáncies, també pot
róeórrer a “préstecs especiáis productors d'interés-

atorgats a la BEI peis Estats membres amb ca

rácter forgós. . ^ „
sos

Quant a la destinació deis recursos de la Bll fins
el moment present, més de sis setenes parts han anat
a projectes de Tinterior de la Comunitat. D’altra ban
da, cal remarcar que mai pot aportar més enllá del
50% del Gost de Timmobilitzat afectat per la inversió
eorresponent, encara que hi ha la possibilrtat d’ator-
gar “préstecs globals” a organismos que reparteixen
el total entre diferente inversions efeetuades per péti-

per les fronteros catalanes, s’hauna _ ^ ^ ggp,
possibilitat de millorar aqüestes comu _ cátalu-

se descartar el canvi de via fins ® . pgdel Nou
nya,totajudant-seamblautiiització fin
Instrument Comunitari que hom vol e ^

cordar, que la millora de les eomun.c^s am
Telement principal

Thoraa
Estats candidats és
d’orientar inversions en ir

També, en aquestcon raeropc»- — -
sibilitat de desGpngestionar el ̂ .l^a® g^iga-
celona, peró no sembla que I ®‘*^.®®_g,„,at la seva in-
eions immediates en aquest sentit, ma g

caldubtable opóítunitat.

Finalment, peí que

dir que les adaptacions ne^ssa^^^^— (jg
bals, tarifas, etc.) han estat obj
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Comunitats europees
Peí que fa a la forma deis présteos, la BEI proposa

tres modalitats:

á) Présteos en un oonjunt de monedes, amb oon-
dicions preestablertes (entre 8 i 15 anys'; aotual-
ment (15-6-81) a tipus dinterés entre 12,8 i 13,15; i
en maros, Iliures, florins, dólars, franos suTssos i
yens),

b) Présteos en un oonjunt de monedes, sense
oóndioions preestablertes.

o) Présteos en una sola moneda no oomunitária
(entre 5 i 25 anys; i en dólars, franos suTssos o
yens; aotualment (15-6-81) a tipus d’interés del
15,25, i ais voltans del 8 i 9,25, respeotivament).

a. Evolució de la prodúcelo industrial

La orisi de 1973 ha suposat un oanvi substancial'
en la tendencia 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
Interiora Bruta (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 canvi, a partirde l’esclat de la crisi (dades homo-
génies disponibles de 1973 a 1977), la situado canvia
significativament. El sector industrial creix tant a Cata
lunya com en tots els países 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 demostrar persistents. Tenint en consideració
la forta desaccelaració del creixement del PIB global,
la davallada del dinamisme industrial ais países 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 espanyó-
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
estancar 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 situades
normalment entre el 3 i el 4%.

La diferenciació entre les taxes de creixement in
dustrial i global deis diferents países ha portat  a un
comportament difefenciat del teixit industrial per a ca-
dascun d’ells. Així, hom pot apreciar una disminució
del pes de la indústria sobre el total de reconomiá
més pronunciada en países que mostraven un grau
d’industrialització elevat, com Alemanya i el Regne
Unit. En canvi, Franga, Espanya, Bélgica, o els Paí
ses Baixos, presenten les taxes més elevadas de
creixement industrial, en partir de situacions relativa-
ment menys industrializadas.

Catalunya és, en eert sentit, una excepció ja que
tot i presentant un grau d’industrialització molt elevat
l’any 1960 (44%), aquest ha augmentar significativa
ment fins a representar gairebé el 50% l’any 1977 ni
vell al qual no arriba cap país europeo. Aparentment,
dones, el sector servéis a Catalunya té encara un crei-

m

n

Donat que la majoria de recursos de la BEI són ob-
tinguts en condicions de mercat, aquest determina les
condieions deis présteos, de manera que els avantat-
ges dé finangament provenen, básicament, de la ma-
jor aceessibilitat de la BEI al mercat de capitals, amb
la Gónsegüent millora en les condiciona obtingudes.

La BÉI actúa de mandatari de la CEE peí que fa ais
finangaments acordats en el marc de l’EURATOM i
dél Nou Iñstrument Comunitari (NIC) de présteos i ga-
ranties per a inversions én el camp energétic.

Els finangaments acordats per la BEI pugen més
de 17.000 milions d’UCEs (a preus i a tipus de canvi
Gorrents) en el període 1959-1980, deis quals dues
térceres parts eorresponen a projectes de desenvolu-
pament regional. Els principáis paísos beneficiats
han estat Italia (41,4 %), el Regne Unit (23,0 %) i
Franga (15,5%). Cal dir que l’energia, els transports i
la reeoñversió industrial, en aquest ordre, han estat
els ámbits més beneficiats peis finangaments de la
Banca.

Des d’una perspectiva catalana, les possibilitats
d accés a la iil poden ésser superiors a les existents
peí que fa al FiDER, al Fons Social, al FEOGA, o els
présteos CECA. Efectivament. els seus finangaments
en elxamp de renergia, la reeoñversió industrial  i les
mfrastructures de transports i comunicaeions,
ésser demanats per Catalunya mitjangant la presen-
tació de projectes pefifactament justificables des del
punt de vista dé riñtérés comunitari. Cal dir, també
que totes les demandes a la Bil han de rebre l’apró^
vació i una col.laboraeió efectiva de rAdministració
central

poden

En aquest oontext, cal esmentar les possibilitats
obertes peí préstec preadhesió concedit per la Bil a
l’Estat espanyol (200 milions d’UCEs). alguñs cnteris
d'ús del qual poden ésser aplícats a la realitat econó
mica catalana, com, per exemple, la millora de les co-
municaclons amb la CEE (i en concret, amb Franga),
les inversions energétiques o la promoció de les peti-
tes i mítjanes empreses.
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xement potencial torga elevat, atés el seu poc desen-
volupament relatiu actual.

Peis diferente sectors, el següent quadre mostra

els canvis eh llurs participacions relativas én M pro-
ducció industrial a Catalunya, els anys 1964, 1973,
1977.

QUADRE NÚM. 282

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SECTORIAL

EN LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CATALANA (1964-1977)

Sectors Industriáis 1964 1973 1977

Productes energétics

Metál.liques básiques
Vidre, ciment i cerámica

Transfórmate metal.lies

1.70 2,700,95

4,233,862,94

29,20 26,1217,87

6,26 7,017,10Alimentació

Textil, cuiro i confecció
-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústries químiques i connexes

18,19

11,99
21,2128,54

20,71 15,71
6,205,507,83
4,655,403,83
15,9312,8610,07

2,262,714,45Fusta i suro

Construcció

Minería

11,8811,7018,97
0,980,751,38

4,373,90Aigua, gas i electricitat
100,00100,00100,00TOTAL

NOTA- Els valors absoluts, base d’aquest quadre,
corresponen a Valors Afegits Bruts a preus
constants de 1970, aconseguits aplicant e s
factors d’inflació o deflaeió derívate deis

preus implícits deis VAB de cada sector.

PONT BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es-

'' paña y su distribución provincial. Senehome-
génia 1955-7511977

elou la maquinaria i el material de transport, a més
deis productes metál.lics). Un eomportament similar
ha estat observat peí paper, mentre que l’alimentació
ha recuperat el seu pes relatiu arran del període de
’ crisi, cem a la majoria de países europeos.

Catalunya, dones, mostra una evolució de laseva

especialització productiva des de sectors considérate
regressius o de primera industrialització cap a d'altres
que hom podría anomenar dinámics, encara que eal-
dria distinguir aquí entre els diferente productes que
els componen.

Hom pot apreciar el grau d’especialització produe-
Iva a Catalunya i la seva evolució. En aquest sehtiL
destaca la pérdua de pes relatiu del tóxtil, del cuiro i ^
confecció, de la fusta i del suro, de la construcció,'
la minería. En canvi, mostren una conducta dinámic».
en termes relatius, el metall básic, el vidre, ciment c -
rámiea, el qufmic (intensament) i i’aigua, el ga
l’electricitat. Peí que fa ais transfórmate
participaeió és molt elevada i augmenta espectacu^iar-
ment en el període previ a la erisi, per descend
prés, encara que continua essent el sector amb ma or
participació (atesa la seva heterogeneítat, ja que
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QUADRE NÚM. 283

LES CÓNtRIBUCIONS SECTORIALS AL CREIXEMENT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CATALANA

Sectors Industriáis 1964-73 1973-77

2,35 11,44Metál.liques básiques
Vidre, eiment i cerámica
Transformáis metál.lics

Alimentació

Téxtil, cuiro i confecció

-Téxtil

-Cuiro i confecció

Paper

Indústries químiques i connexes
Fustaisuro

Construcció

Mineria

4,67 7,46

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

PONT: BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es

paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 1955-75 i 1977

El canvi d’especiaiització 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 comportarnents contraris.

En línies generáis, l’evolució deis sectors que re-
fleéteixen les xifres estad ístiques és la següent fins
l'any 1977;

a) Sectors dinámics abans i després de la crisi:
fnetall básic; químic; aigua, gas i electricitat,  i vi
dre, eiment i cerámica,

b) Sectors dinámics abans de la crisi, peró regres-
sius després: transformáis metál.lics i paper.

e) Sectors regressius abans de la crisi, peró diná-
mies després: alimentació, mineria, cuiro i confec-
ció, construcció.

L’evolució sectorial a Catalunya difereix de 1a que
en línies generáis es dóna a Europa, peí metall básic,
el vidre, eiment i cerámica, el paper i la construcció,
encara que normalment en sentit positiu (llevat del
cas del paper a partir de la crisi). En canvi, és relativa-
ment similar i normalment més intensa l’evolució d’al-
tres sectors, fonamentalment el químic (positiva)  i el
téxtil (negativa), peró també els transformáis me-
tál.lics (encara que més afectats per la crisi) i l’alimen-
tació (més afavorida).

Els paísos europeus mostren comportarnents 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.

b. Evelueió de l'oeupacíó Industrial

Peí que fa a l’ócupació en el sector industrial,
l’evolueió a la CEE (per ais sis pa ísos més importants)
ha observat un creixement acumulatiu lleugerament
positiu en el período previ a la crisi, i lleugerament ne-
gatiu amb posterioritat. Aixó és també cert per a Cata
lunya i la resta d’Espanya, qué observen un creixe-

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.
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ment forga significatiu de l’ocupació industrial abans
de 1973. Les consideracions tetes en tractar de ia pro-
ducció peí que fa a la potencialitat relativa del sector
servéis i la seva capacitat per absorbir els efectes
més negatius de la cris!, també poden aplicar-se en el
cas de l’atur i l’ocupació en el sector servéis que ha

crescut en tots el paTsos considérate artib posteriorítat
a l’esciat de la crísL

Per ais diferents sectors, el quadre ségüent mos-
tra els cañvis en llurs participacions relativas en Toeu-
pació industrial total a Catalunnya, a ia CEE-6 i resta
d’Espanya:

QUADRE NÚM. 284

EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ SECTORIAL EN L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL A LA CEE-6
(1960-1973-1977) A CÁTALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA (1964-1973^1977)

CEE-6 **
Catalunya" Resta d'Espanya

1960 1973 1977 1973 1977 19771964 1964 1973

Productes energétics 6,47 4,28 4,51

1,02Metál.liques básiques 4,14 3,73 3,86 1,15 1.12 4,06 4,53 4,44

Vidre, ciment i cerámica 4,14 4,564,36 3,99 4,12 3,61 3,73 5,10 4,75

26,49 19,57 21,31 23,06T ransformats metál.lics 27,14 31,11 31,91 21,88 25,81

7,99 7,95- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinária oficina
- Material eléctric

7,867,73

1,73 1,71

7,427,04

6,976,62- Material de transport
9,4610,10

10,16

12,985,506,014,477,307,247,95Alimentació
9,8510,0820,9024,2431,3811,0111,8415,37Téxtil, cuiro i confecció
2,462,433,5014,6518,1324,51-Téxtil

-Cuiro i confecció
7,397,736,586,256,116,87
3,41,3,392,754,575,274,014,664,70Paper 6,246,015,179,519,077,797,727,315,75Indústriesquímiques i connexes

- Cautxú i transformats plástics

-Resta química

2,332,201.31
5,395,114,44
5,355,3210,01Altres productes manufacturáis

Fusta i suro _____
5,73 5,605,284,013,794,47

28,2329,1027,1621,5518,4117,4119,6920,3318,82Construcció 2,955,39 3,050,650,741.37
Minería 2.012,062,461,962,04
Aigua, gas i electricitat
TOTAL

100 100100100100100100100100

s’inelou en d’al-

iris productes manufacturáis
Y**t Ocupaeió assalariada
CEE-^6: Alemanya, Franga, Itália, Regne
Unit. Pateos Baixos i Bélgica

S!¡So DE Nacional de
España y su distribución provincial: Séne ho-
mogénia 1955-7511977.

PONT:
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Gal desíacár certes diferencies amb Tevolució de

la producció, que reflecteixen canvis signifieatius, en
el séntit o un altre, de la prpductivitat aparent dél tre-
ball. qúe analitzarem més endavant. Aquí cal esmen-
tár la capacitat d’absorció de la má d’obra deis trans-
fdrmats metálJics, la química i la construcció, mentre

s’observa una forta davallada del textil, malgrat man-
tenir encara una participació molt important sobre el
total.

Quant a les contribucions sectorials a les varia-

cions en l’ocupació industrial catalana, vegeu el se-
güent quadre:

QUADRE285

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 64-73 73-77 64-73 73-77

Productes energétics -87,5 -1.0

Metáüiques básiques -13,2 11.1 6,8 -2,5-1.9 0.5

Vidre. ciment i cerámica -5.1 -6.2 1.4 11.1 2,0 20,0

Transformats metál.lics 197,2 -19.7 42,3 55,6 29,7 165,0

- Productes metál.lics

- Maquinária industrial i agrícola

- Maquinaria oficina
- Material eléctric

-8,5

-5,9

-2,1

-1.5

-1.6-Material de transport
Alimentació -22,5 -6,4 12,5 -66,7 -3,8 ^2,5

Téxtil,cuiroicQnfecció -135,9 -23,7 -5,8 -422,2 10,6 -15,0

-Téxtil

-Cuiroiconfeeeió

-8,7 -^33,3 -2,7 5,0

2,9 13,3 -20,011,1

Paper -5,4 10,6 -88,9 6,4 5,0

Industries químiques i connexes 72,4 -1,4 14,4 44,4 10,0 25,0

- Gautecú i transformats plástics

-Resta química

39,3 -0,3

33,1 -1,3

Altres productes manufacturats
Fusta i sufo

10,8* ^.8

22,2 7,91.0 -5,0

-29,5Construcció

Mínéfia

83,8 22,6 38,5 -42,5355,6

-1,9 -11.1 -8,2 -5,0

Aiguá, gas i eieetricitat
Tom

-11,12,4 0.2 -2,5
V100 -100 100 -100 100 100

-2705 + 208 -9 + 559 + 40Varlacions en l'ocupació (milers) -962

FONT:NOTES: (*) Inclou el sector paperer
(**) Les dades eorresponents a Catalunya i
a la resta de l’Estat espanyol están elabóra-
des a partir de dades d’ocupació assalaria-
da a la indústria.
CEE-6: Alemanya, Franga, Itália, Regne
Unit PaísGS Baixos i Bélgica.

Elaboració propia a partir de:
EUROSTAT National Accounts. ESA. Detal-
led tablas 1970-77.

BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de Es

paña y su distribución provincial. Sérle home-
génla 1955-7511977

)
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Destaca l’espectacular contribució negativa del
téxtil, i en menor mesura del paper, després de la cris!.
En canvi, la construcció sembla que fins 1977 ha estat
un element d’absorció d’ocupació molt important, lá
qual cosa no passa en cap altre país deis que es con
sideren (aixó fa pensar en la possibilitat de deficién-
cies en les estadístiques utilitzades). També absor-

veixen má d’obra, ralimentació, els transformáis me-
táüicsi la química.

En línies generáis, l’evolució de l’ocupació per
sectors que reflecteixen les dades estadístiques a

Catalunya fins el 1977 és lasegüent:

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 sectorial és similar a la que es déña á
Europa peí metall básic, pels transformats metálJItes,
pél téxtil i peí químic, mentre que s’observa un córir
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 el vidre, Gimeñt  i eérá-
mica.

'' y.

c. Evoluejó de la productivitat industrial

De la comparado de les dades de producció i ©cu-

pació pot deduir-se l’evolució de les produétivitats
aparents del treball pels sectors industriáis.

En línies generáis, pot constatar-se que éls Sec
tors industriáis deis paisos que el 1973 presenten uñs
nivells de productivitat aparentment superiots, aug
menten encara més llurs índexs en relació a la mitjaña
comunitaria, el 1977. Mentre que Italia i el Régne Unit,
i també la resta d’Espanya i Catalunya (<eñ menor me

sura), ja molt peí dessota de la mitjana él 1973, veuen
’ el 1977 llurs índexs respectius.
La situació comparativa entre Catalunya i el c©n-

iunt deis sis países de la CEE més importants, peíque

r!ía prodSetivitat aparent global i segons els dife-
rents sectors. és la següent:

caure

fa a

■:í

v; ■
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: téxtil i minería.
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QUADRE NÚM. 286

EVOLUGIÓ DEL L’ÍNDEX DE PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL (1973-1977)
(100= Productivitat aparent del treball en él total de la industria a la CEE-6 el 1973)

CEE-6 Catalunya Resta Espanya
Sectors industriáis

1973 1977 1977 1973 1973 1977 19771977 1977

Productes energétics

! Mineria

Aigua, gas i electricitat

Metál.liques básiques
Vidre i cerámica

Transformats metál.lics

- Productes de metail

- Maquinária industrial i agrícola

-Maquinária oficina
- Material eléctric

-Mitjansdetransport
Alimenfació

Tésítil.cuiroiconfecció

-Téxtil

-Cuiroicórifecció

Paper

Industries químiques

-Cautxú i plástics

-Resta química

- Altres productes manufacturats
Fustaisuro

ConstrucGíó

319 489281

52 71 156 56 48 105

110 133 268 173 141 283

114 107 164 16991 133 179 93 125

100 113 53 53 92166 56 56 98

89 101 92 51 45 91151 57 46

83 95 143

91 96 144

99 128 169

89 104 150

93 101 163

154 175 74253 104 40 4050 57

55 62 95 41 42 7645 41 74

5644 3345 40 67

8240 4446 47 88

11365 5693 103 52 104159 57

95 156114 128 137 90195 76 83

109 117 176

116 133 203

70 79 113

39 29 55 38 28 55

87 142 23 34 23 6591 55 65

TOTAL 52100 114 169 47 91 50 46 89

NOTA: (*) Productivitat aparent del treball utilitzant
preus constants. Els factors de defiació 1973-
77 han estat calcúlate basant-nos en els
preus implícits deis VAB de cadascun deis
sectors.

CEE-6: Alemanya, Franga, Itália, Regne Unit,
países Baixos i Bélgica.

FONT: Elaboraolóprópiaa partir de:
&UROSTAT. NationalAccounte. WSA. Aggre-
gates 1970-1977. Detaiied branehes. 1978-1.
BANCO DÉ BILBAO. Renta Nacional de Es
paña y su distribución provincial. Série homo-
génia 19SS-197S11977.
INE. Contabilidad Nacional de España. Base
1970.‘
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QUADRE NÚM. 287N

I EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL DE LA PRODÜCGIÓ,
I DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL (1973-1977)

(Taxes mitjanes de creixement anual)

CEE-6 Catalunya Resta d’EspanyaSectors industriáis
PA p oc PA p  , oc PA P OC

Productes energética
Mineria

Aigua, gas i eiectricitat

Metál.iiques básiques
Vidre i cerámica

T ransformats metái.iics

- Productes metái.iics

-Maquinária industriai i agrícola

- Maquinária oficina

-Materiai eiéctric

- Mitjans de transport
Aiimentació

Téxtii, cuiro i confecció
-Textil

-Cuiro i confecció

Paper

Industries qu i miques

-Cautxú i plástica

-Resta química

Aitres productes manufacturats

Fustaisuro

Construcció

2,8 -0,43,2
-1.08,1 3.7 -4,1 -3,8 ^,8

-0.6 -5,0 -5.1 ^.14,9 4,3
●-0,21.5 7.7 7,510,0 11.7-0.9-2.5-1,6
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tál.lics i la fusta i c-l suro. També perden productivitat,

malgrat pendre també ocupació, el textil i el papen.
Málgrát l'aparénga négativa del conjunt, que eal-

dnia matisan amb la consideració d’altres factors (com
el's costos de pñoducció) s’observa un comportament
espenangadon de l’aigua, el gas i l’electricitat, el metall
básic, i, en certa mesura, la química i la minería. En
canvi, són particularment negativos les perspectives
deis transformats metál.lics, el téxtil, el papen, la fusta
i suro, i, espectacularment, la construcció. Peí que fa
a ralimentació, l’evolució és positiva, pero la situació
de partida és en termes relatius extraordináriament
baixa.

d. Dimensió empresarial i competitivitat

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
tencia d’economies o deseconomies d’escala, el vo-

lum d’ocupació absorbit per les petites i mitjanes em
preses, el nombre de grans empreses i llur competiti
vitat internacional, el repartiment sectorial deis cen
tres de decisió, etc., tot plegat té, óbviament, una gran
irtfiuéricia 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 pe
que fa al nombre de grans empreses sobre el tota.
Tan sois és remarcable el cas del Regne Unit (i tambe
d’lrlanda) on la proporció és més elevada i, a I extrem
contrari, Itália i també Catalunya. L’analogia desapa-
reix quan separem les petites i mitjanes ennpreses. a
proporció de mitjanes empreses (entre 50 i 499
lladors) varia des d’un 24,1 % a Dinamarca a un , °
a Itália. A Catalunya, la proporció és propera a la mi -
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 a
68,3% al Regne Unit. Cal destacar aquí la baixíssima
proporció d’ocupació que aporten les grans

Com es pot veure en el quadre núm. 287, mentre
qyeal conjunt de países de la CEE que considerem la
productivitat ha crescut tant per un increment de la
pfóducció com per una disminució de l’ocupació, a
Catalunya la productivitat ha disminu ít, ja que malgrat
la lleugera caiguda de l’ocupació, la producció ha so-
fert una davallada més torta.

Per sectors, i peí que fa ais países de la CEE, cal
destacar que perden ocupació en el període conside-
rat (1973'1977), sobretot el téxtil, el vidre, ciment i ce
rámica, la construcció i el paper. En canvi, la produc-
Gíé táñ sois baixa en el cas del metall básic, la cons
trucció, i, molt lleugerament, en el téxtil, mentre aug
menta significativament en els productes energétics,
els transformats metál.lics i la química. Tot plegat fa
que tan seis el metall básic perdí productivitat,mentre
qué sectors com éls esmentats darrerament presen-
tin augmenta ímpórtants.

Cal dir, pero, que aqüestes xifres amaguen dife-
réncies importants entre els diferents países. Així,
mentre a Alemanya, els Países Baixos i a Bélgica, la
productivitat creix espectacularment, tant per pér-
dues d’oGupació com per augmpnts de producció, a
Fránga el creixément és més moderat, i a Itália i’al
Regne Unit la disminució de la productivitat és molt
elevada (entre el doble i el triple de la disminució de la
productivitat catalana). En aquests darrers países, la
pérdua dbeupaeió fins el 1977 no és rellevant (a Itália
fins i tot augmenta), mentre la caiguda de la producció
és réalment important. De tota manera, en el cas
d’ltália, i també de Catalunya, cal matisar aquest fet si
es té en compte que l’impacte de la crisi sobre l’ocu-
pactó es manifesta més tard, mentre la producció
recupera relativáment amb les conseqüéncies positi-
ves que sobre la productivitat aixó comporta.

Quant a Catalunya, el comportament sectorial de
la productivitat és molt variable. Així, mentre que per
al metall básic (sobretot) i la química augmenta  a cau
sa d’increments significatius de la producció amb una
certa absorció de má d’obra, altres sectors com la mi-
neria, l’aigua, el gas i l’electricitat, i l’alimentació
guanyen productivitat, peró és en torga mesura a cau
sa de la pérdua d’ocupació. D’altra banda, la producti
vitat de la construcció davalía fortament, ja que coe-
idsféix una disminució de la producció amb un aug-
ment de l’ocupació, igual que per ais transformats me-

es

catalanes (tan sois un 19,6%), com a
poca entitat relativa de les nostres grans empreses
pes preponderant 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 les empreses mitjanes catatanes (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 flexibilitat 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 condicions da-
vant la nova situació derivada de la integraeió.

i el
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nen ais segQents sectors: captáció i distribueió á’i>
gua; fabricació de productes fnetál.iics; indústria
agroalimentária, begudes i tabac; calgat i eonfecEid;
fusta, suro i mobles. Les més grans, en canvi, eór¡F0s^
ponen a rextracció i tractament de combustibles so^
lids, el retí de petroli, la maquináría d'ofieina  i'otrdina?
dors i la construcció d’áutomóbils i llurs aceessoris.

e. Inversió estrangera i coitipétitivitat

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,
la major 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 importantde 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 propór-
cions relativament grans.

El grau de penetració del capital estranger én les
empreses catalanes, pot ésser un altre element
d’análisi de la competitivitat futura de reconomía cata
lana davant la integració a la CIE. Centrada, acestu-
ma a ésser cert que la penetració estrangera es píe-
dueix en aquells sectors més dinámics i, a més, péifet
de dependre én diversa mesura de l’estratégiade les
empreses multinacionals del sector eorréspónent,
constitueix un element en principi positiu dé cara aüa

integració.
excepCions. Prinier, és possible que en mólts Cases lá
inversió estrangera hagi estat atreta peis aits nivells
de protecció existents en el mercat éspañyol, la má
d’obra més barata o, en él seu moment, per unes de-
terminadas relacions laboráis. AquéSts éleméntS
d’atracció han desaparegut o desapareixeran en ma
jor o menor mesura, i, en consequéncia, pot haver-hi
en aquesta sectors una certa retraeció. Caltla banda,
el fet d-entrar a formar partde les grans«ultinaciona s
posa la Gontinuítat de rempresa en funeió de la politi-

cxjmercial d’aquéHes I les deciSieñs que hemprem
aui fora d'aquí, quant a la Iccalieació óptima déís
Lus diférents éstabliments. Gal tambe distingir entre

procedencia del capital, ja qué els eompertamerats
també peden ser diversos segons que les empreses
siquin o no Gomunitáries.

Per aixó, cal ésser prudent quant a la valoraeió

que hom fací pél qué fa al Capital estranger. De tota
Lnera, cal dir qué en geñéral jugara un paperposibu
i qué, prebablement, amb la Ilibeftat de circulació de
Capitáls la seva preséncia augmentará arrán de la in-
tegráoió.

Pér sectors, cal destacar, sobretot la industria quí
mica i els seus diferente subsectors. Entre aquests la

penetració éS realment determinant en la fabricació
d’altres productos orgánics, colorante i pigments, pro-
duotes farmacéutics de base, material fotográfic sen
sible i perfumeria i cosmética; en tots, el capital es-
trangér supera el S0% del capital social de les seves
empreses (arribant prácticament al 90% en lafabrica-
oió de colorante i pigments, i també de productos far-
macéutics de base). A més, en general, la penetració
en el sector qufmic radicat a Catalunya és molt supe
rior a la donada en la resta de l’Estat espanyol. tot
plegát fa, que per la importáncia de la química catala
na, cal pensar necessáriament en el paper que hi juga
el capital estranger a l’hora de fer prediccions en rela
cló al seu futur.

ca

la

Fabricació de productes metál.lics:
sió mitjana i petita, amb un pes substancial ae la
petita empresa, malgrat que per a la
d’eines i productes metál.lics acabats el volum es

una mica més gran.

Material de transport: Dimensió superior
Panyola, justificada per la importancia _
grans empreses que, representan! el 3, °
establiments, ocupen el 72,4% deis tre
del sector.

Maquinaria mecánica: ha^
l’espanyola, pero relativament redui _ . gj
ver-hi, prácticament, grans ®mP''®®®®_ ’
que és important la preséncia de les i ●

Maquinária eléctrica: D*'?"®"®,esTmprSsmiL
I espanyola. Preponderáncia de les mpr^
janes i una certa preséncia de le g
les petites ocupen un percentatge
má d’obra del sector.

a l'es-
de les

la

Téxtil: Poca importancia ̂ e 9 ¡ggjgns per
protagonisme de la mitjana. ^ indústria
subsector: dimensió acceptap e p ̂  ¡ els
del cotó, la seda, fibres sintébd generes de
acabats téxtils. Dimensió petit" ●

punt, i, sobretot, per a la lana.
de la petit®

determinantAgroalimentária: Pes
empresa, malgrat un cert nom / pñoltbaixa pel
janes. La dimensió mitjana es, p gyjjgggtor ra-
conjunt del sector (cal dir que significati-
mader és una mica més gran, P

vament).

En definitiva, les empreses

domi-
mésp
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i
Tarribé cal destacar, éntre d’altres séctors signifi-

caitivameñt penetrats peí capital estranger, la cons-
tliucció de maquines d’oficina i ordinadors, la fabrica-
eié d’órgans de transmisió, les indústries lácties, la
tíiansformació del caubcú, i l’extracció de minerals no
metal.lics ni energética.

També, encara que en menor mesura, és impor-
tant ia presencia estrangera en els articies d’oficina,
d’escriptori i aitres indústries manufactureres; fabrica-
Gió de productes de molinería, pastes, pa, galetes, ca-
cau i confits; preparació i envasat d’aigües minerals;
febricació d’equips i recanvis d’automóbiis; fabricació
d armes lleugeres i llurs municions; així com d’altres

articl^ acabats de metall i tubs d’acer. També, l’ex-
traceió i preparació de minerals metal.lics no férrics.

En general, peí que fa a la indústria agroalimentá-
ria en conjunt, la penetració també és significativa, va-
lent per tant les mateixes consideracions fetes per la
química.

En canvi, a la indústria téxtil, les inversions estran-
genes no han estat particularment abundases, encara
que les que s’han efectuat a Espanya, ho han estat
básicament a Catalunya. En aquest sector, peró, el
grau de penetració, en general, no será un element
massa signifieatiu a l’hora de preveure els efectes de
radhesió.

molt abans de la crisi económica general, derivada de
la necessitat constant d’adaptació económica gene
ral, derivada de la necessitat constant d’adaptació a

les noves condicions de competitivitat provocadas peí
procés d’especialització productiva internacional, ja
sigui per la comercialització de productes a baix cost a
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 variació del disseny i la qualitat
del producte.

Aixó ha fet que la producció i sobretot la capacitat
d’absorció de má d’obra hagi disminuTt 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 increment,
en línies generáis, de la penetració en els mercats ex
teriora que en alguns casos és ja molt important.

Si es continua en el sector téxtil catalá aquesta re

novació en el marc d’ún pía adient de reestructuració,
facilitada per la dimensió mitjana peró més aviat
reduTda 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 téxtils, augmentant
significativament la competéncia que ara están afron-
tant, 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 qué
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 productives i deis nivells d’ocu-
pació existents.

Cal esmentar, peró, que aqüestes consideracions
globals s’haurien de matisar a l’hora de parlar deis di-
ferents 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 déterminades 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 primerea matéries, com el cotó o
les fibres, qué l’adhesió facilitará). Aixó significa que
el sector s’haurá de reestructurar profundament i 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-
sádes en la capitaliteació.

f. Algunes consideracions sectorials

Al llarg d’aquestes conclusions s’han anaiitzat di

versos aspectos de ia realitat económica catalana,
espedalment de la industrial, que poden influir clara-
ment sobre el sentit i la intensitat deis efectes que
hom pot esperar que derivin de la integració d’Espa-
nya a les Comunitats Europeos. En aitres apartats
s ha examinat la problemática comercial, a partir deis
fluxos eatalañs amb l’exterior i l’entrada a la Unió Dua-
nera. En aquest apartat s’han considerat dades i infór-

mácions rélacionades amb la producció, l’ocupació,
la dimensió de les empreses, les inversions estrange-
res o la productivitat. Óbviament, resten encara molts

eiéments que hom hauria de teñir en compte, per po-
der fer una análisi exhaustiva de l’impacte sectorial de
adhesió (com per exemple, els osstos unitaris, el ni-
ve de la tecnología i la legislació dé patents, els ni
vells d'inversió, etc.) que, escapant del marc que hom
es proposa, requereixen una análisi sectorial més
aprófundida que cal que empenyi, si és que ño ho ha
fet ja, cada sector.

En qualsevol cas, els eleménts que s’han tractat
permeten, si més no, fer una valoraeió amb un carác
ter general de les condiciona actúala de la nostra in
dústria i de les seves perspectives de futur. En aques
ta perspectiva, cal fer una avaluadó d’aquells seotors
més significatius de l’estructura industrial catalana.

Él sector téxtil: Aquest sector está en crisi des de
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De manera que la convergéncia d'evolucioñs amb
Europa i l’elevat grau de penetrado estrangera en al-
guns subsectors, permet pensar en previsions d’efec-
tes positíus derívats del procés d’integracíó. Ciar que
tot dependrá del procés d’aplicació dé la pol ítica agrá-
ria comunitária 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’entradade les
grans multinacionals de l'alimentació, a partir dé la
torta disminució de la protecció aranzelária amb la
Comunitat, augmentará la competéncia i pot suposar
una pérdua de quota de mercat important. En aquest
sentit, i com s’ha comentat en l'apartat dedicat  al’Agri-
culturá, hi haurá sectors, com el porcí, especialment
perjudicats per les condicions de comerclaiització i,
sobretot, per la seva situado sanitária.

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 ia producciO i l’ocupaciO en general, sinO
que ha mantingut també aquesta tendencia després
de ia crisi. Aixó és tanmateix cert per a la química radi
cada a Catalunya, que, a més, ha registrat incrementa
importante de la productivitat.

Donat que el sector ha demostrat un comporta-
ment comercial globalment competitiu, que certs cos
tos de les importacions disminuirán, i que la dimensiO
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’expansié global del sector sembla que pu-
guin 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
principi, hauria de teñir efectes positius en el sentit
d’esmorteir la competéncia europea (encara que pot
també provocar canvis derivats de la modificaciO de
les condicions sota les quals es produí aquesta pene
tració), les previsions poden ésser relativament positi-
ves.

El sector del metall: En aquest sector s’hi in-
clouen tant el material de transport com la maquina
ria de tot tipus, passant peis productes siderome-
tal.lúrgics básics o transformats, els aparells electro-
doméstics o els ordinadors. Óbviament, una previsió
de futur que vagi més enllá de les relativos al compor-
tament comercial, resulta extraordináriament difícil.

Malgrat aixó, en línies generáis es pot dir que
l’evolució deis transfórmate metál.lics ha estat negati-

de la crisi a Catalunya, mentre que no ha es-va arran

Cal esmentar, no obstant, un problema greu que
pot teñir la indústria qu i mica. Ens referim a l'adaptació
al sistema europeo de patenta de la nostra actual le-
gislació, que podría ésser realment nociva per a de
termínate sectors de la indústria química (farmacéuti
ca, cosmética, insecticides, fertilitzants, etc), en pren-
dre l’oportunitat de realitzar un nombre important de
produccions. Cal, dones, que aquesta adaptado es
faci de la manera més prudent possible, donant tempe

per a la renovado tecnológica i les inversions en
aquesta línia; el fet que el sistema europeu de patente
(tant el conveni de Munic com el de Luxemburg) no
compti amb l’adhesió de tots els países comunitaris,
ho pot facilitar. ,. .

D'altra banda, i com és evident, cal "^sist^^ e _
necessitat de distingir entre els diferente subsedors a
l'hora de matisar les anteriors ^onsideracions.
efectes no serán els mateixos, per exempi . P
sector farmacéutic de base (molt penetrat peí capital
estranqer i de dimensions relativament grans) que per
?sedoX'ástic o d’adobs, on la penetrado estran-

molt més reduTda i el comportament comer-gera és

tat així globalment, ais países europeos. Les nostres
empreses han perdut quota deis del punt de vista de
la produedó i, en canvi, han absorbit má d’obra, la
qual cosa ha portat com a conseqüénda unes pér-
dues molt importante de produdivitat. Aixó pot venir

manteniment, més o menys forgat, dedonat per un .. . .
I'ocupació en aquells subsectors menys dinamies
(l’automobil, la maquinária d’ofidna, els electrodo-
méstics de línia blanca, etc.) amb pérdues importante
de productivitat en baixar molt la demanda i la produe
dó, i, simultániament, d’absorció de má d’obra en
aqúeíls altres subsectors més adaptate a la crisi (cer
tas máquinas mecániques o elédríques, alguns pro
ductes metal.lúrgics, etc.). Les perspectives, en

aquest sentit, no són massa positivos tenint en comp-
te la desaparició de relevada protecció actual per al
material de transport, per ais electrodoméstics de línia
blanca (en procés, peró, de reconversió) o per al sec
tor de máquines d’escriure (per raons de política co
mercial de les cases matrius estrangeres). En qualse-
vol cas, peró, dependráde moltes altres variables  icom
la situáció de les empréses peí que fa al tipus de pro
ducto, llurdimensióo el grau d’inversió estrangera que
ha atret, és extraordináriament diferent, llur capacitat
d’adaptació a les noves condiciones de la integradó,
és, per tant, molt variable. Peí que fa al metall básic,
malgrat la seva poca importánda relativa, ha tingut un
comportament molt positiu arran de la crisi, per la qual
cosa les previsions poden ésser més optimistes.

Gial més contradidori.

 indústria agroalimentária: la seva evolució
ha estat relativament paral.lela a la deis países 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 ha" Provocat
uns incremente molt importante de la productivitat (ds
més alte d’Europa), tant més significatius tenint en

compte l’evolució tremendament negativa del sedo
a la resta d’Espanya.

La

545



Mtf'''

9l La polítiigá sócial i»>muñitaría b) Una disminució important del saldo migratori a
Catalunya, derivat de la debilitat de la demanda de
treball.a. La situaeió social a Catalunya previa a

l’adhesló: el mercat de treball

c) Un augment de la participació de la má d’obra
femenina en la poblado activa, esperant-se aug-
ments de la seva taxa d’activitat (mentre la deis
bornes pot disminuir).

La situado del mercat de treball a Catalunya és
caracteritzada els darrers anys per un augment im
portant de l’atur com a conseqüéncia, fonamental-
ment, d’una disminució de l’ocupació, mentre ia po-
blació activa augmenta moit lentament o s’estabilitza.
Aquest comportament és diferent al que s’observa en
el Gonjunt de la GEE, on l’augment de l’atur, és atri-
buíble a un increment accentuat de la població activa
(joves i dones), sense que i’ocupació presentí aug-
ments significatívament importante 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,
indepebdentment de les diferéncies regionals. En
aquests moments, a més, la taxa a Catalunya supera
ja, segons les enquestes de població activa, a ia d’Es-
panyá 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’ocupadó 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 italiá, 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 GEE, l’evolució a Catalunya i  a Es
panya ha estat extraordináriament negativa, superant
la taxa els dos dígits, tot situant-se per sobre del 14-
15% a fináis de 1980.

Quañt a l'estructura de l’atur, els principáis col.lee-
tius afectats peí problema de l’atur són els joves i les
dones. Per sectors, a Catalunya el creixement de
l’atur és en l'actualitat básicament industrial (tot i que
la construeció, primer, i els servéis, ara, hl han jugat
un paper important), mentre que l’atur a Tagricultura
és práoticament inexistent.

La situaeió del mercat de treball a Catalunya,
dones, cal definir-la a partir de l’existéncia d’un impor
tant creixement de l’atur, a conseqüéncia de la 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 aquelis fac-
tors que en un futur poden incidir en aquesta evolució.
De llur análisi hom pot deduir per ais propers anys;

i -

Ú

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 própia 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 la població activa
catalana presentará una situaeió de creixement lent o

bé prácticament estabilitzat, ja que el fre del creixe
ment migratori i l’estancament de la taxa d’activitat
(malgrat ia 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 l’evolució de la població activa com a conse
qüéncia de l’aplicació 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 quallficada, o també d’aquella má
d’obra procedent de paísos més subdesenvolupats,
com Portugal, que podrien accedir a aquelis llocs de
treball corresponents a les categories menys qualifi-
cades.

b. La situaeió sociai a Cataiunya prévia a
i’adhesió: la renda per habitant i la seva
distribució

Catalunya, en una primera aproximació, es troba
al dessota de la mitjana comunitária, lluny deis paísos
amb major nivell de renda per habitant, peró 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 l’Europa deis Nou, i una mica més de
les quatre cinquenes parts si considerem l’Europa
deis Dotze. D’altra banda, la renda per habitant espa-
nyola representa un 80% de la catalana.

Cal dir, peró, que si s’utilitzen les 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 modificaclons en els tl-

a) Una incorporació a la vida activa de les genera-
ciohs més nombroses, nascudes els anys seixanta
ipríncípis deis setanta.
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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 redu ida a diferencies 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 esquemes europeos, 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 significatives 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
relatives 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 miilirá dé
les rendes agráries corrí a resultat dé raplicáció dé lá
política agraria comunitaria, sempré que él procés
d’adaptació s’efectuT de forma adient.

Quart, l’aplicació de la política social dé la GEl i
l'harmonilzació de les polítiques deis Estats mem^
bres, també poden incidir en el volum de salari iridi-
recte a través de la potenciació deis servéis socials i
del consum col.lectiu, avui en situació torga deficitá-
ria.

c. La política social comunitária

Cal distingír entre aquelles accíons endegades a
nivell comunitari i les dirigidas a coordinar les polítí-
ques socials deis Estats membres. Les primerés te
ñen com a objectiu l’assoliment d’una unifiéaeió del
mercat de treball propiciada per restablimeñt dé la lli-
bertat de circulació deis treballadors. L’abast d’aquést

principi ja s’ha vist anteriorment. Ara bé, la corísécu-
ció d'aquest objectiu a nivell comunitari, suposa riie-
cessáriament la creació d’instruments per assolir-hdi

en la perspectiva de promourelapossibilitat real  i efee-
tiva d’ocupació deis treballadors tot facilitant llur
mobilitat geográfica i professional; el principal instru-
ment endegat per la CEE en aquest sentit éS el Forfis
Social Europeu (FSE). Peí que fa referéncia a les ae-
cions dirigidés a coordinar les diférénts polítiques so
cials, tan Sois es plantegen seriosament a partir dé la
Cimera de París, l’any 1972, quan ja és prou visible

que él desénvolupameñt del mercat comú no írnplícá

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, Grecia, 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 significativament
millor, tot i que encara quedem al dessota deis paYsos
rics de la Comunitat, entre un 11 i un 33% aproxima-
dáment).

Les rendes mixtes presenten unes diferéncies no
tables entre si. Mentre els professionals tenen uná
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 agraria són, més o mertys, dues terceree parts
de les d’aquells; a més aquests darrers están perdent

posicions relatives, mentre eis professionals i els em
presaris autónoms d’aitres sectors Íes están mante-
nint, encara que amb certa tendéncia a ia baixa.

Malgrat que és difícii preveure l’evolució de les
rendes com a conseqüéncia del procés d'integració,
donada la incertesa derivada de l’evolució de la crisi
de 1973, es poden realitzar algunes observacions.

Primer, cal esperar un major grau d’homogeneítat
la distribució personal, o almenys el seu manteni-

Segon, també és previsible un augment en la par-
tlcipaeió 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.

en
ment.

desequilibris socials; en aquest sentit, s’eStábleix, él
mes de gener de 1974, el programa d’aceió soeiaíque
constitueix la base per assolir una més gran eol labo-
ració i coordinació entre les pol ítiques soeiailS deis Is-
tats membres. Cal esmentar, fiñalment, la política so
cial endegada en el marc del Traetat CECA.

Com ja s’ha dit, el FSE constitueix el meeanisme
més important d’intervenció social operant a nivell co
munitari. La seva missió, d’acord amb el Traetat de
Roma, és promoure a l’interior de la Comunitat les fa-
cilitats d’ocupaeió i la mobilitat geográfica i professio-
nai deis treballadors. Está administrat directament

per la Comissió, assistida d’un Comité presidit pér uñ
mémbre de la Comissió i integrat per representants

deis governs i les organitzacions d’empresaris i de
treballadors de carácter sindical.

La primera etapa del Fons, fins el 1972, es carae-
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 flnangats, i
d’un major dinamismo, en poder decidir com utilitzar
els seus resursos propis, no aporlats directament peis
Estats membres. D’altra banda, l’import global deis
recursos també augmenté significativament. L’aten-
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gran la preocupació regional a l’hora de la distribució
deis ajuts. La tramitació 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 intenta! alleugerir a partir de la
publicació previa de criteris amb carácter bianual que
donen prioritat a determinats projectes (cal esmentar,
aquí, la importancia donada a les conseqüéncies so-
cials de la reestructurado i reconversió del téxtil).

El Fons Social Europeo, concebut en un principi
com instrument de pol (tica activa de merca! de treball,
apte per a resoldre els problemas estructuráis de
l’ámbit comunitari, s’ha vist forgat per l’evolució de les
circumstáncies económiques deis darrers anys, a
combinar les accions 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.laboració directe amb

les polítiques de merca! de treball deis Estats mem-
bres.

ció real ais problemes de l’óeupació i de la seva distri
bució espacial esdevenia prioritaria.

Arran de les conseqüéncies socials de la crisi, el
mes de desembre de 1977 s’efectuá una reforma que,
dins un marc general de suport a les pol ítiques socials
deis Estats membres, pretén:

a) Estimular la coordinado entre els diversos Fons
de la Comunitat, a fi d’arribar a una concertado de
polítiques comunitáries directament encaminades
a afavorir aquelles regions més subdesenvolupa-
des de la CEE.

b) Agilitzar al máxim els mecanismes administra-
tius i financers, de manera que es puguin aconse
guir intervencions rápides i eficaces.

El Fons Social Europeo intervé mitjangant sub
venciona al finangament d’una part deis projectes que
proporcionin certs tipus d’ajuts per fer front a unes si-
tuadons socials concretes.

Peí que fa ais ajuts i árees d’intervenció, els pro-
jectes (que han de teñir el vist-i-piau de l’Estat corres-
ponent, peró poden ésser empresos perd’altres insti-
tudons dé dret públic, com la Generalitat en el seu
cas, o de dret priva!) han d’anar encaminats a facilitar
la capadtació professional, el desplagament obliga!
per raons de treball, la integració deis emigrants en el
nou medi social i professional, l'eliminadó deis obsta-
des d’accés al treball de minusválids o treballadors

madurs, i, en definitiva, a promoure unes millors
condicions de mercat de treball a les regions més
afectades per la crisi, mantenir la capacita! adquisitiva
deis aturats, afavorir la informació i la transparéncía
del mercat, promoure directament l’ocupadó en les
regions més subdesenvolupades i la deis joves atu
rats o a la recerca del primer treball.

Gal, peró, que aquests projectes siguin necessa-
ris per assegurar l’equilibri en el mercat de treball co-
munitari, o bé es justifiquin per mesures particulars
decretades per les polítiques comunitáries o per ac-
dons que afavoreixin objectius comunitaris.

En l’actualitat, el Consell ha fet extensivos les ac-

tuádons del FSE a facilitar la mobilitat geográfica o
professional deis treballadors provinents del camp,
de la industria téxtil, deis emigrants i deis joves i les
dones.

De tota manera, cal dir que el balang 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.

Centran! I’atenció en les activitats comunitáries
producte de Tinten! 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 treball,
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, Tatenció s’ha concentra! en el primer punt, pro
curan! una coricertació de les polítiques d’ocupació
deis Estats membres, una pol ítica 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
mos comuns de consulta i estudi (Conferéncies Tri-
partites. Comité Permanent de TOcupáció) i s’ha
aprovat una resolució amb una série de recomana-
cions en el sentit de millorar la concertació entre els

Estats i eanalitzar-la (limitació progressiva de les ho-
res extraordináries, potenciar la flexibilitat en la jubila-
ció, regulació del treball a temps-parcial, control del
treball temporer, etc.). També cal esmentar dues di-

rectrius encaminades a aconseguir la igualtat de trac-
tament salarial per a homes i dones i en matéría d'ae-

D’altra banda, també poden ésser objecte d’ajut
els projectes que s’enfrontin a sítuacions de desequili-
brí greu o perllongat de Tocupació en regions, motiva
da peí subdésénvolupament relatiu o declivi de les ac-
tivitáts dominants (com pot ésser el cas del téxtil a zo-
nes com el Vallés o la Conea del Llobregat), o a des-
plagaments de má d’obra provocades peí progrés téc-
nic en branques d’activitat económica i grups d’em-
preses.

Les aportacions financeres varíen segons el pro-

jeete i Tárea de destinació, essent cada vegada més
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des entre si, tant peí que fa a les préstadens corrí ais
mecanismes de finañcarrient o els órgaris de géstio,

configurant-se dos modela básics: ratlántic (Dinamar-
ca, Irlanda i el Regne Unit) basat en les aportadons
estatals en el marc del pressupost, i el continental, ba‘
sat en les contribucions directes del sector productiu.
En aquest context, cal entendre el procés d’harmonit-
zació, no com una tendéncia a la igualació o la unifor-
mització, sinó al contrari, com un procés gradual d’ln^
tercanvi d’informacions que condueixi a garantir cer
tas coincidéncies i certs mínims indispensables en les

prestacions socials que s’adiguin amb el nivell de de-
senvolupament i equiparado de les condidoñs de
vida que haurien de derivar del funcionament del Mer
cal Comú. En aquest marc, s’han fet també progres-
sos peí que fa a garantir la protecció social deis treba-
lldors migrañts, sobretot els d’origen comunitari, ja
que els provinents d’Estats tercers depenen de les le-
qislacions nacionals i els posibles acords bilaterals
entre els Estats, o entre la CEE i l'Estat tercer afeetat

(com per exemple, l’existent amb els paísos del Ma-
greb).

Óbviament, si bé la integrado no suposara una

pérdua de la independencia deis organismes de la
nostra Seguretat Social ni deis encarregats de la seva
gestió a nivell de prestacions (la Geñeralitat en el cas
de Catalunya), sí que pot incidir en la racionalització i
millora efectiva de la mateixa, tant a nivell de presta
cions com, sobretot, de gestió económica i administra-

cés al treball, formado i promoció professionals  I con-
dicions de treball. D’altra banda, cal fer notar la recó-
manació existent encaminada a l’establiment de va-

cances pagadas. En definitiva, pero, la fundó de la
Comunitat peí que fa a la concertado de les polítiques
d’ocupació és la d’un element coordinador i orienta
dor r no pretén suplantar les tasques que ja están as-
sumides més eficientment a nivell de cadascun deis
Estats.

Quant a l’establiment d’una política comuna de
Formació Professional, l’instrument básic és el Centre

Europeu per al Desenvolupament de la Formado Pro
fessional, creat el 1975, i dedicat básicament, a l’apor-
tació de documentado, investigacions, informado, es
tudia, condicions i iniciatives, en la perspectiva d’apro-
par els nivells de formació proporcionats en els dife-
rents paTsos i i facilitar, dones, la drculació del
treball en el mercat comú, condició básica d’equilibri
del mercat de treball de la Comunitat.

Peí que fa a l’establiment d’un programa d’acció
en favor deis treballadors migrañts i llurs famílies, cal

distingir entre els treballadors migrañts residents a la
Comunitat i els treballadors migrañts originaris de la

CEE peró exercint una activitat laboral en un país ter-
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 accions s’han
dirigit básicament a eliminar qualsevol tipus de discri-
minació per raons de nacionalitat en el marc de la lliu-
re drculació (com per exemple. la directiva que regula
la necessitat d’assegurar l’escolarització obligatória i
gratuita ais filis deis treballadors migrañts originaos
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
mitar-se la immigració, tot cqordinant les polítiques

migratóries deis Estats merribres,illuitantOTntralamh
-gradó il.legal. Molt recentment, la Comunitat ha refer-
S la necessitat d’esperonar la política comuna en
materia de mercat de treball i polítiques d ocupació.
donada la situació d’agreujamentde laerisi i es seves
eonseqüéncies sobre l’atur i lasituació social deis tre
balladors. En qualsevol cas, s’emfasitza en
eos per augmentar la transparénda deis diferents
mercats, tot disminuint significátivament els costos
d’informació i d’ajust.

En reladó al segon objeetiu, 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-
nants, etc.) i a la coordinació de la protecció social,

básicament centrada en les prestacions deis si^^
mes de Seguretat Social, peró també en temes rom
els acomiadaments col.iectius o el manteniment dds
drets deis treballadors en cas de transferóncies  d em

d’insolvéncia de Tempresari, etc.

c, Húe fa ais diferents sistemes de Seguretat So-
cal partir de la Gonstataeió de llurs grans diferón-

cer.

preses o

cial.

tiva.
Finalment, cal fer esment deis esforgos comuñita-

ris en l’ámbit del foment de la participació deis tréba-
lladors en la vida dé les empreses (a partir de la publi-
cació del Llibre Verd sobre la participació deis treba
lladors i l’estructura de les émpreses) i la de les torces
socials en les decisions comunitáries a partir de les
partieipaeioñs obertes en el si deis organismos comu-
nitaris esmentats i ais esforgos realitzats, a nivell de
sectors económica, a través deis Comités Consultius
paritaria i en la perspectiva d’arribar, a mig termini, al
plantejament de la possibilitat de convenís col.iectius
d’ámbit europeu.

10. El sector públic a Catalunya: alguns afectes
delaintegracló

a. L’harmonlteació deis sistemes fiscals

L’harmonització deis sistemes fiscals deis Estats
membres d’un mercat comú constitueix un elément

' d’extremada importancia en la seva veritable configu-
ració. Óbviament. I’existéncia de sistemes impositius
diferenciats pot introduir elements de distorsió en el
Iliure joc de les torces de mercat. És per aixó, que el
Tractat de Roma contempla una serie de mesures,

primer, per evitar distorsions en el Iliure tráfic de les
mercaderies i segon, per anar avangant en ia pers-
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pensado de Gravámens Interiors (ICGI) i les desgra-
vacions fiscals a l’exportació, uns ajuts i proteccions
contraria al que hauria d’ésser un régim de Iliure circu-
lació de mercaderies, i, pertant, des d’aquesta pers
pectiva, Tactual sistema impositiu espanyol consti-
tueix un element de distorsió sobre Tefectiu funciona-

ment de la Unió Guanera, que óbviament caldria eli
minar.

pectiva d’ápropament deis sistemes fiscalS deis
istats mernbres, rriolt similars al sistema de TÉstat

espanyol, a excepció teta de la imposició indirecta i
mes conóretament de TImpost sobre el Valor Afegit
(IVA).

En el procés harmonitzador endegat en el si de la
Comunitat cal fer una diferenciado, quant ais resul-
tats obtinguts, segons es tracti d’imposició directa, im-
postos especiáis o imposició indirecta.

Forga 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 encaminados a fomentar Tassisténcia i la

L’IVA és un impost indirecto, proporcional (no de
pon 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 diferente países
conforme a les normes de la sisena directriu que em-
fasitza especialment els conceptee de base imposa-
ble, subjecte passiu i determina així mateix aquellos
operacions exemptes o gravadas per Timpost. 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, reduít i incrementat), els béns
i servéis sotmesos ais diferente tipus (malgrat uns cri-
teris generáis ja fixats) i, en darrer termo, el mateix ni-
vell deis tipus impositius no coincidents en cap deis
Estate (vegeu el quadre núm. 288).

La implantació de TIVA ha tingut en els paisos on
s’aplica en Tactualitat uns efectos forga diferenciats
en funció de diverses causes: el propi país on s’aplica,
el grau anterior de transparéncia fiscal, el momenfde
la implantació, Teficiéncia de Tadministració tributaria

o els mecanismes de determinació de preus i salaria.
De tota manera, pero, s’han fet paleaos efectos sobre
la inversió, la integració d'empreses, els preus, el co-
merg exterior i la gestió administrativa de Timpost.

Peí que fa ais efectes sobre la inversió, TIVA és un
impost neutral respecte ais mitjans de producció. En
el cas. de TEstat espanyol, en trobar-se sotmesa la
inversió a una doble imposició (es grava el be d’in-
versió com a fet imposable, i á 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 calgul
considerar els efectes sobre aquells processos in-
tensius en trepall, que es veurien privats de Tavan-
tatge comparatiu que suposa la situació actual.

Peí que fa ais efectes sobre Testructura industrial,
TIVA apareix novament com a impost neutral, a dife-
réncia deis sistemes impositius en cascada que afa-
voreixen les íntegracions verticals en detriment de les
concentracions horitzontals.

Quant ais efectes sobre el nivell de preus de Teco-
nomia, TIVA no té perqué produir cap variació sí el ti
pus impositiu mitjá d’aplicació es correspon a la pres-
sió mitjana anterior. Ara bé, donat que en el moment
de la implantació i a causa de les transformacions de
la pressió fiscal en Támbit sectorial, es produiran can-

col.laboracíó a fi d’evitar el frau, cal assenyálar única^
ment les directives que homogeneítzen la fiscalitat de
les aportacions, fusiona i escissions de societats, la
de les societats matrius i filiáis en d’altres Estats
mernbres i la relativa a la creació de societats anóni

mos europees. Tampoc no cal, d’altra banda, esperar
gaires avengos significatius en aquest camp, donada
●la importáncia de la pol ítica fiscal com a element de so-
birania deis diferents Estats mernbres, i, per tant, els
efectes que es puguin derivar de Tadhesíó serán d’es-
cassa relleváncia.

També en el camp deis impostes especiáis, íes
realítzacíons harmonitzadores han estat de molt poca
importáncia en funció de les raons anteriormént es-
mentades. Tan sois la Comissió ha adoptat certes me
sures relativos al tabac (cígarretes), mentre que d’al-
trés intente per a diversos productos (tabac en gene
ral, cervesa, licors, vi, etc.) han fracassat.

in el marc de la imposició indirecta, cal palesar
especialment els avengos realitzats quant a TIVA, a
part d’altres mesures d’una menor importáncia relati
va com Tharmonització deis impostos sobre el timbre,
o del tráflc internacional de viatgers en la via d’aug-
mentar les franquicias en frontera per ais particulars.

La part comunitária en les negociacions per a la in-
tegracié considera indispensable subscriure els punte
assDlits en el procés harmonitzador de la imposició in-
directal, i, en eonseqüénoia, demana Tadopció, per
part d'ispanya, de TIVA, en substitució de Testructura
impositiva indirecta actual.

A part de les raons generáis d’acceptació del ca
bal (“aequis”) comunitari com a condició de Tadhesió,
Tespeeial relleváncia, des del puñt de vista comunita
ri, de l’adopeió de TIVA s’argumenta a partir de dues
vies.

D’una banda, l’IVA ha esdevingut Tiristrument pri
mordial de finangament comunítarr (en xifres de pres-
supost per a Tany 1980, els recursos estaven proveíts

en un 50% per fons procedente de la recaptaeió de
TIVAen els diferente Estate mernbres). D’altra banda,
la diferéncia entré els sistemes d’ímposició indirecta a
la CEE i a Espanya, a judici dé la Comunitat (i a manca
d'estudis més detállate que així ho demostrin), enco-
breixen, en base ais mecanismes de l’Impost de Com-
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QÜADRE NÚM. 288

TIFUS VIGENTS ÁLS PAÍSOS COMUNITARiS DE L’IMPOST SOBRE ÉL VALOR AFEGlT

Estats Tipus normal TipusreduTt Tipusincrement^

Bélgica
Dinamarca

Alemanya

Franga
Irlanda

Italia

Luxemburg
Países Baixos

Gran Bretanya

6 2516

20,25
13 6,5

17,60 7 33,33
20 1010

14118 1,3,6,9112 35

10 5

18 4

15 0

FONT: Documents de la CEE (3-1981).
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punt dos, assenyala que la cessió a Catalunya dé
riVA en la fase de gravamen en les vendes al détfll
será objecte d’una llei tramitada amb el mateix proce-
díment que el de la llei de cessió d'impostos a la ©ene-
ralitat, sembla, dones, que donat l’actual nivell de re-
captacíó en concepte de l’Impost General de Tráfic
d’Empreses, i a manca de eonéixer els textos legáis
que hauran de regular la cessió, pot efectivameñt pro-
duir-se aqpest incremeñt recaptatóri..

En general, en els páísos europeos en qué s’apli-
ca l'IVA s’ha constatat en general una pona aeeepta-
ció, i uns impactes inflacioñaris variables, gáirebé
nuis en tots els pai'sos, excepcíó feta del cas d'ltáliá i
Noruega, aquest darrer propiciat per rincremént de
pressió fiscal mitjana que suposá la implántacié dé
l’IVA.

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 inflació si els
diferents agents económics i socials reaccionen in
tentan! recuperar posicions perdudes.

Quant ais efectes que la implantació de l’IVA pot
representar sobre el comerg exterior, cal dir que de
penen, en principi, de les diferéncies existents entre el
volum actual de desgravacions fiscals a l’exportació i
de rimport de l’actual impost de compensació de gra-
vámens interiora respecte les desgravacions de l’IVA
_  les exportacions i la seva aplicació a les importa-
cions. Ja s’ha comenta! 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 implantació de l’IVA suposará,
atesa la seva májor complexitat, un esforg importan!
per a l’administració tributária, així com, des del punt
de vista de la transparéncia fiscal, un aveng almenys
en estadis no lligats al consum final, a causa de l’inte-
rés deis contribuents en qué constin llurs compres.

Així mateix, des d’una perspectiva catalana, la im

plantació de l’IVA por representar un importan! incre-
ment de la recaptació peis impostes cedits, recone-

guts en l’Estatut i la LOFCA (Llei Orgánica de Finan-
gament de les Comunitats Autónomes). Si tenim en
compte, primer, que l’Estatut i la LOFCA especifiquen
que l’eventual supressió o modificació d’aquests im
postes implicará l’extinció o la modificació de la cm-
sió; segon, que la LOFCA especifica que en principi
són cedióles els impostes sobre les vendes en fase
minorista i els establerts sobre consums espeeífics en

aquesta fase (llevat deis réeaptats peis monopolis fis-
cals); i tercer, que la disposició transitória segona.

a

De tota manera, una avaluació deis efectes previ
sibles de la implantació de l’IVA ha de recaure forgo-
sament en una análisi detallada a nivell sectorial que
hauria d’incloure les consideracions abans esmenta-

des per a cada sector. A continuació i a titol solament
indicatiu (en base ais sectors definits en la Taula
Input-Output de 1975), s’avalua la intensitat de l’irh-
pacte sectorial, que haurá de teñir l’IVA. Aquesta in
tensitat es mesura en relació a la cárrega fiscal indi
recta suportada fins ara peis diferents sectors, classi-
ficant-se en diverses categories, segons la major o
menor intensitat de l’impacte: fort, importan!, notable,
modera! i favorable.

Malgrat les dificultats metodológiques i els canvis
en la legislació sobre els impostes especiáis i del luxe
que s’han produi't després de 1975, es consideren
com a impactes més signifieatius els que hauran de-
rebre els sectors primari i el de servéis, essent molt
variable segons els subseetors el que rebi la industria.

En efeete, malgrat l’aplicació d’un tipus reduTt del
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4% ais sectors d’agricultura, ramaderiai pesca, de no
adoptar-se mesures compensatóries, són aquests els
que se situaran entre els més afectats per la ímplanta-
ció de riVA (encara que la pesca en mesura inferior).

D'altra banda i peí que fa referencia ais servéis es
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
transport, els servéis d’hosteleria i restaurant, els ser-
veis sanitaris comerciáis i els transports férroviaris
(aquest darrer en el cas que li fos aplicat). Entre
aquella sectors sobre els quals l’impacte pot ser me-
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 industria, es distingírá entre la indústria
de l'alimentació, les indústries no manufactureres, les
manufactureres i les subjectes a impostes especiáis
(el cas de les begudes i deis alcohola).

La indústria de l’alimentació presenta unes carac-
terístiques especiáis, car juntament amb sectors que

poden teñir impactes forts í ímportants, se’n troben
d'altres amb impactes moderats i notables, cas d’apii-

car un tipus normal de l’11 %. Si s’aplica el típus re-
duít (4%), en alguna casos impactes notables i impor-
tants passen a ser favorables: principalment, el ca-
cau, la xocolata i la confitería, la fabricació d’olis i grei-
xos, les pastes alimentáries, les conserves de peix,
els productes de molineria i el sucre. En l’extrem opo-
sat, i mantenint un impacte fortament negatiu malgrat
el canvi en el tipus, es troben els subsectors de pastis-
seria, pa i galetes, i els escorxadors. En un terreny in-
termedi, peró amb un impacte important, cal situar les
indústries lácties, les indústries de conserves cárni-

ques i els sucs i conserves vegetáis.
En les indústries no manufactureres (minería,

Gonstrucció 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, especlalment, el sector de la construcció, ja
que en el cas d’habitatges soqials és previsible una
aplicació del tipus reduTt i, pertant, una moderació de
l'important impaete que es preveu per a la generalitat
del sector. També, en darrer terme, assenyalar el
possible l’impacte favorable que pot rebre la fabrica
ció i distribució de gas

Dins de la indústria manufacturera els impactes
són forga diferenciats entre els diversos sectors, tro-
bant-se la majoria entre els que rebran un impacte
moderat o notable, no essent per aixó menyspreable
el nombre deis que en sortiran beneficiats (ciment,'
paper, alguna sectors química, automóbíls, electrodo-
méstics, material electrónic, metalls no ferrosos, etc.).

En canvi, els impactes més Ímportants i significatius
es poden donar ais sectors aeronáutic, de la fusta (se-

gona transformació), articles de cuiro, d’óptica  i preci-

sió, fibres dures téxtiis, tallera mecánics, recuperació
de productes, etc.

Quant al darrer grup, el de les indústries subjectes
a impostas especiáis, com són les begudes refres-
cants i alcohola, cal teñir en compte que l’aplicacíó 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 escaients, l’impacte per a aquest conjunt de
subsectors haurá d’ésser favorable. Altra qüestió es
la influéncia que sobre aquests productes pot teñir la
nova Ilei d’impostos especiáis de 30 de novembre de
1980 i el seu reglament.

b. Els efectes sobre les empreses públiques

En termes generáis es pot dir que els efectes de la
integració 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 politiquea de preus; en segon lloc,  a les
modificacions que es puguin produiren les modalitats
de finangament de l’empresa pública i, finalment, ais
requisita que puguin exigir un procés d’harmonització
legal de les empreses públiques.

El carácter de “pública” atribuít 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, peró, i d’una análisi exhaustiva de les dife-

rents categories, sembla que únicament cal reteñir a
aquest efecte, aquelles que s’integren en el grup de
riNI i aixó per raó de la seva importáncia económica.

D’entre aqüestes empreses, cal assenyalar per la
forma en qué es poden veure afectades: SEAT,
ENASA i MEVOSA del sector de l’autamoció, 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 l’entitat d’aquestes empreses, sinó per la im
portáncia de la indústria auxiliar que les circumda. El
cas de MEVOSA apareix fortament diferenciat, aíés

ca.
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que el 44% del seu capital social el detenta Tempresa
alemanya Daimler-Benz.

Quant a LESA (La Lactaria Española, S.A.),única-
ment cal esmentar la torta competéncia 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 situació faria pensar, atés, precisament, els III-
gams tecnológics que manté amb algunes d’aquestes
empreses.

tatut de Catalunya: “La Generalitat de Catalunya
adoptará les mesures necessáries per a l'execucío
deis tractats i convenís internacíonals en alió que afectí
les matéries atríbuí'des a la seva competéncia”. Sem
bla, dones, clara la capacitat d’executar els aetes i les
normes comunítáries per part de la Generalitat en
l’ámbit de les seves competéncies.

Al marge, 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 ex-
clusives, l’únic límit es derivará de l’existéncia de le-
gislació comunitária sobre la matéria que óbviament
peí seu abast determinará la possibilitat de legislar,
reglamentar o 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
comunítáries. Igualment, aquest seria el cas de les
competéncies limitades per la legislació básica de
l’Estat. Finalment, si la competéncia compren 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 ñp eori-
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 centran, el procés de
descentralització económica ha de suposar, dios el
marc d’uns principia generáis de política económica
per tot el que constitueixi un mercal comú, una garan
tía d’un millor apropament ais administráis en funeió
de les condicions concretes, i per tant diferénciades,
de cada territori. En tot cas, l’harmonia general queda

garantida per l'acceptació de la primaeia del Dret eo-
munitari i de les bases i l’ordenació de l’activitat eco
nómica general i la pol ítica monetaria que la Constitu-
ció reserva a l’istat.

Quant ais efectos que la integració-pot suposar

per a les competéncies concretes que pertoquen a la
Generalitat, i sense perjudiei de les possibles varia-
cions que es puguin produir en aqüestes a causa de la
indefinició que en certs aspeóles palesen tant la
Constitució com l'Estatut, hom, seguint l’informe que
en el seu día elaboré l’lnstitut d’Investigacions ico-

nómiques de la Generalitat sobre els aspectes eco-
nómics i financers de l’Estatut d’Autonomia, pot distin-

gir entre les competéncies relacionades amb la pollti-
económica a curt termini, o les que ño están amb

les polítiques a mitjá i llarg termini.
Peí que fa a les primerea, i més concretament en

el marc de la política fiscal, hom no pot esperar de la
integració efectos rellevants, car, peí cantó deis iri-
gressos, malgrat que la Generalitat tingul la possibili
tat d’establir nous impostes o recárrecs sobre els Irn-
postos estatals, no sembla probable la utiliteaeió
d’aquestes vies i, en tot cas, no sembla que s'hagin de
produir desajustes o conflictes amb l’harmonització
fiscal comunitária. Des del punt de vista de les despe-

ca

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’unes finalitats
de benestar económic. Óbviament, els mitjans in-

terposats peis diferents Estats membres per l’asso-
liment d’aquest procés, comporten indispensable-
ment unes cessions de les sobiranies própies en be-
nefici de les instáncies comunítáries, cessions que es

produeixen sens dubte peis 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

així mateix sotmés a un altre procés constituit peí

que hom anomena la construcció de l’Estat de les Au-
tonomies. Catalunya, l’any 1979 aproya el seu Esta
tuí 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 facultáis 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
requiades en el Dret Comunitari i atesa la supremacía
d’aquest sobre el Dret Intern, caldrá sotm®tre-s hi.
^ Altra qüestió, peró, és el compliment efectiu del

Dret comunitari, i en conseqüéncia, l’existéncia de

mitjans coercitius per garantir-ho. Com wnegut a
CEE no disposa d’aquests mitjans, i són e's éstate
membres els responsables del compnment de Dret

Comunitari. De fet, segohs la niatelxa ConJrtucte es
panyola (art. 93) correspon a l’Estat la garantía del
?ompliment deis tractats ¡"temaclonals pe s quate
s’atribueixl a una organitzacló internacional lexerclci

de competéncies derivadas de la Constitució, sense

veu

l-
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ses, cal teñir presénte els intente d’harmonització deis
pressiiipóstos píiblics, de maneraque noentrin en con-
tradicció amb els principis de política económica co-
rnuñitáría.

Peí que fa referéncia a les competéncies a mitjá i
llarg termini, cal distingir entre les que es puguin incidir
sobre la política de desenvolupament económic,
la pol ítica territorial i les polítiques d’ordenació secto-

Amb relació a la pol ítica 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 límite imposats per l’ordenació
de l’activitat económica de l’Estat, es veurá limitada
també per les directrius que poguessin emanar de les
instáncies comunitáries. D’altra banda, i partint de la
facultat que l'Estatut concedeix a la Generalitat de
creació d’empreses públiques (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 públiques.

En el marc de la pol ítica territorial, donada la facul
tat de la Generalitat d’endegar una política regional
propia, els efectos poden venir determínate per les
sol.lidtuds que pogués fer el govem autónom de Ca
talunya sobre projectes de desenvoluparñent regio
nal. Via l’Estat espanyol intermediari, 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, distingírem amb la fi-
nalitat de valorar els efectos que sobre les competén
cies que en aquesta matéria té la Generalitat entre els
sectors primari, secundan i tercíarí i entre els factors
de la produGció.

Fel que fa a l'agricultura i la ramadería, peí tot
d’ésser competéncia de l’Estat la política general de
preus agraris, la regulacié de les campanyes agráries
i la polítiea de comerg exterior agrari, i peí to t d’entrar
aqueste aspectes eti el nuclí central que constitueix la
política agrária comunitáría (PAC), s’haurá de sotme
tre al que es derivi d'aquesta regulació. En d’altres
ámbite 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 pete programes
comuñitaris en el marc del FEOGA, i podrá proposar

projectes d’aotuació i subvenció que s’hauran de tra
mitar Via l’Administraeió central de l’Estat espanyol.
Efectes semblante cal preveure en el cas de la

pesca. En relació a la silvicultura i la caga no cal
esperar variacions significativas en llur situació ac-

**^^En el sector industrial, les competéncies de la Ge
neralitat vindran, en tot cas, afectades per la política
económica general, i, més concretament, industrial,
energética i tecnológica de la CEE. En el cas de  I habi-
tatge, de les obres públiques d’interés no general i
que no afectin altres Cómunitats autónomas i

riaí.

de l’artesania, sembla que no s’hauran de produir va
riacions substanciáis a la vista de l’escás desenvolu

pament de la normativa comunitaria en aqueste as
pectes. En qualsevol cas, i donat que la política indus
trial comunitáría 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 comunitáría 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 diferéncia de les relatives al comerg que
sí hauran d’adaptar-se a la legislació comunitáría in
corporada en tot cas per la via de l’Estat espanyol.
Tampoc les competéncies sobre transports, en tro-
bar-se limitades 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 concrete.

Quant a les competéncies sobre els factors de la
producció cal insistir en qué els efectes que es puguin
esdevenir es donaran en tot cas per la incorporació
per part de l’Estat de la normativa comunitáría. Peí

que fa a la política d’investigació, en qué existelx
competencia exclusiva peró 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.

11. Els efectes globals de la integracló

Al llarg d’aquestes conclusions s’han posat de re-
lleu els efectes potenciáis que la Integració espanyola
a les Cómunitats Económiques Europees pot teñir so
bre l’economia catalana, encara que cal esperar deis
agente económics catalans la capacitat de reacció su-
ficient (que ha demostrat al llarg de la história) per
aprofitar-ne els avantatges i fer front ate 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 concrete 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
creixement, l’ocupacló, el nivell de preus o la balanga
de pagamente; dificúltate que s’acreixen si es té en
compte que el procés d’integració s'insereix en el
marc d’una situació perllongada de recessió econó
mica arran de la crisi descabdellada a fináis de 1973.

Malgrat aquestos consideracions, aixó no vol dir que
no puguin fer-se algunes apreciacions amb relaeiá ate
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efectes globals sobre l’economia catalana de l’adhe-

Pel que fa al creixement de reconomia catalana,
difícilment pot efectuar-se alguna previsió mínlma-
ment seriosa, 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 obstacie per a tal finalitat. Així, entre els pri-
mers, cal esmentar l’ampliació del mercat, el ne-
cessari increment de la productivitat davant la nova
competéncia, la difusió de la tecnología, els menors
costos de les primeres matéries d’importació, lamillor
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 torta
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’observi 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-
ladó a l'evoludó de i'ocupació. 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 mítjana d’ispa-
nya quant a la població activa aturada, el problema
es rñanifesta 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
genscients que es tracta d’un problema de difícil solu-
dó. Les tendéncles de l’especlalització productiva in
ternacional porten a l’adopció 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

países, esdevenen poc competitives. Normalment,
aqüestes activitats suposen un grau d’absorció de la
má d’obra torga elevat, i llur desaparició implica un in
crement de la desocupació en no poder ésser contra
restada per les noves activitats que van sorgint, empa
redes en tecnologies més avangades. Tan sois un
creixement continuat, intens, i equilibrat, pot establir

la capadtat del sistema económic vigent per poder
ocupar tota la població activa.

SIO.
Les societats óccideñtáls es frpbén éh uiña tnans-

cendental cruTlla, i Catalunya, évidentment, ñó eh rés-
ta aliena. Les necessáries reconversions i reestnietp-
racions poden ésser, sovint, contradictóriés amb I'pb*
jectiu d’augmentar I’ocupació, i, fins i tot, dé mantenir
el seu nivell actual. I aquest dilema és el que han de
superar les economies de mercat, en un términi ño
massa llunyá, si volen mantenir-se en un cóntext dé
respecte a les Ilibertats, al pluralisme i ais drets hu-
mans.

''i

La integració d’Espanya a la CEE pot supesar, éñ
alguns sectors, un increment, a curt termini, de latur,
peró globalment, la seva evolució restará en fünció de
la capacitar d’adaptació deis nostres agents econó^
mies. Segons sigui aquesta, la taxa d’atur pot variarila
seva actual tendéncia a l’acceleracíó, i, fins i tot, dismif-
nuir. Ara bé, a llarg termini, i aquest será un feñomén
comú a tots els paísos occidentals industrialifeats,
l’aveng tecnológic i les exigóncies de competjtiwitát,
pressionaran fortament contra I’ocupació. In la mesur
ra que la integració suposi un increment d’aquestaten-
déncia, tan sois una contrapartida suficient des del
punt de vista del creixement económic. pot suposaf
tant un augment deis nivells de vida com deis nivélls
d’ocupació, i permetre esperar resmorteiment del pros
blema de l’atur. Óbviament, la integració pot ésser un
element addicional en aquest procs, peró n© l'únic. Bor
sar la solucló o l’agreujament de l’atur en funció deis
efectes de la integració constitueix una visió parcial i,
conseqüentment, estéril.

Un altre efecte global que cal analiSar és el de
l’evolució de la inflació. La infiació és tanmatéix com
l’atur, un fenomen extraordináriament complex i de
solució difícil, sempre que no es vulgui eaure én uña
forta depressió económica. Normalment, és uñ feno
men multicausal, sobre el qual els economistas no hi
están massa d’acord. En conseqüéncia els efectes
sobre els preus de la integració són difíciis de determi
nar.

La integració és un procés prou complex com per
qué hi intervinguin molts elements que poden influir la
taxa d’inflació. En qualsevol cas, tot dependrá de la
reacció deis agents socials i económics (inclós l’Estat
i en concret, les seves autoritats monetánes), davant
diversos impactes que caldria analitzar separada-
ment. Els canvis de preus de les mercaderies i els ser-
veis derivats de la Unió Duanera i de la política agrárla
comunitaria, els efectes de la Iliure circulació de treba-
lladors i de capitals, l’impacte de la introduccié d’un
nou sistema fiscal quant ais impostas indirectas (IVA),
o la introducció de la pesseta en el Sistema Monetari
Europeu, constitueixen exemples clars de fets que,
sens dubte, tindran gran influéncia sobre el comporte-
ment deis preus, peró que resulta impossible d’ava-
luar globalment, i més tenint en compte que la inflació
depén en gran mesura del que succeeix a l’exterior de
les nostres economies i, sobretot, de la reacció que

davant les modificacions en llur participació en la ren-
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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 efectes está
tica que cai teñir en compte, com per exemple, eis de-
rivats de ia importado de primerea matéries a menor
cost, o les majors possibilitats exportadores que
s’obren. També no cal oblidar els efectes de la major
Ilibertat de circulado deis capitals que poden jugar en
un sentit o en un altre. I finalment, cal comptar amb els
efectes dinámica de la integració d’impossible avalua
do. Com ja s’ha vist, aquests poden modificar subs-
tandalment 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

dutadans 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.

da nacional, experimenti cadascun deis grups se
dáis.

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, peró que caldrá situar-lo més
en els mecanismes interna que permeten la multipli-
cació d’un primer impacte alcista que no pas en el fe-
nomen que explica l’increment inicial de preus.

Un altre efecte global important que cal considerar
és el que es produirá amb les balances de paga
ments. Una vegada més, qualsevol previsió en
aquest sentit és molt problemática. Sobre les balan
ces de pagaments hi juguen prácticament tots els me
canismes d’una economía. 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 a preus
més baixos i, en canvi, haver de comprar, en aquest

cas, els productes agraris, en general, més cars.
També la contribució neta de Catalunya ais fons co-
munitaris (donada la seva consideració relativa de re
gió desenvolupada) será positiva, amb els efectes ne-

!
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