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PRESENTACIÓ

El treball que presentem parteix de dues premises.

La primera és l'intent de determinar les tendéncies de fons d'una economía com a

manifestació de posicions —més que no pas d'equilibris— de «període llarg» o com a expressió de

«centres de gravetat» del sistema. Aquesta presa de posició, propia deis economistas clássics i també

en alguns aspectes del mateix A. Marshall, suposa acollir el consell de W. Pareto quan escriu que «no
coneixem i no coneixerem mai els fenómens concreta en totes llurs particularitats; només podem

conéixer fenómens ideáis que cada cop ens acosten més al fenomen concret, ...cal dones judicar una

teoría general en base a fets generáis o mitjans, no en base a fets accidentáis».

La segona premissa és una selecció deis fets «generáis o mitjans» d'acord amb una

hipótesi de partida.’ Aquesta inclou sobretot la independéncia a llarg termini entre l'estalvi i la inver-

sió en el procés d'acumulació, del qual resulta la industrialització. La darrera —la inversió— és consi

derada exógena, al conjunt. Aquesta consideració fa que l'estudi s'allunyi decididament deis estudis

de posicions a llarg termini sobre una economía a partir de problemes d'oferta: ans al contrari, hom

pensa que aquesta depén justament de les condicions de producció que descabdellen les condicions

de demanda —^finalment, la inversió— en tot procés d'acumulació. (Diguem, de passada, que hom no

amaga que aquesta manera de veure les coses duu, com a conseqüéncia, a una certa prevenció en la

confianga excessiva a assegurar la neutralitat de la política económica sobre la demanda per tal de
restablir el corréete funcionament també a llarg termini d'una economía.)

Tanmateix s'ha considerat que en el període d'estudi resulta adequat fer dependre la
inversió de l'evolució de la demanda deis sectors exterior, de consum, públic i productiu. Aquesta

dependencia —o passivitat— s'adiu peí que sembla que es desprén de l'evolució de l'economia catala

na. Voldríem remarcar, peró, que el període que s'estén de 1960 a 1977 no fou absolutament válid a

partir del darrer any per motius que es donaran a les observacions fináis. Finalment, l'estudi ha tingut

cura de mostrar—tot destacant-ho en primerterme— la progressiva penetració de la transnacionalit-
zació de capital a l'economia catalana, fent-ne veure algunes conseqüéncies prou decisivas: aixó

corregeix l'esmentada dependencia de la inversió en relació a les magnituds abans indicades.

Del comportament de la inversió, n'apareixen dos fenómens clars que caracteritzen
les relacions interiors d'una economía: d'una part, la formació de capital possible segons la producti-

vitat, el nivell de salaria i de preus i també segons l'estructura de finangament de l'economia; d'altra
part, les transformacions en les condicions de producció interior de l'economia (en els sectors agrícola

i de servéis i al mateix si de les branques industriáis).

L'estudi que ve a continuació ressegueix aquest programa. Entre l'examen de la in

versió (capítol I) i de les seves conseqüéncies (capítol III) s'intercala, com un adagio, un cop d'ull ais

«fets estilitzats» durant el període.

Aquest és el resultat d'un treball coMectiu realitzat al Centre d'Estudis de Planificació

(lEP). Per tant es fa difícil destriar i ponderar les aportacions d'aquells que l'han fet possible. En el
nostre cas l'objectiu del treball ha estat, a més, el nucli de temes que des de la formació del Centre i,

més especialment, a partir de l'any 1972, han estat motiu d'estudi.

1. El tractamont més detaliat del métode emprat s'exposa al núm. 20 de «Papers de Seminar!» del Centre
d'Estudis de Planificació. Barceíona, 1982.
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Aquest treball pogué ésser iniciat mercés al suport económic de la Fundació «Jaume

Bofill» durant els anys 1975 i 1976. Aixó permeté examinar qüestions relativas a l'economia catalana

en base a un cert esquema conceptual. Posteriorment, la Caixa de Pensione ha fet possible l'ulterior

desenrotllament del treball: aixó ha significat un pas decisiu.

La direcció del treball ha estat a carree de Josep M. Bricall ¡ Amadeu Petitbó. Josep

M. Bricall ha menat el plantejament i discussió del treball, particularment en la darrera fase. Amadeu

Petitbó i Ramón Solé foren responsables de la coordinació de l'equip.

Voldríem deturar-nos per tal de recordar el nostre company Antoni Pugés. La seva

participació ens permeté gaudir de les seves aportacions i de les seves critiques en les sovintejades
reunions de l’equip. El seu record se'ns fa especialment sensible ara, en redactar les darreres ratlles

d'aquest estudi.

Cada un deis capitols de i'estudi ha sofert al llarg del procés nombroses modifica-

cions discutidas per tots. Aquest fet dificulta encara més l'assignació de les diferents parts del treball a

cada un deis col-laboradors. Tanmateix, assenyalarem a qui correspon la redacció final.

— Josep Farrero: Revisió d'«Extensió de la inversió; consideració agregada» (1.2) i

«Extensió de la inversió: análisi desagregada» (1.3). Redacció d'«EI sector consum» (l.5.c) i «Evolució

de la relació capital-treball. Participació deis salaris a la renda» (11.3).
{

— Marti Parellada: Redacció de «Sector exterior a l'economia catalana» (l.5.b), amb

la coMaboració de R. Solé, «Evolució de la relació capital-treball (K/L)», (11.2), conjuntament amb R.

Tomás, i «Complementarietat i concurréncia entre indústria i servéis» (lll.4.b. Tercer).

— Ángel Pes: Redacció d'«Acoblament agricultura-indústria» (lll.4.b. Segon).

— Amadeu Petitbó: Redacció, conjuntament amb A. Pugés i  la coMaboració de R.

Solé i J. Farrero, d'«Extensió de la inversió: consideració agregada» (1.2) i «Extensió de la inversió:

análisi desagregada» (1.3). Redacció, conjuntament amb R. Solé, de «Transnacionalització i tendéncia

l'oligopoli» (1.4). Redacció, amb A. Pugés i la coMaboració de R. Solé, de «La taxa d'excedent econó

mic» (III.2).

a

— Antoni Pugés: Redacció, conjuntament amb A. Petitbó i  la coMaboració de R. Solé

i J. Farrero, de «Extensió de la inversió: consideració agregada» (1.2) i «Extensió de la inversió: análisi

desagregada (1.3). Redacció de «Metodologia per a estimar la població activa no primária» (11.3. An-

nex) i «La taxa d'excedent económic» (III.2), conjuntament amb A. Petitbó i la coMaboració de R. Solé.

— Ferran Sicart: Redacció de «Finangament del procés d'acumulació a Catalunya

(III.3).
— Ramón Solé: CoMaboració a «Extensió de la inversió: consideració agregada»

(1,2), «Extensió de la inversió: análisi desagregada» (1.3), «Sector exteriora l'economia catalana» (l.5.b)

i «La taxa d'excedent económic» (III.2). Redacció, conjuntament amb A. Petitbó, de «Transnacionalitza¬

ció i tendéncia a l'oligopoli» (1.4).

— Antoni Soy: Redacció d'«EI sector públic» (l.5.d).

-- Robert Tomás: Redacció d'«EI sector productiu» (l.5.e). Redacció amb M. Parella

da d'wEvolucló de la relació capital-treball (K/L)» (11.2).

— Maria del Mar Isla s'encarregá de la revisió de la redacció definitiva. Antoni Mas

qué ajudá a la realització deis cálculs. Carme Cuartielles ha tingut al seu cárrec els servéis mecanográ-
fics.
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1. INTRODUCCIÓ

El fet més característic de l'economia catalana deis anys seixanta ha estat la puixanga

de l'acumulació de capital a les branques industriáis. L'acumulació de capital és un concepta més

ampli que el d'inversió privada car expressa —tant des d'una perspectiva técnica com social— la

reprodúcelo de les condicions fonamentals de finangament de l'economia catalana i es refereix al pas

del benefici extret de la prodúcelo al nou capital productiu. Per tant, pren en consideració simultánia-
ment tant el creixement del volum deis béns de producció com el de la torga de treball. Aquest creixe-

mept es porta a terme segons les condicions imposades per l'estat de la técnica.

L'acumulació de capital ha suposat canvis fonamentals en la naturalesa i volum deis

mitjans de producció disponibles per ais processos productius i un increment de la quantitat i qualitat

de la torga de treball. Ambdós elements, mútuament interdependents, s'han articuiat en base a unes

relacions socials de carácter capitalista i n'ha resultat un volum superior de la producció, una amplia-

ció i major diversificació i una millora quant a la productivitat del treball.

Aquest procés d'acumulació ha estat intens i torga sostingut, almenys fins a les

darreries deis anys seixanta, i ha donat lloc a dos fenómens que expliquen els canvis en I estructura

industrial catalana: a) un procés d'extensió de capital productiu, tot absorbint i incorporant noves

torces productives a la producció industrial, i b) un procés de transformació del capital esmergat a la

industria per tal com aquesta expansió ha comportat una alteració de les proporcions i de la qualitat

de les torces productives afectades amb l'objectiu d'assolir una major eficiéncia (productivitat) del

sistema industrial com a conseqüencia del progrés técnic, de la concentració industrial i de la reestruc-

turació del procés de treball.

El moviment singular d'extensió i de transformació del capital productiu industrial a

Catalunya ha estat menat per, i albora ha condicionad l'evolució de la distribució de la producció a
cada branca industrial. L'acumulació de capital respon a les exigéncies de realització de beneficia a la

vegada que el desenvolupament de la producció, fruit de l'acumulació, modifica constantment la taxa

de benefici del capital. Peraixó ambdós aspectesdel procés—l'extensió i la transformació—es cento

nen i fins i tot es fa impossible de destriar-los, de manera que atendré les raons de l'extensió —Pue

efectuarem tot seguit— ens conduirá sense solució de continuítat a examinar el procés de reconversio

del capital industrial.

La cosa és obvia: la participació deis beneficis en la renda nacional —móbil i efecte

de la formació del capital— depén, en un sistema que Keynes anomená «economía monetaria de
producció», d'unes decisions individuáis d'invertir que comporten la competéncia entre detentors de

capital per arrabassar la participació abans esmentada a profit propi i com a front propia de formacio

de capital. I aquest segon aspecte de competició entre els mateixos capitalistes desencadena, albora

que l'extensió del capital, la seva reconversió.

Tots aquests elements considerats conjuntament permetran detectar l'evolució glo
bal de la indústria a Catalunya i apuntar uns primers elements definidors de la seva especificitat.
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Tanmateix, en aquest capítol comengarem l'análisi d'aquest procés per l'element que

hem considerat com exogen al sistema, si definim aquest sistema més com a estructura conceptual

com a fenomen historie: ens referim a la inversió i, més en particular, a la inversió privada. Laque
inversió privada afecta la creixenga deis mitjans de producció (torces productives materials) i es rela

ciona amb la demanda que implica la destinació deis recursos vers la formado del conjunt de béns

materials de capital.

De manera sumaria, el tractament de la inversió es fará, dones, subjectant-la a certes

hipótesis de métode que convé de palesar d'entrada.

La inversió és, fins a cert punt, independent de les própies relacions internes del

model, de manera que no és possible obtenir-la a partir de l'estalvi.

Els límits del creixement i l'evolució d'una economía depenen significativament deis

determinants de la inversió. Hi ha acord entre determínate economistes de considerar que l'evolució
economía —sobretot quan es considera a mitjá i llarg termini— depén de les condicione ded'una

l'oferta, i, singularment, de la capacitat d'estalvi. Nogensmenys, convé ésser més aviat escéptic sobre

aquest punt de vista, atés que el creixement del capital i  l'evolució demográfica —en la mesura que es
converteix en torga de treball— depenen del mateix procés d'acumulació i, finalment, de la inversió.

En canvi, el pes de l'oferta pot fer-se sentir a través de la llmitació de recursos natu-

rals (o, el que representa el mateix en una economía nacional, del cost de les importacions).

Per aixó s'iniciaran aquests papers amb l'análisi del desplegament de la inversió, tant

d'una manera agregada com a través deis diferents sectors productius.

El problema, pero, és de conéixer el significat d'aquest moviment de la inversió. Per

tal de fer-ho, s'accepta el supósit que la inversió s'adaptará a llarg termini ai creixement del mercat i,

dones, al creixement de la renda. Els seus components —compres de béns de consum i compres de

béns de producció peis residents i compres peí sector públic i per l'estranger— descabdellaran, peis

seus increments, la inversió.

Dues qüestions caldrá escatir ben especialment. La primera és una previsió sobre

l'aspecte transnacional de l'actual fase d'acumulació de capital. Será menester conéixer l'element
transnacional del procés d'acumulació a Catalunya que, és ciar, resulta paral lel al de la concentració

deis establiments i al control de carácter oligopolístic deis mercats de productes industriáis.

Fet aixó, examinarem després els components de la renda en la mesura que poden

provocar la inversió. S'esmentará especialment una mena especial d'aquests components: aquells

que són demandes deis sectors productius peis sectors productius i que canvien les condicions pro
ductives, és a dir, les inversions que incorporen el canvi técnic.

12
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2. EXTENSIÓ DE LA INVERSIÓ: CONSIDERACIÓ AGREGADA

L'análisi de la inversió topa amb seriosos obstacles atés que les dades corresponents

constitueixen un deis buits més importants del ja de per si escás estoc d'informació estadística a

Catalunya. Amb la finalitat de superar la migradesa estadística en relació a les inversions, s'ha elabo-

rat el gráfic 1 on es presenta llur estimació peí període 1964-1977. Cal advertir, a més, que el tracta-
ment de la inversió és un tema delícat si es té en compte la no coincidéncia temporal entre la decisió

d'invertir, la materialització de la inversió i el seu registre. Aquest fet, especialment destacadle quan es

tracta d'inversions que requereixen més d'un excercici económic per a la seva materialització, pot

provocar distorsiona o no coincidéncies en l'análisi en funció de la font de referencia, en especial quan

s'efectua un tractament conjuntural. Per superar aquest problema i amb I objectiu d aconseguir un

tractament homogeni de les dades, hem considerat com a més adient partir de I estimació efectuada

per les COCINC basada en la informació del Ministeri d'Indústria (clarament infravalorada) i corregida

amb el resultat de l'enquesta efectuada sobre inversions declarados. Per donar més significació a la

nostra estimació, hem pres com a punt de referéncia la mitjana d'inversió per a cada període conside

rar, valorar a preus constante. La metodología emprada per elaborar les dades es detalla a I annex

d'aquest apartat.

La tendencia de la Inversió total a Catalunya en termes agregats i valorada en pesse-

tes constante ha estat creixent en el període 1964-1975. Aquest fet reflecteix tant I evolució expansiva

general de l'economia durant l'etapa compresa entre el Pía d'Estabilització i l'aparició de la darrera

crisi económica com del profund i extens procés d'industrialització seguir per l'economia catalana. El
carácter de la industrialització a Catalunya es posa de manifest a grans trets si tenim en compte que

les indústries manufacturares,'' les que millor permeten definir un procés d'industrialització, materia-

litzen el 59,3 % de les inversions totals del període. Cal assenyalar, pero, que el rápid increment de la

inversió a les indústries manufactureres canvia de signe a partir de l'any 1975, i es detecta una dismi-

nució en valors absoluta reais. Sobre aquesta qüestió, la Memoria Económica de Cataiuña afirmava

que la índústria transformadora catalana «ha trencat la línia de millora i transformació deis anys sei-

xanta I en especial del període 1971-1974, en el sentir que la seva diversificació, la introducció de

noves línies de productes i de nova tecnología, la seva major capitalització, han deixat de funcionar en

els darrers tres anys».^ Aquest text exposa un fet que és normal al procés mundial d'acumulacio i que

esperem que quedi explicar en part en aquest treball.

Cal assenyalar, pero, que de les dades estimades es dedueix que durant el període
1976-77 la dinámica inversora de les indústries no manufactureres continua. Una explicació d'aquest

fet podría trobar-se en el procés de reestructuració de la indústria energética que suposava planejar

grans inversions decididos anys abans amb la finalitat d'adaptar la producció a les noves necessitats

imposades per la crisi económica.

1. Les Industries manufactureres inclouen les branques següents: Alimentació, Téxtil, Pell, calgat i con-
fecció. Fusta, suro i mobles, Paper i arts gráfiques. Química, Materials per a la construcció i Siderometal lúrgia. Les
indústries no manufactureres són: Extractives, Construcció i Aigua, gas i electricitat.

2. COCINC, Memoria Económica de Cataiuña, 1977, Barcelona, 1978, p. 198.
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La inversió estrangera ha estat un deis elements impulsors dei creixement de l'eco-

nomia catalana durant els anys caracteritzats per un procés d'industrialització intens. La seva aporta-

ció ha estat fonamental, tant des del punt de vista financer com en relació a l'aportació d'innovacions

tecnológiques i nova concepció de la gestió empresarial. L'evolució per períodes de la inversió estran

gera majoritária calculada en termes mitjans ha mantingut un ritme expansiu que ha comportat que
en el bienni 1976-77 superessin en més d'un 50 % les corresponents al trienni 1970-72.

Les dades del gráfic 1, així com les fonts que han permés d'elaborar-lo, no permeten

d'introduir una diferenciació entre inversions en noves indústries i inversions en ampliacions. Per a

fer-ho solament es disposa de les imprecises xifres corresponents a les inversions definitivos^—ve-

geu el gráfic 2; les xifres evidentment no han de coincidir amb la informació del gráfic 1—, pero que

proporcionen alguna informació addicional. Aixó confirmada una apreciable reconversió de l'es-
tructura industrial catalana que ha anat efectuant inversions en indústries bé creadores de llocs de

treball o bé intensivos en capital segons la conjuntura. El que queda palés és que tant la inversió com

l'ocupació creada han estat més importants després de 1973 i fins a 1977. L'explicació cal cercar-la,
sobretot, en l'eufória inversora iniciada l'any 1973 i en la importáncia de les inversions efectuados a
l'área de la ciutat de Tarragona i al sector energétic.

Aquest esforg inversor es caracteritza per un increment de la relació capital/treball,

ha crescut més la inversió que no pas els nous llocs de treball, especialment a partir de 1974. És

aquest un fenomen que examinarem després i que no és pas insplit en els preludis d'una crisi econó

mica ni tampoc infreqüent ais paísos capitalistes avangats, durant aquells anys. És possible que

aquests fets, així com la normalització de les relacions laboráis, obliguin a cercar per part de l'empre-

sari augmente de la intensitat i de la productivitat del treball.

El gráfic que comentem autoritza a diferenciar entre inversions en noves indústries i

inversions en ampliacions. Aixó pot ajudar a caracteritzar la naturalesa del dinamismo de la inversió.'*

La inversió que crea noves indústries suggereix, en principi, l'expansió de les bran

ques, de nova implantació, gens, poc o ben poc establertes abans a Catalunya: s'hi fa intens el procés

d'aparició de nous productos i d'adopció de nous processos productius. No es tracta generalment

d'ampliar, reconvertir o modernitzar instal-lacions préviament implantadas, sinó de cercar noves lí-

nies d'activitat productiva i d'obrir nous mercats per ais nous productos fabricats.®

ens

car

En el período 1964-1977, les inversions en ampliacions han superat sempre les inver

sions en noves indústries, excepte l'any 1976, cosa que és explicable per la forta inversió química de

Tarragona. Aixó indicada un creixement basat prioritáriament en la consolidació i extensió d'activi-
tats. Cal destacar també la major relació capital/treball en les ampliacions respecte a les inversions en

nova indústria fins l'any 1974 en qué s'inverteix aquesta relació coincidint l'augment espectacular de

la inversió per lloc de treball a partir d'aquesta data. Hem d'assenyalar de nou l'impacte de les inver

sions químiques {nova indústria), en bona part responsable d'aquest canvi, ja que per a l'any 1977 la

relació capital-treball torna a ser més elevada en les ampliacions.

3. Com indiquen les COCINC a la Memoria Económica de Cataiuña, citada (pp. 206-207), «la declaració
definitiva de posada en marxa correspon a l'acte administratiu, voluntar! per part de l'empresa, de donar coneixe-
ment de l'entrada en funcionament d'una ampliació  o d'una nova indústria. Per tant de cap manera aqüestes xifres

poden prendre's com a indicadora quantitatius de la inversió efectuada en un període determinat, perqué, ádhuc ia
inversió efectuada fos totalment correcta, podria haver-se materialitzat durant diversos anys. D'altra banda, és
evident que en general les declaracions están infravalorades i freqüentment no es realitzen. Tanmateix, aquest
indicador és un cert denotatiu de l'augment de la capacitat productiva de l'any, de la major o menor dinámica deis
diferents sectors i, sobretot, és l'únic indicador disponible sobre la localització puntual de les inversions».

4. Vid. A. Pugés. Dinámica de la especialización industrial en Cataluña, Ed. Alba, 1977, p. 31.
5. Convindria, peró, matisar el significat de les dades del gráfic atés que en molts casos s'ha tractat de

regularitzaclons o canvis amb un carácter fonamentalment juridico-administratiu. Vid. COCINC, Memoria Económi
ca de Cataluña (op. cit.) p. 212.
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Les inversions adregades a les ampliacions i renovació deis béns d'equip a les bran

ques industriáis ja existents indiquen més aviat que les inversions cerquen una reconversió i capitalit-

zació interna a les indústriesja implantades o que el desenrotllament de l'activitat productiva es realit-
za en base a la consolidació i extensió d'activitats.

Coincidint amb aquest corrent de la inversió, es pot afirmar l'existéncia d'un lent

—pero persistent a partir del 1973— increment de la dimensió mitjana de les noves indústries en
relació al nombre de llocs de treball. Prenent com a base l'any 1970 s'observa una disminució inicial

de la dimensió mitjana seguida d'una recuperació ininterrompuda que ha significat que, el 1977, el

nombre de treballadors a les noves indústries superi en un 30% el corresponent al 1970. Malgrat

aqueste incremente, i considerant que les xifres indicades son inferiors a les reais, cal afirmar que el

problema de l'atomització de les noves empreses és important i afecta tant la productivitat com la

seva competitivitat, especialment en relació a l'exterior {vid. quadre 1).

Si la dimensió mitjana de les noves indústries, quant a llocs de treball, ha seguit una

evolució clarament diferenciada per períodes, no ha passat el mateix quant a la dimensió mitjana per

inversió i la poténcia instal-lada, ja que ambdues han observat una evolució totalment irregular, si bé
la influéncia deis darrers anys s'ha traduít en una intensificació del seu ritme de creixement, clarament

coincident amb el que s'ha afirmat abans en analitzar les xifres agregades d'inversió. A més a més, la

importancia detectada quant a l'increment en el nombre de llocs de treball ha estat molt més sensible

en relació a les altres dues variables, el que no és sinó una manifestació de la tendéncia de les inver

sions a dirigir-se vers els sectors de major intensitat de capital.

QUADRE 1
DIMENSIÓ MITJANA DE LES NOVES INDÚSTRIES, 1970-1977

Inversió mitjana
(milers de ptes. 1964)

Poténcia instal-lada
(kw)Any Llocs de treball

1970 7,0 792 16,0

1971 6,2 1.000 22,3

1972 6,5 1.807 36,0

1973 6,9 907 23,9

1974 7,2 1.236 30,1

1975 8,6 1.174 29,3

6.5841976 8,7 86,4

1977 9,4 2,230 50,8

Nota; Les dades corresponents a 1976 resulten distorsíonades a l'alga per la influéncia de les inversions corresponents a la refinería de
Tarragona.
Pont: COCINO, segons les dades fornides pei Ministeri d'Indústria.
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3. EXTENSIÓ DE LA INVERSIÓ: ANÁLISI DESAGREGADA

L'estimació de la inversió de les grans branques industriáis {vid. gráfic 3) dona una
indicació apreciable de les línies generáis que caracteritzen el model d'acumulació seguit a Catalunya
durant aquests darrers anys (atesa la relació capital-treball determinada per les condicions tecnológi-
ques deis sectors).

El 40,7 % de les inversions totals s'han adregat  a les industries no manufactureres. En

aquest grup ha estat la branca de l'Aigua, gas i electricitat la que ha absorbit la proporció més elevada
d'inversió durant el període 1964-1977 (un 30,6 % de la inversió total). Aquest fet és explicable, sobre-

tot, peis plans de reestructuració portats a terme a la branca. Per la seva banda, les inversions efectua

das a les industries manufactureres han representat el 59,3 % de la inversió total, destacant les inver

sions a la Química, SiderometaMúrgia, Téxtil i Material per a la construcció. La resta de branques no
reflecteixen taxes d'inversió destacables i el seu comportament és molt desigual, oscil lant entre el

8,0 % (Alimentació i begudes) i l'1,2 % (Fusta i mobles) de les inversions realitzades a les indústries
manufactureres.

El quadre 2 expressa sintéticament la dinámica de la inversió per branques en el

període, que mostra un comportament no homogeni d'aquelles. Així, en alguns casos (Alimentació,
Téxtil, Materials per a la construcció i Extractivas) existeix una tendencia regular decreixent de la

participació en el total d'inversions al llarg de tot el període. En altres s'observa un comportament
regular, al voltant d'una tendencia creixent o decreixent, només per un subperíode. Finalment, per a

QUADRE 2
DINÁMICA DE LA INVERSIÓ PER BRANQUES

R2Branques P Períodea

Extractivas 6,2 -0,2 0,53 1965-76

Alimentació i begudes 6,4 -0,2 0,85 1965-76

Téxtil 12,4 -0,5 0,79 1965-76

Cuir, calgat i confecció 0,9 0,04 0,63 1965-72

Fusta i suro 0,5 0,03 0,33 1965-72

Paper i arts gráfiques 5,2 -0,4 0,85 1967-74

Química 2,8 0,94 1969-766,3

Material per a la construcció 9,4 -0,3 0,79 1965-76

SiderometaMúrgia 24,7 -1,3 0,95 1968-76

Construcció 0,03 0,01 1965-765,2

Aigua, gas i electricitat 31,0 -0,2 0,07 1965-76

I
Nota: Regressió lineal de les participacions relatives de les branques en la inversió total (corregida
per mitjanes móbiis de tres anys), respecte al temps.
Pont: Elaboració própia a partir de les inversions estimades.

!
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un tercer grup de branques (Construcció, i Aigua, gas i electricitat) el comportament és fonamental-

ment irregular. Tanmateix una análisi més desagregada permet fer unes matisacions addicionals.’

En el cas de l'Alimentació i begudes, la davallada sembla deure's a la restricció inver

sora deis subsectors de begudes alcohóliques i analcohóliques i cerveses. L'explicació en el cas del
Téxtil podría derivar-se de les limitacions del procés de reestructurado portat a terme entre 1971 i

1974, i peí que fa a la branca de Materials per a la construcció, la causa sembla ésser el comportament
contractiu motivat per la cris! en la branca de la Construcció que afecta totes les subbranques excepte
el ciment. Respecte a les indústries extractives, la recuperació deis darrers anys seria explicable per
les inversions efectuades a la minería del lignit  i de les sais potássiques i per la importancia de les

prospeccions petrolíferes impulsades per la crisi del petroli.

La branca Química, la més important quant a la inversió entre les manufactureres,

presenta una regularitat notable al voltant d'una tendencia creixent en tot el període pero especial-

ment a partir del 1968. La seva dinámica en els darrers anys s'explica básicament peí procés d'indus-

trialització del Tarragonés i peí fet que la crisi económica no ha incidit negativament en els plans
d'inversió de les GEI de la branca realitzats anys abans.

La branca Siderometal-lúrgica presenta una tendéncia clara i regular a disminuir la

seva participació en el total d'inversions en el període 1968-1976 que es pot relacionar amb la crisi de
la indústria automobilística i amb la reducció d'inversions en Transfórmate metal-lies (especialment

maquinaria). L'única subbranca que ha mantingut una tendéncia expansiva ha estat la indústria

Metál-lica básica que durant els darrers anys ha portat a terme els seus plans d'acció concertada.

La forta concentració de les inversions a la indústria. de l'energia, com a conseqüén-

cia deis plans energétics, ha adregat fortes inversions a la branca d'Aiyua, gas i electricitat. De l'evolu-
ció de la participació relativa en el total d'inversions es destaca, ultra l'estabilitat en el període 1965-

1969, la tendéncia expansiva a partir del 1974, quan s'han accentuat les inversions a la branca amb la

finalitat básica de reduir la dependéncia energética.

Peí que fa a les inversions estrangeres majoritáries durant el període 1970-1977 {vid.

quadre 3), les branques que manifesten un nivell de preferéncia més elevat peí capital forani són la

Química (básicament productes farmacéutica i productes química industriáis), Siderometal-lúrgica

(especialment automoció, maquinária d'oficina i ordenadora i aparells de reproducció del so) i Alimen-
tació.

La naturalesa de les dades que comentem (pot tractar-se en molts casos d'un canvi

en la titularitat del capital i no d'una inversió real) no autoritza a fer comparacions amb les inversions
industriáis estimados. Tanmateix cal destacar la coincidéncia de les branques que absorbeixen la part

més significativa de les inversions Industriáis estimadas (excepte el cas del Téxtil) amb les que mani

festen una preferéncia més elevada peí capital estranger.

1. La informació sobre les branques industriáis s'ha deduTt fonamentalment de COCINC, Memoria Econó
mica de Cataluña, diversos anys.
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QUADRE 3
INVERSIONS ESTRANGERES A LES BRANQUES

MANUFACTURERES, 1970-77

(milions de píes, de 1964)
(autoritzacions amb participació superior al 50 % del capital)

Total inversió %Branques

Alimentació, begudes i tabac 1.193,4 12,8
Textil 300,1 3,2

Pell, calgat i confecció 18,6 0,2
Fusta, suro i mobles 0,03,9

Paper i arts gráfiques 224,0 2,4
Química 3.957,6 42,3
Materials de construcció 58,9 0,6

SiderometaMúrgia 3.606,2 38,5

TOTAL 9.362,7 100,0

Nota: No s'hi inclou l'any 1973 per no disposar de dades.
Pont: Elaboració própia segons les COCINC, Memoria Económica de Cataluña, diversos anys.
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Annex. Notes prévies

Les dades d'inversió són un deis més grans buits que té l'estadística económica cata¬

lana.

Fins l'any 1971 solament es disposa de les dades publicades per la El. Aquesta infor-

mació ha estat tractada peí que es refereix a Catalunya peí CIDC. Les limitacions que presenta originá-
riament aquesta font en relació a les dades provincialitzades són: a) únicament recull les inversions de

les empreses que han efectuat la seva inscripció definitiva ai Registre Industrial; b) solament es rete-

nen les inversions a partir d'un sostre mínim que varia en el temps (un milió de ptes. fins a marg del
1973, 5 milions des d'abril del 1973 fins a marg del 1975, 50 milions des d'abril del 1975 fins a marg del

1976, 5 milions al febrer del 1976, 2 milions a partir d'abril del 1976); c) inclou només les inversions

destinados a maquinaria (excepte a partir d'abril del 1976, que inclou la inversió total).

Les COCINC iniciaren, a partir de l'any 1971, una enquesta anual per estimar la inver

sió. L'estimació es^basa en les dadés de la El corregidas amb la informació derivada deis expedients

d'inversions acollides a privilegia fiscals i amb els resultats de l'enquesta efectuada per les mateixes

Cambres. El resultat obtingut és satisfactori si bé encara no és suficient (no permet estimar els coefi-

cients d'inversió mitjana per nou lloc de treball, proporció entre ampliacions i noves instaMacions,
etc.).

Hem decidit, en conseqüéncia, de prioritzar les dades de la COCINC a partir de l'any
a dades de partida les publicades per la El, si bé cal

1971. Tanmateix fins l'any 1970 cal prendre com

homogeneítzar ambdues fonts d'informació. L'únic punt comú són els anys 1971-1972, ja que els

canvis metodológica introduíts per El les fé no comparables a partir d'aquest darrer any.

La homogeneítzació i estimació d'una série del període 1964-1975 s'ha fet tenint en
compte dos blocs de transformacions:

les dades de la COCINC, 1971.a) Correccions prévies a

b) Homogeneítzació de les dades de El amb les de la COCINC.

Quant a la série resultant, es presenta de la següent forma:

a) En xifres absolutos i pessetes corrents (quadre 4)

b) En xifres absolutos i pessetes del 1964 (quadre 5)

Malauradament, altres dades que considerem d'interés, com la distribució de les

inversions entre ampliacions i noves instal lacions, no són disponibles perqué la informació de El és

molt parcial atés que no totes les branques presenten el mateix percentatge de declaracions i que el

sostre d'un milió de pessetes en maquinaria és en certa forma més elevat per a les ampliacions que
per a les noves indústries.
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Branques 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Indústries extractives 627,3 870,5 1.084,5 1.352,8 1.737,4 1.694,1 1.436,2 2.331,6

Alimentació i begudes 992,7 1.176,7 1.002,4 1.478,9 1.576,3 1.423,3 1.455,2 1.876,1

Indústries téxtiis 1.791,3 2.424,7 2.138,4 2.489,1 2.751,6 2.581,9 2,635,4 2.819,0

Cuir, calgat i confecció 52,7 165,2 208,5 239,0 262,5 300,2 318,5 581,5

Fusta, suro i mobles 97,1 134,3 83,0 135,5 191,6 180,2 183,6 157,7

Paper i arts gráfiques 333,4 313,9 664,4 1.412,4 1.628,0 1.057,4 1.028,6 1.014,6

Indústries qufmiques 630,7 1.150,0 2.492,9 2.461,1 2.015,1 2.140,9 2.417,1 7.987,1

Material per a la construcció 1.142,5 1.639,6 1.612,4 2.069,2 2.348,7 2.137,4 2.796,2 1.280,0

Indústries metal-ligues 1.233,9 2.032,2 3.371,3 4.045,9 7.825,2 8.223,6 3.873.9 7,994,5
Indústries de la construcció 897,0 908,8 821,4 1.129,7 1.257,2 1.316,3 1.705,1 2.860,7

Aigua, gas i electricitat 3.462,9 4.802,0 5.985,4 7.466,0 9.588,6 9.349,6 7.926,2 13.571,0

TOTAL 11.261,5 15.617,9 19.464,6 24.279,6 31.182,2 30.404,9 25.776,0 42.473,8

Nota: Classificació CNAE 1952 (Agrupació COCINO.
Pont: Estimació própia a partir de la El i de les COCINC. Memoria ecor^ómica de Catalunya, diversos anys.

Branques 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Indústries extractives 627,3 831,5 998,8 1.160,1 1.420,1 1.311,6 1.033,9 1.574,0

Alimentació i begudes 992,7 1.123,9 923,2 1.268,2 1.288,5 1.102,0 1.047,6 1.266,5

Indústries téxtiis 1.791,3 2.315,8 1.969,4 2.134,5 2.249,1 1.999,0 1.897,2 1.903,1

Cuir, calgat i confecció 52,7 157,8 192,0 204,9 214,6 232,4 229,3 392,6

Fusta, suro i mobles 97,1 128,3 76,4 116,2 156,6 139,5 132,2 106,5

Paper i arts gráfiques 333,4 299,9 611,9 1.211,2 1.330,7 818,7 740,5 684,9

Indústries qufmiques 630,7 1.098,4 2.295,9 2.110,5 1.647,1 1.657,6 1.740,0 5.391,9

Material per a la construcció 1.142,5 1.566,0 1.485,0 1.774,5 1.919,8 1,654,8 2.012,9 864,1

Indústries metál-liques 1.233,9 1.941,0 3.104,9 3.469,6 6.396,3 6.367,0 2.788,8 5.396,9

Indústries de la construcció 897,0 868,0 756,5 968,8 1.027,6 1.019,1 1.227,5 1.931,2

Aigua, gas i electricitat 3.462,9 4.586,4 5.512,4 6.402,5 7.837,7 7.238,8 5.706,0 9.161,5

TOTAL 11.261,5 14.917,0 17.926,4 20.821,0 25.488,1 23.540,5 18.555,9 28.673,2

Nota: Classificació CNAE 1952 (Agrupació COCINO.
Pont: Estimació própia a partir de la El i de les COCINC. Memoria económica de Catalunya, diversos anys.
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QUADRE 4
ESTIMACIÓ DE U\ INVERSIÓ A CATALUNYA, 1964-1977

(milions de pessetes corrents)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 Branques

3.129,2 2.515,7 Industries extractives2.064,1 3.104,1 5.741,7 10.238,7

2.391,4 3.021,4 4.721,5 4.424,5 4.322,7 4.977,2 Alimentació i begudes

Indústries téxtiis4.119,7 6.384,5 7.878,5 6.896,0 7.184,5 5.793,5

513,7 777,8 796,6 767,8 934,4 948,8 Cuir, calgat i confecció

481,7 745,3 1.011,9 766,1 810,9 835,1 Fusta, suro i mobles

1.461,4 2.040,1 2.266,8 2.715,0 4.175,1 4.878,3 Paper i arts gráfiques

9.147,1 11.674,6 23.536,6 30.309,5 37.913,8 26.084,3 Industries químiques

3.066,7 5.068,8 6.124,3 7.152,3 5.710,6 3.987,2 Material per a la construcció

10.735,7 11.406,9 16.926,6 14.384,9 13.742,0 19.437,4 Indústries metal-ligues

3.920,5 5.065,2 5.282,9 4.603,2 4.979,6 4.156,2 Indústries de la construcció

16.307,2 16.245,8 22.261,1 29.058,7 40.912,8 60.855,4 Aigua, gas i electricitat

55.274,3 64.946,1 92.870,9 104.182,1 126.428,1 142.192,1 TOTAL

QUADRE 5

ESTIMACIÓ DE LA INVERSIÓ A CATALUNYA, 1964-1977

(milions de pessetes de 1964)

Branques1972 1973 1974 1975 1976 1977

1.983,0 1.423,5 966,2 1.255,0 2.019,2 2.957,5 Indústries extractives

1.788,8 1.437,7 Alimentació i begudes1.515,5 1.709,6 2.210,0 1.520,1

2.788,1 1.673,5 Indústries téxtiis2.610,7 3.612,6 3.687,7 2.526,5

325,5 440,1 310,4 328,6 Cuir, calgat i confecció372,9 274,1

305,3 421,7 473,6 309,7 285,2 241,2 Fusta, suro i mobles

926,1 1.154,4 1.061,0 1.097,7 1.468,2 1.409,1 Paper i arts gráfiques

5.796,6 6.605,9 11.016,9 12.254,2 13.333,0 7.534,7 Indústries químiques

1.943,4 2.868,1 2.866,6 2.891,7 2.008,2 Material per a la construcció1.151,7

5.815,8 Indústries metál-liques6.803,3 6.454,4 7.922,9 4.832,6 5.614,7

1.200,5 Indústries de la construcció2.484,5 2.866,1 2.472,8 1.861,1 1.751,2

10.334,1 9.192,4 10.419,9 11.748,5 14.387,7 17.578,6 Aigua, gas i electricitat

35.028,0 36.748,8 43.470,5 42.121,0 44.460,5 41.073,3 TOTAL

25



a) Correcclons prévies de les dades de les COCINO per 1971

Les dades de les COCINC corresponents ais anys 1971 i 1972 no recullen, inicialment,
les inversions corresponents a la branca de Construcció i obres públiques, ni a les subbranques de
l'Aigua a la branca d'Aigua, gas i electricitat, ni de Prospecció i explotació de pous de petroli a la
branca d'Indústries extractives.

Per l'any 1972 el buit queda cobert posteriorment ja que cada any es reelaboren les
dades de l'any precedent. A l'any 1971 hem estimat les dades suposant estabilitat deis coeficients

referits a la branca de Construcció i obres públiques en relació al total. Quant a l'Aigua, la inversió

privada sembla ser de poca importancia en aquesta anys i no hi hem efectuat cap ajust. Peí cas de la

Prospecció i explotació de pous de petroli, partint de la importáncia de les inversions en aquesta

subbranca per l'any 1972, hem procedit a fer-ne una aproximació, suposant el manteniment del per-

centatge de la branca sobre la inversió global.

b) Homogeneització de les dades de la El amb les de les COCINC

S'ha partit de les següents premiases:

a) La metodologia de les COCINC i les dades publicades (des del 1971 endavant) es
consideren completes.

b) Per ais anys 1971 i 1972 es disposa albora de les dues séries de dades.

c) A les dades procedents de la El s'han efectuat les següents correcclons:

1) omplir els buits a: Indústries extractives (puix que no inclou Prospecció i explotació de pous de

petroli), i Aigua, gas i electricitat (ja que el desnivell entre ambdues fonts ens ha portat a considerar

irrellevants les dades de la El).^ La hipótesi que ens ha sembiat més pertinent és la de considerar un

percentatge constant sobre la inversió global en el període 1964-1972.

2) Correcció additiva de les xifres de El, atenent la no inclusió de les inversions en maquinaria per

import inferior a un milió de pessetes. Per ais anys 1971 i 1972 les Cambres han explotat les dades
de la El i han presentat les xifres totals. Per la seva banda A. Rodríguez i R. d'Alós-Moner^ han

determinat solament la part de les inversions superiors al milió de pessetes. Per tant pot deduir-se

la mitjana que en els dos anys suposen les inversions d'import inferior al milió de pessetes. Aques

ta mitjana l'hem afegida a tots els anys anteriors. Al quadre 6 hi figura el factor additiu aplicat a

cada branca. Tot i haver-se deduít peí període 1971-1972, l'hem considerat constant perqué el

factor inflació que el faria augmentar amb el temps queda compensat per la progressiva reducció
del llindar d'un milió de pessetes corrents.

3) Correcció multiplicativa atenent la proporció que representa l'import en maquinaria de les inver

sions declarados en relació a l'import global de les inversions. Aquí hi incideixen dos elements: els

casos de no declaració de la inversió i el diferent pes de la maquinária. Ambdós varíen branca a

branca. Per tant, hem deduít un factor multiplicatiu que relacioni les dades de les Cambres per ais

anys 1971 i 1972 amb les dades de la El i hem aplicat el factor resultant a les dades publicades per la

El corresponents al període 1964-1970. També al quadre 6 hi figuren els factors multiplicatius bran
ca a branca.

2. Aquest fenomen es deu al fet que el Decret que obliga al trámit d'inscripció de les inversions afecta
desigualment les diferents branques i subbranques. En aquest cas afectava només marginalment a Indústries
extractives i a Aigua, gas i electricitat.

3. A. Rodríguez-R. d'Alós-Moner, Economía y territorio en Cataluña. Los centros de gravedad de pobla
ción, industria y renta, Ed. Alba, 1978.
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4) Pas del període 1964-1970 a mitjanes móbiis. Les dades de la El fan referencia al moment de la
inscripció definitiva, mentre que les dades de les COCINC reflecteixen la inversió realitzada durant
l'exercici. Cal, per tant, considerar que la xifra d'inversions corresponents a un any es refereix,
almenys parcialment, a inversions realitzades anteriorment. Per simplificar els cálcuis, hem supo-
sat que les inversions inscritos un any es distribueixen a parts iguals entre l'any d'inscripció i
l'anterior. En definitiva, hem aplicat mitjanes móbiis, en dos períodos, comptabilitzades cap en-
darrera.

QUADRE 6
FACTORS DE CORRECCIÓ DE LES DADES D'INVERSIÓ DE LA El,

1964-1970

(factor unitari)

Branques Factor additiu Factor multiplicatiu

Indústries extractivos 2.2

Alimentació i begudes 327,7 2,92
Indústries téxtiis 0,0 1,63

Cuir, calgat i confecció 113,1 1,99

Fusta, suro i mobles 138,1 1,10

Paper i aits gráfiques 36,4 1,34

Indústries químiques 482,0 1,18

Material per a la construcció 100,8 5,93

Indústries metál-liques 658,9 2,07
indústries de la construcció 85,8 6,03

Aigua, gas i electricitat 64,7

Nota: Classificació CNAE 1952 (Agrupació COCINC).
Pont: Estimació prOpia a partir de la informació de la El i de les COCINC, Memoria económica de
Catalunya, anys 1971 i 1972.
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4. TRANSNACIONALITZACIÓI TENDENCIA A L'OLIGOPOLI

a) Introducció

S'ha expressat en la Introducció a aquest capítol que abans de referir-nos ais possi-

bles factors explicatius de l'evolució a llarg termini de la inversió, ens aturaríem en considerar els

aspectes transnacionals i d'oligopolització de l'economia contemporánia.

En efecte, la base del moviment de capital com a relació social és el propi procés

d'acumulació, és a dir, la conversió de guanys en inversió que genera ai seu torn nous guanys, o sigui,

l'acumulació i rendibilització del capital. Pero els condicionants d'aquest procés

sions d'inversió— depenen de l'expansió de la reproducció que, de manera aproximada, podem me

surar peí nivell i característiques de la renda. En aquest sentit, la inversió pot considerar-se com una

resposta a la informació que subministra a les empreses l'esmentat procés de reproducció (entés en

sentit ampli).

és a dir, les deci-

Nogensmenys, els empresaris —a causa deis efectes de la inversió sobre la renda,
alterant quantitativament la renda i també les seves condicions de producció— són capagos d'alterar

aquella informació, tot variant el nivell i estructura de la renda i intentant interioritzar a l'empresa (i,

macroeconómicament, a les branques penetrados peí capital) les forces que determinen la producció.

Es manifesta, llavors, una competéncia entre les empreses de la branca o, fins i tot, de més enllá de la

branca. El resultat n'és una tendencia que pot expressar-se mitjangant Neis de moviment de I acumula-

ció de capital; aquesta tendéncia competitiva del capital, a partir deis anys seixanta, ha transnaciona-

litzat la producció i ha alterat les formes de mercat, fent de l'oligopoli la seva forma característica.

Aixó ens permet de situar una part de la naturalesa del procés d'acumulació a Catalu

nya. Tot aixó exigeix d'analitzar com s'ha reflectit en un possible augment en la dimensió mitjana de
les empreses I d'una modificació deis mecanismes de mercat. Simultániament —i naturalment— s'ha

reforgat la integració de l'economia catalana a l'economia espanyola i la continua penetració del capi

tal internacional a les activitats productivos catalanes, tot creixent la dependencia respecte del capital
domiciliat fora de territori catalá.

Es presentará llur estudi mitjangant: a) la presentació d'un primer intent de caracterit-

zació de les GEI domiciliades a Catalunya, atenent la seva distribució per branques, i b) I análisi del

grau de control de l'oferta deis mercats de productes industriáis dins el mercat espanyol, tot desta-

cant-ne el paper de les GEI domiciliades a Catalunya.

La importancia del tema és evident tant en la seva vessant teórica com peí que es

refereix a la comprensió deis mecanismes de funcionament de l'economia catalana i espanyola, atés

1

1. Aquesta análisi ha topat amb seriosos obstacles, com l'anonimat que sovint envolta la propietat del
capital; el desconeixement de la diversificació productiva de la majoria de les grans empreses, deis fluxos de
capital i de les relacions entre empreses; el paper del capital financer, etc. A més, l'escassetat d'estudis sobre la
qüestió i la poca informació fornida per l'Administració són elements prou importants com per obligar a plantejar
amb cautela el tema, albora que limiten les possibilitats d'extreure'n conclusions definitivas.
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que es pot constatar el grau de condicionament de l'economia de Catalunya per decisions que esca

pen al seu control.

Tanmateix, un deis elements que circumscriu el tractament de l'análisi és la informa-

ció disponible. Encara no és possible disposar d'un recull estadístic complot i sistemátic que permeti

tractar empíricament els grans temes de l'economia industrial. Com a alternativa més viable, per a la

realització d'aquestes notes, hem partit de la informació continguda en la relació de grans empreses

espanyoles que anualment publica la revista «Fomento de la Producción». Les empreses considerados

han estat aquellos que creen oferta de productos industriáis encara que no efectuTn cap activitat pro

ductiva. Solament s'ha prescindit d'aquelles empreses de comercialització dedicada a la distribució de

productos —sovint nombrosos— de procedéncia diversa. Per a millorar la relleváncia de les xifres

representativos de l'oferta industrial, s'ha aplicat un test de fiabilitat a la informació disponible,^ pre-

nent en consideració solament aquellos branques les dades de les quals presenten un nivell de fiabili
tat suficient.

En aquells casos en qué ha estat possible, s'ha desglossat cada empresa en unitats
d'activitat económica® corresponents amb les branques industriáis on l'empresa hi té una dedicació

significativa.

La manca d'operativitat de la classificació per branques seguida per FP ha obligat a

assignar un codi de la CNAE a cada una de les GEI considerades. S'ha operat per «grups» (3 dígits) i les

dades emprades corresponen a la variable «Ingresaos».

Com que l'estudi de les GEI es defineix en fundó de la xifra d'afers, podria pensar-se

que tant l'examen de determinados qüestions com les conclusions queden biaixats. Tanmateix, en
relació al tema del control deis mercats de productes industriáis, constitueix la dada de referencia

fonamental i suposa una mostra suficient. Ádhuc pot prescindir-se de les empreses amb participació

marginal en el conjunt de l'oferta, atés que l'objectiu no és tant el de conéixer l'oferta total, com de

2. Els índex de fiabilitat els hem definit de la forma següent:

índex de fiabilitat Condicions

n

2^
i=i

Xn<3
100

n

2^
i = 1

2
20

X, S= 2K

no hi ha cap gran empresa a la
branca industrial o X, < 2K

1

0

on K; constant que ens dóna el
llindar de selecció de les

empreses (xifra d'ingres-
sos mínima per formar part
de la mostra de F P —600

milions de pessetes per a
1976).

X¡: valor deis ingressos de
l'empresa i (i=1, 2,..., n).
l'empresa més petita de la
mostra de cada industria.

X¡_i>X¡>X¡+,: les empreses ordenades en sentit decreixent.

n:

3. La unitat d'activitat económica és composta per l'empresa o part de l'empresa que efectúa una activi
tat específica, caracteritzada per la naturalesa de les mercaderies produídes o per la similitud deis processos de
producció.
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precisar la seva estructura (estat i tendéncies de les relacions de poder en el si de cada branca indus

trial) i, sobretot, el comportament de les empreses dominants.'*

La consideració del mercat espanyol —i no exclusivament catalá— com a punt de

referéncia está condicionada per la disponibilitat de dades estadístiques, pero s'explica perqué l'oferta

de productes industriáis s'adre?a en principi al mercat espanyol, com a mínim, i no té en compte
l'existéncia d'un mercat catalá com a ámbit diferenciat.

b) Caracterització de les grans empreses domiciliades a Catalunya

Abans d'entrar en l'análisi de les formes de mercat i de veure el paper de les GEI

catalanes, és necessari fer una breu descripció de llurs característiques. En aquest sentit, sembla con-

venient de tractar quatre aspectes: primer, les relacions entre les GEI domiciliades a Catalunya i les

domiciliades fora del seu territori, destacant el grau d'especialització i de subéspecialització producti

vas a nivell de les diferents branques industriáis; segon, les relacions de domini entre les GEI i el

procés d'integració/protecció respecte a mercats d'ámbit superior; tercer, l'articulació exterior del

teixit industrial catalá, i quart, la capacitat exportadora de les branques industriáis d'especialització
catalana.

El tractament d'aquests aspectes ens forneix una valuosa informació sobre com el

procés d'inversió del capitalisme mundial va inserint una economía nacional al conjunt de l'Estat i
internacional.

La informació general referida a les GEI domiciliades a Catalunya és recollida en el
quadre 7.

4. Per a una análísí extensiva del fenomen de la concentració, hom podría emprar complementáriament
dades d'ocupació i d'estoc de capital que, en alguns casos, podrien expressar, pero, situacions diferents com a
conseqüéncia de les diferéncies interindustrials en la relació capital/treball. La manca de dades impossibilita qual-
sevol análisi addicional.
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QUADRE 7

LES GEI DOMICILIADES A CATALUNYA, 1976

Importancia de
la branca sobre
els ingressos de

les GEI (%)Nivell de
flabilitat

Nombre d'empreses Situació

—  Domicillades Domicillades
3  a Catalunya a Espanya

Especia-
litzacló

Subespe- Dins Dins
clalitzacló Catalunya EspanyaCodi EquilibriBranca 2

111 Extracció, preparació i aglo-
meració d'hulla

130 Refinado de petroli
151 Producció, transpon i distri-

bució d'energia eléctrica.
221 Siderurgia.
222 Fabricació de tubs d'acer.
223 Trefilatge, estiratge, lami-

natge en fred de l'acer.
224 Producció i primera trans-

formació de metalls no
férrics.

242 Fabricació de ciments, calg
i guix.

243 Fabricació de materials per
a la construcció en formigó,
ciment, guix, escalóla i d'al-
tres.

246 Indústries del vidre.
247 Fabricació de productes ce-

rámics.

251 Fabricació de productes
quimics básics (excepte
productes farmacéutics de
base).

252 Fabricació de productes
químics afectats principal-
ment a l'agricultura.

253 Fabricació de productes
químics afectats principal-
ment a la industria.

254 Fabricació de productes
farmacéutics.

00 4 0,4X

00 14 12,0X

24 20,7 5,6 5,86X

3,3 0,94 40 6,2X

11,8 0,310 0,42X

10,0 0,310 0,71X

5,9 0,7293 2,5X

24 35,7 2,14 1,3X

12,7 0,352 0,4X

12,0 0,4113 0,7X

1,159,982 0,4X

42,349 9,222 4,7X

36,08 18 2,4X 1,5

48,715 34 3,9X 1,8

42,5 3,65322 1,9X

255 Fabricació d'altres produc
tes químics afectats princi-
palment al consum final.

316 Fabricació d'eines i anieles
acabats en metalls, amb
l'exclusió de material eléc-

47,7 3,026 1,311X

trie. 19,8 1,4458X 1,6
321 Construcció de maquines i

tractors agrícoles.
Construcció de máquines i
equip per a minería, cons
trucció i obres públiques,
siderurgia i foneria i d'ele-
vació i manipulació.
Construcció de máquines
d'oficina i ordinadors (inclo-
sa la seva instal-lació).

43,3 1,16X 2 0,5
325

11,2 0,5 0,94 28X

330

1,429,9 1,14 10X

Fabricació de fiis i cables
eléctrics.

341
8 100,08 1,7X 0,4

32



342 Fabricació de material eléc-

tric d'utilització i equipa-
ment.

345 Fabricació d'aparells elec-
trodoméstics.

351 Fabricació d'aparells i
equips de telecomunicació.

361 Constrccció i muntatge de
vehicles automóbiis i els
seus motors.

363 Fabricació d'equips, acces-
soris i peces de recanvi per
a vehicles automóbiis.

370 Construcció naval. Repara-
ció i manteniment de vai-
xells.

381 Construcció, reparació i
manteniment de material
ferroviari.

411 Fabricació d'oli d'oliva.

412 Fabricació d'olis i greixos,
vegetáis i animáis (excepte
oli d'oliva).

413 Sacrifici de bestiar, prepa-
ració i conserves de carn.

414 Indústries lácties.
416 Fabricació de conserves de

peix i altres productos del
mar.

420 Indústries del sucre.
421 Industria del cacau, xocola-

ta i productos de confitería.
422 Indústries de productos

per a l'alimentació animal
(incloses les farines de
peix).

424 Indústries d'alcohols etílics
de fermentació.

425 Indústria vinícola.
427 Fabricació de cervesa i

mait cerveser.

428 Indústria de les aigües mi-
nerals, aigües gasoses i ai-
tres begudes analcohóli-
ques.

429 Indústria del tabac.
431 Indústria del cotó i les se-

ves méseles.

453 Confecció en serie de pe
ces de vestir i comple-
ments del vestir.

471 Fabricació de pasta papere-

3,5 2,540 30,214X

1,7 1,56 23,718X

1,20 9X

2,9 6,54 9,715X

0,619,0 0,74 18X

2,40 23X

0,5 0,522,61 5X

3,8 0,3 1,31 17X

1,40 13X

8,6 3,622 53 52,1X

4,2 2,339,413 46X

0,60,39,41 15X

0,91.230,41 5X

1,0 0,548,34 12X

3,6 1,747,015 31X

0.610X X

1,2 0,836,06 22X

0,60.516,61 8X

0,40,419,72 9X

0,3 1,26,1791X

3,3 1,069,922 30X

0,71,030,8176X

0,440ra. X
1,61,519,9472 Fabricació de paper i cartró.

473 Transformació del paper i
cartró.

475 Edició.
481 Transformació del cautxú.
501 Edificació i obres públiques

(sense predomini). Demoli-
ció.

502 Construcció d'immobles.
503 Obres públiques.

236X

0,40,521,8143X
0,61,452,5148X

1,31,524,762X

0,7 1,014,84 17X

3,0 2,540 25,79X

13 15,0 3,1 4,54X

Pont: Elaboració propia en base a la informació de FP
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Primer: Especialització de les grans empreses domiciliades a Catalunya

L'análisi del nivell d'especialització de les GEI ens permetrá de palesar, en una prime

ra aproximació, aquellas branques industriáis on les GEI domiciliades a Catalunya han assolit una
posició de predomini.

Definim una situació d'especialització (subespeci^lització) a nivell de cada branca
quan la xlfra d'ingressos de les GEI domiciliades  a Catalunya, en relació al conjunt de les GEI espanyo-
les de la branca, sigui superior (inferior) —amb una fluctuació de ±10%— a la relació d'ingressos

entre el conjunt de GEI espanyoles i les GEI de Catalunya. En els casos en qué les diferéncles siguin

acusades, es parlará d'especialització (subespecialització) acusada. Quan la xifra resultant quedi inclo-
sa dins la banda de fluctuació, parlarem de situació d'equilibri: els percentatges de referéncia són,

respectivament, el 21,3 1 21,8 per ais anys 1974  i 1976 respectivament.

En conseqüéncia,

Siguin:

Xj: xifra d'afers de les GEI de la branca j

Xf; xifra d'afers de les GEI de la branca j domiciliades a Catalunya

definirem l'índex d'especialització E'com:

'  2x,

En base a aquests criteris direm que les GEI domiciliades a Catalunya pertanyents a
la branca industrial j manifesten:

19741976

a) Especialització

a.1. Especialització acusada

Subespecialització

b.1. Subespecialització acusada

c) Equilibri

b)

E^23,4 %
E>40,0 %

E^24,0 %

E>40,0 %

E'<19,2%

E'<12,0%
E'<19,6%

E'<12,0%

19,6 %^E'^24,0 %

Atés que les situacions d'especialització romanen quasi estables entre 1974 i 1976, a

fi de simplificar l'exposició de l'análisi, aquesta s'efectuará únicament per a l'any 1976.

_ permet d'afirmar que l'especialització a nivell de les GEI

domiciliades a Catalunya és molt acusada a les següents branques industriáis: a) Química (amb l'ex-

cepció de les activltats relacionadas amb l'agroquímica), W Alimentació (especialment a les activitats

relacionadas amb la industrialització de la producció ramadera), c) Téxtil, d) Arts Gráfiques i e) alguns
subgrups deis Transformats metál-lics,

19,2 %«E'«23,4 %

La informació tractada ens

En sentit contrari, la manca d'especialització pot concretar-se en: a) els inputs ener-
gétics (carbó i sobretot petroli); b) certes activltats relacionades amb la transformació de productes

metál-lics; c) alguns subgrups de la producció de maquinária (tant la construcció naval com la produc

ció adregada a la indústria siderometaMúrgica) i d) la producció referida a l'obtenció de productes

alimenticis tradicionals, sovint lligats a la disponibilitat i control deis recursos primaris. Tot plegat
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resulta bastant coherent .amb ('estructura productiva de Catalunya determinada a partir del VAB,® que

posaria en relleu el pes específic de les GEI en el mercat catalá de productes industriáis.

L'abast de l'especialització es posa en relleu si tenim en compte, complementária-

ment, que les branques d'especialització de l'economia catalana representen un 63,0 % de la xifra

d'afers global de l'univers de grans empreses domiciliades a Catalunya, significant les branques d'es

pecialització acusada un 41,5 % del total.® La magnitud d'aquestes xifres reflecteix el carácter obert a
l'economia espanyola de ('estructura industrial catalana i palesa el fet que, peí que fa a GEI, Catalunya

ha assolit una posició de relativa especialització.^ Aquest fenomen ens ha induít a aprofundir l'análisi

en base a les branques d'especialització catalana.

Segon: Control internacional de les GEI catalanes

No caldrá repetir que la dinámica de les GEI ha d'analitzar-se com un fenomen lligat

estretament al procés de concentració mundial, i el seu estudi no pot separar-se de la consideració del

descabdellament mundial de l'acumulació de capital: l'objectiu acuitat per les grans empreses és el
control® del mercat tant interior com internacional.

Un primer balang global de les situacions de control de les GEI desglossat per re-

gions de procedéncia del capital estranger,® palesa un increment entre 1974 i 1976 en el nombre

d'empreses participades,’® acompanyat d'una lleugera disminució en els percentatges corresponents

a la xifra d'ingressos {vid. quadre 8). Aquest fet, detectat a nivell catalá i espanyol, posa en relleu la

infrautilització productiva de les empreses controlades, explicable peí procés de reestructuració es-

mentat més amunt— de la producció mundial, endegat per les empreses transnacionals.

La consideració de la participació del capital estranger a les GEI domiciliades a Cata

lunya —que podem assimilar al control de ('oferta de productes industriáis per part del capital interna

cional— ens fa concloure que a les branques industriáis d'especialització es dóna una clara situació de

control. Aixó permet afirmar que el capital internacional és present de forma selectiva a les branques

d'especialització, sectors potencialment més dinámics de l'economia catalana i ais que tenen més

possibilitats d'incidir en el mercat espanyol {vid. quadre 9). En d'altres paraules, es tracta d un control

que tendeix a teñir més en compte el tipus d'activitat económica que no pas la seva localització.

Reforga aquesta conclusió el fet que a nivell del conjunt industrial, la xifra d'ingressos de les grans

empreses sota control estranger representa a Catalunya el 42 % del total i que, en el cas de les bran

ques industriáis d'especialització, aquest percentatge s'eleva al 48,7 %, reduint-se a les branques de
no especialització al 30,6 %.

Vid. BB, Renta Nacional de España y su distribución provincial.
Els percentatges corresponents al conjunt de l'economia espanyola són el 33,3 i el 18,4 % respectiva-

5.
6.

ment.

7. Prescindint de la consideració de la participació estrangera.
8. El concepte de control és fonamentalment qualitatiu i difícilment precisable. Per fer-lo operatiu i quan-

tificable l'hem modificat substituint-lo per una variable propera («proxy variable») definida com el percentatge de
participació estrangera en el capital de l'empresa. La naturalesa de la informació disponible fa Inevitable que les
dades obtingudes ens condueixin a una infravalorització deis resultats. Per aixó hem considerar que la preséncia
explícita de participació estrangera ja és un indicador de control exterior.

9. A efectos de la determinació del control, l'assignació de la regió mundial s'ha fet atenent la nacionalitat
de l'empresa líder del conglomerar mundial i. per tant, prescindint de la domicialització privilegiada a paradisos
fiscals.

10. Aqüestes variacions inclouen la resultant de l'entrada de noves empreses a la mostra de FP. Tanma-
teix aquest fet no modifica les conclusions generáis.
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QUADRE 8
CONTROL INTERNACIONAL DE LES GEI, 1974-1976

NOMBRE D'EMPRESES INGRESSOS (%)

Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Lloc d'origen del control 1974 1976 1974 1976 1974 1976 1974 1976

C.E.E 66 71 190 212 25,1 23,2 21,1 20,6

Resta d'Europa 14 14 41 42 6,9 6,4 3,4 3,4

EUA i Canadá 28 31 120 130 12,5 12,4 17,8 18,2

Resta 1 1  4 6

Sense control exterior o amb control desconegut 193 240 700 825 55,6 58,1 57,7 57,8

TOTAL 302 357 1.055 1.215

Nota: Atés que entre 1974 i 1976 hi ha un sait en relació a la xifra d’ingressos mínima per a formar part de la mostra de FP (1974: 400
milions de ptes.; 1976: 600 milions de ptes.), s'ha prescindit de les empreses que solament eren incloses a la relació de 1974.
Pont: Elaboració própia a partir de la informació de FP.

QUADRE 9

DISTRIBUCIÓ DEL CONTROL EXTERIOR DE L'OFERTA LOCALITZADA A CATALUNYA

(BRANQUES INDUSTRIALS D'ESPECIALITZACIÓ), 1976 (percentatges)

Europa
excepte USA i

CEE CEE Canadá TOTALCodi Branca

242 Fabricació de ciment, calg i guix.
247 Fabricació de productes cerámics.

Fabricació de productes químics básics (excepte productes far-
macéutics de base).'
Fabricació de productes químics afectats fonamentalment a l'a-
gricultura.
Fabricació de productes químics afectats a la indústria
fonamentalment.'
Fabricació de productes farmacéutics.'
Fabricació d'altres productes químics afectats fonamentalment
al consum final.'

Construcció de maquines i tractors agríenles.
Construcció de máquines d'oficina i ordinadors (inclosa la seva
instal-lació).

341 Fabricació de fiis i cables eléctrics.
Fabricació de material eléctric d'utilització i equipament.
Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn.'

414 Industries lácties.
420 Indústries del sucre.

Industria del cacau, xocolata i productes de confitería.'
Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les
farines de peix).'

425 Indústria vinícola.
431 Indústria del cotó i les seves mesóles.'
453 Confecció en série de peces de vestir i complements del vestit.
475 Edició.'
481 Transformaciódelcautxú.
502 Construcció d'inmobles.

1

251

252

253

254
255

321 1

330

1

342
413

421
422

53,5 53,5
91,9 91,9

61,5 2,1 23,5 87,1

15,1 5,0 20,1

52,7 20,0 2,0 74,7
12,4 29,4 10,1 51,9

29,0 29,0
82,3 82,3

36,0 36,0
36,1 45,4 81,5
19,9 9,7 29,6
5,3 4,4 9,7

24,8 32,8 57,6
0,0

64,5 64,5

43,4 43,4
24,0 25,5 49,5
14,2 14,2

0,0
0,0

90,0 90,9
0,0

Nota: 1 Branques d'especialització acusada.
Font: Elaboració própia a partir de la informació de FP
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Tanmateix, la distribució del control de cada branca industrial per part del capital
estranger, agregat a nivell de grans regions económiques, no segueix una tónica de dispersió entorn

de la mitjana, sinó que, contrariament, per regla general, s'efectua prioritáriament des d'una regió
económica, reservant a la resta de regions un paper secundan o de preséncia nul-la a la branca indus

trial (vid. quadre 10). Aquestfet sembla que torna a posaren relleu com la distribució de les inversions

estrangeres es relaciona directament amb el tipus  i amb el domini del mercat mundial per un nombre
reduít d'empreses transnacionals.

QUADRE 10

GEI. XIFRA D'INGRESSOS SEGONS LOCALITZACIÓ I ÁREA ECONÓMICA, 1976 (percentatges)

Espanya menys Espanya menys Mitjana
Catalunya i Madrid Catalunya ponderadaCatalunya Madrid

% GEI % I %GEI % I % GEI % I % GEI %l % GEI

CEE 19,9 23,2 22,3 24,9 12,3 12,8 16,5 19,9 17,5

Europa amb exclusió de la CEE 3,9 6,4 5,8 3,7 1,4 0,8 3,3 2,5 3,5

EUA i Canadá 10,88,7 12,4 16,8 22,6 7,8 15,8 11,6 19,8

No participació o participació desconeguda 67,4 58,1 55,2 48,8 78,5 70,6 68,6 57,7 68,2

Nota: I: Ingressos.
Pont: Elaboració própia a partir de la informació de FP.

Situant la perspectiva de l'análisi en el context espanyol, els resultats obtinguts (vid.

quadre 11) permeten matisar afirmacions del tipus «una Catalunya europeítzada davant un Madrid

americanitzat», atés que, en ambdós casos, la proporció d'empreses controlades per capital europeu

és superior a la d'empreses controlades per capital americá, encara que aqüestes darreres siguin

relativament més importants a Madrid. Tanmateix, aquesta informació no autoritza a fer afirmacions

categóriques posant solament en relleu el major nivell de penetrado del capital estranger a les grans

empreses domiciliades a Madrid i sense que se'n puguin extreure conclusions més precises sobre les

preferéncies d'aquest." La nostra hipótesi és que la localització de les inversions s'ha realitzat fona-

mentalment en funció de factors endógena a la branca (implantado i desenrotllament previ, posem

per cas). Ha estat el fet de la selectivitat de la inversió del capital europeu en relació a branques

industriáis localitzades preferentment a Catalunya i que al contrari hagi passat en relació a les inver

sions nordamericanes el que ha pogut provocar el miratge de la Catalunya europeítzada i el Madrid
americanitzat.

Tercer: Inseriment de les GEI domiciliades a Catalunya en el teixit industrial espanyol

En base a les dades corresponents a l'any 1973 i atesa la preséncia a Catalunya d'es-
tabliments industriáis pertanyents a empreses domiciliades fora del seu territori, hom havia escrit que

«prenent, dones, xifres globals, podem afirmar que un 63,6% de la xifra d'afers total de les grans

empreses presents a Catalunya correspon a grans empreses domiciliades a Madrid».’^. Si considerem
només la xifra d'afers de les GEI catalanes en el context industrial espanyol, cal puntualitzar que,

distribuida la producció a nivell territorial de les 223 GEI que hem pogut constatar que realitzen una

fracció majoritária de la seva producció a Catalunya, tan sois en 20 casos la seu social n'está fora, i en
tots els casos a Madrid i que, de les 356 GEI amb constatació de producció minoritaria a Catalunya, tan

sois en 16 casos s'ha detectat que la seu social és a Catalunya.

11. Convé recordar que, a la mostra analitzada, s'hi inclouen totes aquellas empreses que efectúen una
oferta de productos industriáis. Els resultats podrien ésser alterats si no es tinguessin en compte aquellos filiáis
d'empreses transnacionals que tan sois comercialitzen els productos de la casa mare.

12. Vid. A. Petitbó, «Las grandes empresas controladas desde Madrid», Doblón, Extraordinario núm. 4,
1976.
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QUADRE 11
CONTROL DE L'OFERTA DE PRODUCTES INDUSTRIAIS EN EL MERCAT ESPANYOL.

ANÁLISI PER BLOCS ECONÓMICS, 1976

Europa
excepte USA i

CEE CEE Canadá TOTALCodi Branca industrial

130 Refinació de petroli.
221 Siderurgia,
222 Fabricaciódetubsd'acer.

224 Producció i primera transformació de metalls no férrics.
242 Fabricació de ciments, calg i guix.
243 Fabricació de materials per a la construcció en formigó, ciment,

guix, escaiola i altres.
246 I ndústria de vidre.

247 Fabricació de productes cerámics.
Fabricació de productes químics básics (excepte productes far-
macéutics de base),

252 Fabricació de productes químics afectats principalment a l'agri-
cultura,

Fabricació de productes químics afectats principalment a la in-
dústria,

254 Fabricació de productes farmacéutics.
Fabricació d'altres productes afectats principalment al consum
final,

Fabricació d'eines i articles acabats en metall, amb exclusió del
material eléctric,

Construcció de maquines i tractors agrícoles,
Construcció de máquinas i equip per a la minería, construcció i
obres publiques, siderúrgia i foneria d'elevació  i manipulació,
Construcció de maquines d'oficina i ordinadors (inclosa la seva
instal-lació),
Fabricació de fiis i cables eléctrics,
Fabricació de material eléctric d'utilització i equipament,
Fabricació d’aparells electrodoméstics,
Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació,
Construcció i muntatge de vehicles automóbiis i els seus mo-
tors,

Fabricació d'equip, accessoris i peces de recanvi per a vehicles
automóbiis,

Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari,

Fabricació d'olis i greixos, vegetáis i animáis (excepte oli d'oli-
va),

Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn,
Indústries lácties.

Industria del cacau, xocolata i productes de confitería,
Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les
farines de peix),
Indústries d'alcohols etílics de fermentació,

425 Indústria vinícola,
Fabricació de cervesa i mait cerveser,

indústria de les aigües minerals, aigües gasoses  i altres begu-
des analcohóliques.

471 Fabricació de pasta paperera,
472 Fabricació de paper i cartró,
473 Transformació de paper i cartró,
481 Transformació del cautxú.

251

253

255

316

321
325

330

341
342
345
351
361

363

381
412

413
414
421
422

424

427
428

13,8 42,6 56,4
7,9 0,7 23,7 32,3
18,0 7,7 25,7
44,7 16,1 60,8
31,0 31,0

70,7 70,7
74,1 4,7 78,8
11,6 55,1 66,7

61,6 23,82,0 87,4

41,1 41,1

48,8 9,7 8,0 66,5
20,6 16,7 17,9 55,2

30,6 23,2 53,8

23,5 2,6 13,9 40,0
3,1 78,5 81,6

29,8 8,2 23,6 61,6

16,4 2,8 61,7 80,9
36,1 45,4 81,5
33,7 5,7 24,5 63,9
18,6 8,2 12,3 39,1
5,2 89,9 95,1

69,2 21,2 90,4

21,1 5,2 26,4 52,7
22,6 10,1 32,7

18,6 19,6 42,6 80,8
3,3 0,6 6,8 10,7
11,3 16,4 2,5 30,2
4,4 38,9 43,3

14,1 33,9 48,0
22,7 22,7
16,2 12,0 28,2
31,3 13,4 44,7

47,4 47,4
31,2 31,2
9,4 4,5 13,9

20,3 12,0 32,3
68,0 28,4 96,4

Nota: Solament s'han pres en consideració aquells casos en qué la partlcipació estrangera total supera el 10 %.
Font; Elaboració própia a partir de la informació de FP.
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En relació a les empreses que realitzen una fracció majoritária de la prodúcelo a

Catalunya pero amb seu social forastera, l'explicació pot ésser el fet de ser; a) empreses del Sector

Públic (ENASA, SEAT, EN del Gas); b) empreses fortament participades per una altra empresa domici

liada a Madrid (Asfaltos Españoles, Cementos del Mar, Construcciones Jorsa, Petrolífera Española

Shell)^ c) forta dependencia d'empreses multinacionals que tenen altres activitats arreu d'Espanya

(AEG ¿Dérica de Electricidad, Hispano-Química, Industrias Químicas Asociadas, Procter & Gamble,

SAFA, Siemens, Shell España i Ugimica), i d) empreses que efectúen processos productius clarament

diferencíate, alguns deis quals es realitzen fora de Catalunya (Alena, Hemolosa industrial Textil). Res

tañen per explicar tres casos: Química Farmacéutica Bayer, Qilex i Cía. i Compañía Industrial y de

Abastecimientos. El primer cas, on la multinacional participa en un 50 %, fou el resultat d'un acord

peculiar portat a terme amb intervenció decisiva de les autoritats económiques i el criteri de localitza-

ció fou fonamentalment polític. En els altres dos casos no queden clares les causes de la separació

establiments productius - seu social, si bé podrien ésser degudes a la combinació de nuclis industriáis

amb comerg exterior.

En relació a les empreses amb seu social a Catalunya i establiments industriáis fora

del seu territori pot dir-se que, en 12 casos (Kalichemie Ibérica, Foret, Montefibre Híspanla, Lombard,
Casamitjana Mensa, Construcción de Muebles Metálicos, SE Gardy, Nestié, Massanés y Grau, Bimbo,

Gallina Blanca Purina, Cítricos y Refrescos), es tracta d'empreses on les multinacionals inicialment

s'establiren a Catalunya atés que la branca a qué anaven adregades llurs inversions hi era més consoli

dada (fonamentaiment química o alimentaria) si bé posteriorment han ampliat llur capacitar producti

va mitjangant la localització de noves plantes industriáis fora de Catalunya. De les quatre empreses

restants, no estrangeres, en una d'elles (Unión Térmica) la domiciliació está condicionada per la loca

lització de recursos primaris i en els altres tres casos (Trenzas y Cables de Acero, S.A. Cros, Chupa

Chups), es tracta d'empreses que, domiciliades inicialment a Catalunya, han anat localitzant nous
establiments productius fora del seu territori, en funció de la proximitat de nous centres de consum.

La constatació d'aquests casos resulta clarament insuficient per poder considerar Catalunya com un

centre industrial amb un nivell de presa de decisions que transcendeixi el seu propi territori.

Tanmateix, la qüestió ciau que sol plantejar-se és si Catalunya, encara que inserida

en un espai económic molt integrat, dísposa d'una estructura industrial caracteritzada per I autonomía

quant ais nivells de decisió. De fet, la resposta  a aquesta qüestió ja ens ve prefigurada peis resultats

deis apartats anteriora: hi ha un elevat grau de control (dependéncia) a nivell de la presa de decisions

de les unitats de producció sobre l'economia catalana, especialment en aquells casos en qué a Catalu

nya les unitats de producció hi tenen llocs de treball pero no la seu social. Aquesta dependéncia es veu

qualificada en els casos deis establiments industriáis, dependents del Sector Públic o contrólate per

empreses multinacionals. Al contrari, la influéncia de les decisions preses a Catalunya sobre el com-

portament deis establiments industriáis de la resta d'Espanya és clarament inferior. Addicionalment,

pot dir-se que en els casos on la fracció majoritária de la producció de l'empresa és obtinguda a

Catalunya, l'empresa gaudeix d'una elevada autonomía, comptant amb centres de decisió propis loca-
litzats en territori catalá.

Quart: Capacitat exportadora de les branques industriáis d'especialització catalana

Tractarem ara’^ de posar de manifest si les branques d'especialització catalana

drecen fonamentalment al mercat espanyol o fora d'ell i en quins casos el control estranger s explica

14 s'a-

13. En no disposar de les dades corresponents a l'any 1976 en el moment d'efectuar el tractament infor-
mátic, l'análisi es concreta a l'any 1974 i es refereix a les empreses amb una xifra d'exportacions superior ais 100
milions de pessetes.

14. El procediment emprat s'explica peí fet que les branques d'especialització catalana tradueixen una
hegemonía de les grans empreses catalanes.
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en fundó del mercal espanyol de productes, de la possibilitat de millorar les condicions de producció,.

o bé si respon a una estrategia més amplia de les empreses transnacionals.

La consideració conjunta de la informado recollida {vid. quadre 12) permet detectar

situacions diferente i, en llur base, efectuar ia següent classificació:

1) Branques industriáis d'especialització local {sense xifres d'exportació significatives) i autónomas

(sense control exterior): Fabricació de productes químics afectats principaiment a l'agricultura

(252), Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn (413), indústria del sucre (420), Indústria

de cotó i les seves méseles (431) i Construcció d'immobles (502).
2) Branques d'especialització obertes a l'exterior i autónomes: Confecció en serie de peces de vestir i

compiements del vestit (453) i Edició (475).

Branques industriáis d'especialització controiades per empreses multinacionais i orientades fona-

mentalment ai mercal interior: Fabricació d'aitres productes químics afectats principaiment al
consum final (255), Indústries lácties (414), Industria dei cacau, xocolata i productes de confiteria

(421) i Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix) (422).
Branques industriáis d'especialització obertes a l'exterior i sota controi d'empreses multinacio-
nals.

4.1) Integració de plantes industriáis espanyoles al comerg internacional: Fabricació de produc

tes farmacéutica (254), Construcció de maquines i tractors agrícoies (321), Fabricació de ma

terial eléctric d'utilització i equipament (342)  i Transformació del cautxú (481).
4.2) Control exterior i producció exclusivament interior: Fabricació de productes cerámica (247) i

indústria vinícola (425).

La introducció al procés d'inversió privada a Catalunya ens porta a fer uns comentaris
sobre I obvietat de la classificació que s'acaba de consignar.

3)

4)
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QUADRE 12
GRANS EMPRESES ESPANYOLES AMB EXPORTACIONS SUPERIORS ALS CENT MILIONS DE

PESSETES. BRANQUES D'ESPECIALITZACIÓ CATALANA, 1974

Empreses espanyoles amb
exportacions superiors

ais 100 milions de pessetes

Nombre

d'empreses
espanyoles Nombre Ingresaos

Exportado
X 100

Codi Branques industriáis

242 Fabricació de ciment, cal? i guix.
247 Fabricació de productes cerámica.
251 Fabricació de productes química básica (excepte productes farmacéu

tica de base).
252 Fabricació de productes químics afectats fonamentalment a l'agricultura.
253 Fabricació de productes química afectats principalment a la industria.
254 Fabricació de productes farmacéutica.
255 Fabricació d'altres productes quimics afectats al consum final.
321 Construcció de máquines i tractors agrícoles.
330 Construcció de máquines d'oficina i ordenadors (inclosa la seva

instal-lació).
341 Fabricació de fila i cables eléctrica.
342 Fabricació de material eléctric d'utilització  i equipament.
413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn.
414 Indústries lácties.
420 Industria del sucre.
421 Indústria del cacau, xocolata i productes de confiteria.
422 Industries de productes per a l’alimentació animal (incloses les farines

de peix).
425 Indústria vinícola.
431 Industria del cotó i les seves méseles.
453 Confecció en série de peces de vestir i complementa del vestit.
475 Edició.
481 T ransformació del cautxú.
502 Construcció d'immobles.

12,924 2
18,55 3

16 15,343
10,916 2
16,626 2
29,941 6

24
17,424

8
8,026
17,8940
9,1336

38
5
10

25
48,8816
18,9226
20,9416
41,8310
29,756

38

Nota: El programa d'elaboració de les dades per a aquest quadre no diferenciava entre les branques industriáis on no hi ha cap gran empresa
exportadora d'aquelles on n'hi havia una.
Pont: Elaboració própia a partir de la informació de FP.

c) Formes de mercat a la indústria catalana

Caracteritzades per les GEI que operen a Catalunya, passem a examinar I estructura

del mercat a partir de la situació de l'oferta. Com que Catalunya estava articulada amb Espanya (en els

termes que acabem de precisar) caldrá prendre, per tant, com a marc de referéncia, ('existencia d un

únic mercat de productes industriáis i, a partir d'aquest supósit, ens plantejarem el tema de les formes

i dinámica del mercat. Així, dones, un primer aspecte a considerar será l'estudi de les formes de

mercat a Espanya i llurs conseqüéncies sobre l'economia catalana.

La competéncia entre les empreses i entre els titulars del capital han anat transfor-

mant ('oferta fins a destacar-ne el protagonisme d'un nombre reduít de grans empreses. Aqüestes ja

no es comporten com a átoms independents sino que, en llur actuació, prenen en consideració la

posició de les restants empreses que formen part d'aquest reduTt nucli que anomenarem «arena oligo-

polística». L'«arena oligopolística» ens definirá la situació on un nombre limitat d'empreses consti-

tueixen el nucli d'empreses interdependents, els valors de la xifra d'ingressos de les quals és clara-

ment superior a la resta d'empreses, cosa que els confereix la possibilitat d'influir decisivament en el
comportament del mercat.
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Aquest fenomen de la competéncia oligopolística avui és la forma determinant de la

manifestació del descabdellament de la competéncia —^fet consubstancial al capitalisme— i configura

les formes de mercat avui més sovintejades. En aquesta mercats els oligopolistes poden competir

entre si per controlar el mercat, pero també están en condicions d'arbitrar formules d'acord que facili-

tin el control i la distribució del mercat, tot imposant-ne els preus.

Un cop haguem detectat els mercats oligopolístics, es tractará de veure els casos i les

situacions en les quals la industria catalana acompleix un paper protagonista. Abans cal advertir de

primer que, a diferéncia de l'apartat anterior, la indústria química ha estat analitzada a nivell de sub-

grups (4 dígits). Com a resultat, s'ha constatat un nivell de fiabilitat suficient a 11 subgrups que així

substitueixen els cinc grups de la branca química anterlorment consideráis. L'análisi s'aplica, pertant,

a 57 branques industriáis, a les quals les situacions de mercat es distribueixen segons es reflecteix al

quadre 13.

QUADRE 13
SITUACIONS DE MERCAT

Participació en la xifra
d'afers de les GEI (%)Nombre de branques

Oligopoli sense dominació 35 59,7

Oligopoli amb dominació 3 6,8

Quasi monopoli 9 11,4

Ni oligopoli ni dominació 10 13,8

Total 57 91,7

Casos amb informació insuficient 72 8,3

Pont: Elaboració própia en base a la informació de FP.

Pero l'esmentat quadre utllitza una terminología en gran part definida a partir de la

informació i tractament de la limitada informació disponible. Com que l'objectiu perseguit és establir
el domini sobre el mercat de les GEI, es tracta de cercar un índex que permeti mesurar el grau d'aquest

domini. En la definició d'aquest índex el primer problema a superar és la repercussió de l'omissió de

les variables corresponents a les empreses de menor dimensió. La majorla d'índexs generalment

adoptats presenten inconveniente i no permeten superar aqüestes limitacions. Per aquest motiu ens
ha sembiat pertinent —un cop fetes les necessárles adaptacions— emprar la metodología utilitzada

per la Comissió de les Comunitats Europees,''® efectuant una análisi cross-section per a totes aquelles
indústries per les quals tenim una informació suficient i fiable, i esbrinar l'existéncia o abséncia d'es-

tructures oligopolístiques o quasi monopolístiques de mercat al si de cada branca industrial.

Partint de la mostra disponible, l'análisi s'ha efectuat en tres etapes.

A la primera s'ha intentat detectar situacions d'oligopoli {vid. annex al quadre 14). A
grans trets, la idea d'oligopoli es refereix a una situació d'equilibri o interdependéncia entre les n'

empreses que formen l'«arena oligopolística».

Vid. R. Linda «Concurrence oligopolistique et planification concurrentielle internationale», Économie
Politique vol. XXV, n.° 2-3, 1972; R. Linda, Méthodologie de Tanalyse de la concentraron appliquée a Tétude des
secteurs et des marchés, Commission des Communautés Européennes, Brussel-les, 1975; R. Linda, «Liaison de la
dimensión et de la structure», a L'Économie de ce tempe (Enciciopédie Economique du XXéme siécle), dirigida per
F. Perroux, 1979; R. Linda, C. Marfeis «International sectoral comparisons including analysis on the beverages
industries in Germany and Europe», 2 vol. (vol. I, R. Linda, «General theory and empirical research applied to the
european industry. The beverages case»; vol. II, C. Marfels, «A study on the evolution of concentration in the
beverages industry in the Federal Republic of Germany»), Commission of the European Communities, 1979.

15.
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Ordenem en sentit decreixent les n GEI d'una branca. Siguin,

Xi {{ = ̂,2, n) les xifres d'Ingressos de l'empresa I, tindrem que

X, ̂  X2 ̂  ... ̂  Xn

Donada una mostra (1, 2, ..., n') de les n' empreses més grans (n'^n) definirem el

desequillbri oligopolístic en un punt I de la mostra (DO¡)’® com

"  y.

2 -4
i = i 17

D0¡ =
n'

X¡

2 in’-i)
i = i + i

Addicionalment, definirem l'índex U, de desequillbri conjunt de la mostra, com la

mitjana aritmética deis DO¡ per a cada punt de la mostra dividlt peí nombre d'unitats (empreses) que

intervenen a la mostra i que són, pertant, elemente potenciáis de desequilibri.

n'

V J2l
18

Ln- =
n'

El valor n' = n”on L„x assoleix un primer mínim local, defineix la mostra per a la qual

el desequilibri és més petit i posa en relleu el tall dimensional que determina el grup d empreses (nV

que formen l'«arena oligopoKstica».

El desequilibri a l'interior de l'arena (Lj) es mesura com la mitjana aritmética deis

valore de desequilibri per a cada possible submostra inferior o igual a la que forma I arena.

n*

2^-
n' = 2

L,=7 n"-1

Definidas les situacions d'oligopoli, en una segona etapa es tracta d identificar les

situacions de dominació enteses com aquells casos en qué la xifra d'Ingressos de la primera empresa
de la branca és, com a mínim, el doble de la xifra d'Ingressos corresponents a la segona empresa.

Considerem que la situació de dominació reflecteix formes de mercat quasi monopolístiques quan

hi ha una «arena oligopolística» dins la branca. En cas contrari, quan junt a l'empresa dominant hi ha

un conjunt de GEI amb una xifra d'Ingressos clarament superior a la resta d'empreses, es parlará de la

situació d'oligopoli amb dominació.

no

Finalment—tercera etapa—s'ha elaborat un índex de d/nam/sme que ens servirá per

calcular l'estabilitat de les quotes de mercat entre les empreses de l'«arena oligopolística».

16. La consideració d'i permet subdividir la mostra original en dos submostres: a) la corresponent a les
empreses més grans: des de la la. fins a la i-ésima i b) la que inclou les empreses més petites: des de la (i + 1)
-ésima fins l'empresa n'.

17. El valor mínim de la D0| será 1 en el cas d'igualtat entre les n' empreses. Observará valors creixents a
mesura que s'incrementen els desnivells entre les submostres.

18. Els valors extrema de la fundó són 1/n' i «>. L'índex L„’ pot calcular-se per a qualsevol submostra.
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Partint de la mostra de n empreses i definint la proporció percentual que la xifra

d'ingressos de cada empresa representa sobre el conjunt com:

X1,1
X 100a;,i =

2^.1
j=i

on el primer subíndex indica l'empresa i el segon l'any (1 = 1974), (2 = 1976), podrem definir un
indicador de l'estabilitat o dinámica en el control del mercat com

I = 2 3;.i - a,,2
19

i = 1

L'indicador pot referir-se al conjunt de la mostra, a l'arena o a l'empresa dominant.
En el present treball ens referim a l'arena i prendrem com a índex de dinamisme —o índex F— el

sumatori en valor absolut de l'evolució de les quotes de mercat de les empreses de l'arena multiplicat
peí nombre d'empreses i dividit per dos.

af,i - ajx n’‘
n-

^=2 2

aqüestes precisions, la seva aplicació a l'estudi permet disposar de la informa
do recollida ais quadres 14,15 i 16. Es tracta ara de fer-ne unes observacions que formularem en tres
parts. En la primera, interpretarem la situació oligopolística de les branques a partir deis índexs obtin-
gutS' seguidament ens referirem a l'existéncia d'oligopolis i quasi-monopolis en les branques d'espe-
cia ització catalana, i finalment ens fixarem en el control exterior segons les situacions de mercat.

19, El sumatori es calcula en termes absoluts, ja que en cas contrari seria sempre igual a zero.
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QUADRE 14
BRANQUES AMB FORMES DE MERCAT OLIGOPOLÍSTISQUES, 1976

Empreses

integrants
de Carena

Nivell de

desequilibri DinamismeCodi Branca
n"* Ls F

Refinado de petroli.
Producció, transport i distribució d’energia eléctrica.
Trefilatge, estiratge, perfilatge, laminatge en fred de l'acer.
Producció i primera transformació de metalls no férrics.
Indústria de vidre.

Construcció de maquines i tractors agrícolas.^
Construcció de maquines d'oficina i d'ordenadors (inclosa la
seva instal-lació).^
Fabricació de fiis i cables eléctrics.^
Fabricació de material eléctric d'utilització i equipament.^
Fabricació d'aparells electrodoméstics.
Fabricació d'aparells i equip de telecqmunicació.
Construcció i muntatge de vehicles automóbiis i els seus
motors.

Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi, per a
vehicles automóbiis.

Construcció naval. Reparació i mantenimentde vaixells.
Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari.
Fabricació d'oli d'oliva.

Fabricació d'olis i greixos, vegetáis i animáis (excepte l’oli
d'oliva).
Indústria del sucre.^

Indústries de productes per a l'alimen ació animal (incloses
les farines de peix).^
Indústries d'alcohols etílics de fermentació.
Fabricació de cervesa i mait cerveser.
Confecció en série de peces de vestir i complements del
vestit.2

Fabricació de paper i cartró.
Transformació de paper i cartró.
Edició.^
Transformació del cautxú.

Edificació i obres públiques (sense predomini). Demolició.
Obres públiques.

251.1 Fabricació de productes químics orgánics d'origen petroquí-
mic.

251.2 Fabricació d'altres productes químics orgánics.
251.3 Fabricació de productes químics inorgánics (excepte gasos

comprimits).^
251.4 Fabricació de primeras matéries plástiques.^
251.6 Producció de fibres artificiáis i sintétiques.^
252.1 Fabricació d'adobs.^

253.3 Fabricació de pinturea, vernissos i laques.^
254.2 Fabricació d'especialitats i d'altres productes farmacéutica.^
255.1 Fabricació de sabons comuna, detergents i lleixius.^
255.2 Fabricació de sabons de tocador i d'altres productes de per

fumería i cosmética.^

130
151
223
224
246
321
330

341
342
345
351
361

363

370
381
411
412

420
422

424
427
453

472
473
475
481
501
503

8 0,59 40,96
5 0,42 3,68

0,617 197,02
46,65
12,72
11,14

0,385
2 0,59
2 0,52

1,05 ' 23,23
105,96
20,25
80,64
30,52

5
6 0,45

0,299
0,2812
1,43 '5

0,62 34,116

0,28 78,87
12,92
12,41
45,76

11
0,743
0,473
0,404

59,18
22,11

0,673
0,483

0,36 41,04
16,22

116,25

6
0,483
0,346

0,62 28,92
17,75

175,23
136,76
18,32
41,76
28,74

4
0,763
0,289
0,298
0,663
0,328

1
0,656

1 111,64
23,95

0,564
0,525

34,70
111,76
23,49

0,385
0,2911
0,626

3,470,543
32,64
30,38
11,39

0,578
0,493
0,523

67,440,358

Notes: 1 El desequilibri inclou una situació de dominació a l'interior de l'uarena oligopolisticai
2 Branca d'especialització catalana.
Pont: Elaboració prbpia en base a la informada de FP.
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QUADRE 14. ANNEX
BRANQUES AMB FORMES DE MERCAT OLIGOPOLÍSTIQUES.

EMPRESES INTEGRANTS DE «L'ARENA OLIGOPOLÍSTICA», 1976

Codi Branca

REFINACIÓ DE PETROLI
EN del Petróleo
Compañía Española de Petróleos, S.A.
Petronor
Butano
Petroliber
Petróleos del Mediterráneo
Hispanoil
Unión Explosivos Río Tinto
PRODUCCIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÉCTRICA
Iberduero

Hidroeléctrica Española
Cía. Sevillana de Electricidad
FECSA
Unión Eléctrica

TREFILATGE, ESTIRATGE, PERFILATGE, LAMINATGE EN FRED DE L'ACER
Nueva Montaña Quijano
Perfil en frío

Unión Cerrajera
Trenzas y cables de acero
Rico y Echevarría
Vicinay
Aranzábal

PRODUCCIÓ I PRIMERA TRANSFORMACIÓ DE METALES NO FÉRRICS
Empresa Nacional del Aluminio
Río Tinto Patiño
Aluminio de Galicia
Unión Explosivos Río Tinto
Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas
industria del VIDRE
Cristalería Española
Vidrierías Españolas Vicasa

V°'^strucció de maquines i TRACTORS agrIcoles
John Deere Ibérica
Motor Ibérica

CONSTRUCCIÓ DE MÁQUINES D'OFICINA I ORDINADORS (INCLOSA LA SEVA INSTAL-LACIÓ)
IBM España
Gispert
Hispano Olivetti
NCR España
Sperry Rand Española - Univac
FABRICACIÓ DE FILS I CABLES ELÉCTRICS
Aismalibar

Saenger
Conductores Eléctricos Navarro
Cables de Comunicaciones

Conductores Eléctricos Roqué
General Cable Ceat

FABRICACIÓ DE MATERIAL ELÉCTRIC D'UTILITZACIÓ I EQUIPAMENT
AEG Ibérica Electricidad
Siemens

Fábrica Española de Magnetos (FEMSA)
General Eléctrica Española
Westinghouse
S.E. Lámparas Eléctricas Z
Cía. Electrónica y de Comunicaciones (CECSA)
Piher
Unidad Hermética

130

151

223

224

246

321

330

341

342
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FABRICACIÓ D'APARELLS ELECTRODOMÉSTICS
Orbaiceta

Ulgor
Fabricación de Electrodomésticos (Fabrelec)
Cointra

Balay
Ibérica de Electrodomésticos
Corberó
Braun Española
S.E. Grandes Aparatos Domésticos
Electro-mica
Domar

Constructora de aparatos de refrigeración, S.A. (CARSA)
FABRICACIÓ D'APARELLS I EQUIP DE TELECOMUNICACIO
Standard Eléctrica
Industrias de Telecomunicación (INTELSA)
Compañía Internacional de Comunicaciones y Electrónica, S.A.
Marconi Española
Telettra Española
CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE DE VEHICLES AUTOMOBILS I ELS SEUS MOTORS
SEAT
Fasa Renault

Chrysler España
Citroen Flispania
E.N. Autocamiones (ENASA)

FA°Br'|CAc'|Ó D'EQUIP, ACCESSORIS i peces de RECANVI per a VEHICLES AUTOMÓBILS
Bendibérica
Industrias Metálicas de Navarra
Fraymon
Seida
Faessa Internacional
Industrias Subsidiarias de Aviación
Eaton
Radiadores Puma Chausson
Tarabusi
Ederlan
Gallital Ibérica
CONSTRUCCIÓ NAVAL. REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VAIXELLS

Astilleros Españoles
Empresa Nacional Bazán
Astilleros y Talleres del Noroeste (ASTANO) „ „
CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIAL FERROVIARI
Material y Construcciones (MACOSA)
Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles (CAF)
La Maquinista Terrestre y Marítima
FABRICACIÓ D'OLI D'OLIVA
Carbonell y Cía. de Córdoba
Elosua
Koipe
Uteco-Jaén

FABRICACIÓ D'OLIS I GREIXOS, VEGETALS I ANIMALS (EXCEPTE L’OLI D'OLIVA)
Cía. Industrial de Abastecimientos
Aceiteras Reunidas de Levante
Aceites y Proteicas
INDÚSTRIA DEL SUCRE

Cía. Industrias Agrícolas
Ebro, Cía. Azúcares y Alcoholes
General Azucarera de España nnwi
INDÚSTRIES DE PRODUCTES PER A L'ALIMENTACIÓ ANIMAL (INCLOSES LES FARINES DE PEIX)
Unión Alimentaria Sanders
Piensos Hens
Nanta
Gallina Blanca Purina
Antonio Porta Labata
Bioter-Biona

345

351

351

361

363

370

381

411

412

420

422
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INDÚSTRIES D'ALCOHOLS ETÍLICS DE FERMENTACIÓ
Pedro Domecq
Osborne y Compañía
González Byass
FABRICACIÓ DE CERVESA I MALT CERVESER
El Águila
San Miguel
Damm
Mahou

La Cruz del Campo
Unión Cervecera

CONFECCIÓ EN SÉRIE DE PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS DEL VESTIT
Industrias y Confecciones (INDUYCO)
Cortefiel
Tybor
Sáez Merino

FABRICACIÓ DE PAPER I CARTRÓ
la Papelera Española
Sarrio
Torras Flostench

TRANSFORMACIÓ DE PAPER I CARTRÓ
UniwaIl

Tampella Española
Onena
Papelera Navarra
Jerez Industrial
Carto España

Talleres de Manipulación del Papel
Celograf
Ateval
EDICIÓ

Medios de Comunicación Social del Estado
Prensa Española
La Editorial Católica
Talleres de Imprenta
Plaza y Janés
Salvat Editores

Víctor Grupo de Empresas
Editorial Bruguera
TRANSFORMACIÓ DEL CAUTXÚ
SAFE Neumáticos Michelin
Firestone Hispania
Productos Pirelli

L^ng^^^'^ ' OBRES PÚBLIQUES (SENSE PREDOMINO. DEMOLICIÓ,
Construcciones y Contratas
Ginés Navarro
Edificios y Obras
Obras y Construcciones Industriales
Trabajos y Obras

Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas (SICOP)

oTnSTUmS E~s“““
Dragados y Construcciones
Agremán
Entrecanales y Tavora
Fluarte y Cía,

Fomento de Obras y Construcciones
Cubiertas y Tejados
FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÁNICS D'ORIGEN PETROLEOOUlMIC
Rio Rodano
Industrias Químicas Asociadas
Paular
Montoro
FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES QUiMICS ORGÁNICS
Fosfórico Español

424

427

453

472

473

475

481

501

503

251.1

251.2
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Unión Explosivos Río Tinto
Dow Chemical Ibérica

Petroquímica Española
Productos Químicos del Mediterráneo
FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS INORGANICS (EXCEPTE CASOS COMPRIMITS)

Solvay
Foret
Cros

Energía e Industrias Aragonesas
Flidro-nitro Española
FABRICACIÓ DE PRIMERES MATÉRIES PLÁSTIQUES
Aiscondel
Alcudia

Unión Explosivos Río Tinto
Flispavic Industrial
Dow Chemical Ibérica
Viniclor
Floechst Ibérica
Bayer Flispania Comercial
La Cellophane Española
Arrahona
Basf Española
PRODUCCIÓ DE FIBRES ARTIFICIALS I SINTETIQUES
La Seda de Barcelona
Safa

Cyanenka
Montefibre Flispania
Sociedad Nacional Industria Aplicación Celulosa (SNIACE)
Nurel
FABRICACIÓ D'ADOBS
Unión Explosivos Río Tinto
Cros
Empresa Nacional de Fertilizantes
FABRICACIÓ DE PINTURES. VERNISSOS I LAQUES
Distribuidora Industrial
Industrias Titán
Industrias Químicas Procolor
Urruzola
Barnices Valentine
Floechst ibérica

Bayer Flispania Comercial

“rKAcWeÍSuTATS I D'ALTRES PRODUCTES FARMACÉUTICS
Laboratorios e Industrias Iven
Sandoz

Unión Explosivos Río Tinto , , , rriyn ic
FABRICACIÓ DE SABQNS CQMUNS; DETERGENTS I LLEIXlUb
Camp
Lever Ibérica

Flenkel Ibérica r,o,^n np PERFUMERIA I COSMÉT
FABRICACIÓ DE SABQNS DE TOCADOR I D'ALTRES PROD-
Avon Cosmetics
Colgate Palmolive
Antonio Puig
Dana
Arbora internacional
Myrurgia
Perfumería Gal
Flenry Colomer

251.3

251.4

251.6

252.1

253.3

254.2

255.1

ICA
255.2

Pont: Elaboració própia en base a la informació de FP.
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QUADRE 15

RELACIÓ DE BRANQUES AMB SITUACIÓ DE DOMINACIÓ, 1976

Ingresaos 1 empresa

Codi Branca Ingresaos 2.“ empresa 1 ° empresa

111 Extracció, preparado, i aglorPeració d'hulla.
221 Siderúrgia.
242 Fabricació de dments, calg i guix.^
243 Fabricació de materials per a la construcció

en formigó, ciment, guix, escalóla i d'altres.
247 Fabricació de productes cerámics.^
330 Construcció de máquines d'oficina i d'ordi-

nadors (inclosa la seva instaMació).^
351 Fabricació d'aparells i equip de telecomuni-

cació.
416 Fabricació de conserves de peix i d'altres

productes del mar.
421 Indústria del cacau, xocolata i productes de

confitería.^
429 Indústria del tabac.
471 Fabricació de pasta paperera.
503 Obres públiques.

4,54 Flunosa
Ensidesa
Asiand

2,18
2,00

6,08 Uralita
Roca3,70

1
3,18 IBM

5,06^ Standard Eléctrica

Pescanova2,08

3,28 Nestié
Tabacalera S.A.
Empresa Nacional de Celulosa
Dragados y Construcciones

12,52
3,88

1
2,06

Notes: 1 A més de la dominació s'hi ha detecta! una arena oligopolística.
2 Branca d'especialització catalana.
Pont: Elaboració própia a partir de la informadó de FP.

QUADRE 16

RELACIÓ DE BRANQUES SENSE QLIGQPQLI NI DQMINACIÓ, 1976

Codi Branca

Fabricació de tubs d'acer.
Fabricació d'eines i articles acabats en metalls, amb exclusió de material eléctric.
Construcció de máquines i equip per a minería, construcció i obres públiques, siderúrgia i fundició i
d'elevació i manipulació,
Sacrifici de bestiar. Preparació i conserves de carn.
Indústries lácties."
Indústria vinícola.
Indústria del cotó i les seves méseles.
Construcció d'immobles.

253.1 Fabricació de gasos comprimits.

222
316
325

413 1

414
1425

1431
1502

1

Nota: 1. Branca d'especialització catalana.
Pont: Elaboració própia a partir de la informadó de FP.
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Primer: Análisi endógena de les situacions d'oligopoli

R. Linda ha proposat un conjunt sistematitzat de claus de lectura per interpretar en

termes de modeis concrets d'oligopoli els sistemes d'índexs resultants. Seguint el mateix model, els

elemente que intentarem de qualificar serán: I) amplitud de l'oligopoli; II) desequilibri al si de l'«arera

oligopolística», i III) dinamisme de les estructures oligopolístiques. En base ais resultats obtinguts,

descriurem cada una de les claus d'interpretació deis resultats de la forma següent.
20

I) Amplitud de l'oligopoli, en fundó del nombre d'empreses que formen l'«arena oligopolística»

(n”). Qualsevol classificació és arbitraria, pero atenent el que suggereix R. Linda proposem la

següent per al cas espanyol:

n” = 2 tendéncies mono-duopolístiques

3 ̂n** ̂  6 oligopoli estret

T^n" ̂  10 oligopoli mitjá. Estructura mixta

n’“ > 10 oligopoli incert (donada la seva amplitud) o molt diluít

II) Desequilibri en el si de l'«arena oligopolística». L'índex Ls és un indicador de les relacions de

desequilibri (desigualtat de pes) al si de i'arena. En conseqüéncia, definirem les següents situa
cions:

tendéncies mono-duopolistiques acusades

oligopoli molt desequilibrat. Tendéncia a situacions de dominado

Ls>1

0,5<Ls < 1

0,25^Ls ̂  0,5 oligopoli relativament equilibrat

Ls ̂  0,25 oligopoli molt equilibrat

III) Dinamisme de les estructures oligopolístiques.^^ Aqüestes ens vindran indicadas peis diferents
valors que pren l'índex F. Per tant, tindrem:

F > 50 estructures molt dinámiques
30<F ̂  50 dinamisme normal

20<F ̂  30 dinamisme reduít

10<F^20 rigidesa

F ̂  10 superrigidesa

Els resultats obtinguts s'expressen al quadre 17.

20. Atesa la no homogeneítat entre les dades analitzades per R. Linda i les disponibles per al cas espa-
nyol, ha estat necessari introduir modificacions  a les claus d'interpretació origináis.

21. Atés que les análisis efectuadas per R. Linda s'apliquen a situacions referidas a anys consecutius,
hem hagut de modificar els coeficients definidora de situacions de rigidesa/dinamisme, puix que en el nostre cas
prendrem en consideració l'eyolució bianual de les quotes de mercat.
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QUADRE 17
CARACTERITZACIÓ DE LES SITUACIONS D'OLIGOPOLI, 1976

Codi Branca Amplitud Desequilibri Dinamisme

130 Refinació de petroli.
Producció, transport i distribució d'energia
eléctrica.

Trefilatge, estiratge, laminatge en fred de l'a-

Producció i primera transformació de metalls
no férrics.
Industria del vídre.

cer.

mitjana molí normal
151

relatiu hiperrigidesaestreta
223

mitjana molt molt
224

relatiu normalestreta
tendéncia-mono-

duopolística
Construcció de maquines i tractors agríenles, duopolística
Construcció de maquines d'oficina i d'or- estreta
dinadors (inclosa la seva instal-lació) (amb dominació)
Fabricació de fiis i cables eléctrics. estreta
Fabricació de material eléctric d'utilització i
equipament.
Fabricació d'aparells electrodoméstics.
Fabricació d'aparells i equip de
telecomunicació.

Construcció i muntatge de vehicles automó-
bils i els seus motors.

Fabricació d'equip, accessoris i peces de re-
canvi per a vehicles automóbiis.
Construcció naval. Reparació i manteniment
de vaixells.

Construcció, reparació i manteniment de
terial ferroviari.
Fabricació d’oii d'oliva.

Fabricació d'olis i greixos, vegetáis i animáis
(excepte l'oli d'oliva)
Indústria del sucre.

Indústries de productes per a l'alimentació
animal (incloses les farines de peix).
mdústhes d'alcohols etílics de fermentació.
Fabricació de cervesa i mait cerveser.
Confecció en série de peces de vestir i com-
plements del vestit.

Fabricació de paper i cartró.
Transformació de paper i cartró
Edició.

Transformació del cautxú.

Edificació i obres publiques (sense predomi-
ni). Demolició.
Obres Públiques.

mitjana
diluida
estreta
(amb dominació)

estreta

diluida

estreta
ma-

estreta
estreta

estreta
estreta

estreta
estreta
estreta

estreta
estreta

mitjana
mitjana
estreta

mitjana
estreta

246
molt
molt
tendencia mono-
duopolística
relatiu

rigidesa
rigidesa321

330
reduít
molt341

342
relatiu
relatiu
tendéncia mono-

duopolística

reduít
molt345

351

normal
361

molt normal
363

relatiu molt
370

rigidesa

rigidesa
normal

molt
381

relatiu
relatiu411

412

molt
relatiu

molt
reduít420

422

relatiu
relatiu
relatiu

normal

rigidesa
molt

424
427
453

molt
molt
relatiu
relatiu
molt

reduít

rigidesa
molt
molt

rigidesa

normal

472
473
475
481
501

(amb dominació)

relatiu
503

molt reduít

251.1 Fabricació de productes químics orgánics d'o-
rigen petroleoquímic.

oc] o Fabricació d'altres prod. químics orgánics.
251.3 Fabricació de productes químics inorgánics

(excepte gasos comprimits).

251.4 Fabricació de primerea matéries plástiques
251.6 Producció de fibres artificiáis i sintétiques.
252.1 Fabricació d'adobs.

253.3 Fabricació de pinturea, vernissos i laques
254.2 Fabricació d'especialitats i d'altres productes

farmacéutica.

255.1 Fabricació de sabons comuns, detergents
lleixius.

255.2 Fabricació de sabons de tocador i d'altres pro
ductes de perfumería i cosmética.

I

molt molt
reduít

estreta
estreta molt

relatiu
relatiu
molt
molt
molt

normal
molt
reduít

hiperrigidesa
normal

estreta
diluida
estreta
estreta

mitjana

relatiu normalestreta

molt rigidesaestreta

moltrelatiumitjana

Pont Elaboració propia en base a la nformació de FP
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Una ordenació de les branques atenent alió que anomenem intensitat competitiva

situaría a l'extrem corresponent a situacions de menys competéncia els supósits d'oligopoli estret o

tendéncies monoduopolístiques, molt desequilibri  i rigidesa o superrigidesa. Les branques on més

clarament es manifesta aquesta situado són: Producció, transport i distribució d'energia eléctrica

(151) i Fabricació d'adobs (252.1). En el primer cas, la nota més destacable és la superrigidesa en

l'evolució de les quotes de mercat entre 1974 i 1976. Probablement, Unidad Eléctrica no ha estat aliena

a aquesta situació d'obstrucció a la competéncia. El cas de la Fabricació d'adobs está probablement

relaclonat amb el carácter controiat deis preus de la branca i amb les corresponents negociacions

entre els fabricants i les autoritats económiques.

Segon: Oligopolis i quasi monopolis a les branques d'especíalització catalana.

L'estudi de les formes de mercat, entés com a origen de situacions de control d'un

mercat, ens condueix a centrar-nos en aquelles branques on la indústria catalana pot detenir situa

cions de forga, és a dir, en alió que hem definit com a branques d'especíalització. Les branques d'espe-
cialització catalana amb índex de fiabilitat suficient són 26: 17 branques desagregadas a nivell de grup

i 9 a nivell de subgrup, corresponents a la indústria química. Les situacions de mercat es reflecteixen al

quadre 18.

QUADRE 18
DISTRIBUCIÓ DE LES SITUACIONS DE MERCAT A LES BRANQUES

D'ESPECÍALITZACIÓ CATALANA, 1976

Pes de la branca
dins l'economia

catalana (%)

Pes de la branca
dins l'economia

espanyola (%)

Nombre de

branques

Oligopoli sense dominació 16 32,7 17,6

Oligopoli amb dominació 1 1,4 1,1

2,2Quasi monopoli 3 4,2

21,1 10,6Ni oligopoli ni dominació 6

31,526 59,4TOTAL

23,7 60,231Branques de no especialització
16,9 8,372Branques amb informació insuficient

Nota: Els desajustes respecte al quadre núm. 13 són atribu'ibles al fet que les branques químiques hi figuraven a nivell de grup i en tots els
grups (5) l'economia catalana hi és especialitzada. En desagregar-ho a nivell de subgrups resulta que, en algún cas. l'economia catalana no
manifesta especialització.
Pont: Elaboració própia a partir de FP.
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La informació disponible permet posar en relleu els trets básics de cada una de les

formes de mercat. Respecte els casos on s'ha detectat especialització catalana (atenent la domiciliació

de ['empresa) i aquells en qué ['empresa dominant está domiciliada a Catalunya, o al menys h¡ pro-

dueix una proporció significativa de la seva oferta, es posa de manifest que, solament en el cas de la

Construcció de maquines d'oficina i ordinadors (inclosa la seva instal-lació) (330), ['empresa dominant

está domiciliada fora de Catalunya (concretament  a Madrid).

Al quadre 19 es presenta, per a les branques d'especialització catalana (segons domi

ciliació) la fracció de l'oferta global de les empreses integrants de l'arena corresponent a empreses

domiciliades a Catalunya. De les dades del quadre se'n dedueix que hi ha dues branques on, tot i

l'especialització catalana, el mercat s'escapa de! control de les empreses catalanes. Aquesta situació

s'explica perqué ['empresa dominant no hi és domiciliada —cas de IBM (Construcció de máquines
d'oficina i ordinadors (inclosa la seva instal-lació) (330), o perqué a l'«arena oligopolística» resultant,

les empreses domiciliades a Catalunya hi són clarament infrarepresentades. La branca de Confecció

en série de peces de vestir i complements del vestit (453), si bé registra un 30,8 % deis ingressos del

conjunt de grans empreses domiciliades a Catalunya de la branca, dins ['«arena oligopolística» el

percentatge es redueix fins el 21,6 %, ja que les principáis empreses rauen a Madrid. En tots els altres
casos en qué apareixen situacions d'oligopoli o dominació, l'especialització catalana a la branca es

correspon amb el pes de les grans empreses catalanes a l'arena de grans empreses que detenten el
control del mercat.

QUADRE 19
FRACCIÓ DE L'OFERTA-DOMICILIADA A CATALUNYA A LES «ARENES OLiGOPOLÍSTIQUES

CORRÉSPONENTS A LES BRANQUES D'ESPECIALITZACIÓ CATALANA, 1976
»

Ingressos de «l'arena
oligopolística» (%)Codi Branca

321 Construcció de máquines i tractors agrícoles.
Construcció de máquines d'oficina i ordinadors (inclosa la seva instal-lació).
Fabricació de fiis i cables eléctrics.
Fabricació de material eléctric d'utilització.
Indústria del sucre.

Industries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de
peix).
Confecció en série de peces de vestir i complements del vestit.
Edició.
Transformació del cautxú.

Fabricació de productes químics inorgánics.
Fabricació de primeras matéries plástiques.
Producció de fibras artificiáis i sintétiques.
Fabricació d'adobs.
Fabricació de pinturas, vernissos i laques,
Fabricació d'especialitats i d'altres productes.
Fabricació de sabons comuns, detergente i lleixius.
Fabricació de sabons de tocador i d'altres productes de perfumería.

51,1
330 29,1
341 100,0
342 29,2
420 37,0
422

49,7
453 21,6
475 52,9
481 23,8
251.3
251.4
251.6

69,1
50,0
69,8

252.1 34,7
253.3
254,2
255.1
255.2

40,3
35,5
67,7
56,9

Pont: Elaboració própia a partir de FP.
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Tercer: Situacions de mercat i control exterior

El control exterior s'ha adregat a les branques d'especialització i, en aqüestes bran

ques, ha optat per les millors posicions quant al control del mercat. En aquests casos l'especialització
es limitaria solament al fet de la domiciliació social de les empreses en territori catalá. Totes les

empreses dominants están sotmeses a algún tipus de control exterior. Al quadre 20 es posa en relleu

la situado de control exterior per a totes les branques d'especialització catalana. El que acabem de dir

resulta evident si considerem que solament en tres casos el control exterior afecta menys del 40 %

deis ingressos totals de les empreses que formen l'arena. A la resta de branques l'«arena oligopolísti-

ca» está dominada clarament per empreses transnacionals. Aquesta situació és un reflex del fet que

les grans empreses multinacionals ja han integrat el mercat espanyol dins la competencia oligopolísti-
ca a nivell internacional.

Tampoc a les sis branques on l'any 1976 no es detectaven formes de mercat oligopo-

lístiques la situació quant al control exterior no reflectia situacions de competitivitat de la indústria

catalana. De fet, es tracta de branques en certa mesura protegidas bé per la poca intensitat tecnológica

o per la influéncia deis costos unitaris de transport en els costos medis. Amb tot, enfasitzar l'abséncia

de control exterior solament resulta válid per a la branca de Construcció d'immobles (502), cosa que

QUADRE 20
DOMINI I CONTROL EXTERIOR DE «L'ARENA OLIGOPOLÍSTICA» EN LES BRANQUES

D'ESPECIALITZACIÓ CATALANA. 1976

% ingressos
d’empreses

catalanes sobre

el conjúntele «l'arena
oligopollstica»

% ingressos
d’empreses

oligopolístiques
catalanes sota
control exterior

Regió hegemónica
en el conjunt de

I'«arena

oligopollstica»Codi Branca

Construcció de maquines i tractors agríco-
les.

Construcció de maquines d'oficina i ordi-
nadors (inclosa la seva instaHació).
Fabricació de fiis i cables eléctrics.
Fabricació de material eléctric d'utilització

i equipament
Indústria del sucre.

Industries de productes per a l'alimentació
animal (incloses les farines de peix).
Confecció en série de peces de vestir i
complements del vestit.
Edició.
Transformació del cautxú.
Fabricació de productes químics inorgá-
nics (excepte gasos comprimits).
Fabricació de primerea matéries plásti-
ques.
Producció de fibres artificiáis i sintétiques.
Fabricació d'adobs.

Fabricació de pinturas, vernissos i laques.
Fabricació d'especialitats i d'altres produc

tes farmacéutics
Fabricació de sabons comuns, detergente
i  lleixius.
Fabricació de sabons de tocador i d'altres
productes de perfumería i cosmética.

321
51,1 100,0 USA (81 %)

330
29,1 83,3 USA (70,9 %)

USA (45,6 %)
CEE (41,5%)
USA (37,8 %)

100,0 86,1341
342

29,2 79,3
37,0 0,0420

422
USA (47,6 %)69,549,7

453
0,021,6
14,452,9475

CEE (69,9 %)100,023,8481
251.3

USA (24,7 %)64,769,1
251.4

CEE (69,3 %)
CEE (83,9 %)
CEE (41,1 %)
CEE (45,1 %)
EUR-CEE (35,5 %)
CEE (26 %)

94,450,0
100,069,8251.6

252.1
253.3
254.2

41,434,7
54,340,3

61,635,5
255.1

CEE (60,4 %)67,7 60,4
255.2

USA (54,3 %)56,9 54,3

Nota: EUR-CEE equival a Europa exclosos els países de la CEE.
Pont: Elaboració própia en base a la informaciú de FP,
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s'explica per les seves característiques i peí fet locacional. A la Indústria del coto i les seves méseles

(431) l'abséncia de formes oligopolístiques s'explica per la profunda cris! de la branca que, a l'ensems
de la seva atomització tradicional, dificulta la formado d'ollgopolis. Peí que fa al Sacrifici de bestiar,

preparado i conserves de carn (413), manifesta una situado de creixent control a través de les Indus

tries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix) (422), si bé el seu dinamisme

fa pensar en la inestabilitat de la situado actual. En els casos de les Indústries lácties (414) i Indústria

vinícola (425) s'está produint una forta Iluita entre les empreses, actuant la publicitat com a factor

determinant d'un procés de rápida oligopolització en favor de les grans multinacionals. L'elevat dina

misme d'aquests cinc grups manifesta que están sotmesos a profundes transformacions internes. Peí

que fa a la Fabricado de gasos comprimits (253.1), es tracta d'un cas on, malgrat l'any 1974 podia

detectar-se la presencia d'«arena oligopolística», el dinamisme del mercat no permet fer especula-
cions sobre l'evoludó futura.

Una análisi de la procedéncia del capital estranger invertit a les empreses domicilia-

des a Catalunya que corresponen a l'«arena oligopolística» permet posar en relleu que el mercat

espanyol tendeix a estar dominat per aquelles empreses que dominen el mercat europeu o mundial.

Aquesta afirmació és particularment válida per aquelles branques obertes a la competéncia exterior i

en qué Catalunya hi está espedalitzada. A les branques on l'hegemonia a nivell europeu no está
consolidada o és de recent consolidació, la Iluita entre regions (CEE-USA) s'estén al conjunt del mercat

espanyol. Óbviament es tracta d'una hipótesi en base a la informado tractada que no podem confir
mar a nivell europeu.

d) Conclusions sobre el procés de transnacionalització

i la formació del mercat oligopolista

N'esmentem les següents:

La informado tractada ens permet detectar l'elevat grau de coinddénda entre el nivell d'especialit-

zació de les GEI domiciliades a Catalunya i l'especialització productiva de Catalunya determinada a

partir del VAB. Les branques d'especialització de l'economia catalana representen el 63,0 % de la
xifra d'ingressos global de les GEI domiciliades  a Catalunya, significant-ne les branques d'especia

lització acusada un 41,5 %. Aquest fet posa en relleu tant el carácter obert a l'economia espanyola

de la indústria catalana com el fet que Catalunya manté una relativa especialització en determina
das branques industriáis.

A les branques industriáis d'especialització catalana el nombre de GEI sota control exterior repre

senta a Catalunya el 48,7 % de la xifra d'ingressos, cosa que palesa una clara situació de dependén-

cia. Aquesta penetració de capital estranger s'efectua en fundó de les condicions endógenes de

localització de cada branca industrial, sense que pugui parlar-se amb seguretat de preferéncies

locacionals diferenciades per part del capital europeu o nord-americá.

Les formes de mercat oligopolístiques poden considerar-se com el factor dóminant en l'estructura

de l'oferta industrial. Peí cas d'Espanya, la distribució de les GEI en relació a la forma de mercat de

la seva branca es reflecteix en el quadre 13. El fet que el 77,9 % de la xifra d'ingressos de les GEI

correspongui a branques amb formes oligopolístiques o quasi monopolístiques, dona idea del
carácter absolutament determinant del fenomen. Les dades per a les branques d'especialització

catalana representen un 38,3 % d'entre el 59,4 que suposa que el pes global de les branques

d'especialització a Catalunya correspon a branques amb formes oligopolístiques o monopolísti
ques.

1)

2)

3)

4) La intensitat competitiva de les branques oligopolístiques assoleix en molts casos valors extrems.

En el quadre 17 hi figura, per a totes les branques amb estructura oligopolística, una caracterizació

La diferéncia amb la xifra de 63,0 que s'ha donat al parlar de les branques d'especialització i el 59,4
que ara s'ofereix respon al superior nivell de desagregado de la Industria química.

22,
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deis oligopolis atenent: a) la seva amplitud; b) el desequilibri a l'interior de les empreses que

formen l'oligopoli i c) el dinamisme o rigidesa en l'evolució de les quotes de mercat de les empre

ses oligopolístiques. En relació a aquest últim factor criden l'atenció les següents branques;

—Prodúcelo, transport i distribució d'energia eléctrica.
—Indústria del vidre.

—Construcció de maquines i tractors agrícoles.

—Construcció naval. Reparació i manteniment de vaixells.

—Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari.
—Industria d'alcohols etílics de fermentació.

—Fabricació de paper i cartró.
—Transfórmate del cautxú.

—Fabricació d'adobs.

—Fabricació de sabons comuns, detergente i lleixius.

Totes elles amb valors corresponents a situacions de rigidesa o hiperrigidesa a l'evolució de les

quotes de mercat entre el 1974 i el 1976. Aquesta rigidesa probablement sigui fruit d'una
cristaMització de la situació entre les empreses oligopolístiques o bé de qualsevol forma d'acord

(intern o afavorit per l'Administració) en el repartiment deis mercats.

5) Referint-nos a les 17 branques d'especialització catalana (domiciliació) amb formes oligopolísti

ques de mercat {vid. quadre 20), només en 3 branques la fracció Iliure del control exterior represen

ta més del 40 % de l'oferta global de les empreses oligopolístiques.

Aqüestes tres branques: Industria del sucre (420), Confecció en série de peces de vestir i comple-
ments del vestit (453) i Edició (475), están totes en certa forma protegidos de la competencia exte
rior.

D'altra banda, a cap branca oberta al mercat internacional hi apareixen empreses catalanes Iliures
de control exterior en situació de controlar el mercat nacional i amb possibilitats de representar un

rol en la Iluita competitiva en el mercat internacional. Una única excepció que s está esvaint rápida-
ment és la branca de Fabricació de sabons de tocador i d'altres productos de perfumería i cosméti

ca (255.2).

6) L'análisi de les formes oligopolístiques palesa com el mercat espanyol s'ha integral dins el mercat

internacional. És molt poc freqüent el cas de preséncia equilibrada de la regió económica america

na i l'europea (CEE) en una mateixa branca. El quadre 20 palesa com en general una de les regions

económiques mundials és predominant. Aquest fet posa en relleu que, a les branques d especialit-

zació catalana amb formes de mercat oligopolístiques, generalment, el mercat espanyol está alter-

nativament sota control europeu o americá, d'acord amb l'estructura de l'oferta a nivell internacio

nal. Solament a les branques de Fabricació de fiis i cables eléctrics (341), Fabricació de material

eléctric d'utilització i equipament (342) i Fabricació de productos químics inorgánics (excepte gasos

comprimits) (251.3) es donen situacions de domini compartit.

151

246

321

370

381

424

472

481

252.1

255.1
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5. EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES QUE AFECTEN LA INVERSIÓ

a) Introducció

1. La limitació del període d'análisi (1964-1977) no autoritza a cercar una relació causal entre l'evolu-

ció d'aquestes variables i l'evolució de la inversió dintre del període per tal com aquellas operen a llarg

termini. Nogensmenys, aixó no ens eximeix de detenir-nos en llur descabdellament de 1964 a 1977

—si aixó és possible—, car llur influencia és susceptible de manifestar unes tendéncies d'inevitable
incidencia sobre el moviment futur de la inversió.

Per una série de raons, aquests anys palesen un interés extraordinari; pero les matei-

fan difícil d'establir amb seguretat les tendéncies del mercat que mobilitzarien la inversió.

En efecte, les raons que al-ludim mostren que 1964-1977 és una etapa on esdevé la industrialització a

Espanya, on el consum de la societat catalana tendeix a seguir el model deis paísos capitalistes desen-

volupats i on, a més, es noten a Espanya els primers símptomes del que s'ha anomenat nova crisi del

capitalisme, on convé de destacar la internacionalització de les inversions i la introducció de nous

canvis tecnológics a l'economia mundial (energética i de l'aplicació de la informática ais processos de

producció).

xes raons

Aixó fa que qualsevol previsió sobre el mercat hauria d'incloure ni més ni menys que

els canvis i les transformacions sobrevinguts i que, a ben segur, esdevindran (desmuntatge de proces

sos, tancament de fraccione de processos de producció, obertura de noves fraccions, consideració del

mercat mundial i del forniment de má d'obra i de primerea matéries i d'energia segons els métodes de

les empreses transnacionals, polítiques restrictives ais paísos desenvolupats, etc.). Aixó és inabas-
table.

No examinarem les inversions des d'aquí, a fora; ens centrarem en les que

s'instaMen aquí responent al mercat interior o al i'exterior, per via de les exportacions.

2. S'ha considerat que, a les societats industriáis, hi ha més aviat una tendéncia a importar primerea

matéries i béns salaríais i a exportar béns manufactúrate. Aquest doble procés comporta a llarg termi

ni variacions en la renda —per ajust deis estoca— més que no pas variació deis preus en els sectors

industriáis. Si hom suposa que l'estalvi interior s'adapta a la inversió, hi ha una base per afirmar que la

renda depén directament de les exportacions i inversament de la part de la renda que es destina a la

importació. N. Kaldor ha assenyaiat—en aquest sentit— que només una part de les rendes guanyades

es despendrá en béns produíts ais propis sectors industriáis i que la resta generará una demanda de s

altres sectors, especialment de l'agricultura. Com que «l'oferta de béns produíts peis sectors in us-

trials capitalistes és molt elástica aun preu particular en termes de béns agrícoles (és a dir, que donata

uns terms oftrade entre agricultura i indústria, la quantitat oferida és altament depenent de la quanti-
tat demandada), tant el nivell com la taxa de creixenga del producte deis sectors capitalistes depenen

del nivell o de la taxa de creixenga de la demanda efectiva per ais seus productes de fora deis sectors

capitalistes. El camí en el qual l'output i l'ocupació poden créixer i en qué s'acumulará el capital
industrial será depenent del creixement de la demanda exógena». Seguint Kaldor, aquesta evolució

dependrá de la sítuacíó deis sectors primaris: si s'esgoten els seus recursos, no será possible de fer

apujar els seus preus sense que augmentin els preus deis productes industriáis ni podrá, dones,

apujar la capacitat de compra deis sectors primaris procedents de rendes diferenciáis. Per tant, el
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nivell de producció no ha d'ésser analitzat segons les disponibilitats de capital acumuiat i de treball

efectivament ocupat, ans segons l'evolució de la demanda exterior en un llarg període.

Retenint l'exposició de Kaldor i completant-la, podem afirmar que:

Primer. No són les disponibilitats de capital i de treball efectivament ocupat, sino l'impuls de l'acu-
mulació —responent a la informació que subministra la demanda adregada a la producció— el que
determina el volum de producció.

Segon. Per bé que la demanda exterior—manifestada per les exportacions— representa un espero-
nament decisiu de l'impuls anterior, cal comptar amb els moviments relativament autónoma del con-

sum (particularment, per canvis en la seva estructura), de la mateixa inversió (particularment, quan
incorpora el canvi técnic, tot afectant la demanda de les empreses a les empreses) i de la despesa
pública.

Tercer. El progrés técnic land-saving i la penetració de capital ais sectors primaris pot estendre el

creixement industrial en la mesura que amplia llur producció. Quan s'estudia una economía nacional
del tipus de la que analitzem, l'obtenció de primerea matéries i béns salaríais dependrá de la capacitar

d importació i, a llarg termini, del valor de les exportacions.

Quart. Encara que a afectes d'exposició h.^urem de resseguir l'evolució de la demanda adregada a les

empreses peis consumidors, les mateixes empreses, sector públic i exterior per enquadrar el movi-

ment de la inversió, convé no oblidar que l'actuació del conjunt deis sectors productius també trans
forma aqüestes demandes, especialment en Tactual fase de Tacumulació, del procés de transnaciona-
lítzació i monopolització de la producció.

Comengarem, dones, referint-nos al sector exterior —exportacions— conjugant-ho
amb la dependéncia de les importacions.

b) Sector exterior a Teconoinia catalana

D'acord amb el que acabem d'indicar, parlarem successivament del mercat exterior

e productos catalans, de la dependéncia de Teconomia catalana peí que fa a productos exteriors i, en
acabat, farem algunos referéncies a la naturalesa de la seva articulació comercial amb Texterior.

Un cop més la manca d'informació estadística circumscriu les possibilitats de treba-

llar sobre el tema. L'existéncia, pero, de la TIO de Teconomia catalana'' ens permet d'assajar el cálcul

de qüestions referidos al pes del comerg exterior  a Teconomia catalana.^

Primer. Mercat exterior

Peí que fa a Vestructura del mercat exterior, podem procedir a la seva análisi a partir

de la TIO de Teconomia catalana. Així, mesurarem el pes de les exportacions en la demanda final de

cada branca. La major incidéncia es dóna a les branques reflectides en el quadre 21.

1. J. Muns, R. Pujol Tabla input-output de la economía catalana, ano 1967. COCINB, 1972. Cal advertir que
les importacions de la TIO per branques són de «productes similars» i no de la mateixa branca.

2. Vegeu Tannex corresponent.
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QUADRE 21
CONTINGUT TOTAL D'EXPORTACIONS A LA DEMANDA

FINAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS MÉS
RELLEVANTS, 1967 (percentatges)

%Branques

Suro. 95,5

Recuperació de productes. 76,9

Téxtil. 72,9

Cautxú i plástics. 70,9

Minería. 64,5

Impremta i edicions. 58,6

Maquinaria i aparells eléctrics. 56,1

Cuiro i sabates. 54,2

Paper i cartró. 52,6

Pont: Elaboració própia a partir de la TIO de Catalunya, 1967.

El mercal exterior és, dones, particularment important per a la indústria transforma

dora de Catalunya. Tanmateix, la incidencia de les exportacions es deu més a la penetració deis pro

ductes catalans en el mercal de la resta d'Espanya que a l'estranger. Tan sois per tres branques (Mine

ría, Suro i Impremía i edicions) la incidencia de les exportacions a l'estranger sobre la producció de la

branca ha estat superior al 20 %. Per a cap de la resta de branques la incidencia relativa de les exporta

cions a l'estranger és superior a la incidéncia del mercal de la resta d'Espanya. En canvi, peí que fa a la

indústria transformadora, poden identificar-se algunes branques on el pes de les exportacions a la

resta d'Espanya és fonamental mentre que les exportacions a l'estranger no tenen gairebé cap inci
déncia {vid. quadre 22).

QUADRE 22
DEMANDA FINAL INCIDÉNCIA DE LES EXPQRTACIQNS

A LA RESTA D'ESPANYA I A L'ESTRANGER, 1967 (percentatges)

A la resta
d'EspanyaBranques A l'estranger

Téxtil. 69,0 3,9

Productes químics. 45,1 4,8

Productes del cautxú i plástics. 69,6 1,3

Maquinaria i aparells eléctrics. 54,9 1,2

Material de transpon. 1,241,3

Pont: Elaboració própia a partir de la TIO de Catalunya, 1967,

Per a conéixer el canvi de Íes exportacions cataianes a ia resta d'Espanya haurem

d'utilitzar les estimacions d'E. Lluch, N. Bozzo  i M. Capdevila referidas a l'any 1957, així com la deriva

da de la TIO de l'economia catalana per l'any 1967.® ParaMelament al present treball, s'ha elaborat la

balanga comercial de Catalunya.^

3. E. Lluch, N. Bozzo, M. Capdevila, La balanza comercial interior de Cataluña. ICE, núm. 342. Febrer 1962.
J. Muns, R. Pujol, op. cit.

4. M. Parellada, Els fluxos comerciáis entre Catalunya i la resta d'Espanya (1975) i entre Catalunya i
l'estranger (1975-1978): Metodología i análisi de resultáis. Tesi doctoral en Ciéncies Económiques, 1980.
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El treball que va dirigir E. Lluch se sitúa en el moment immediatament previ ais
canvis substanciáis que es varen produir a l'economia espanyola i catalana com a conseqüéncia del
Pía d'Estabilització {vid. quadre 23).

QUADRE 23

BALANgA COMERCIAL DE CATALUNYA, 1957

SECTORS PRIMARI I SECUNDARI (milers de pessetes)

Saldos exportadora (E>l) Total %

Vinya. 30.852 0,1

Textil i confecció. 21.054.106 40,2

Pell i calgat. 427.206 0,8

Indústries de la fusta, suro, editorial i goma. 1.523.481 2,9

Indústries químiques. 4.332.027 8.3

Indústries mecániques. 21.338.137 40,7

Indústries minerals no metál-liques. 327,336 0,6

Construcció i obres públiques. 3.175.063 6,1

Distribució d'aigua. 225.709 0,4

TOTAL 52.433.917

Saldos importadora (E<l) Total %

Cereals i llegums. 2.552.420 8,7

Olivera. 364.903 1,2

Fruits. 3.662.371 12,4

Boscos. 773.524 2,6

Pesca. 413.041 1,4

Productes animáis. 5.696.852 19.3

Carbons minerals. 694,332 2,4

Mines i pedreres. 13.878

Conserves i indústries alimentáries. 1.988.463 6,7

Begudes i alcohols. 376.234 1,3

Indústries de la fusta i suro. 1.623.998 5,5

MetaHúrgia i Siderúrgia. 9.317.211 31,6

Gas i altres derivats. 4,81.404.987

Energía eléctrica. 625.024 2,1

TOTAL 29.507.238

Pont: E. Lluch. N. Bozzo, M. Capdevila. (1962), art cit.

Respecte a les exportacions es donava una elevada especialització quant ais produc
tes manufacturáis, sobretot en béns de consum de la indústria téxtil i la confecció i de la indústria

química i en béns d'equipament i intermedis de la indústria mecánica. Si ho comparem amb les pre-

caucions derivadas de treballs de metodología diferent, amb el que resulta de la TIO {vid. quadre 24)

es comprova que anava disminuint la participació de la branca Téxtil i confecció i prosseguia la marxa

ascendent de les branques Química (básicament productes fináis per a la producció i el consum) i de

Transfórmate metál lics (fonamentalment maquinaria i material de transport). Tot plegat permet intuir
l'inici d'un procés de reestructuració de l'economia catalana.
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QUADRE 24
FLUXOS COMERCIAIS DE CATALUNYA AMB-LA RESTA D'ESPANYA I AMB L'ESTRANGER, 1967

(milions de pessetes)

Exportacions Importacions

Resta d'Espanya Estranger Resta d'Espanya Estranger

Total % Total % % TotalProductes Total %

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. 4.233,0 3,2 2.506,7 15,3 33.184,0 28,4 6.800,6 12,8

Combustibles sólids. 23,2 0 0 0 698,9 0,6 208,7 0,4

Minería. 394,5 0,3 568,0 3,5 359,9 0,3 1.289,7 2,4

Extracció de materials de construcció i terres. 47,2 0 3,9 0 152,0 0,1 96,1 0,2

Productes alimentaris i tabac. 7.655,7 5,9 1.177,6 7,2 7.979,6 6,9 1.595,4 3,0

Begudes. 1.551,4 1,2 475,0 2,9 1.945,7 1,7 183,7 0,3

Industria téxtil. 28.638,2 22,0 1.548,8 9,4 5.656,8 4,9 909,0 1,7

Confecció. 8.932,2 6,9 706,6 4,3 4.379,0 3,8 358,5 0,7

Cuir i calgat. 4.671,0 3,6 841,9 5,1 2.900,5 2,5 1.136,6 2,1

Productes de la fusta. 1.302,7 1,0 345,2 2,1 1.002,3 0,9 877,3 1,7

Suro. 667,8 0,5 559,8 3,4 8,2 0 5,8 0

Paper i cartró. 1.519,0 1,2 82,9 0,5 1.939,9 1,7 1.224,2 2,3

Imprenta, edicions i annexos. 2.659,8 2,0 1.617,5 9,8 279,1 0,5684,7 0,6

Productes químics. 13.181,7 10,1 1.636,0 10,0 7.736,2 6,6 14.422,4 27,1

Refinat de petrolis i productes petrolífers. 3.710,8 2,8 0,4 0  16.934,2 14,5 84,5 0,2

Productes de cautxú i de plástic. 8.070,4 6,2 94,9 0,6 750,4 0,6 1.321,3 2,5

Ciment. 210,9 0,2 17,0 0,1 52,6 0 76,5 0,1

Cerámica, prefabricats i altres. 1.249,4 0,9 156,8 0,9 412,8 0,4 282,5 0,5

Vidre. 59,7 0,4 594,3 0,5 490,3 0,9787,5 0,6

Indústria metál-lica básica. 1.581,6 1,2 400,0 2,4 6.159,8 5,3 4.074,3 7,7

Productes metál-lics. 3.371,9 2,6 580,7 3,5 2.416,4 2,1 2.055,0 3,9

Maquinaria no eléctrica. 4.984,2 3,8 1.214,0 7,4 3.528,7 3,0 8.481,5 16,0

Maquinária i aparells eléctrica. 12.448,0 9,6 204,6 1,2 8.220,9 7,0 2.299,9 4,3

Material de transport. 12.873,6 9,9 336,2 2,0 4.385,4 3,8 1.007,5 1,9

Fabriis diverses. 2,476,8 1,9 859,8 5,2 698,6 0,6 2.958,8 5,6

Producció i distribució d'energia eléctrica. 40,1  OJ56,0 0 418,0 2,5 1.008,4 0,9

Recuperació de productes. 46,3 0,3 2.676,4 2,3 581,1 1,13.112,3 2,4
TOTAL 130,410,8 100,0 16.458,3 100,0 116.466,6 100,0 53.140,4 100,0

Nota: 1. Les importacions de l'estranger inclouen els drets i laxes a la importaoiú. D’acI que en el text no s'ha considerat aquest component a l'hora d'establir les
comparacions oportunas amb íes importacions de l'any 1975 valoradas a preus CIF.
Pont: J. Muns, R, Pujol, (1972), op. cit.

Finalment, de 1967 a 1975 {vid. quadre 25) els canvis més importants que semblen

deduir-se de les estimacions realitzades són, per un cantó, l'augment de la importancia de les exporta

cions de productes agrícolas i alimentaris en general que, de representar un 10,3% l'any 1967, han

passat a un 24,8 % l'any 1975, i l’augment de les exportacions de productes químics (sense productes

petrolífers, que es manté prácticament constant) que ha passat de representar un 10,1 % l'any 1967 a

un 16,9 % l'any 1975. En canvi, en aquest període, es produeixen notables disminucions de les expor

tacions d'alguns productes. El cas més espectacular de tots correspon a la branca Téxtil (sense confec

ció) que l'any 1967 representava el 22 % de les exportacions i  l'any 1975 amb prou feines arribava
aproximadament al 6 %. Tanmateix, cal considerar la situació de crisi de la branca que era especial¬
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QUADRE 25

FLUXOS COMERCIAIS DE CATALUNYA, 1975 (milions de pessetes) segons la CSTE

Exportacions Importacions

Resta d'Espanya Estranger Resta d'Espanya Estranger

% Total % Total % Total %Productos Total

Animáis vius. 15.350,9 2,8 88,7 0,1 48,784,5 9,2 113,3 0,1

Carns i preparats de carn. 26.894,9 4,9 293,1 0,3 5.809,2 1,1 246,7 0,2

Productes láctics i ous. 10,784,9 1,9 65,0 0,1 6.217,6 1,2 1.357,5 0,8

Peixos i preparats de peixos. 4.606,3 0,8 267,0 0,3 10.222,8 1,9 1.160,6 0,7

Cereals. 8.599,9 1,6 35,5 0,0 11,049,0 2,1 8.426,9 5,1

Productes a base de cereals. 3.768,4 0,7 123,1 0,1 6.630,8 1,3 23,0 0,0

Fruites i llegums frescos. 16.622,7 3,0 3.545,9 3,8 29.061,0 5,5 972,0 0,6

Altres fruites i llegums. 1.550,8 0,3 611,1 0,7 4.792,4 0,9 1.073,5 0,6

Sucre, preparats sucre i mel. 3.554,1 0,6 391,6 0,4 10.097,7 1,9 132,3 0,1

Alimentació destinada a animáis. 4.672,9 128,3 0,1 1.914,3 0,4 1.408,5 0,80,8

Preparats alimentaris. 24.685,8 1.109,5 3.736,04,5 1,2 6.614,3 1,2 2,2

Begudes. 7.855,4 1,4 1.289,1  1,4 10.470,2 2,0 164,1 0,1

Tabacs i tabacs elaborats. 5.32 ',6 1,0 0,0 0,0 9.105,5 1,7 741,0 0,4

Cuirs’i pells. 760,4 0,1 19,4 0,0 527,6 0,1 3.675,6 2,2

Grans, nous i ametlles. 1.176,3 0,0 0,00,2 474,3 0,1 7.827,0 4,7

Cautxú brut. 495,3 0,1 2,6 0,0 4,966,0 0,9 1.915,1 1,2

Fusta, fusta d’obra i cautxú. 6.268,9 1,1 259,2 0,3 3.663,7 0,7 1.854,8 1,1

Pasta de paper, deixalles de paper. 3,480,7 60,0 0,1 2.748,1 0,5 2.549,2 1,50,6

Fibres téxtiis (no transformadas). 4.754,2 0,9 1.002,2 1,1 10.721,5 2,0 9.251,8 5,6

Adobs bruts o naturals. 638,0 0,1 1,7 0,0 605,6 0,1 159,9 0,1

Arenes i graves. 39,2 0,0 30,6 0,0 1.337,1 0,3 271,4 0,2

Minerals bruts (no explotació minera). 135,8 0,0 63,0 0,1 956,0 0,2 1,475,6 0,9

Minerals de ferro. 15,8 0,0 82,5 0,1 9,8 0,0 386,4 0,2

Minerals de ferro i acer. 11,271,0 2,0 6,7 0,0 3.697,6 0,7 1.488,7 0,9

Minerals metál-lics no férrics. 13.631,5 2,5 76,3 0,1 1.235,2 0,2 1.944,2 1,2

Matéries brutes animáis, vegetáis.

Mulles i aglomerats.
1

2.063,4 0,4 621,6 0,7 3.184,8 0,6 1.344,9 0,8

677,3 0,1 0,0 0,0 222,7 0,0 4,9 0,0

Lignit i aglomerats. Turba. 6,0 OO 0,0 0,0 5,6 0,0 7,5 0,0

Cocs i semicocs d'hulla, lignit i turba. 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 363,7 0,2

Petroli, productes petrolífera energética. 7.852,8 1,4 0,0 0,0 23.738,7 4,5 6.639,4 4,0

Productes petrollfers no energética. 6.588,3 1,2 46,2 0,1 1.055,6 0,2 544,4 0,3

Gas natural i gas manufact'urat. 399,8 0,1 0,0 0,0 99,6 0,0 2.257,8 1,4

Olis, greixos i derivats. 13.595,1 2,4 1.751,2 1,9 7.557,0 1,4 1.326,0 0,8

Elements química i compostos. 27.512,8 5,0 3.939,2 4,2 11.619,4 2,2 14.551,2 8,7

Quitrá mineral, productes química, derivats
carbó, petroli, gas. 4.144,8 0,8 0,0 0,0 38,9 0,0 12,2 0,0

Adobs manufacturats. 2.659,9 0,5 582,5 0,6 1.814,4 0,3 237,2 0,1

Mat. plástiques, celulosa reg. i resines artificiáis. 9.777,5 1,8 790,4 0,9 4.089,5 0,8 6.259,7 3,8

Productes químics diversos. 40.234,2 7,3 3.387,4 3,6 13,727,8 2,6 11.589,5 7,0

Cuir, anieles cuir i cautxú. 14,603,4 2,6 3.536,3 3,8 10.158,8 1,9 1.246,1 0,7

Manufactures de fusta i suro (no mobles). 1.945,6 0,3 2.235,7 2,4 3.934,6 0,7 186,8 0,1

Paper, cartró i pasta de fusta. 13.054,9 2,4 1.941,9 2,1 15.186,3 2,9 2.081,2 1,3
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QUADRE 25 (continuació)

FLUXOS COMERCIAIS DE CATALUNYA, 1975 (milions de pessetes) segons la CSTE

Exportacions Importacions

Resta d’Espanya Estranger Resta d'Espanya Estranger

%Productes Total Total % Total % Total %

Filats, teixits i productes connexos. 30.803,6 5,6 9.037,8 9,7 15,198,8 2,9 3.850,7 2,3

Calg i ciment. 1.109,8 0,2 2.244,6 2,4 231,1 0,0 71,5 0,0

Material construcció i altres articles. 5.228,1 0,9 1.359,1 1,5 13.124,5 2,5 2.485,1 1,5

Ferro, foneria, acer brut i prod. semiacabats. 109,2 0,1 7.446,2 1,41.413,1 0,2 436,5 0,3

Productes acabats de ferro i acer. 11.626,1 2,1 2.174,3 2,3 27.884,8 5,3 4.722,3 2,8

Metalls no férrics. 4.571,0 0,8 484,1 0,5 14.616,3 2,7 2.013,7 1,2

Articles manufacturats metal. 11.410,9 2,1 3.269,0 3,5 8.650,3 1,6 2.413,3 1,5

Máquines. 75.740,8 13,7 20.756,6 22,3 44.231,7 8,3 36.646,8 22,0

Material de transport. 29.678,7 5,3 8.810,0 9,5 24.297,3 4,6 1.162,2 0,7

Articles manufacturats diversos.^ 60.689,7 10,9 16.331,4 17,6 86.754,7 16,4 11.707,5 7,0

TOTAL 554.329,5 100,0 92.960,9 100,0 530.619,9 100,0 166.517,3 100,0

Notes: 1. En les exportacions catalanes no prenem en consideració les del capítol 27,17 (energía eléctrica) que s’han tractat a part. Les exportacions d'energia eléctrica
són 608.653 (milers de Ptes.). cosa que donarla unes exportacions totals de 93.569.514 milers de Ptes.
2. En les importacions i les exportacions a l’estranger ens trobem amb el capítol 52 de la C.S.T.E. (transaccions especiáis i diverses) que no hem considerar en el cas
deis fluxos entre Catalunya i la resta d'Espanya. Per aquesta raó i donada la seva migrada importáncia, i'hem afegit al capítol 51 (articles manufacturats diversos).
Pont: M. Parellada, (1980) op. cit.

ment forta l'any 1975 i que s'afegeix a la de caire més estructural que es posa en evidéncia a partir deis
anys seixanta.

Uns altres productes que també disminueixen la seva participació en total, si bé en

una proporció menys forta que la del Téxtil, són els Transformats metal-lúrgics que han passat de

representar un 25,9 % l'any 1967 a un 21,1 % l'any 1975.

Veiem per l'any 1975 (quadre 26) l'estructura deis fluxos de sortida de mercaderies

de Catalunya a la resta d'Espanya segons l'agrupació resumida de productes.

En relació a les exportacions a l'estranger, la tendencia apuntada durant els anys

seixantes® respecte la disminució de les exportacions de productes agraris i alimentaria es veu confir

mada en el periode 1967-1975, en qué les exportacions d'aquests productes han passat de representar

el 25,4 % del total a solament un 9,3 % l'any 1975.

La contrapartida de les disminucions relativas detectadas ve constituida, sobretot,

per l'augment espectacular de l'exportació de Transformats metal-lúrgics, que han passat d un M,1 %

del total exportat l'any 1967 a un 35,3 % l'any 1975, i, dins d'ells, les exportacions de maquinaria, que

han passat d'un 8,6 % a un 22,3 %. En aquest sentit, cal fer constar també un molt lleuger creixement

de les exportacions de productes químics (sense els productes petrolífers), cosa que sembla recuperar

una tendencia tradicional en aquests tipus de productes.

En el periode 1976-1978 sembla aturar-se la pérdua de pes de les exportacions a

l'estranger de productes agrícoles i alimentaris, albora que es palesa un augment de les exportacions
de primeree matéries i semimanufactures i una disminució de les exportacions de béns d equip i
manufactures de consum.

5. Vid. A. Arrufat, Les causes de l'exportació catalana, Servei d'Estudis de Banca Catalana, 1976.
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QUADRE 26
FLUXOS DE SORTIDA DE MERCADERES DE CATALUNYA’, 1975 (milions de pessetes)

Resta d'Espanya Estranqer

Productes Total % Total %

Aliments. 135.451,0 24,4 7.947,9 8,6

Minerals i deixalles. 26.414,7 4,8 260,8 0,3

Gas, petroli i productes petrolífera. 18.985,6 3,4 46,3 0,0

Productes químics. 93.779,5 16,9 10.451,0 11,2

Fibres téxtiis, filats i teixits. 35.557,8 6,4 10.039,9 10,8

Materials per a la construcció. 6.337,9 1,1 3.603,7 3.9

Metál-lica básica. 17.610,1 3,2 2.767,6 3,0

Altres primeres matéries i semimanufactures.^ 42.672,7 7,7 8.676,7 9,3

Transformats metal-lies. 32.835,5 35,3116.830,5 21,1

Manufactures diverses. 60.689,7 16.331,4 17,611,0

TOTAL 554.329,5 100,0 92.960,8 100,0

Notes: 1. La correlació amb les divisions de la CSTE són les següents: Aliments (1 a 13 i 15); Minerals i  les seves deixalles, extracció
material de construcció 120 a 25, 27 a 29); Gas, petroli i productes petrolífers (30 a 32 i 35): productes quimics (33, 34 i 36 a 38): Fibres
téxtiis, filats i teixits (19 i 42); Materials per a la construcció (43 i 44); Indústria metál-lica básica (45 a 47); Altres primeres matéries i
semimanufactures (14. 16 a 18, 26, 39 a 41); Transformats metál-lics (48 a 50); Manufactures diverses (51).
2. Inclou també productes manufacturats de cautxú, fusta (sense mobles), suro, paper i cartró.
Foirr: M. Parellada. (1980). op. cit.

Al llarg d'aquests anys és indiscutible la importancia creixent deis paisos del Mercal

Comú {Vid. quadre 27) ais quals van adregades entre un 40 i un 45 % del total exportat per Catalunya

contraposant-se clarament amb les adregades ais Estats Units, que han anal disminuint passant d'un

13,8 % del total exportat a l'any 1969 a un 5,3 % l'any 1978.

QUADRE 27
DISTRIBUCIÓ GEOGRÁFICA DELS FLUXOS COMERCIALS DE CATALUNYA AMB L'EXTERIOR,

1975 i 1978 (milions de pessetes)

Exportacions Importacions

Zones 1975 1978 1975 1978

Total % Total % Total % Total %

Mercal Comú. 39.710,5 42,4 92.355,5 44,4 82.827,9 49,7 141.188,1 42,0

Paisos de l'Est d'Europa. 2.670,7 2,9 4.709,7 2,3 1.536,2 0,9 3,532,4 1,0

Resta d'Europa. 11.760,3 12,6 23.963,3 11,5 16.088,6 9,7 26.030,3 7,7

EUA, Canadá i Japó. 8.253,4 8,8 16.562,6 8,0 33.460,7 20,1 52,181,4 15,5

Resta d'América, 11.401,0 12,2 21.607,3 10,4 13.471,5 8,1 31.472,2 9,4
1Paisos árabs. 12.826,5 13,7 34.343,6 16,5 6,576,9 3,9 58.142,1 17,3

Resta d’Africa. 3,515,9 3,8 8.091,6 3,9 6.969,1 4,2 12.777,6 3,8

Resta d'Ásia i Oceania. 2.650,0 2,8 5,646,3 2,7 5,586,3 3,4 10.961,4 3,3

781,2 2Altres. 0,8 742,8 0,3 0,1 0,0 11,6 0,0

TOTAL 93.569,5 100,0 208.022,7 100,0 166.517,3 100,0 336.297,1 100,0

Notes: 1. Inclou: Marroc. Tunis, Algéria, Libia, Egipte, Arábia SaudL Kuwait, Iraq, Irán, Liban, Jordánia. Siria. Dubai, Katar, Abu-Dhabi, Zona
Neutral.
2 Hi ha una diferéncra de 1485 unitats respecte a les dades origináis.
Pont: COCINC. Memoria económica de Cataluña, anys 1975, 1978, i COCINB, Cataluña exporta, anys 1975 i 1978.
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La segona área en importancia ha passat a ésser en els darrers anys de la década deis

setanta els paísos árabs, que d'absorbir aproximadament un 7 % de les exportacions catalanes a l'any

1969 han passat a un 16,5% a l'any 1978.

En general, pot afirmar-se que les exportacions catalanes a les árees desenvolupades

representen aproximadament el 70 % de les exportacions totals; hi exporta fonamentalment béns de

consum tradicionals i semimanufacturats, que constitueixen un tipus de produccions que els paísos

desenvolupats desplacen progressivament vers els paísos menys desenvolupats.

Segon. Dependéncia exterior

Peí que fa referéncia a les importacions, llur participació en la demanda final de gran

nombre de branques és determinant. Cada unitat de demanda final, a més d'una tercera part de les

branques en qué la TIO divideix l'economia catalana, té un component total superior al 50 % de pro

ductos procedents de fora del territori catalá. Aquest fet palesa l'elevat grau d'integració i interdepen-

déncia de l'economia catalana respecte a produccions foránies.

Per matisar el que hem dit convé garbellar la importancia relativa de les compres a la

resta d'Espanya i a l'estranger sobre la demanda final a Catalunya. Sens dubte les importacions provi-

nents de la resta d'Espanya representen una quota superior de la demanda final per a un nombre

elevat de branques en relació a les importacions de l'estranger. La incidéncia d'aquestes darreres és

sovint marginal si bé quan és més destacada interessa un nombre reduít de branques. Al quadre 28 es

poden detectar aquellas branques la unitat de demanda final de les quals incorpora al menys 0,3

unitats de producte ja sigui per importacions de la resta d'Espanya o ja sigui per importacions de

l'estranger. Per a disposar de la relació compieta caldria afegir-hi solament les branques de Begudes i

de Cuir i sabates les quals tenen unr proporció d'importacions de la resta d'Espanya per unitat de
demanda final de 0,35 en ambdós casos.

QUADRE 28
DEMANDA FINAL CONTINGUT TOTAL D'IMPORTACIONS DE LES BRANQUES INDUSTRIAIS

MÉS RELLEVANTS, 1967 (participació per unitat)

Branca Resta d'Espanya Estranger Total

Refinació de petroli. 0,97 0,01 0,98

Industria metál-lica básica. 0,46 0,28 0,74

Agricultura i ramaderia. 0,53 0,12 0,65

Combustibles sólids. 0,50 0,15 0,65

Minería. 0,16 0,48 0,64

Maquinária no eléctrica. 0,21 0,39 0,60

Productes químics. 0,25 0,34 0,59

Recuperació de productes. 0,110,47 0,58

Productes alimentaris i tabac. 0,46 0,11 0,57

Paper i cartró. 0,35 0,20 0,55

Maquinária i aparells eléctrics. 0,39 0,14 0,53

Fabriis diverses. 0,360,15 0,51

Pont: Elaboració prdpia en base a la TIO de Catalunya, 1967,
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Assenyaiem com a remarques generáis que la demanda final generada a Catalunya

incorpora en proporciona més elevados productos de procedéncia estrangera a les branques de base,

per a les quals Catalunya no disposa deis pertinents recursos naturals ni pot disposar-ne en quantitats
i qualitat suficiente de la resta d'Espanya o bé en aquellos altres branques més progressives, amb un
contingut tecnológic més elevat.

Per a un conjunt de branques, la satisfacció d'una unidat de demanda final no exigeix
la incorporado majoritária de productes impórtate. La seva relació es detalla al quadre 29. En general
pot dir-se que prácticament tan sois la demanda final de les branques terciarles (Comerg, Banca i
Assegurances, etc.) no depenen ni directament ni indirecta de l'exterior. En canvi, qualsevol tipus de

demanda final adregada a productes manufacturats incorpora un total de productes impórtate en una
proporció mínima de 0,2 unitats per unitat de demanda final. Aqüestes branques industriáis perta-
nyen, bé a les branques fabriis més tradicionals —amb un grau de diversificació de llurs produccions
inferior i fortament implantados a Catalunya (Impremta i edicions. Textil, Confecció, etc.)—, bé a bran

ques lligades al procés d'urbanització (Ciment, p.e.). A més a més també figuren en aquest capítol
alguns sectors de desenvolupament més modern i d'implantació predominant a Catalunya (Cautxú i
Plástica).

Fixem-nos ara en l'evolució de les importacions {vid. quadres 23, 24, 25). A l'any
1957, en el marc de la crisi que es manifestó per l'esgotament del model de creixement autárquic de
l'economia espanyola, el treball d'en E. Lluch, N. Bozzo i M. Capdevila posa de manifest, juntament

amb el predomini de les importacions de productes agrícoles i alimentaris (53,6 % deis saldos impor
tadora), el paper deis productes industriáis que assolien un 44 % encara que amb una participació molt
gran deis productes siderúrgica més immediats. La resta, está constituida peis saldos importadora de
primores matéries i productes de la indústria extractiva.

Els canvis ocorreguts en l'estructura productiva catalana en la década deis anys sei-
xantes, com a conseqüéncia de la nova orientació de la política económica espanyola que es posá de
manifest amb el Pía d'Estabilització de l'any 1959, provocá notables transformacions en l'estructura de

les importacions catalanes de la resta d'Espanya, com recull la TIO de Catalunya.

S'anava produint un procés d'eixamplament de la diversificació de les importacions.
El pes deis productes del sector priman i de la indústria alimentaria anava disminuint tot passant a
representar el 37 % de les importacions catalanes. La resta, per tant, deixant de banda les importa-

QUADRE 29

DEMANDA FINAL CONTINGUT TOTAL D’IMPORTACIONS A LES BRANQUES INDUSTRIAIS

MENYS RELLEVANTS, 1967 (participació per unitat)

Branca Resta d'Espanya Estranger Total

Producció i distribució de gas. 0,06 0,07 0,13

Construcció i obres públiques. 0,11 0,06 0,17

Suro. 0,14 0,04 0,18

Producció i distribució d'energia eléctrica. 0,20 0,01 0,21

Ciment. 0,23 0,07 0,30

Textil. 0,23 0,08 0,31

Confecció. 0,27 0,05 0,32

Impremta i edicions. 0,21 0,11 0,32

'0,17Productes del cautxú i plástica. 0,15 0,32

Foni: Elaboració r<ópia en base a la TIO de Catalunya, 1967
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cions de primeres matéries i minerals que representaven aproximadament un 6 % de les importa-
cions, eren importacions industriáis amb un ventall de productes prou elevat i on sobresortien les

importacions de transformats metal-úrgics (15,8 %) i  les de productes químics (21,2 %).

Peí que fa a les relacions comerciáis amb l'estranger, el treball d'en R. Boixareu®

dona una certa idea deis productes predominants importats en els anys de referencia de l'estudi (1958

i 1959). Aqüestes eren les primeres matéries i productes intermedis per a la industria (fibres téxtiis,

cautxú brut, productes siderúrgics, pasta de fusta, camions, café en gra, etc.). En un pía secundar! hi

havia els béns d'equipament i altres productes especialitzats. Tanmateix, la necessitat de transformar

una estructura industrial molt envellida tecnológicament i que s'havia mantingut en bona mesura

mercés a la política autárquica es va traduir, en un moment com l'any 1967 en qué ja s'havia completat

la primera etapa del creixement endegat a partir del 1959, en un canvi notable en l'estructura de les

importacions. Així, a l'any 1967, mentre les importacions de productes agrícoles i alimentaris suposa-

ven un 17,7 %, els grups principáis, pero, foren els productes químics i petrolifers amb un 26,1 % i els

de transformats metal-lúrgics amb un 25,1 % (els de maquinaria el 20,0 %). Aquests són els productes

que incorporen més progrés técnic o bé que poden substituir béns intermedis clássics.

Tot plegat generava uns mecanismes de dependéncia que si bé facilitaven la trans-

formació deis processos productius a Catalunya també aplanaven el camí de la pérdua del seu control
i de la seva desnacionalització.

Respecte a les importacions, el període 1967-1975 es caracteritza sobretot per l'aug-

ment de la importació de productes petrolifers que, de representar el 0,2 % del total l'any 1967, ha

passat a un 5,7 % l'any 1975. Aquesta partida ha anat seguida per augmenta, molt menors, pero, de les

importacions de productes agraria i alimentaris que de representar un 17,7 % han passat a un 19,4 %, i

també de les importacions de maquinaria que del 20,0 % han passat a representar el 22 % del total
l'any 1975. En canvi, s'ha produit una disminució de les importacions de productes químics (no petro

lífera) que, d'un 25,9% de les importacions totals l'any 1967, han disminuít fins a representar un

20,4 % l'any 1975, així com de les importacions de productes de la industria metál-lica básica, que han
disminuít passant de representar un 7,7 % a un 4,3 %.

A partir de l'any 1975 tot sembla indicar que s'ha produit un increment de les impor

tacions de productes petrolífera i en menor intensitat, pero, de les primeres matéries per a la indústria

alimentaria i de les manufactures de consum. En canvi, l'augment de les importacions de maquinaria

que s'havia constatat al llarg deis anys seixantes i, fins i tot, en el període 1967-1975 s'ha transformat a
partir d'aquest darrer any en un creixement molt inferior al creixement mitjá de les importacions.

Tot seguit analitzarem l'estructura de les importacions catalanes de la resta d Es-

panya.

En el període 1967-1975 continuava la disminució de la participació relativa de les

importacions de productes agrícoles i alimentaris, que del 37 % de les importacions l'any 1967 passen

a representar el 31 % l'any 1975. De la mateixa manera, i com a conseqüéncia del desenvolupament de

la indústria petroleoquímica a Catalunya, les importacions de productes químics i petrolifers han pas

sat de representar un 21,2 % l'any 1967 a un 12 % l'any 1975. Aquests canvis semblen quedar compén

sate peis augmente relatius de les importacions de productes de les indústries Metál-lica básica i
Manufactúrate diversos.

Vegeu per a l'any 1975 (quadre 30) l'estructura deis fluxos d'entrada de mercaderies

a Catalunya segons les següents agrupacions de productes.

6. R. Boixareu, «El comercio exterior de Cataluña», ICE, febrer 1962.
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QUADRE 30
FLUXOS D'ENTRADA DE MERCADERIES A CATALUNYA. 1975^ (milions de pessetes)

EstrangerResta d'Espanya

Productes Total % Total %

Aliments 161.243,8 30,4 27,382,4 16,4

Minerals i les seves deixalles. 8.108,2 6.102,3 3,71,5

Gas, petroli i productes petrolffers.^ 24.932,8 4,7 9.453,8 5,7

Productes químics. 38,808,1 7,3 33.963,7 20,4

Fibres téxtiis, filats i teixits. 25.920,3 4,9 13.102,5 7,9

Materials per la construcció. 13.355,6 2,5 2.556,5 1,5

Industria metál-lica básica. 49,947,2 9,4 7.172,5 4,3

Altres primeres matéries i semimanufactures. 44.369,9 14.853,8 8,98,4

Transformáis metál-lics. 77.179,3 14,5 40.222,3 24,2

Manufactures diverses. 86.754,7 16,4 11.707,5 7,0

TOTAL 530.619,9 100,0 166.517,3 100,0

Notes: 1. Vid nota quadre 26.
2, Cal fer constar, paró, el feble pes que tenen les importacions de crus de petroli de l'estranger a causa, no d'un feble consum d'aquests
productes a Catalunya, ans del fet que l'any 1975 la refinería d'ENPETROL de Tarragona encara no treballava a pie rendiment.
Pont: M. Parellada, (1980), op. cit.

Per aquesta mateixa rao el lloc d'origen de les importacions catalanes de l'estranger

l'any 1975 {vid. quadre 27) se sitúa en primer lloc al Mercat Comú amb un 49,7 % del total importat,
seguit del grup formal peis Estats Units, Canadá  i Japó amb un 20,1 %. En canvi, els paTsos árabs, que

l'any 1975 només subministraven un 3,9 % de les importacions, l'any 1976 varen passar a subminis

trar un 14,4%. Cal dir, pero, que mentre les importacions d'aquests darrers pa'ísos són fonamental-

ment de productes petrolífers, les procedents del primer grup están constituTdes fonamentalment per

béns d'equipament i béns de consum nous i productes intermedis els quals tenen un pes substancial

en aquelles branques sobre les quals es recolza el procés de creixement económic de Catalunya.

La tendéncia en els anys 1975-1978 sembla indicar una lleugera pérdua del pes del

Mercat Comú i deis Estats Units, Canadá i Japó i, peí contrari, un augment de les importacions proce

dents deis Paísos Árabs, que han passat a ocupar el segon lloc darrera el Mercat Comú, com a proveí-
dors de les importacions catalanes.

Tercer. Articulació comercial de Catalunya amb l'exterior

Els quadres, 21, 28 i 29 mostren la incidéncia de les exportacions i de les importa

cions en la demanda final. El quadre 31 ens permet precisar les branques industriáis adregades predo-
minantment al mercat interior.

Podem tractar ara de precisar Tarticulació amb l'exterior de l'economia catalana, tant

per la via deis inputs (importacions), com per via de la demanda final (exportacions). D'aquesta mane
ra poden distingir-se quatre tipus de situacions.

— Branques integrades a l'exterior són aquelles que tenen un fort component d'im-

portacions sobre la demanda final i, a la vegada, l'exportació representa una elevada proporció de la
demanda. És a dir, són branques que per dur a terme els seus processos productius o la realització del

producte requereixen una elevada proporció d'inputs procedents de l'exterior o adregar una fracció
important del seu output al mercat exterior.
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QUADRE 31

DEMANDA FINAL INCIDENCIA DEL MERCAT INTERIOR CATALÁ,

1967 (percentatges)

Demanda final interior sobre
demanda final totalBranques

Construcció i obres públiques.
Producció i distribució del gas.
Ciment.
Extracció de material de construcció.

Captado i distribució de l'aigua.
Begudes.
Productos alimentaris.

Cerámica i altres prefabricats.

98,8
94,1
86,6
83,5
83,0
80,6
78,9
77,6

Font: Elaboració prbpia a partir de la TIO de Catalunya, 1967.

Dins d'aquest grup podem diferenciar entre aqueiles branques que mostreo un per-

centatge superior al 50 % (Minería, Recuperació de productes, Paper i cartró. Maquinaria i Aparells

eléctrics) i les que el mostreo superior només en un 40 % (Productes químics, Indústria metál-lica

básica, Productes metál-lics, Vidre i Cuir i sabates). D'aquestes branques, cal destacar que la Minería

s'articula amb l'economia internacional tant per la via deis inputs com deis outputs. La indústria Quí

mica s'articula amb l'estranger per la via de les importacions i, en canvi, té un elevat component

d'exportacions a la resta d'Espanya, mentre la resta de sectors s'articulen amb l'economia espanyola.

— Branques exportadores. Són aqueiles on la importado té un pes feble pero, en

canvi, les exportacions representen més del 40 % de la demanda final. Distingirem entre les branques

fonamentalment exportadores a la resta d'Espanya (Téxtil, Productes de cautxú i plástics i Material de

transport) i les branques fonamentalment exportadores a l'estranger (Suro i Impremta i edicions).

Aqüestes són branques que, partint de la transformado d'uns inputs obtinguts so-

bretot a l'interior, tenen un mercat exterior important i són, per tant, competitivas. Tanmateix, només

les branques del Suro i Impremta i edicions, exportadores al mercat internacional, poden aparéixer

com reflectint una certa especialització productiva a escala internacional, bé que es tracta de branques

tecnológicament poc dinámiques a aquest nivell.

— Branques importadores. Són aqueiles que per la seva producció necessiten d'in-
puts provinents de l'exterior i, en canvi, adrecen el seu output fonamentalment al mercat catalá (més

del 40 % d'importacions i menys del 40 % d'exportacions). Aqüestes són; Refinació de petroli. Agricul
tura i ramaderia, Maquinária no eléctrica, Productes alimentaris i tabac, Fabriis diverses i Begudes.

Tanmateix, només les branques de la Maquinária no eléctrica i Fabriis diverses depenen d'importa

cions procedente de l'estranger de forma significativa, mentre la resta de branques importen més de
la resta d'Espanya que del mercat internacional.

— Branques aillades de l'exterior. Són aqueiles que no necessiten importacions per

produir, ni adrecen el seu output en proporcions significativos a l'exterior. Aqüestes poden dividir-se

en dos grups: a) les branques fortament aillades (percentatge d'exportacions i importacions inferior al

30 %): Construcció i obres públiques, Transport i comunicacions,  Producció i distribució de gas, Cap-

tació i distribució de l'aigua, Producció i distribució d'energia eléctrica i Cerámica i d'altres prefabri
cats; b) les que tenint una certa relació amb l'exterior no poden ser tractades amb els altres grups,

donada la feblesa del percentatge (superior al 30  % pero inferior al 40 %): Extracció de material per a
la construcció, Ciment, Productes de la fusta i Confecció. Es tracta sobretot de sectors tradicionals a

Catalunya.
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Peí que fa a l'evolució del comerg exterior de Catalunya durant el període 1967-1975,

el quadre 32 ens posa de manifest un seguit de consideracions entorn a les variacions del saldo global
amb l'exterior, grau d'obertura de l'economia catalana a l'exterior i coeficients de cobertura de les

importacions per les exportacions.

QUADRE 32

COMERQ EXTERIOR DE CATALUNYA; TAXES DE COBERTURA  I RELACIONS AMB EL PIB

1967, 1975 (milions de pessetes)

Any1967 Any1975

% sobre
el PIB

% sobre
el PIBTotal Total

PIB 348.252 1.142.078

(1) Importacions de la resta d'Espanya. 116.467 33,4 530.620 46,5
1

(2) Importacions de l'estranger.

(3) Importacions totals.

43.952 12,6 166.517 14,6

160.419 48,7 697.137 61,0

(4) Exportacions a la resta d'Espanya. 130.411 37,4 554.330 48,5

(5) Exportacions a l'estranger. 16.458 4,7 92.961 8,1

(6) Exportacions totals. 146.869 42,2 647.291 56,7

Taxa de cobertura: 4/1 (%)
Taxa de cobertura: 5/2 (%)
Taxa de cobertura: 6/3 (%)

112,0 104,5
37,4 55,8
86,6 92,8

Saldo comercial amb la resta d'Espanya (4-1) 13,944 23.710

Saldo comercial amb l'estranger (5-2)
Saldo comercial total (6-3)^

- 27.494
-13.550

-73.556
-51.055

Notes: 1. Utilitzem la xifra d'importacions (CIF) sense considerar drets i taxes a la importació per a facilitar la comparado amb el tipos de
valoració de les importacions deis anys 1975-1980. 2. Al déficit amb l'exterior de 1975 incloem les importacions netes d'energia eléctrica de
l'exterior (1.208.794 milers de ptes.).
Font: Elaboració própia a partir de la TIO de Catalunya. 1967, M. Parellada (19801, op. cit. i BB, op. cit.

Peí que fa a les relacions comerciáis de Catalunya amb la resta d'Espanya, podem
veure com la seva dinámica durant el periode 1967-1975 s'ha tradu'ít en un increment del grau d'ober
tura de l'economia catalana respecte a la de la resta d'Espan.ya, com mostra l'increment del pes de les
exportacions i importacions sobre el PIB catalá. Albora, la taxa de cobertura de les importacions per
les exportacions ha disminurt (passant del 112 % al 104,5 %), el que vol dir que el ritme de creixement

de les exportacions ha estat inferior al de les importacions de la resta d'Espanya. Aquest fet sembla
evidenciar que és difícil pensar en un manteniment a llarg termini de relacions comerciáis interregio-
nals desequilibrades.

En canvi, en el terreny de les relacions comerciáis d'una part de l'Estat amb l'estran

ger, el manteniment en períodos més llargs de temps de situacions de desequilibri és de fet més

factible en la mesura que els mecanismos de reequilibri o bé es produeixen amb altres regions o
respecte a d'altres conceptos deis fluxos internacionals. De fet a Catalunya cal suposar que la taxa de

cobertura de les importacions per les exportacions és especialment feble durant els anys seixanta i

bona part deis setanta, el que no és obstacle perqué es pugui detectar una millora progressiva d'a-

questa. A partir de les dades del quadre 32 es pot veure com durant el període 1967-1975, mentre les

importacions de l'estranger disminueixen el seu pes específic en el PIB catalá passant d'un 12,6 % a un

14,6 %, les exportacions, en canvi, gairebé dupliquen la seva relació amb el PIB, passant d'un 4,7 % a
un 8,1 %. Aqüestes tendéncies es tradueixen en una millora notable de la cobertura d'importacions

per les exportacions que permet passar del 31,0 % l'any 1967 a un 55,8 % l'any 1975. És així com el

major lligam de l'economia catalana amb l'exterior, que es produeix a partir del Pía d'Estabilització,
provocá un déficit comercial exterior adient amb les noves necessitats del nou model d'acumulació.
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Finalment, l'efecte conjunt de les relacions comerciáis catalanes amb la resta d'Espa-

nya i amb l'estranger no fará altra cosa que refermar les tendéncies apuntades. Així, l'economia cata

lana augmenta la seva obertura a l'exterior acompanyada per una millora de la taxa de cobertura de

les importacions totals per les exportacions totals traduint el major dinamisme d'aquestes respecte de

les primeres.

r

Analitzant el saldo global amb l'exterior per a l'any 1975 i per cadascuna de les agru-

pacions de branques utilitzades en apartats anteriora, podem veure (quadre 33) com les branques més

deficitáries amb l'exterior són les productores d'Aliments, la indústria Metál-lica básica, Manufactures

diverses i el Gas, petroli i productes petrolífera. En canvi, les que mostren unes relacions comerciáis

amb l'exterior amb un major superávit són els Transformats metál-lics, els productes químics, mine-

rals i les seves deixalles i l'extracció de material per a la construcció i Téxtiis, filats i teixits. Tot plegat

sembla manifestar el carácter predominantment transformador de la indústria catalana, que es mani-

festa potser molt més en les relacions comerciáis amb la resta d'Espanya que en les que es mantenen

amb l'estranger.

QUADRE 33

SALDO DELS FLUXOS DE MERCADERIES DE CATALUNYA AMB L'EXTERIOR. 1975.

(milions de pessetes)

Amb la resta

d'Espanya

Amb

l'estrangerProductes Total

Aliments. - 25.792,7 -19.434,5 -45.227,2

Minerals i les seves deixalles, extracció,
material de construcció. 18.306,5 5.841,5 12.465,0

Gas, petroli i productes petrolífers. 5.947,2 9.407,5 - 15.354,7

Productes químics. 54.971,4 -23.512,7 31,458,7

Fibres téxtiis, filats i teixits. 9.637,5 3.062,6 6.574,9

Materials per la construcció. 7.017,7 1.047,2 5.970,5

Indústria metál-lica básica. -32.337,1 4.404,9 - 36.742,0

Altres primeres matéries i semimanufactures. 1.697,2 6.177,1 7.874,3

Transformats metál-lics. 39.651,1 7.386,7 32.264,4

Manufactures diverses. - 26.065,0 4.623,9 -21.441,1

TOTAL 23.709,6 -73.556,4 49.846,8
s

Nota: Vid. nota quadre 26.
Pont; M. Parellada, (19801, op. cit.

Peí que fa ais canvis ocorreguts en el periode 1967-1975, sembla que es produeix un

augment deis saldos deficitaris deis Aliments, Gas, Petroli i productes petrolífers i indústria Metál-lica

básica i, peí contrari, un augment deis saldos amb superávit deis Productes químics i deis Transfor

mats metál-lics. D'altra banda també es pot constatar una disminució molt notable del superávit de

Fibres téxtiis, filats i teixits.

Annex

Nota metodológica sobre consum i demanda final

A la matriu de coeficients técnics (A), hi trobem indicat en cadascuna de les seves

columnes el consum directe de cada tipus d'input per a la producció d'una unitat d'output de la indús

tria corresponent a la columna; en canvi, a la matriu (l-A)“^ els coeficients de cada columna (d/y) ens
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indiquen el consum total (directe i indirecte) d'un determinat input (corresponent a la industria i) per
produir una unitat d'output de la indústria/per la demanda finaP.

La matriu (l-A)~’ permet relacionar el sector de l'output total x amb el sector de
l'output final f

X = (I-A)-’ ● f

Els coeficiente d,y de la matriu (I-A) ’ expressen quina quantitat d'output de cada

indústria es produeix, per tai de satisfer una certa quantitat de demanda final.

Per una unitat de demanda final de qualsevol indústria es generen una série de de

mandes directes pero a la vegada també tota una gamma de demandes indirectes.

a) Contingut en diferents inputs primaris d'una unitat de demanda final

Utilitzant com a base la matriu (I-A)"’ será possible conéixer el contingut global de

cada input priman en una unitat de demanda final corresponent ais diferents productes o branques.

Cada unitat de prodúcelo de la indústria / incorpora anj unitats de salari. Ara bé, atés que per satisfer

una unitat de demanda final de kes necessiten dj^ unitats d'input /, convindrem que per una unitat de

demanda final de kes requereix dji, a„¡ unitats de salari i remuneracions corresponents a la indústria /; i

en total el component salarial d'una unitat d'output final de <rserá igual a;

2j anj ● djk

A fi d'establir el contingut de salaris i de qualsevol altre input priman per unitat de
demanda final per a totes les branques de l'economia catalana, multiplicarem la matriu de coeficiente

deis inputs primaris per la matriu (I-A)"’. Aquest producte permet d'obtenir una nova matriu en la qual

e s coeficients expressen, en tant per 1, el contingut de cada input primar! per cada unitat de demanda
final de les distintes branques de l'economia.®

b) Dependéncia industrial respecte a la demanda final

La demanda final es descompon en diversos elements (consum privat, formació bru-
ta e capital fix, exportacions, etc.). Cada elementté una determinada incidencia directe a les distintes

in ustries. Tanmateix és difícil mesurar la importáncia d'un determinat component de la demanda

mal observant tan sois la demanda directa adregada al producte d'una indústria atés que la demanda
indirecta pot ésser important.®

La importáncia variable de cadascun deis componente de la demanda final per esti-
rnular directament o indirecta la producció total d'una indústria particular pot obtenir-se muitiplicant
I invers de la matriu (I-A) per la matriu de demanda final. Cadascun deis elements resultants d'aquest

, 7’. producció d'una unitat d'output de ferro, per exemple, requereix una quantitat determinada d'input
de carbo, i d altres tipus, eis quals també consumeixen carbó, ferro i aitres inputs per ésser produíts; d'aquesta
manera, una unitat de demanda final de ferro ha necessitat d'un determinat input a més de la proporció estricta-
ment directa expressada peis coeficients a,j una altra quantitat com a input indirecte.

8. Si prenem com exemple la indústria del vestit, cada unitat d'aquest producte sol-licitada per la deman
da final incorpora sous i remuneracions de totes les branques concernides (subministradores) directament o indi
recta: de la indústria del vestit i d'aquelles altres indústries de la producció de les quals, en cadena, és necessária la
producció per satisfer una unitat de demanda final de vestit.

9. Així la quantitat d'acer indirectament consumit per les economies doméstiques a través de llur deman
da d'autos i vehicles pot ser fins i tot més ámptia que no pas la demanda directa d'acer.
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producte expressa un percentatge respecte a l'output total de la indústria, significant la incidencia

relativa que li correspon a cada component de la demanda final.

c) El sector consum

Primer. Evolució global

Si, a curt termini, la demanda de consum explica una part de la realització del que ha

estat produít a causa de la demanda efectiva que de manera significativa li adrecen els que perceben

rendes un cop guanyades i, en particular, els perceptors de salarie, en canvi, a termini mitjá i llarg, que

és el punt de vista que ens interessa més, el consum és considerat per diferente autors (especialment

L Pasinetti) com un deis elemente exógens del moviment del sistema, a través de la inversió (junta-

ment amb el progrés técnic).

Nogensmenys en el seu conjunt, el camí per on discorren els fenómens que tracta

d'analitzar la Ilei d'Engel va unit al doble moviment de la prodúcelo, per tal com assegura per una

banda la seva realització per mitjans poc o molt contundents—com  la publicitat— o per altra banda

imposa els estándards transnacionals de consum.

a nivell fins i tot transnacio

nal— l'orientació i volum del consum que, des d'aquesta perspectiva, és, dones, exogen, car el procés

d'industrialitzacló va comportant una extensió del mercat interior i internacional.

Tractarem de sintetitzar els trets més importants que han caracteritzat l'evolució del

consum privat a Catalunya. Pot comprovar-se que el volum de la demanda de consum té repercusions

sobre el nivell de prodúcelo amb les corresponents economies d'escala, pero al mateix temps que

s'incrementa el consum es produeix un procés de transformació i diversificació de la seva estructura.

La demanda és un deis ressorts principáis del creixement capitalista. La transformació de la demanda

acompanya la introducció de productes nous i la transformació de l'estructura productiva, sovint im

pulsada peí capital estranger.

Finalment, les exigéncies de la producció determinen

Les fonts estadístiques básiques per a examinar l'evolució del consum privat són les

enquestes de l'INE sobre les despeses de consum de les famílies.

L'análisi de l'evolució del volum i l'estructura del consum exigeix fer una referéncia a

l'evolució de la renda familiar disponible, car és la magnitud més estretament Migada al consum de les
famílies. En relació a aquest tema dos són els elements destacadles; per una banda l'important creixe

ment de la renda familiar disponible per persona, que ha passat de 58.765 pessetes l'any 1967 a 87.385

pessetes l'any 1975,’^ cosa que representa un creixement mitjá anual acumulatiu del 5,1 % lleugera-

ment inferior al del conjunt espanyol (5,8 %). Per una altra banda, s'ha donat un procés de concentra-

ció de renda a les zones urbanes industrialitzables paral lel al procés de concentració de la producció.

així, l'any 1973 l'Área Metropolitana de Barcelona aplegava el 70 % de la població catalana i el 73,6 /o

de la renda familiar disponible a Catalunya.

Basant-nos en les enquestes de l'INE, podem analitzar l'evolució del consum mitjá

per persona. Una primera constatació és la relació directa entre nivell d'industrialització i de consum,

fet que és ben explicable. Així, ja a l'enquesta de 1964-65, hom detecta diferéncies entre Catalunya  i el

11

13

10. Multiplicant (I-A) ' perf obtenim pareada indústria la mesura relativa de la seva dependéncia directa
i  indirecta respecte ais diferents elements de la demanda final.

11. INE, EncuBsta de Presupuestos familiares, 1964-65 i  1973-74.
12. Segons les xifres del BB deflactades a preus de 1970 amb els índexs de l'INE, Contabilidad Nacional.

13. A. Rodríguez i R. d'Alós-Moner (1978), op. cit. p. 214.
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1

conjunt espanyol, entre les diferents províncies catalanes I entre els conjunte rurals I urbans {vid.
quadre 34).

QUADRE 34
CONSUM MITJÁ PER PERSONA, 1964-1965 (pessetes)

Total Consum urbá Consum suburbá

Barcelona 28.087 28.504 21.639

Girona 25.303 29.249 20.738

Lleida 23.166 24.357 22.003

Tarragona 22.147 25.527 17.192

Espanya 19.974 23.452 15.189

Pont: INE. Encuesta de Presupuestos familiares 1964-65.

La segona enquesta del INE amb referéncles.a Catalunya (1974-75) {vid. quadre 35)

palesa el major nivell de consum per persona a Catalunya en relació al conjunt espanyol, si bé hi ha

símptomes que les diferencies són menors que en l'enquesta anterior. La distribució del consum a

Catalunya revela una despesa superior a la mitjana a les següents partides: begudes consumidas a la

llar, vivenda secundaria, entreteniments de la llar, transporta i comunicacions, ensenyament i salut.

QUADRE 35
CONSUM MITJÁ PER PERSONA A CATALUNYA I A ESPANYA, 1973-1974

(pessetes)

Espanya Catalunya b
X 100

(b)(a) a

Alimentació (llar). 25.383 29.376 116

Begudes (llar).

Alimentació i begudes (tora de la llar).

1.888 2.353 125

4.424 5.055 114

Vestit. 4.559 4.878 107

Calgat. 964 1.078 112

Lloguer i despeses de la vivenda principal. 10.421 12.068 116

Lloguer i despeses de la vivenda secundaria. 274 432 158

Mobles. 3.903 4.343 111

Entreteniment de la llar. 1.928 2.384 124

Salut. 1.894 2.707 143

Transports i comunicacions. 6.710 8.660 129

Esports i cultura. 3.496 4.120 118

Ensenyament. 1361.604 2.174

Altres. 4.259 4.924 116

TOTAL 71.707 84.552 118

Pont: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares, 1973-74.

L'evolució general de l'estructura de les despeses de consum per grans grups de

despeses a nivel! del conjunt espanyol permet detectar una rápida transformació caracterizada per

una disminució accentuada de les despeses d'alimentació i, en menor mesura, de vestit i calgat, da-

vant un augment de les despeses relatives a allotjament i de les despeses diverses. Es tracta, dones.

14. Aquesta informació fa referéncia a l'evolució del consum mitjá per persona entre 1958 i 1973-1974,
calcular a nivell espanyol, per l'INE Vid. Encuesta de Presupuestos familiares.
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d'una evolució similar a l'experimentada peis paísos capitalistas més desenvolupats en períodes ante-

riors. Dins d'aquesta tónica general Catalunya, i Barcelona en particular, semblen avangades en rela-

ció a la resta d'Espanya en el camí de transformació qualitativa del consum. Així Barcelona constitueix

un pol d'introducció deis modeis de consum estranger procedents d'Europa. En aquest sentit es detec

ta la menor importancia de les partides d'Alimentació, vestit i calgat i un pes superior de les despeses

diverses i vacances. A més a més, cal destacar el major pes a Catalunya de les partides més caracterís-

tiques d'aquesta transformació: servéis de salut, ensenyament, transporta i comunicacions i despeses
d'estatge secundan.

Segon. Evolució específica del consum

Dedicarem alguna comentarla ais aspectes del consum alimentari i de béns durables

per llur importancia quantitativa i qualitativa dins l'estructura del consum.

Quant al consum de béns alimentaria a Catalunya destaca lleugerament el cas de la
provincia de Barcelona. Les altres provínoles, amb un grau de concentració menor de la població a
nuclis urbana, presenten una distribució de les despeses més semblant a la del conjunt de l'Estat (vid.
quadre 36).

QUADRE 36
DESPESES ANUALS MITJANES DE CONSUM ALIMENTARl PER LLAR,

1973-1974 (pessetes)

Productes alimentaris
consumits a la llar

Begudes consumides
a la llar

Aliments i begudes
consumits tora de

la llar

Total consum aliments
ibegudes
(1+2 + 3)(1) (2)

(3)

Comparació
amb el total

Despesa nacional Despesa Comparació Despesa Comparació Despesa Comparació
mitjana Espanya = 100 mitjana Espanya=100 mitjana Espanya = 100 mitjana Espanya = 100

BARCELONA 112.605 119 1238.701 124 20.272 141.578 120

GIRONA 9.32199.956 106 132 15.988 97 125.265 106

LLEIDA 95.100 101 9.208 131 10.727 65 115.035 97

TARRAGONA 92.515 94 116.237 9898 8.205 117 15.517

CATALUNYA 106.216 112 8.509 121 18.277 111 133.002 113

ESPANYA 94.600 100 7.037 100 16.489 100 118.126 100

Pont: Elaboració prbpia a partir de l'INE, Encuesta de presupuestos familiares 1973-1974.

La consideració de la distribució de les despeses anuals mitjanes de consum alimen-

tar! per llar distribuTdes entre les corresponents a productes alimentaris consumits dins i fora de la llar

permet de fer unes consideracions suplementáries. En primer lloc, es confirma el fet d'un volum

superior de despeses a Catalunya respecte al conjunt de l'Estat (12,3 % i 10,8 % superior peí que fa a

productes alimentaris consumits a la llar i fora de la llar, respectivament), i, en segon lloc, la distribu

ció provincial permet destacar també el cas de Barcelona amb unes despeses mitjanes superiors a les

altres provínoles I especialment en el concepte de consum realitzat fora de la llar, cosa que reflecteix

els canvis en el mode de vida i consum lligats a la concentració de la població a les zones urbanas.

La consideració deis béns de consum durables concreta un cop més les transforma-
cions deis hábits de consum en tractar-se en molts casos de productes relativament nous.
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El tractament de les dades contingudes a les enquestes efectuades per l'INE {vid.

quadre 37) i la comparació entre el percentatge de llars equipades amb una serie de béns de consum

durador entre Catalunya i el conjunt espanyol, revelen uns nivells d'equipament superiors a Catalunya
a la quasi totalitat de béns, si bé les diferéncies tendeixen a reduir-se. Convé assenyalar que la supe-

rioritat de Catalunya és palesa en aquella béns de consum més generalitzats i no tan sois en els de

nova introducció, que són d'un consum més minoritari.

QUADRE 37

EVOLUCIÓ DEIS EQUIPAMENTS DE LES LLARS,

1968, 1975 (percentatges)

Espanya
1968 1975

Catalunya
1968 1975

Rentadora. 57 69 39 60

Frigorífic. 60 92,2 35 74

9Aspirador. 5 10,4 5

76Rádio. 86 79,4 76

Televisor 7958 89,0 38

Tocadiscs. 13 22,9 8  19

Teléfon. 31 46,3 19 34

Automóbil. 20 43,8 13 34

Motocicleta. 11,7 12,2

Assecadora. 3,6 6,3

Rentaplats. 2,9 2,6

Magnetófon o cassette. 22,3 16,3

Cambra fotos. 30,9 19,8

Projector i cambra cine, Filmadora 5,1 3,0

Font: INE, Encuesta de equipamiento y nivei cuiturai de ias familias, 1975.

Convé remarcar que tot fa pensar que la penetració de productes nous —concebuts i

desenrotllats a países més rics— es dona en una primera fase per la importació de l'estranger a preus

elevats a causa de la protecció aranzelária; llur generalització  impulsa la prodúcelo local, generalment

en base a capital estranger. Posteriorment, ádhuc pot pensar-se en l'exportació d'aquests béns.

Aquesta conseqüéncia es dona a Catalunya, en el cas deis electrodoméstics i aparells de reprodúcelo

del so. Simultániament a l'exportació de productes «vells» (geladores, aparells de rádio), s'importen

productes «nous» (rentaplats, condicionadors d'aire), donant lloc al tipus d'intercanvi amb la resta del
món que ja s'ha indicat.

d) El sector públic

Primer. La inversió pública a Catalunya

No cal remarcar el carácter específic de la demanda pública, per la seva condició

d'instrument directa de política económica. Per un costat s'ha emprat per al manteniment d'una de

manda efectiva suficient a l'economia. Al mateix temps, a més llarg termini, ha esperonat —dintre de

certs límits— la inversió privada. D'altra banda, la despesa pública pot contribuir a assegurar una taxa

de guany apropiada per la continuació de l'acumulació de capital i la reproducció i regulació de l'eco-

nomia. Aixi, amb les despeses en servéis socials —educació, sanitat, assegurances socials, etc.—,

contribueix al manteniment de la població i, dones, de la forga de treball; amb les despeses en inversió
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pública —comunicacions, transporta, etc.— o amb les subvenciona a les empreses satisfá el cost de

les economies externes i amb les despeses generáis—defensa, justicia, etc.— assegura el funciona-

ment del sistema sócio-económic en el seu conjunt.

Per analitzar la despesa pública a Catalunya no disposem d'una informació estadísti

ca completa. Per aixó ens limitarem a l'análisi de les inversions publiques provincialitzades —que

representen aproximadament el 85 % del total— amb les dades elaborades a partir de l'any 1968 peis

organismes de la planificació indicativa espanyola i posteriorment peí Ministeri d'Economia. La infor

mació..correspon al període 1968-1977 i fa referencia al conjunt de les Adminisíracions públiques

excepis la Seguretat social: és a dir, Administració central, Organismes autónoms i Corporacions
locáis.

La inversió pública a Catalunya en el període 1968-1977 ha crescut a un ritme supe

rior al del conjunt de l'Estat. En pessetes constante de 1970 {vid. quadre 38) la taxa de creixement

anual acumulativa de la inversió pública ha estat  a Catalunya del 6 % i a Espanya del 4 %. Les provín-
cies de Barcelona i Girona tenen un creixement inferior al conjunt catalá, mentre que les provincias de

Lleida i Tarragona, sobretot aquesta última, tenen un creixement bastant superior.

De 1969 a 1971 es constata un creixement continuat de la inversió pública a Cataiu-

nya a preus constante. A partir del 1972 i per al conjunt catalá el comportament sembla ésser cíclic.

A nivell provincial el comportament és divers, perqué mentre Barcelona segueix la

pauta anterior, la inversió pública a Tarragona tendeix a augmentar continuament, excepte l'any 1974,

i a Lleida i Girona té un comportament molt irregular. Amb tot, el nivell de la inversió pública en

termes reais a l'any 1977 no és massa més gran que a l'any 1973—a Barcelona i Girona és inferior— i

en tot cas és inferior que a l'any 1975 —excepte  a Tarragona.

QUADRE 38

INVERSIÓ PÚBLICA A CATALUNYA, 1968-1977 (milions de pessetes de 1970)

1969 1970 1971 19721968
índex índexTotal Total Total Index Total Total IndexIndex

Barcelona 8.668 100 8.268 95,4 9.679 111,7 13.200 152,3 11.946 137,8

Girona 1.140 100 1.008 88,4 995 87,3 1.649 144,6 1.509 132,4

Lleida 845 100 795 94,1 877 103,8 1.018 120,5 1.287 152,3

Tarragona 1.399 100 1.227 87,7 1.185 84,7 1.227 87,7 1.511 108,0

Catalunya 12.052 100 11.298 93,7 12.736 105,7 17.094 141,8 16.253 134,9

Espanya 87.006 100 89.602 103,0 101.220 116,3 125.674 144,4 129.511 148,9

Taxa de

índex creixement anual

acumulatiu (%)
1

1973 1974 1975 1976 1977
índex índexTotal Total Total Total TotalIndex Index

13.638 157,3 11.168 128,8 13.549 156,3 10.881 125,5 13.600 156,9 4

1.481 1.770 155,3 1.466 128,6 1.113 97,6 3129,9 1.542 135,3

1.188 140,6 1.344 159,1 1.917 226,8 1.255 148,5 1.378 163,1 8

2.919 208,62.180 155,8 1.764 126,1 2.706 193,4 3.636 259,9 16

18.487 153,4 15.818 131,2 20.065 167,2 16.308 135,3 19.727 163,7 6

126.496 145,4 128.007 147,1 135.170 155,4 126.921 145,9 141.328 162,4 4

Nota: La taxa de creixement anual acumulatiu l'hem calculada fent una regressió exponencial per mínima quadrats. Els coeficients de correlació són respectivament:
Barcelona 0,61; Girona 0,36: Lleida 0,80: Tarragona 0,95: Catalunya 0,78: i Espanya 0,83.
Font: Elaboració própia a partir de les COCINC, Memoria económica de Cataluña. 1975, X. Russinés, «Inversió pública a Catalunya 1973'-77; dades per a una reflexió».
Publicación de Información Económica, núm, 55, desembre 1979.
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GRAFIC 4
DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DE LA INVERSIÓ PÚBLICA,
LA POBLACIÓ I EL PIB DE CATALUNYA (percentatges)

77.1

POBLACIÓ70,7

INVERSIÓ PÚBLICA

PIB

8,37,9

Barcelona Girona

13,4

8,5
6,4

Lleida Tarragona

Nota: S'ha considera! la inversló mítjana 1968-1977, el PIB de l'any 1973 i la poblacíó mitjana enire el Cens de 1970 i el Padró de 1975.

Pont: Elaboracíó própia a partir de (es dades de les COCINC op. cit.: X. Russines, art. cit.: BB.. Renta Nacional de España y su distribución

provincial. Serie homogénea 1955-1975:mE, Censo de población. 1970, Padrón Municipal. 1975.
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D'altra banda, la inversió pública a Catalunya está molt concentrada a la provincia de
Barcelona {vid. quadre 39). Aquesta concentració de la inversió pública ha estat creixent durant el

segon Pía de Desenvolupament (1968-1971) fins arribar al 77 % del total, i lleugerament decreixent a

partir del tercer Pía, que es plantejava una política regional més comprensiva i de descongestió indus
trial, en benefici essencialment de Tarragona.

QUADRE 39

INVERSIÓ PÚBLICA A CATALUNYA, 1968-1977 (percentatges sobre el total catalá)

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Barcelona 71,9 73,2 76,0 77,2 73,5 73,8 70,6 67,2 66,7 68,9

Girona 9,5 8,9 7,8 9,6 9,3 8,0 9,8 8,8 9,0 5,7

Lleida 7,0 7,0 6,9 6,0 7,9 6,4 8,5 9,5 7,7 7,0

Tarragona

Catalunya

11,6 10,9 9,3 7,2 9,3 11,8 11,1 14,5 16,6 18,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pont: COCINC, Memoria económica de Cataluña, 1976; X. Russines, (1979), art. cit.

Malgrattot, hom potmatisar aquesta concentració de la inversió pública a Barcelona,

posant-la en relació amb la població i el PIB {vid. gráfic 4). Així, Barcelona té una participació a la

inversió pública catalana bastant inferior a la seva participació a la població i al PIB; precisament al

contrari que a Lleida, Girona i, sobretot, a Tarragona, on el percentatge de participació a la inversió

pública és superior a la seva participació relativa a la població i al PIB de Catalunya.

Segon. La distribució per finalitats de la inversió pública

1. Atenent a les seves finalitats, la inversió pública a Catalunya va molt Migada a les necessitats que

genera el creixement económic, i essencialment industrial, en els camps de la urbanització, transporte

i servéis coMectius peí manteniment i reproducció de la má d'obra. Les inversions més importants

(vid. quadre 40) es fan a Corporacions locáis (26,7 %), Transporte (20,8 %), Estructura i servéis urbans

(13,2%) i Inversió financera (8,8%), que en conjunt representen al voltant del 70% del total, i en

menor mesura a les d'Habitatge, Educació i cultura, Agricultura i Seguretat Social i Sanitat. No dispo-

sem de dades sobre la inversió mitjana del període 1968-1977 per al conjunt espanyol,^® pero sí per al

període 1973-1977. D'acord amb elles, a l'últim quinquenní del període i en pessetes constante de

1978, la inversió pública a Catalunya en Corporacions locáis (24,9 %), Transports (21,1 %), Estructura i
servéis urbans (12,1 %) i Inversió financera (13,9%) está al voltant del 72%, amb una participació

relativa de cada una d'elles similar a la citada abans per a tot el període. Al conjunt de l'Estat la

participació relativa és semblant per Transports (20,7 %) i Inversió financera (14,8 %), pero, en canvi,

és molt superior en Agricultura (11,2 %)—a Catalunya només3,9 %—, es
tura i servéis urbans (5,7 %), i és bastant inferieren les Corporacions locáis (15,8 %), en correspondén-

cia lógica de la major inversió de l'Administració central al conjunt de l'Estat.

redueix a la meitat en Estruc-

15. Les dades existents son les publicades per la COCINC a la Memoria económica de 1976 i, per tant, no
disposem de les dades d'inversió pública per finalitats peí conjunt espanyol en el període 1968-1972 i els cálcuis
indirectes no donarien resultats suficientment fiables.
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19721968 1969 1970 1971

1. Educació i cultura. 785,7 816,3 873 2.139,9 917,2

2. Investigació i desenvolupament tecnológic. 113,5 111,8 157 195 124,1

3. Seguretat social i sanitat. 253,2 443,1 432 876,8 1.174,3

4. Habitatge. 1.230,8 832,4 1.095 2.448,4 2.270,2

5. Estructura i servéis Urbans. 1.817,9 938,9 2.100 2.948,2 2.334,5

6. Agricultura, recs i pesca. 850,5 924,9 608 801,7 836,3

7. Foment i reestructurado industrial. 6 12,3

8. Transports. 3.432,5 3.223,3 2.574 3.087,9 1.837,1

9. Correus i telecomunicacions. 37,5 33,3 66 62,8 88

10. Turisme i informació. 59 187,1 111 158,5 104,7

11. Plans provincials. 88

12. Inversió financera. 1.558,9

13. Altres sectors. 45,4 89,3 451 262,6 267,6

14. Corporacions locáis. 3.425,7 3.697,6 4.263 4.111,9 4.639,9

Total Catalunya. 12.051,7 11.298 12.736 17.093,7 16.253,1

Total Espanya. 87.005,8 89.602,1 101.220 125.674,2 129.511,4

Nota 1: Calcuiat mitjan?ant la relació entre la inversió mitjana del perlode 1968-77 i la població catalana igual a la mitjana de la poblado al 1970 i 1975, anys del Cens i del
Padró.

Pont: Elaboració própia a partir de les COCINO op. cit. i X. Russines, (1979). art. cit.

La inversió pública per cápita en el període 1968-1977 és d'una mitjana de 2.966
pessetes de 1970 per habitant i any a Catalunya i de 3.404 al conjunt de l'Estat. Per les raons anterior-

ment apuntadas no podem fer una comparació amb la inversió per cápita sectorial al conjunt de l'Estat
de tot el periode considerat, pero si per al quinquenni 1973-1977,^® en qué tots els sectors d'inversió
considerats, amb excepció del d'Estructures i servéis urbans especialment a Barcelona i Girona, tenen
una inversió per cápita a Catalunya inferior a la del conjunt de l'Estat. Amb l'excepció abans esmenta-

da, aixó és cert tant per la inversió realitzada per l'Administració central com la de l'Administració

local, bé que en l'últim cas la inversió per cápita és superior a Catalunya en Inversió financera i Educa
ció i cultura.

Peí que fa a la importáncia de la inversió realitzada per les Corporacions locals^^ té

una tendéncia clarament decreixent imposada per la progressiva centralització de l'administració pú
blica i la insuficiéncia de les finances locáis.

Perfinalitats, aquesta inversió local es dedica sobretot a Estructures i servéis urbans
—especialment a pavimentació de vials, abastament  i sanejament d'aigua— que en el quinquenni
1973-1978 representé un 60 % del total de la inversió de les Corporacions locáis—, Inversió financera,

Educació i cultura i Transporta.^® En el mateix període la inversió realitzada per l'Administració local a
Catalunya —especialment a Barcelona i Girona i també a Lleida— és més important que a la resta de

l'Estat: un 26,8 % del total de la inversió pública, per un 19 %en el conjunt espanyol. Al gráfic 5 podem
veure la participació relativa de l'Administració local i central a la inversió pública total.

16. X. Russines (1979), art. cit.

17. Ara ens referim a la inversió realitzada directament per les Corporacions locáis, mentre que en els
altres casos es tracta de la inversió de l'Administració central a les Corporacions locáis.

18. Vid. X. Russines (1979), art. cit.
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QUADRE 40
INVERSIÓ PÚBLICA A CATALUNYA, DISTRIBUCIÓ PER FINALITATS, 1968-1977 (milions de pessetes de 1970)

% sobre la inversió
mitjana del període

Inversió pública percápita
(en ptes. de 1970)

11973 1974 1975 1976 1977

2.021,5 1.214,6 1.599,5 1.119,1 1,244,3 7,9 236

168,9 124,8 93,8 62 161,3 0,8 24

642,1 809,5 1.279,3 1.263,2 584,2 4,8 144

841,22,090,7 1.141,7 1.251,3 1,373,5 9,0 270

2,739,1 2.032,4 1.625,9 2,009,2 2.492,6 13,2 390

716 617,7 278,6 760,6 1,190,9 4,7 141

36,1 17,6 39,3 11,7 28,5 0,1 3

2.041,2 3.724,3 3.812,3 20,8 6173.782,8 5.777,8

64,5 52 67,4 77,7 95,5 0,4 12

143,8 116,4 101,6 41,5 98,3 0,7 21

124,9 63,1 123,5 89,4 244,4 0,5 14

2.015,2 1.574,7 3.030,4 2.372,1 3,568,7 8,8 262

216,1 118,9 472,3 168 113,5 1,4 41

5.466,4 4.147,6 4.415,4 3.769,7 4.720,7 26,7 791

18.486,5 15,813,8 20,156,1 19.728,7 100,016.309,7 2.966

126.496,1 128.007,1 135.169,6 126,921 141,327,7 3,404

2. Per a qualificar la suficiéncia de la inversió pública a Catalunya advertim que, mentre que en la

poblado catalana suposa un 15,4 % i el PIB catalá al voltant del 20 % del total espanyol,’® la inversió

pública provincialitzada només representa el 13,5% d'aquell total. Per finalitats {vid. quadre 41)-

només la d'Estructura i servéis públics, és a dir, les inversions lligades a la urbanització i les

comunicacions,^’ té una participació, en la inversió pública del conjunt espanyol, superior, práctica-

ment en tots els anys, a la població i PIB relatius a Catalunya. D'altra banda, Corporacions locáis

—donada la superior importancia de la inversió local a Catalunya— i Inversió financera

últims anys— compleixen la característica anterior alguns anys, mentre d'altres tenen una participació

a la inversió pública al conjunt espanyol que és superior a la població relativa catalana, pero inferior al

PIB catalá. Les mateixes finalitats, més la d'Habitatge alguns anys, són les que tenen una participació

en la inversió pública de l'estat superior a la mitjana de la inversió pública a Catalunya en relació al

total espanyol.

20

ais tres

19. Calculáis tal com s'indica al gráfic 4.
20. Els percentatges están calculáis a partir de les dades en pessetes corrents, ja que les raons esmenta-

des abans peí que fa a la disposició de les dades no permeten calcular-ho en termes constants per tot el període, ni
trobar-ne la mitjana. Malgrat tot la comparació amb les dades del període en qué és possible fer-ho —vid. article
de X. Russinés— semblen coherents amb les conclusions que es poden treure del quadre.

21. Entre Madrid i Barcelona s'emporten al voltant del 50% de les inversions en Estructures i Servéis
urbans.
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GRÁFIC 5
PARTICIPACIÓ RELATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL I CENTRAL

EN LA INVERSIÓ PÚBLICA TOTAL, 1973-1977 (percentatges)

  Administració local

W/////// Administració central

29,4 % 26-,8 % 19 %26,4 % 21,6% 17,2 %

'

73,2 %/773,6 %/ 81 %70,6 % 778,4 82,8 %
,
i

I,

BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA CATALUNYA ESPANYA

Pont: X. Russines, (1979), art. cit.
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QUADRE 41
DISTRIBUCIÓ PER FINALITATS DE LA INVERSIÓ PÚBLICA  A CATALUNYA, 1968-1977; (% de

la inversió a un sector de Catalunya sobre la inversió total espanyola provincialitzada en
aquest sector).

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

1. Educació i cultura. 9,6 9,7 8,0 13,3 7,3 19,3 12,5 13,9 12,0 12,3

2. Investigació i desenvolupament tecnológic. 11,2 10,8 10,7 10,6 7,1 7,5 10,0 5,4 5,7 8,5

3. Seguretat social i sanitat. 8,2 13,3 7,4 14,0 15,0 8,4 10,0 11,6 12,5 8,1

4. Habitatge. 15,8 11,3 11,4 16,2 19,1 21,7 14,1 15,4 8,8 11,8

5. Estructura i serváis públics. 20,8 18,1 28,7 26,7 24,5 29,1 26,7 23,0 22,5 27,7

6. Agricultura, recs i pesca. 5,8 5,1 3,4 3,4 5,7 4,4 3,8 2,9 5,7 5,6

7. Foment i reestructurado industrial. 0,2 0,6 0,4 0,7 0,2 0,40,3 —

8. Transports. 15,6 13,6 11,1 12,8 10,4 11,7 14,8 18,9 14,4 14,4

9. Correus i telecomunicacions. 11,8 7,5 12,1 12,9 13,2 11,7 9,8 7,3 12,4 13,3

10. Turisme i informado. 7,7 13,2 8,0 12,9 13,1 13,3 12,7 15,3 11,9 33,7

11. Plans provincials. 4,3 4,0 3,3 2,9 5,1 3,8

12. Inversió financera. 8,8 14,0 10,0 20,7 18,2 22,2

13. Altres sectors. 3,1 5,2 15,9 8,4 11,1 11,4 6,6 12,9 5,4 4,2

14. Corporacions locáis. 21,3 20,6 21,7 19,4 19,4 20,6 16,2 17,4 15,2 23,0

Total Catalunya 13,9 12,6 12,6 13,6 13,1 14,6 12,4 14,9 12,9 14,0

Pont; Elaboració própia a partir dades de la COCINO, op. cit. i X. Russines. (1979), art. cit.

En canvi la inversió és relativament molt baixa a l'Agricultura,  Foment i Reestructura-
ció industrial; en menor mesura a Educació i Cultura i Seguretat social, si bé en comparació amb la

poblado catalana les inversions en aqueste servéis públics és francament baixa; també en Investiga

ció i desenvoiupament tecnológic ia inversió púbiica a Cataiunya és relativament molt baixa, sobretot

ais darrers anys.

El desfasament entre la inversió pública a Catalunya i  la poblado i el PIB catalana pot

posar-se en relació amb l'existéncia d'importants déficits en els servéis públics a l'economia cataiana,

que han estat repetidament posats de manifest en l'educació, ia sanitat, Íes carreteres, etc.^

Romaguera, la insuficiéncia de la hisenda espanyola i catalana cal posar-la en relació amb la seva

menor pressió fiscal comparativa i amb ia necessitat d'un finan^ament privat deis servéis públics que

no són provei'ts de forma adient per l'Estat. D'altra banda, segons les seves estimacions i tal com

podem veure en el quadre 42 per l'any 1977, Catalunya suporta uns déficits relatius molt importants

en alguns servéis públics com i'educació, la sanitat o eis transports, en relació a la dotacló mitjana del

conjunt de l'Estat; déficit que en el seu aspecte funcional i peí conjunt deis servéis públics podría

representar un 2,5% del PIB catalá.

Per R.

22. Vid. R. Romaguera, «El restabliment de l'autonomia catalana: implicacions financeres (I)» Publicación
de información económica núm. 45, 1977; J. Ros-Hombravella, «L'análisi del capital col lectiu» a AA.DD.: Econo
mía Crítica, Ed. 62, 1973.
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QUADRE 42

DÉFICITS D'ALGUNS SERVEIS PÚBLICS A CATALUNYA, 1977.

(milions de ptes.)

Déficit funcional’ Déficit estructural^Sector

Ensenyament escolar i EGB 2.500 12.000

Sanitat. 15.0002.400

Xarxa de transports per carretera. 1.100 13.000

Notes: 1. Cost de funcionament anual deis senreis públics consideráis que hauria d'ésser finan?ada per l'administració per aconseguir la
mateixa Igualtat de tráete que a la resta de l'Estat.
2. Cost de transferéncia de priváis a públics. o de construcció deis senreis públics en sentit físic (edificis. instal-lacions, equipaments, etc.l
necessaris per assolir una dotació estructural idéntica a la de la resta de l'Estat.
Pont: R. Romaguera. (1977). art. cit.

Tercer. L'empresa pública industrial: l'INI

Una forma contemporánia ben important de la intervenció de l'Estat a les economies
de mercat és la seva actuació a la indústria mitjanQant les empreses públiques. L'INI ha tingut signifi-
cació sobretot en sectors básics o en servéis públics concernents al conjunt de l'economia espanyola i
que normalmenttenen fortes necessitats d'inversió en relació a l'ocupació generada.^ L'immobilitzat

QUADRE 43
PRINCIPALS MAGNITUDS AGREGADES DE LES EMPRESES DEL GRUP INI, 31-XII-1975

Immobilitzat

acumuiat ponderal
per cápita

Immobilitzat acumuiat

ponderatImmobilitzat acumuiat Població ocupada

% s/total

milions pts. Éspanya milions pts.

% s/total

Espanya

% s/total

EspanyaTotal Pts.

Barcelona. 88.373 9,5 42.803 6,8 40.343 17,0 9.305

Girona. 2.229 0,2 1.532 0,2 467 0,2 3.422

Lleida. 14.914 1,6 1,8 32.34111.310 385 0,2

Tarragona. 74.175 8,0 42.766 6.8 1.624 0,7 91.168

Catalunya. 179.691 19,3 98.411 15,7 42.819 18,0 16.776

Espanya total provincialitzat. 784.000 84,4 500.961 80,1 227.444 95,6 13.974

Espanya total. 928.518 100,0 625.412 100,0 237.940 100,0 17.445

Conjunt 4 províncies de l'Estat
amb major producte provincial.

1 160.359 17,2 78.329 12,5 87.540 36,8 6.323

Conjunt 5 províncies de l'Estat
amb renda per cápita baixa, peró
amb important presencia del INI.^ 180.116 19,4 123,526 19,6 40,166 16,9 33.078

Astúries.^ 184,270 19,8 157.143 25,1 53.292 22,4 147.789

Notes; 1 Són Madrid, Barcelona, Valéncia i BIscaia, que produlren un 41,4 % del producte nacional espanyol i un 45,0 % del producte industrial espanyol al 1975, i que
tenien una població del 35 % del total espanyol al 1976.
2 Són Ciudad Real, Corunya, Múrela, Lleó i Cadis, que produíren un 8,7 % del producte nacional espanyol  i un 8,2 % del producte industrial espanyol al 1975, i que
tenien una població del 10 % del total espanyol al 1976.
3 Provincia —i Regió— amb major preséncia de l'INI, que produía el 3,2 % del producte nacional espanyol i el 4,2 % del producte industrial espanyol al 1975, i que tenia
una població del 3 % del total espanyol al 1976.
Pont: Elaboració própia a partir de l'INI, 11978), op. cit.

23. INI, Datos, Dilemas y Opciones para una Política Empresarial Pública de Ámbito Regional, 1978.
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acumuiat i l'immobilitzat acumuiat ponderal^'* de les empreses de l'INI a Catalunya representaven a la

fi de l'any 1976 el 19,3 % i el 15,7 % respectivament del total espanyol, concentrant-se en un 90 % a les

provincias de Barcelona i Tarragona {vid. quadre 43).

La poblado ocupada per les empreses de l'INI, a Catalunya, representa el 18 % del

total espanyol i es concentra en la seva práctica totalitat a Barcelona, que representa un 94 % de la

pobFació ocupada catalana, essencialment a l'empresa SEAT. Si ens fixem en l'immobilitzat acumuiat

ponderat per cápita, constatem que és menor a Catalunya, amb 16.776 pessetes, que al conjunt de

l'estat amb 17.445 pessetes; aquest índex és considerablement elevat a Lleida i, sobretot, a Tarragona,

atés el tipus d'inversió efectuada.

En l'actuació de l'INI a Catalunya ha tingut més pes la indústria transformadora que

l'anomenada de capgalera, contráriament al que s'esdevé a Espanya [vid. quadre 44).

QUADRE 44

DISTRIBUCIÓ DE LES PRINCIPAIS MAGNITUDS AGREGADES DE LES EMPRESES DEL GRUP

INI, 31-XII-1976 (percentatges)

Immobilitzat
acumuiat

Immobilitzat

acumuiat ponderat OcupadoBranques Inversió 1977

C E C E C E C E

Energía i minería. 45,8 41,5 48,7 36,2 9,7 20,8 50,1 55,4

Industria de capgalera. 23,0 29,7 29,0 33,6 2,2 16,5 337 24,9

Indústria transformadora. 30,3 17,2 21,2 14,1 81,9 46,2 14,5 12,5

Transpon aeri i marítim. 0,2 9,8 0,4 14,0 3,1 10,0 4,6

Altres servéis. OJ U OU 1^ 0,6 4,7 0,7

Alimentació, 0,6 0,6 0,6 0,6 2,5 1,8 1,7 1,9

100,0 100,0 100,0 100,0Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: C - Catalunya
E - Espanya

Pont: Elaboració prbpia a partir de l'INI, (1978), op. cit.

La branca de l'Energia i minería concentra el 45,8% de l'immobilitzat acumuiat i el

48,7 % de l'immobilitzat acumuiat ponderat de les empreses publiques considerades —a Espanya un i

altre representen el 41,5% i el 36,2% respectivament—, mentre que només ocupa el 9,7% de la

població ocupada per les empreses publiques a l'economia catalana

nya la participació de l'empresa pública, mesurat per l'immobilitzat, és important a la subbranca del

Gas, especialment en la seva distribució (Enagas  i Butano) i sobretot a l'Energia eléctrica,^® mitjangant

l'empresa ENHER que el 1976 produía, directament  o per les seves filiáis, aproximadament el 10 % de

l'energia hidroeléctrica i de l'energia nuclear espanyola.

La indústria dita de capgalera (petroleoquímica i siderometaMúrgia) concentra el 23 %
de l'immobilitzat acumuiat i el 29 % de l'immobilitzat acumuiat ponderat de les empreses de l'INI actuant

a Catalunya —a Espanya aquests percentatges són del 29,7 % i del 33,6 % respectivament, men-

24. Immobilitzat acumutat: inversió acumulada en actius fixos materials. No inclou l'immobilitzat finan-
cer, l'actiu circulant ni l'immobilitzat immaterial. De les partides d'immobilitzat material no s'han deduit els fons
d'amortització que figuren al passiu deis balangos.
Immobilitzat acumuiat ponderat: és el resultant d'aplicar a l'immobilitzat acumuiat el tant per cent de participació
de l'INI en l'empresa de qué es tracti.

25. Peí conjunt espanyol, més del 71 % de l'immobilitzat acumuiat de les empreses de l'INI a energía i
minería ho és de la subbranca eléctrica.

a Espanya el 20,8 %. A Catalu-
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tre que només ocupa al 2,2 % de la poblado ocupada per les empreses de l'INI a Catalunya —16,5 % a

Espanya. En aquesta branca opera —i quasi en un 100 % a Tarragona— l'empresa ENPETROL, que el

1976 era la segona empresa de l'INI quant a l'lmmobilitzat i la primera quant al seu volum de vendes i
ais seus resultáis absoluts.

La indústria transformadora —Química, Construcció naval. Transformado mecánica
i Automoció— concentra el 30,3 % de l'lmmobilitzat acumuiat i el 21,2 % de l'lmmobilitzat acumuiat

ponderal^® de les empreses públiques actuant a Catalunya el 1976—a Espanya aquests percentatges

són del 17,2 % i del 14,1 % respectivament—, mentre que ocupa el 81,9 % de llur poblado ocupada. A
Catalunya la intervenció de l'INI a la indústria transformadora es concentra quasi totalment a Barcelo
na i es dona, a la práctica, en el subsector de l'Automodó i en concret a la SEAT, essent inexistent la
seva participado a la indústria Naval i mínima a la Química i poc important a la Mecánica. A Catalunya

es pot dir que l'INI ha fet una excepció al principi de no concentrar la seva indústria transformadora

entorn deis grans pols industriáis peninsulars, car l'automodó es localitza a la provincia de Barcelona
representant un 34,1 % de l'immobilitzat acumuiat, un 23,6 % de l'lmmobilitzat acumuiat ponderal i un
31,9% de la població ocupada per la indústria transformadora de l'INI al conjunt de l'Estat.

Les dades d'inversió per al 1977 no semblen haver introduít canvisfonamentals en la

situació anteriorment descrita, si bé hom pot destacar, ádhuc a Catalunya, la major importáncia de les

inversions en Energía i minería i en indústria de capgalera.

Quart. Línies generáis

Tot resumint, la inversió pública a Catalunya en el període 1968-1978 ha crescut a un
ritme superior al del conjunt espanyol, amb un creixement regular des del 1969 fins a 1971 i amb un
comportament cíclic any per any des del 1972. La inversió pública s'ha concentrar a Barcelona, bé que
des del 1972 hom constata una certa desconcentració favorable a Tarragona, on aquella creix molt per
sobre de la mitjana catalana. D'altra banda, la inversió de les Corporacions locáis a Catalunya, i espe-
cialment a Barcelona i Girona, és superior a la resta de l'Estat.

Per finalitats, tant l'Administració central com la local ha invertir sobretot en Trans

porta, Estructures i servéis urbana i Inversió financera, i en menor mesura en Educació, Habitatge,
anitat i seguretat social; és a dir, la inversió pública a Catalunya ha anat molt Migada a les necessitats

que genera el descabdellament industrial del període, i per tant: a) a la satisfacció de les necessitats de
transporte i vies de comunicació; b) a les inversions lligades al procés d'urbanització a tot Catalunya i
especialment a les árees industriáis i turístiques i c) a aquells servéis col-lectius, com l'educació i  la
sanitat, importante per la reproducció de má d'obra. Al conjunt espanyol, la inversió s'ha adregat ais
mateixos conceptee, per bé que amb una major importáncia de la inversió en Agricultura i menor en
Estructures i Servéis urbans.

Cal fer notar l'existéncia d'un greuge comparatiu en relació a Espanya peí que fa a
servéis públics com l'educació, la sanitat, la xarxa de carreteres, etc., que tenen importante déficits,

tant funcionáis com estructuráis, en relació al conjunt espanyol. Hom pot abundar en aqüestes
deracions tenint en compte que només a la finalitat d'Estructures i Servéis urbans el percentatge de la
inversió pública a Catalunya sobre la inversió de tot l'Estat supera la proporció de la població catalana

i del PIB ais seus components espanyols. Tot aixó fa que la inversió pública per cápita sigui inferior a
Catalunya respecte al conjunt espanyol.

consi-

L'actuació de l'INI a Catalunya es concentra a Barcelona i Tarragona. A nivell de
branques l'Energia i minería —electricitat—, la indústria transformadora —automóbil— i la indústria

26. La partícipació de l'INI a l'empresa SEAT és d'un 34,7 %.
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de capQalera —petroleoquímica—, són aquellas on hi ha una intervenció important de l'INI a Catalu

nya. Aqüestes branques corresponen a les generáis d'Espanya, si bé a Catalunya ha tingut més impor

tancia la indústria transformadora que la de capgalera. Un aspecte important a considerar és la feble

relació entre llocs de treball i immobilitzat en termes relatius respecte a Espanya, especialment en les

branques d’Energia i minería, i a la indústria de capgalera.

e) El sector productiu

Primer. Significació general

S'ha fet esment d'aquells factors que, en expandir el mercat, influeixen la inversió.

Hem introduít el sector exterior, el consum i el sector públic. Ens resten les assignacions operades

dintre deis propis sectors productius.

Si considerem alió que esdevé FBC fix, i emprant la TIO de l'economia catalana, hom

fácilment que les branques on la demanda interior d'inversió és rellevant són les lligades a laveu

construcció, que subministren la infrastructura industrial i civil, úniques branques, d'altra banda, per

les quals la demanda pública d'inversió té una certa importáncia.

QUADRE 45

DEMANDA DESTINADA A LA INVERSIÓ, 1967 (percentatges).

PúblicaTotal PrivadaBranca

21,7385,36 63,63Construcció i obres públiques.
17,60

17,17
69,20 51,60Ciment.

50,7067,87Extracció de materials per a la construcció.
14,4042,7457,14Cerámica, prefabricats i altres.

Pont: TIO de Catalunya, (1967). op. cit.

Després del grup de la Construcció, només la branca de Maquinaria no eléctrica apa-

subministradora preferent de béns de producció, amb un 64,07 % de la demanda totalreix com a

destinada a inversió.

Altres branques amb una certa importáncia quant a la demanda d'inversió són aque-

lles que, básicament, subministren equipament industrial i  la resta de les que subministren inputs per
a la construcció, per les quals el percentatge se sitúa entre ei 23 % i el 35 % (Fusta; Indústria metál-lica

básica; Material de transport; Maquinária i aparells eléctrics; Vidre; Fabriis diverses; Productes
metál-lics).

En alguns casos, la demanda exterior d'inversió pot teñir una importáncia superior,

tanmateix, no pot diferir massa del comportament de la demanda interior. D'acord amb aqüestes

dades, la indústria catalana manca d'una forta indústria subministradora de béns de producció, cosa

que resulta significativa quant a la producció i utilització de productes de la tecnología. Aquest fet es
amb la importáncia deis béns de producció estrangera en el creixement de I economíacorrespon

catalana.

Amb aixó entrem en un punt important, que és el de les compres entre les empreses

que introdueixen canvis técnics. Sobre aixó convé de fer observar que: a) examinarem la significació

d'aquests canvis técnics sabent que suposen compres d'empreses sovint situades fora del territori

catalá. Per tant, es tracta de compres de les empreses forasteres. Aixó que pot trencar la sistemática

aparent d'aquest capítol, és perfectament coherent amb el motiu peí qual es tracta el tema del canvi
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técnic; la seva incidencia sobre la inversió. b)Tractarem una mena especial de demanda que—bé que

sovint adregada fora del sistema, com acabem de veure— altera les condicions de prodúcelo interiore

de l'economia. És per aixó que en fem un tractament a part.

Abans de referir-nos a quines branques s'ha introduít més en particular la nova tec

nología, es descriurá breument la naturalesa de les transferéncies tecnológiques.

Tots els indicadora disponibles mostren que —en relació amb els paísos capitalistas

l'activitat de recerca a Espanya i, per tant, a Catalunya és exigua. Deis paísos dedesenvolupats

l'OCDE, només Portugal i Grécia dediquen a la R-D una fracció del PNB inferior a l'espanyola, que és

del 0,3 %, xifra que assoleix a la major part deis paísos industrialitzats de 1,1 % al 2,5 %.
27

No és sorprenent dones que, a diferéncia deis paísos capitalistes desenvolupats, Es
panya pagui més en importació de tecnología que no pas en la seva producció interior.^® El fenomen

ve confirmat peí fet que la majoria de patente registrades a Espanya són d'origen estranger, en pro
porciona, d'altra banda, cada cop més altes: mentre l'any 1967 el 31,1 % de les patenta eren espanyo-
les, el 1970 la proporció era del 25 % i el 1973 del 18,3 La tecnología ha procedit dones de transfe
réncies des deis paísos més desenvolupats, essent un instrument decisíu de l'inseriment de l'econo-

mia catalana en el procés mundial d'acumulació de capital.

La introducció de tecnología a Catalunya ve condicionada peis productors-deteni-
dors de la tecnología: evidentment no pot considerar-se la tecnología com una mercadería qualsevol,
car I accés a la tecnología es troba protegit jurídicament (sobretot mitjangant el sistema de patents).

Cal distingir d'entrada entre la transmissió de la capacitat d'operar una técnica i la
transmissió de coneixement tecnológic.®° En el primer cas, es trameten les actituds i els reflexos

específics d'un determinat procés de producció, per tal que els productors del país receptor puguín
endegar-lo. En canvi, cal reservar l'expressíó de transmissió de coneixement tecnológíc ais casos on
es tramet el coneixement d'una técnica i el seu domini; és a dir, la capacitat d'utilitzar-la i transformar
la a conveniéncia del receptor.®’

Els indicadors disponibles palesen que la transmissió que més s'ha efectuat a l'eco-
nomia catalana és la de capacitat d'operar: aixó és ciar en la importació de béns de producció,
s ha atribuit la font principal de creixement de la productivitat en el període de referéncia.

Sovint els contractes de transferéncia de tecnología han permés de disposar més
d una capacitat d'operar que no pas de coneixement tecnológic. Un estudi sobre una mostra per al cas
espanyol palesa les següents restriccions:®®

— Restriccions a l'exportació. En els contractes de cessió de patents (la meitat de la
mostra) un 44 % inclou la restricció total a l'exportació i el 26 % restriccions parcials.

— Intercanvi técnic. El 19 % deis contractes no imposa cap mena de barreres per a
l'intercanvi de millores produídes per qualsevol de les dues parts, pero a la majoria deis contractes hi

a que
32

27. OCDE, Pattern of resources devoted to research and experimental development, 1975.
28. OCDE, Politiquea nationales de í'information scientifique et technique. L'Espagne, 1974.
29, Dades elaborados a partir del Ministeri d'Indústria. Secretaria General Técnica.
30. Vid. J. Perrin, Repercussions Sociales des transferts de technologie, Organització Internacional del

Treball, Juliol, 1977.
31. S'acostuma a tractar la importació de béns de producció com una transferéncia de tecnologia, si bé

es tracta de ia transmissió d'un producte de la tecnologia, cosa que no equival al domini de la tecnologia que l'ha
fet possible.

32. C. Sebastián, «Difusión tecnológica e incorporación del progreso técnico a la industria española».
Revista Española de Economía. Setembre-desembre, 1973.

33. P. O'Brien, «Tecnologia extranjera e industrialización. El caso de España», ICE núm. 513, maig 1976.
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apareixen clausules en qué: a) l'accés de l'empresa espanyola a les millores introduídes en la tecnolo

gía per l'empresa estrangera cedent de la tecnología s'hauran de fer en les mateixes condicions con-

tractuals que en la cessió original, mentre que les millores introduídes per i'empresa espanyola están

a disposició de l'empresa estrangera sense cap cárrega; b) en la majoria deis casos, les millores

introduídes per les empreses espanyoles passen a ser propietat de l'empresa estrangera; c) freqüent-

ment l'empresa estrangera es reserva el dret de vendre o Hogar les millores introduídes per l'empresa

espanyola.

— Expiració deis contrastes. En la majoria deis contrastes en qué es mencionen els

drets deis compradors a utilitzar la tecnología adquirida, s'imposen limitacions totals o parcials a la

seva utilització un cop extingit el contráete.

Cal assenyalar fent-ne especial esment, que en el 64% deis contrastes I empresa

adquirent és també estrangera, i la meitat d'aquestes són filiáis de les empreses cedents. Sembla,

dones, que es tracta d'un moviment ben coherent amb les tendéncies de l'economia transnacional.

A l'hora d'adaptar i dominar les técniques rebudes és estratégic el paper de l'engi-

nyeria (engineering).®"* Aquesta pot definir-se com el conjunt d'activitats que comprenen des de l'estu-

di i disseny deis conjunts industriáis projectats fins a la seva responsabilitat técnica, económica i

financera. A partir del Pía d'Estabilització és quan es comencen a crear a Espanya societats d enginye-

ria, bé que a partir del capital estranger, de forma que avui la dependéncia de l'enginyeria espanyola

respecte a l'estranger és ben gran.

Efectivament, peí que fa a l'enginyeria de procés (concepció i  realització de nous

productes o procesaos de producció) l'empresa espanyola no hi té control, que si per cas es limita a
l'anomenada enginyeria básica (domini de les técniques generáis necessáries per a la implantació
d'una unitat dt producció). D'altra banda, encara que en la majoria d'empreses el capital és espanyo ,

tant l'aportació técnica com la formació de personal están en mans estrangeres.

Tanmateix, només el 8 % de les oficines i el 6 % del personal fix es troben a Barcelo

na, mentre el 70 % i 80 % respectivament es localitzen a Madrid.

Estudiat l'origen del canvi técnic, ens referirem  a continuació al seu afecte sobre les

35

branques industriáis a Catalunya.

Segon. Aplicació de la tecnología a l'economia industrial de Catalunya

Es tracta de conéixer en quina mesura el canvi técnic ha influit sobre I expansió de la

indústria catalana i a quins sectors s'ha donat amb més forta intensitat. Malauradament tampoc a

informació de qué es disposa permet anar més enllá d'una primera análisi: només uns indica ors ens

aproximaran al problema. D'una banda, un indicador de la introducció del canvi técnic a la in us na

catalana será la inversió estrangera directa, i d'una altra, dos indicadors addicionals ens forniran es

conseqüéncies del canvi técnic a les branques industriáis: productivitat i composició del persona

ocupat.

1. La inversió estrangera. Aquest és un fenomen que alerta sobre la introducció del canvi técnic a la

indústria catalana, no solament perqué la inversió estrangera pot suposar per ella mateixa I aportacio

de noves técniques estrangeres, ans perqué dóna origen a un flux de coneixements técnics (contrac-

tes d'assisténcia de tecnología), i de productes del canvi técnic (importació de béns de producció) a

34. Vid. J. Perrin, Engineering: Terminologie et fonction économiques. OCDE, febrer, 1976.
35. A. Pugés, «Las actividades colectivas terciarias en España. Problemática general y reconocimiento

estadístico», Publicación de Información Económica. Banca Catalana, núm. 50, setembre, 1978.
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partir, habitualment, de l'empresa inversora. En aquest sentit, pot suposar-se que una forta inversió

estrangera va associada a la introducció del canvi técnic ais sectors consideráis.

Així, per al període 1970-1977 la inversió estrangera a la indústria catalana va teñir la

distribució consignada al quadre 3, on es destaca la indústria Química (42,3 %), la Siderometal-lúrgia

(38,5 %) i l'Alimentació i begudes (12,8 %), que concentren de manera aclaparadora la inversió estran

gera del període.

2. Estructura de t'ocupació. El canvl técnic—en particular quan és conseqüéncia d'un augment de

la mecanització—va acompanyat d'un augment de la proporció de personal dedicat a feines técniques

i de gestió de la producció. Aquest fet estadísticament sembla que s'ha donat, des de comengaments

d'aquest segle, ais principáis paísos, bé que la categoría de personal no ocupat directament a la pro

ducció engloba diferente categories: en primer lloc els técnics, puix que el seu augment relatiu queda

justificat per la complexitat del procés de treball, en segon lloc, el personal burocrátic d'oficina, i, en

general, tot aquell relacionat amb els problemes de realitzacló del producte (comercialització, publici-
tat, etc.).

Sobre les dades del «Servicio Sindical de Estadística» s'han bastit els quadres 46 I 47

on es distingeix entre el personal obrer (O) —personal lligat directament a la producció— i els «direc-

tius, técnics i administratius» (DTA) remuneráis.^®.

En termes globals, hom constata que la proporció de personal no directament lligat a

la producció ha augmentat durant el període consíderat, encara que tant Catalunya com Espanya

están llüny deis resultáis assolits per altres paísos. Així, a la indústria manufacturera americana, les

proporcions de personal no lligat directament amb la producció eren, el 1937, del 17,7 % i el 1947, del

21,6 mentre a Catalunya el primer percentatge s'assoleix en el trienni 1972/74 i Espanya apareix
encara més endarrerida.

QUADRE 46

PROPORCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, TÉCNIC I ADMINISTRATIU, 1964-1974

(percentatges sobre el total d'empleats remunerats).

Catalunya Espanya

Branques. 1964/66 1972/741964/66 1972/74

Alimentació. 19,55 26,34 10,19 11,68

Begudes. 18,04 19,85 16,35 18,80

Téxtil. 10,45 9,53 11,4012,11

Fusta i suro. 4,65 5,83 4,21 5,95

Paper i arts gráfiques. 10,51 13,35 11,49 13,89

Cuir, calgat i confecció. 11,33 11,92 7,44 8,52

Química. 26,43 31,76 24,31 28,68

Vidre, cerámica i material per a la construcció. 10,50 13,29 8,48 11,26

Metál-liques. 16,87 19,78 18,40 20,21

Total industries manufactureres. 14,17 17,60 13,72 16,01

Pont: Elaboració própia a partir de les EPI del Senricio Sindical de Estadística.

36. Hom ha exciós el personal no remunera! ja que cprrespon básicament a propletaris que, a la vegada,
consten com a empleáis de llur própia empresa. Tanmateix llur evolució no deixa de ser significativa, encara que
no la tractem per no ser un tema central del nostre estudi.

37. H. Braverman, Travail et capitalisme monopolista, Ed. Maspóro, 1976, p. 197.
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D'acord amb el quadre 46 podem ordenar les indústries segons el seu «grau de me-

canització» (expressat per la proporció de DTA). Podem considerar dos tipos d'indústries, les que

anomenem d'«alta mecanització» si la proporció de DTA és superior a la del conjunt industrial, i les de
«baixa mecanització» en el cas invers.

Per Catalunya —i per ordre decreixent— les branques d'«alta mecanització» són Quí-

mic, Alimentació, Begudes i MetáMica, mentre que per Espanya són Química, MetáNica i Begudes, per

ais dos períodes considerats.

Peí que fa a les indústries de «baixa mecanització», es fácil veure com hi ha un cert

reagrupament» entre els dos períodes, és a dir, que les diferéncies tendeixen en general a reduir-se

entre les indústries i entre Catalunya i Espanya. Tanmateix, cal assenyalar com la branca de la Fusta i

suro queda a gran distancia de la resta

Cuir, calgat i confecció al conjunt espanyol, .bastant per sota de la mateixa a Catalunya.

Dintre d'aquesta línia podtíem definir la intensitat de l'augment del grau de mecanit

zació com la relació entre l'augment del nombre de DTA i el nombre de O. Es parlarla llavors d'alta i

baixa intensitat de l'augment segons es considerés branques que están per sobre o per sota el com-

portament del conjunt industrial (vid. quadre 47).

«

es tracta d'una branca de caire més artesanal— i, en el cas de

QUADRE 47

DINÁMICA DEL PERSONAL DIRECTIU, TÉCNIC I ADMINISTRATIU I OBRERS DE LA
PRODUCCIÓ, 1964-66, 1972-74.

Catalunya Espanya

Index
(1964-66 DTA
base 100 0

Index
(1964-66 DTA
base 100) 0Branques

113,87
97,65

DTA 179,69
0  122,15

1,171,47
Alimentació

130,61
110,22

DTA 123,76
0  110,00

1,181,12
Begudes

97,54
79,92

DTA 92,54
0  78,33

1,221,18
Textil

186,38
129,41

DTA 148,92
0  117,43

1,441,27
Fusta i suro

143,57
115,55

DTA 160,33
0  122,25

1,241,31
Paper i arts gráfiques

185,58
160,01

DTA 139,48
0  131,70

1,161,06
Cuir, calgat i confecció

154,95
123,71

DTA 156,98
0  121,15

1,25
1,30

Químic
154,17
112,57

1,37DTA 138,60
0  106,05

1,31
Vidre, cerámica i materials pera la construcció

127,99
113,93

135,33
112,85

1,12DTA 140,91
0  116,00

1,21
MetáMiques

1,20DTA 133,88
0  103,50

1,29
Total industria manufacturera

Pont: Elaboració própia a partir de les EPI.

Resumint ambdós criteris, podem establir una tipología, reflectida al quadre 48 i al
quadre 49.
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QUADRE 48

GRAU I AUGMENT DE LA MECANITZACIÓ A CATALUNYA

Grau de mecanització

CATALUNYA BaixAlt

Paper i arts grafiques, Vidre,
Cerámica i materials per a la construcció

Alt Alimentació
Químicac

(D

E
O)

Baix Begudes
MetáMiques

Fusta i suro

Téxtil, Cuir, calgat i confecció
<

Pont: Elaborado propia en base a les EPI.

QUADRE 49

GRAU I AUGMENT DE LA MECANITZACIÓ A ESPANYA

Grau de mecanització

ESPANYA Alt Baix

Alt Químic Fusta i suro

Vidre, cerámica i materials per a la construcció
Paper i arts gráfiques
Téxtil

c
0

E
O)
3
< Baix Begudes

Metál-liques
Alimentació
Cuir, calgat i confecció

Pont: Elaboració própia en base a les EPI.

Cal destacar el diferent comportament de la branca de l'Alimentació entre Catalunya i

Espanya. L'única branca d'alta mecanització que creix intensament tant per Catalunya com per Espa-
nya és la Química, que es manifesta com una branca destacada, des del punt de vista tecnológic, a

Catalunya i Espanya. També a Catalunya i a Espanya sembla haver-hi un cert «sostre» quant a Begu
des i a MetáMiques; el primer cas pot explicar-se, atés que la mecanització més forta —plantes d'em-

botellatge automátic, que requereixen molt poc personal obrer— s'han instal-lat en aquests anys a la

majoria d'indústries de begudes. Per contra, el grau d'agregació amb qué es presenten les indústries

Metál-liques, no permet aventurar cap hipótesi. Entre les branques de «baixa mecanització», progres-

sen a Catalunya i Espanya, de forma notable, Paper i arts gráfiques i Vidre, cerámica i materials per a la

construcció. Peí que fa a la resta de branques, l'«estancament» és comú a Cuir, calgat i confecció, amb

un grau de mecanització baix, sobretot per a Espanya. En la resta, els diferents creixements (a Fusta i

suro i Téxtil) pressuposen un cert igualament de graus de mecanització, encara que per a la primera

branca, aquest fenomen no sembla teñir massa significació.

Podem dir, dones, que sembla haver-se produít una incidéncia notable de la mecanit
zació a les branques de Química, Vidre, cerámica  i construcció i Paper i arts gráfiques, afegint l'Ali-

mentació a Catalunya. Excloem Fusta i suro, peí que s'ha dit abans, i Téxtil, atés que la diferéncia de

ratios és petita, i la d'Espanya inferior a la global de Catalunya, dada que cal teñir en compte en
aquesta classe de comparacions.

3. La productivitat. No és massa agosarat de considerar lligades la productivitat i les innovacions
tecnológiques: per a J. Fourastié «la productivitat és una mida del progrés técnic».

38

38, J, Fourastié, La productivité, PUF, 1957, p. 11.
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Empíricament, el mateix concepte de productivitat física del treball requereix, per al

seu cálcul, una homogeneítat del producte en el temps i en l'espai, condicions que difícilment es

donen. L'aproximació més válida fóra considerar com a un indicador de la productivitat del treball el

VAB per persona ocupada a preus constants. Fent-ho així, obtenim el següent resultat, ordenant els

sectors peí seu creixement {vid. quadre 50).

QUADRE 50
AUGMENT DE LA PRODUCTIVITAT A CATALUNYA. BRANQUES MANUFACTURERES,

1964-1973.

Valor 1964
de la productivitat
(milers de ptes.)

1973
Index (1964=100)Branques

Cerámica, vidre i ciment. 266,38 98,33

Téxtil. 238,08 94,96

Sídero-metal-lúrgica. 217,81 113,97

Química. 212,62 162,79

Cuir, calgat i confecció. 180,52 94,62

Paper, premsa i arts gráfiques. 170,19 113,77

Fusta i suro. 141,90 97,91

Alimentació, begudes i tabac. 116,62 199,70

Total 114,26209,12

Pont: Elaboració propia a partir de lesdadesdel BB, La Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975.

Nogensmenys, aquests augmenta de productivitat reflecteixen motivacions dife-
rents. Així, podem observar com la branca que manifesté un augment més fort (Vidre, cerámica i

materials per a la construcció) parteix d'una productivitat molt baixa i es tracta d'una branca Migada a

un mercat en fort augment durant el període considerat; el cas del Téxtil és particular, atesa l'existén-

cia de plans de reestructuració que han racionalitzat la seva estructura productiva. Cal destacar també

la branca de l'Alimentació i begudes, tant peí seu elevat nivell de productivitat com peí fet d'aglutinar

dues branques de diferent comportament.

Per tal de determinar acuradament les diferéncies de productivitat entre Catalunya i

el conjunt d'Espanya,^® és menester assegurar-se que siguin significatives. Valorar una diferéncia com

a significativa o no vol dir establir algún tipus de criteri: en el nostre cas, escollim el del pes relatiu de

cada branca industrial catalana. Definim per cada branca un «interval de significació» que s'obté caj-
culant la inversa de la fracció de la producció total de Catalunya sobre Espanya de cada branca.

Conegut aquest interval, es calculará la ratio de productivitat,  és a dir, la relació entre la productivitat
de la branca a Catalunya i Espanya. Si la diferéncia —la ratio menys 1— és més petita que l'interval de

significació, direm que la diferéncia de productivitats no és significativa, puix vindria afectada peí

tamany relatiu del sector a Catalunya.

39. Aquesta comparació ens duré a emprar tanmateix les dades del Servicio Sindical de Estadística, EPI
peral període 1969-1974. Es procedeix aíxí perqué llur nivell de desagregado permet de prendre en considerado la
proporció de les diferents subbranques dintre de cada branca. Nogensmenys convé remarcar que els augments de
productivitat no sempre coincídeixen amb les obtingudes segons les series homogénies del BB.

VAB¡ = VAB de la branca i a Catalunya

VAB| = VAB de la branca i a Espanya

definim el marge de significació com:

40. Així si:

mVAB, -HI Vinterval de significació com:m 2VAB'
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1964 1965 1966 1967 1968

R-1 I S. R-1 I S. R-1 I S, R-1 I S. R-1 I S.

Alimentació 0,37 0,044 SI -H 1,66 0,039 SI H- 0,69 0,037 SI + 0,68 0,036 SI -I- 0,69 0,034 SI +

Begudes 0,06 0,028 SI -f 0,13 0,030 SI -I- 0,13 0,025 SI -I- 0,15 0,025 SI + 0,10 0,026 SI -I-

Téxtil. 0,01 0,007 SI- -0,01 0,007 SI- -0,01 0,007 SI- -0,01 0,007 SI- -0,02 0,007 SI-

Fusta i suro. 0,07 0,020 SI -I- 0,02 0,022 NO 0,00 0,021 NO 0,01 0,023 NO 0,01 0,022 ' NO

Paper i arts gráfiques. -0,06 0,018 SI- -0,06 0,018 SI- -0,13 0,020 SI- -0,13 0,020 SI- -0,10 0,019 SI-

Cuir, calgat i confecció. 0,19 0,016 SI -I- 0,15 0,018 SI + 0,24 0,018 SI + 0,20 0,019 SI -F 0,11 0,019 SI -H

-0,07 0,016 SI- -0,08 0,016 SI- -0,03 0,015 SI- -0,04 0,015 SI- -0,04 0,015 SI-Química.

Vidre, cerámica i materials

per a la construcció
0,09 0,022 SI + 0,09 0,021 SI + 0,14 0,021 SI + -0,10 0,025 SI-0,14 0,021 SI +

-0,16 0,030 SI- -0,15 0,030 SI- -0,11 0,018 SI- -0,07 0,018 SI- -0,04 0,019 SI-MetáMiques.

Nota: R-1 = Ratio -1, 1 = Interval de significació, S = Significat, Sit. = Diferéncia significativa de productivitat superior a Catalunya, Si = Diferéncia significativa de productivitat
superior a Espanya, NO = Diferéncia no significativa.
Pont: Elaboració própia a partir de les EPI.

D'acord amb aquest criteri, tenim una primera distinció (quadre 51).

— Branques a les quals la productivitat és superior a Catalunya. Alimentació (clara-

ment durant tots els anys); Cuir, calgat i confecció; Vidre, cerámica i materials per a la construcció
(menys estable).

— Branques a les quals la productivitat és superior a Espanya. Paper i arts gráfiques
(estable); Química (tendint a accentuar-se després d'una inflexió l'any 1970); MetáMiques (amb ten
dencia a reduir-se).

— Branques a les quals les diferéncies no són significativos. Begudes (les diferén-
cies han tendit a anuMar-se); Textil, Fusta i suro (oscil lacions fortes).

Les diferéncies significativos de productivitat poden ser, pero, degudes a factors dife

rente del nivell tecnológic, car amb les dades disponibles pot esbrinar-se si aquesta diferéncia és
causada per diferente proporcione a cada territori de subbranques de més elevada productivitat.

Aquest fet podría relacionar-se amb la preséncia de subbranques noves o més modernes davant
d'altres més tradicionals.

Per examinar aquest fenomen cal calcular la productivitat teórica de cada branca
espanyola en base a aplicar-hi la composició intrabranca de Catalunya, calculada d'acord amb el per
sonal ocupat. És a dir, la productivitat teórica indica quina fóra la productivitat de la branca a Espanya

si aquesta tingués la mateixa proporció de subbranques que a Catalunya. Si es comparen aqüestes
productivitats teóriques amb les efectivos a Catalunya (quadre 52) es constata l'existéncia de diferén

cies de productivitat significativos d'acord amb el procediment anterior.
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QUADRE 51
DIFERENCIES DE PRODUCTIVITAT ENTRE ESPANTA I CATALUNYA, 1964-1974

1972 1973 1974 Significació
Període 1964-74

19711969 1970

S. R-1 I S. R-1 S, R-1 I S.IR-1 I S. R-1 S. R-1

0,98 0,024 SI -I- 0,91 0,024 SI + 0,78 0,023 SI -I-0,76 0,026 SI -I- 0,99 0,024 SI -F SI +0,98 0,029 SI -I-

0,01 0,028 NO -0,08 0,029 SI - 0,08 0,028 SI -I- 0,04 0,030 SI0,08 0,027 SI + - 0,39 0,028 SI - NO

0,01 0,007 SI + 0,01 0,007 SI -I- - 0,01 0,007 SI- -0,01 0,007 SI- 0,01 0,007 SI -t-0,02 0,007 SI -I- NO

-0,02 0,022 NO -0,03 0,022 SI- -0,01 0,023 NO -0,09 0,026 SI- -0,03 0,023 SI - 0,16 0,024 SI -I- NO

-0,08 0,019 SI- -0,11 0,020 SI- -0,08 0,019 SI- -0,05 0,019 SI- -0,19 0,018 SI- -0,19 0,019 SI - Sl-

0,18 0,020 SI -t- 0,18 0,021 SI -I- 0,15 0,022 SI -t- 0,15 0,023 SI -I- 0,14 0,024 SI -t-0,20 0,019 SI -I- Sl -I-

-0,02 0,014 SI- -0,01 0,014 NO -0,08 0,015 SI- -0,06 0,015 SI- -0,07 0,016 SI- -0,16 0,017 SI- Sl-

Només un any (1970)
no és significativa

0,07 0,023 SI + 0,04 0,023 SI + 0,13 0,023 SI +0,09 0,023 SI + 0,09 0,024 SI + 0,09 0,023 SI + SI +
Nomésunany(1968);
canvia el signe de
la significació

-0,11 0,019 SI- -0,08 0,019 SI- -0,11 0,020 SI- -0,12 0,021 SI- 0,04 0,018 SI + -0,01 0,020 NO Sl-
Només els dosúltims

anys s'altera aquesta
significació

QUADRE 52
SIGNIFICACIÓ DE LES RATIOS DE PRODUCTIVITAT (TEÓRIQUES), 1964-1974

1964 1966 1969 1972 1974

R-1 I S  R-1 I S  R-1 I S  R-1 I S  R-1 I S

Alimentació, -0,039 0,044 NO 0,078 0,037 SI -I- 0,273 0,029 SI -h 0,472 0,024 SU- 0,398 0,023 SI -I-

Cuir, calgat i confecció. 0,065 0,016 SI -I- 0,063 0,018 SI -I- 0,025 0,019 SI -f 0,002 0,022 NO 0,046 0,024 31 -1-

Vidre, cerámica
i materials per a
la construcció. 0,006 0,022 NO 0,057 0,021 SI -I- 0,018 0,023 NO-0,007 0,023 NO 0,052 0,023 SI -P

Paper i arts gráfiques. -0,045 0,018 SI--0,084 0,020 SI--0,079 0,019 SI--0,044 0,019 SI--0,160 0,0-19 SI -
Ouímic, -0,075 0,016 SI--0,045 0,015 SI--0,019 0,014 SI--0,160 0,015 SI--0,136 0,017 SI-

Metái-lic. -0,063 0,030 SI--0,072 0,018 SI--0,063 0,019 SI--0,074 0,021 SI- 0,030 0,020 SI -I-

Nota: Vid. Nota del quadre 51
Pont: Elaboració prbpia a partir de les EPI.

A la majoria de branques industriáis la composició interior explica una part de la

diferéncia de productivitats. Aixó és particularment ciar en el cas d'Alimentació; Cuir, calgat i confec

ció; vidre, cerámica i materials per a la construcció, encara que a la indústria de l'Alimentació segueix

produint-se una diferéncia significativa.

Peí que fa referencia a les branques de superior productivitat a Espanya, la composi

ció interior és parcialment explicativa en els casos de Paper i arts gráfiques i Metál-liques, pero no així

a la indústria Química, per la qual la productivitat a Espanya fóra més elevada si aquesta branca
tingués la composició interna de Catalunya.
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2
FETS ESTILITZATS





1. INTRODUCCIÓ

Alguns fenómens destacáis singularitzen.les economies industriáis. N. Kaldor els ha

distingit amb la denominació de «fets estilitzats» per tal com expressarien determinadas relacions que

són presente a l'etapa actual del desplegament económic del capitalisme i que la caracteritzen de

manera ben significativa.

Per a aquests economistes, els fets estilitzats són: a) la productivitat del treball aug

menta exponencialment; b) la relació capital-treball fa el mateix; c) no varia massa la taxa d'interés; d)

la relació capital-producte és constant; e) correlació elevada entre la participació deis guanys a la
renda nacional i la taxa d'acumulació en relació  a la renda, i f) les taxes de creixement de la renda i de

la renda per habitant vanen ámpliament segons els diferents paisos.

Tot amb tot, l'enumeració de Kaldor ha estat considerada com massa simplista i tal

vegada es troba empellada de l'optimisme que corría en el moment en qué l'economia occidental era

examinada amb un grau raonable d'estabilitat i continuítat. Pero de la simplificació esmentada en

resta encara com a element positiu la voluntat de destacar procesaos que hom pot considerar cabdals

a la fase present del creixement económic, prescindint de les constants que se li volguessin atribuir.
Té un interés considerable examinar com aixó ha evolucionat durant els anys en qué es procedeix

aqui a estudiar l'economia catalana, sense tractar d'extreure'n conclusions definitives, sobretot atés

que el periode en estudi resulta prou cutí com per a poder-ho fer amb la perspectiva adequada.

Per tal de precisar els «fets estilitzats», pot ésser convenient partir de les sis relacions

que designa Kaldor tot emmarcant-les en la propia lógica de l'acumulació de capital i del lligam entre

taxa d'inversió i taxa de guany. Aquesta darrera —la taxa de guany— ve afectada primordialment per

dos elements: la relació capital-treball per una banda, i  la participació deis beneficis a la renda na
cional.

L'evolució de la primera relació manifesta en gran part la tendéncia que pren el canvi

técnic i sol presentar-se com una elevació de la relació capital-treball; (que no sempre implica la

introducció d'una técnica superior). Aquesta elevació pot explicar-se —com ho fan T.E. Weiss op ,

Gordon i A. Shaikh— peí creixement més rápid del capital que del treball, a causa de I acció pro a ® ̂
els mena a controlar, mitjan-l'augment del salari real i per la conducta paral-lela deis empresaris que

gant la mecanització, el procés de treball.

L'evolució de la segona relació —la participació deis beneficis a la renda nacional
l'elevacio deis

palesaria a sensu contrario el moviment de la contractació col-lectiva forgant arreu

salaris reais a partir de la meitat de la década deis seixanta.

Un i altre fenómens expressen una Iluita: en primer lloc, la de les própies empreses

entre elles descrivint la competéncla oligopolista que les porta a concórrer i, també, de la confrontado

entre capital i forga de treball. Aquesta segona confrontació no opera únicament a través del reparti-
ment de la renda entre salaris i beneficis, ans també —com acabem de suggerir— en la própia direcció

del procés de treball per l'obtenció del producte. El resum del conjunt d'aquest moviment ha estat

sintetitzat per alguns autors com l'análisi de la resposta del salari real a la introducció de les innova-
cions i viceversa.
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Nogensmenys, ni l'abast del postre treball ni l'estat actual de la teoría permeten for
mular afirmacions definitives sobre el tema. Ens haurem de limitar, dones, a descriure com l'evolució

de l'economia catalana durant aquesta anys ha afectat la relació capital-treball aixi com la participado
deis salaria a la renda nacional.
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2. EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ CAPITAL-TREBALL (K/L)

a) Introducció

La relació entre els mitjans físics de producció  i el treball (K/L) expressa el canvi

técnic. Partim del fet que a la historia económica del capitalisme s'ha donat una tendéncia a l'augment

de K/L que no ha d'anar associada a un canvi en la distribució de la renda (de manera que l'augment

de K/L va associat amb una taxa de guany més baixa), sinó a les raons que s'acaben de donar a

«1-Introducció» d'aquest segon capítol.

L'augment K/L pot significar—per al mateix nivell absolut de renda— primer, un pur

desplagament de treball; segon, un desplagament de treball superior al desplagament del capital, i

tercer, un desplagament de treball i atracció capital físic. Els dos primers casos signifiquen un canvi

técnic per accés a una técnica superior; en el tercer cas s'introdueix el canvi segons la magnitud deis

diferents components de la renda.

En els dos primers casos, l'augment de la relació capital-treball va acompanyada

d'increments de la productivitat del treball (Y/L). En el primer—recordem, pur desplagament de tre

ball per idéntica renda— la relació capital-renda (K/Y) es manté constant; en canvi, en el segon cas,

—desplagament de treball superior al desplagament de capital— disminueix la relació K/Y.

En el tercer cas —per renda igual, desplagament de treball i atracció de capital físic

l'atracció de capital i disminució de treball fa que K/L augmenti més fort que l'increment de Y/L o

productivitat del treball, i per tant la relació que Higa la renda amb els mitjans físics per a produir-la

(donadas les condicions necessáries de producció) fa que K/Y augmenti.

Com és evident, l'augment de la renda que hi és present a la fase de l'economia

catalana que examinem fará que calgui substituir les expressions desplagament i atracció per canvis

menys o més proporcionáis de K i de L en relació  a la renda.

Les magnituds de K, L i Y que utilitzem tenen la següent significació:

K: Valor del Capital «físic».’ Pot, per tant, considerar-se com un índex de l'evolució de la capacitat

productiva instal-lada.

L: Nombre de treballadors assalariats ocupats. Per tant, la seva evolució indica la utilització de la

capacitat productiva (és a dir, de la utilització de K).

Y; VAB, a preus constante.

El quadre 1 d'aquest capítol detalla el VAN al cost deis factors de la industria catalana

per al període 1964 a 1975, tant a preus corrents com a preus constante, i la població assalariada

ocupada. El quadre 2 recull l'evolució de l'estoc de capital durant els mateixos anys a la indústria

catalana, a partir de les inversions netes corresponents.

1. Calcular a partir de l'estimació feta per l'any 1965 per en J. Pérez Lloret en el seu article: «La riqueza
industrial de España». Boletín de Estudios Económicos, núm. 76, abril 1969. Aquest valor ha estat deflactat a preus
corrents de 1964 d'acord amb l'lndex dé preus implicits del VAB de la «Contabilidad Nacional». A partir d'ací s'ha
calcular tota la série utilitzant les xifres d'inversions netes convenientment deflactades.
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QUADRE1
VAN AL COST DELS FACTORS I POBLACIÓ ASSALARIADA OCUPADA^ 1964-1975

VAN cf a preus
constants.

Base 1964

(milions ptes.)

VAN cf a preus
corrents

(milions ptes.)

índex

de preus Pi^

Població assalariada

ocupada^Anys

1964 88.130 100,00 88.130 873.319

1965 98.731 102,92 95.930 881.720

1966 110.608 105,93 104.416 890.202

1967 123.913 109,03 113.650 898.766

1968 127.617 929.032143.135 112,16

1969 165.339 115,37 143.312 960.318

1970 186.700 121,51 153.650 989.519

1971 210.820 127,97 164,742 1.019.607

1972 260.683 138,42 188,328 1.049.321

1973 322.339 149,72 215.295 1.079.901

398.562 174,851974 227.945 1.086.418

241.325 1.092.9741975 492,809 204,21

1976 595.563 237,37 250.901 1.082.020

1977 719.741 278,90 258.064 1.071.176

Notes: 1. L'estimació deis anys intermedis ha consistit a calcular la taxa de creixement anual acumulativa de la variable en qüestió i. a partir

d'aqui. aplicar aquesta taxa a la quantitat inicial fins a omplir tots els buits.
2. Per a l’elaboració de l'Index s’ha partit de lea dades del BB per branques industriáis d’Espanya en el supbsit que per cada una d'elles
Catalunya mantenía la mateixa evolució de preus que a Espanya. si bé la diferent composició sectorial fa que el total industrial no coincideixi
amb el total d'Espanya. Per ais anys 1976 y 1977 els índex de preus s'han estimat a partir deis increments anuais que figuren a la
Contabilidad Nacional.

3. A partir de l’any 1973 es consideren «llocs de treball assatariats» per la discontinuítat en la serie de personal assalariat.
Pont: BB Renta Nacional de España y su distribución provincial. Arr^s 1964,1967,1969,1971,1973.1975Í1977. INE, Contabilidad Nacional
de España. Anys 1964-77, 1979.

Mitjangant les oportunes operacions s'obtenen les relacions Y/L (productivitat del

treball), Y/K (inversa de la relació capital-renda) i  la relació técnica K/L (quadre 3). El quadre 4 repro-
dueix els números índex en base a 1964, relatius  a les magnituds de la renda, ocupado i estoc de

capital, així com de les relacions K/L, productivitat del treball i relació capital-renda. Els gráfics  1 i 2 del

capítol mostreo l'evolució de les magnituds i de les relacions.

Abaos de comentar aqüestes xifres i relacions hem d'afirmar que l'evolució d'aques-
tes magnituds a Catalunya s'adiu amb una tendéncia internacional. En el cas de Gran Bretanya, hom

constata des del 1855 un augment accelerat de la relació K/L—profundització del capital— acompa-
nyat d'una acceleració de la productivitat del treball. Tanmateix, el període que va del 1895 a comenga-

ments de la primera guerra mundial, l'augment més fort de K/L sobre Y/L fa apujar la relació K/Y,

mostrant, dones, una desacceleració del progrés técnic durant aquell període (que s'ha intentat expli
car per l'esgotament de les noves invencions derivades del ferrocarril i producció d'acer) que corres-

pondria a una situació a la dreta del punt d'equilibri^ de la corba kaldoriana del progrés técnic. A partir
de 1966 i fins a 1976, es palesa un creixement extraordinari tant de K com de Y, pero més fort del

primer fins tornar a augmentar la relació K/Y, que evidentment mostra una evolució contracíclica per

tal com posa en relleu el grau d'utilització del capital. Tot i la crisi del 1973 ha seguit l'acumulació de
capital fins a 1976, malgrat que hi ha una tendéncia a l'augment de l'atur durant el període. També han

augmentat relativament els preus deis béns de capital (reforgant el pes de K en termes de valor dintre
de la renda).

dK/L dY/L
K/L Y/L

2.
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QUADRE 2
ESTOC DE CAPITAL DE LA INDÚSTRIA CATALANA, 1964-1977 (milions de pessetes de 1964).!

Amortització índex de

(preus corrents) preus
1

Amortització Inversions brutea Inversions netes Estoc de capital
(preus de 1964) (preus de 1964) (preus de 1964) (preus de 1964)Any

1964 7.962,2 100,00 7.962,2 11.261,5 3.299,3 234.021,6

1965 9.146,2 104,70 8.735,6 14.917,0 6.181,4 240.203,0

10.506,2 108,58 9.676,0 248.453,41966 17.926,4 8.250,4

1967 12.068,4 116,61 10.349,4 20.821,0 10.471,6 258.925,1

1968 14.885,5 122,34 12.167,3 25.488,1 13.320,8 272.245,9

1969 18.360,2 129,16 14.215,1 23.540,5 9.325,4 281.571,3

1970 20.456,0 138,91 14.726,1 18.555,9 3.829,8 285.401,1

1971 22.791,0 148,13 15.385,8 28.673,2 13.287,4 298.688,5

1972 27.498,4 157,80 17.426,1 35.028,0 17.601.9 316.290,4

1973 33.178,0 176,73 18.773,3 36.748,8 17.875,5 334.166,0 I

1974 42.670,6 213,64 19.973,1 43.470,5 23.496,9 357.662,9

1975 54.879,0 247,34 22.187,7 42.121,0 19.933,3 377.596,2

1976 65.400,8 284,36 22.999,3 44.460,5 21.461,2 399.057,4

1977 77.940,0 346,19 22.513,6 41.073,3 18.559,7 417.617,1

Nota: 1. Index de preus impUcit per la FBC de la Contabilidad Nacional de España, en qué s'ha fet un canvi de base 1970 a 1964.
Pont: BB (Anys 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975 1 1977) op. cit.; J. Pérez Lloret, (1969) art. cit.; INE, Contabilidad Nacional de España,
1979.

QUADRE 3
RELACIONS ENTRE K, Y, L, 1964-1977 (milers

de pessetes de 1964)

Y Y K
Anys X 1000

L LK

1964 100,91 376,59 267,97

1965 108,80 399,37 272,43

1966 117,29 420,26 279,10

1967 126,45 438,93 288,09

1968 137,37 468,76 293,04

1969 149,23 508,97 293,21

1970 155,28 538,37 288,42

1971 161,57 551,55 292,94

1972 179,48 595,43 301,42

1973 199,37 644,27 309,44

1974 209,81 637,32 329,21

1975 220,80 639,11 345,48

1976 231,88 628,73 368,81

1977 240,92 617,94 389,87

Pont: Elaboració própia a partir de BB (anys 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975,
1977) op. cit.; INE, Contabilidad Nacional de España. 1979, J. Pérez Lloret (1969)
art. cit.
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Aquests trets són semblants a d'altres paísos occidentals i també a Catalunya, bé que

amb un cert decalatge, llevat que a partir de 1973 es verifica més aviat una tendéncia a l'estancament

del treball ocupat, en comptes de la disminució de l'ocupació que es produeix fora i que aquí no es

produeix fins el 1975.

QUADRE 4

RELACIONS ENTRE K, Y, L (any 1964 = 100)

Y Y K

Anys Y L K K L L

1964 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1965 100,96 102,64 106,05 107,81 101,66108,85

1966 118,48 101,93 106,17 111,59 116,24 104,16

1967 128,96 102,91 110,64 116,56 125,31 107,51

1968 109,35144,81 106,38 116,33 124,48 136,13

109,421969 162,61 109,96 120,32 135,15 147,88

1970 174,34 113,31 121,96 142,95 153,86 107,63

1971 186,93 116,75 127,63 146,46 160,11 109,32

1972 213,69 120,15 135,15 158,11 177,85 112,48

244,29 123,401973 142,79 171,08 197,57 115,48

1974 258,65 124,40 152,83 169,24 207,92 122,85

1975 273,83 125,15 161,35 169,71 218,80 128,93

1976 284,69 123,90 170,52 166,95 229,77 137,63

1977 292,82 122,66 178,45 164,09 238,72 145,48

Pont: Elaboració própia a partir de BB. (anys 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 19771, op. cit„ INE, Contabilidad Nacional de España.
1979. J. Pérez Lloret, (1969), art. cit.

b) Relacions técniques

La relació K/L és, per a la indústria catalana, difícilment interpretable com expressió

directa de la «técnica», atés que K representa una estimació de la capadtat de producció mentre L

expressa l'ocupació, és a dir, la utilització d'aquesta capacitat productiva.

Peí que fa referéncia a la K (capacitat productiva instal-lada a la indústria), ens trobem

amb una tendéncia d'augment regular durant tot el període, excepte una caiguda del seu ritme de

creixement durant l'any 1970, a partir del qual fins i tot augmenta el ritme de creixement de la capaci

tat productiva, dins una tónica d'una certa regularitat.

Ai mateix temps, com hem vist, entre 1967 i 1973, el creixement de l'ocupació (L) es

manté en un ritme regular. Sempre el creixement de l'ocupació ha estat per sota del del capital físic

excepte a l'any 1970, cosa que explica i'estancament relatiu de K/L en el període 1967-1971 {Vid.

gráfica 1 i 2).

Aquest fet podría relacionar-se amb un cert fre a la inversió arran de la «mini estabi-

lització» de 1967-1968, que enterbolí les expectatives deis empresaris. Després, amb el canvi de

conjuntura, es dona un augment fort i regular de la inversió industrial.
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Durant el període 1973-1977, l'evolució de K/L s'explica probablement peí canvi de

tendéncia de l'ocupació i l'evolució irregular de les inversions brutes, en molts casos decidides abans

de la cris! i realítzades en el període.

Tenint present que L no té en compte les hores treballades i que K no inclou les

possibles variacions quant a la utilització de la capacitat productiva, podem intentar una primera análi-

si de K/L com a expressió general de les relacions técniques a la prodúcelo industrial.

S'observa una tendéncia al creixement de K/L, sobretot cap al final del període. Po

dem distingir-ne els següents subperíodes:

— de 1964 a 1967: creixement apreciable de K/L. Ritme de creixement anual acumulatiu del 2,4 %.

— de 1967 a 1971: estancament de K/L. El grau de mecanització a la indústria no es modifica. La
taxa mitjana de creixement ha estat del 0,4 %.

— de 1971 a 1973: nou impuis a la mecanització. La taxa mitjana de creixement passá a ser del 2,8 %.

— de 1973 a 1977: la crisi aporté un augment encara més fort del capital físic per treballador. El

ritme mitjá de creixement de K/L passá a ser del 5,9 %.

Al costat de l'augment de K/L es dóna el de la productivitat del treball (Y/L).

En termes globals, s'observa un creixement sostingut, amb algunas oscil-lacions, de

la productivitat física del treball a la indústria catalana, amb un ritme molt fprt (del 7,9 % anual acumu

latiu entre 1964 i 1973, és a dir, la duplicació de la productivitat en 10 anys). Podem intentar una

primera análisi deis subperíodes significatius en termes d'aquest indicador:

— de 1964 a 1969 hi ha un creixement sostingut i fort de la productivitat física. El ritme mitjá de
creixement fou del 8,1 %.

— de 1969 a 1971 es detecté una inflexió en el ritme de creixement, que passá a ser del 4,1 % anual

mitjá.

— de 1971 a 1973: es recuperé l'augment de productivitat, que augmenté al ritme més elevat del

període (11,1 %).

— de 1973 a 1977: hi ha una nova inflexió, que es reflecteix en una disminució de la taxa mitjana de

creixement (4,8 %).

El tipus de comportament del producte industrial físic (Y) és similar al de la productivitat, am jn exs
de creixement proporcionalment més elevats, pero, tanmateix, dintre el mateix tipus d evo ucio. ixi,

els subperíodes considerats són igualment válids per l'evolució del producte total.

Tanmateix, mentre el producte total augmentava a un ritme una mica inferior entre

1969 i 1971, la constáncia del creixement de la població ocupada accentuava la pérdua e ri me e

productivitat, fenomen que es dóna també en el període següent (constáncia del creixer^ent e ocu

pació enfront a un fort augment del producte total). Peí quefa ais anys 1973-1977, la po acio ocupa

está prácticament estancada, disminuint lleugerament en els anys 1976 i 1977, davant un cmixemeri

notable del producte global, cosa que explica un ritme encara fort de creixement de la pro uctivi a .

c) Intensitat de capital de l'economia

La relació K/Y expressa l'estoc de capital necessari per a l'obtenció de la renda, ate
ses les relacions técniques. La relació inversa dóna la taxa máxima de guany que es pot assolir técni-
cament (si el salari fos nul).
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Aquesta relació inversa Y/K ha mantingut un ritme de creixement anual acumulatiu

del 6,2 % en el període 1964-1973, amb un tipus de comportament semblant al de la productivitat i el

producte total i amb un relatiu estancament l'any 1971.

Aquest fet permet delimitar els mateixos subperíodes. Cal remarcar, pero, que peí
subperíode 1973-1977 el ritme mitjá de creixement fou negatiu (-1,0 %), el que és coincident amb el

que es produeix a l'economia mundial en situacions critiques.

En conjunt, si sistematitzem la presentado de les taxes de creixement anual acumu

latiu peis dos grans períodos 1964-1973 i 1973-1977 i per les variables que hem pres en considerado,
podem fer dos tipus d'observacions (quadre 5).

QUADRE 5

LA INDÚSTRIA A CATALUNYA. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU, 1964-1977

(percentatges)

Y/K Y/L I^LPeríode L Y K

1964-1973 6,2 7,9 1,6 2,4 10,4 4,0

1973-1977 -1,0 4,9 6,0 -0,2 4,6 5,7

Pont: Elaboració própia a partir de BB, (anys 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977), op. cit.; J. Pérez Lloret (1969), art. cit.; INE,
Contabilidad Nacional de España, 1979,

En primer lloc, peí període 1964-1973, l'expansió de la producció industrial ha estat
acompanyada d'un feble augment de la mecanització en el conjunt de la industria,^ sobretot entre

1967 i 1971, car sembla accelerar-se a partir d'aquesta data.

Sembla que de 1964 a 1973 la profundització del capital ana acompanyada de l'orga-
nització del procés de treball (ritmes, estímuis  a la producció, etc.) que minoraren sensiblement la

utilització de la capacitat de producció, fent augmentar la productivitat industrial. Tanmateix, aquesta
feble mecanització (o feble canvi técnic intensiu en capital) amaga, com veurem més endavant, dife

rencies significativos entre les diferents branques de la indústria.

En segon lloc, el període 1973-1977, és revelador de com s'ínicia un nou procés de

reestructuració productiva sobre noves bases que,  a nivell global, és difícil d'analitzar. En concret,

I evolució de la inversió industrial global pot respondre a factors que només una análisi per branques
ens permetrá d'esbrinar. D'una banda, la continuació d'unes expectativas similars a les del periode
industrial enfrontadas a un canvi de situació imprevista que es tradueix en un excés de capacitat de
producció. D'altra banda, la posada en marxa d'inversions més intensivas en capital i amb una alta
tecnología, que acompanya la darrera crisi mundial. En el mateix sentit pot haver-se donat, per algu
nas branques o empreses, una ralentització de la inversió —per tant també prevista— enfront a una

conjuntura que podia aparéixer com desfavorable, encara que aquest comportament sembla el menys
probable.

El que sembla ciar —i la relació Y/K ho palesa—, és que l'existéncia de capacitat de
producció en excés modificó de forma important la dinámica de l'acumulació en els anys posteriors.

Pero, només una análisi més acurada a nivell de branques ens permetrá d'afinar més aqüestes línies

argumentáis. L'assumpte s'intentará al proper capítol.

3. En particular si pensem que L és població ocupada i no llocs de treball creats. Per tant la relació K/L en
termes de capital necessari per treballador fa pensar que hauria crescut de forma encara més feble.
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3. EVOLUCIÓ DE LA RELACIÓ CAPITAL-TREBALL.

PARTICIPACIÓ DELS SALARIS EN LA RENDA

a) Introducció

Els treballadors constitueixen la classe social que subministra la torga de treball al

capital a canvi d'un salari. Aquest expressa el cost de la torga de treball i és determinat com a conse-

qüéncia d'un procés de contractació amb la classe capitalista, que obté així l'ús de la torga de treball i
l'excedent que en resulta. D'altra part, els treballadors, mitjangant els salaris que perceben represen
ten l'element més destacat del mercat de béns de consum.

La quantitat i manera d'utilització de la torga de treball depenen de les condicions
técniques introduídes a l'economia.

A l'apartat anterior s'ha resseguit l'evolució a Catalunya del procés en el període que
va de l'any 1964 al 1977. Ara n'examinarem un altre aspecte; aquell que atecta la distribució de la

renda. El tema i els anys que s'analitzen tenen un gran interés. En etecte, la protundització del capital
(augment K/L) comporta una tendéncia a la baixa de la taxa de benetici de la inversió, a menys que

s'abarateixi el cost del nou capital introduít, que augmenti el grau d'utilització de l'equipament
instal lat o que creixi la participació deis guanys a la renda. Ara bé, aquesta més gran participació deis

guanys es troba contraposada per l'augment de la despesa pública, les relacions de comerg amb els

subministradors de recursos naturals i el poder de qué pugui disposar la classe obrera perter apujar el
seu salari nominal. Si ja ens hem reterit a l'encariment relatiu del preu deis béns de capital, cal ara

remarcar que, a més de les tensions deis preus deis recursos naturals a partir del 1972, en els anys
setanta la classe obrera arreu del món ha mostrat una certa resisténcia a acceptar la disminució deis
salaris reais.

El tema, que només apuntem, convé emmarcar-lo junt amb la nova orientació que

pren el capital, desplagant-se transnacionalment tot cercant condicions de má d'obra més barata.

Moviment de capital que d'altra part ve tacilitat en no requerir Tactual divisió del procés de treball una
má d'obra qualiticada a causa de la senzillesa de les operacions a realitzar tins i tot amb procesaos de
prodúcelo íntensius en capital. Aquests ara admeten éssertraslladats fora deis paísos tradicionalment

desenvolupats peí capital d'empreses transnacionals d'aquests paísos.

Els treballadors són, dones, un grup social, que participa i albora s'enfronta al procés

de prodúcelo; la distribució de la renda apareix com un procés social complex que articula, sense

esgotar-la, la dinámica social de la classe obrera a Catalunya, car el fet de la industrialització, com tot

fenomen económic, és un procés social que aprofundeix les relacions socials del capital.

En pocs anys el procés d'industrialització ha modificat substancialment la dimensió i

estructuració del procés de treball. En el seu conjunt, el període estudiat cau de pie en la forma rígida

d'endegament de les relacions capital-treball a Espanya a partir de 1939.

D'altra banda, hom observa un canvi en la classe treballadora a Catalunya, que s'ha

manifestat en molts aspectes. Sense voler ésser exhaustius, en podríem esmentar els següents; can-

vis en Torigen de la torga de treball, com a conseqüéncia d'un persistent i intens procés d'immigració;

Taparició de nombrosos segmenta i estrats socials en el si de la classe treballadora, la qual cosa ha
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comportat la introducció d'elements de diferenciació bé que amb un ciar predomini de treballadors de
«coll biau»; concentració obrera entorn els nuclis industrialitzats, cosa que ha modificat els costums i
les condicions de vida deis treballadors i ha constituít l'entorn en qué s'ha desenrotliat un ampli

moviment reivindícatiu; intensificació del treball, etc.

Sembla ciar que aquests canvis han estat lligats  a la transformado de les condicions

materials del treball en el procés productiu: multiplicació de les categories sócio-professionals; dis-

persió deis nivells de remunerado entre els treballadors (per categories, empreses, branques produc-
tives); especialització creixent i desqualificació imposades per la creixent mecanització; concentració

del capital productiu i desenrotllament de centres de treball molt dimensionats; disciplina laboral i

creixent rigidesa jerárquica; intensificació, racionalització i parcelarització del procés de treball a la

recerca d'augments de productivitat, increment del nombre d'accidents laboráis, etc.

L'abast d'aquest estudi no pot dirigir-se a examinar aquests aspectes, sino que cal

cenyir-se en examinar ara la variació de la participació deis salaris a la renda. Abans, pero, ens referi-

rem breument, pero inexcusablement, a les disponibilitats de la forga de treball.

b) Disponibilitats de treball

Primer. Trets generáis

1. L'evolució de la població a Catalunya s'ha caracteritzat per un ritme de creixement sensiblement

superior al del conjunt espanyol durant el període 1960-1975 (vid. quadre 6). Aquest ritme de creixe

ment, pero, ha experimentat una lleugera frenada en el darrer quinquenni, que pot relacionar-se amb

una davallada de l'aportació migratoria.

QUADRE 6

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ, 1960-1975.

Catalunya Espanya

laxa de
creixement
anual (%)

Taxa de
creixement
anual (%)Població Població

1960 3.925.779 30.582.936

1965 4.493.699 2,74 31.965.565 0,89

1970 5.122.567 2,65 33.956.047 1,21

1975 5.662.791 2,02 36.025.784 1,19

Pont: Elaboracíó propia a partir de INE, Censo de Población Anys 1960 i 1970. Padrons Municipals
1965 i 1975.

2. La composició de la població per grups d'edat {vid. quadre 7), ens permet detectar algunes carac-

terítiques en relació a la composició de la població activa i, per tant, a la incorporació de forga de
treball al procés productiu. Més concretament, entre 1950 i 1975 s'ha donat un increment en la partici

pació deis grups d'edat inferior i superior del grupde població ambedat compresa entre els 15 i els 64

anys, que constitueix la base de la població activa. Tanmateix, malgrat aquesta disminució en termes

relatius, el grup de població potencialment activa ha observat uns incrementa prou importants que

permeten de comprendre els augmenta en el nombre de la població activa.

3. El nivell d'incorporació de la forga de treball a l'activitat económica es pot estudiar a través de

l'evolució de la població activa i de les taxes d'activitat (relació entre població activa/població total)

(quadre 8). Les dades disponibles reflecteixen ritmes destacáis de creixement de la població activa.
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QUADRE 7

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER CRUPS D'EDATS, 1950-1975 (percentatges)

0-14 15-64 65 i més

Percentatge
sobre el total

Creixement anual
acumulatlu

Percentatge
sobre el total

Creixement anual
acumulatlu

Percentatge
sobre el total

Creixement anual
acumulatluAnys

1950 8,5919,67 71,74
3,64 1,28 3,03

1960 67,22 1,5623,22
3,69 2,25 3,01

9,871970 25,63 64,50
1,972,05 2,81

1975 64,17 10,2425,60

Pont: Elaboració propia a partir d'A. Sáez, «L'activitat económica deis catalans» a L'economia de Catalunya avui, BB, 1974; Generalitat de Catalunya, Estadística i
societat, full núm. 3, Marg 1980.

QUADRE 8

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA I DE LES TAXES D'ACTIVITAT, 1960-1977 (percentatges)

Creixement anual acumulatlu

de la població activaTaxa d'activitat

1960 1967 1973 1977 1960-67 1967-73 1973-77

Catalunya 42,3 42,2 40,8 38,3 2,6 1,8 0,5

Espanya 39,440,4 38,6 36,3 0,7 0,7 -0,2

Pont: Elaboració própia a partir de BB (série homogénia 1955-75 i any 1977) op. cit.

especialment peí període 1960-1967, i en tots els casos es tracta de taxes més altes que les del conjunt

espanyol. La frenada en els ritmes de creixement es reflecteix en el darrer període, 1973-1977, i és un

reflex de les dificultats que comengava a travesear l'economia catalana.

Les taxes d'activitat mostren una tendéncfa decreixent a causa de la disminució del

pes relatiu de la població potencialment activa en el total de població i deis canvis en els factors que

determinen l'entrada i sortida de la població a l'activitat económica (perllongament del temps de

permanéncia en el sistema educatiu, edat més baixa de jubilació, etc.).

Respecte a l'análisi de la distribució deis treballadors actius entre els sectors d'activi

tat no primaria (quadre 9),^ pot afirmar-se que durant el període 1960-1970 la immigració neta ha

tingut un paper fonamental en el procés de reproducció de torga de treball a les activitats no primáries,

mentre que la participació de l'evolució demográfica i els desplagaments de la població activa agrícola

hi fan un paper secundan. El procés ha canviat de tendéncia durant la década deis anys setanta, puix

que davant la disminució de la immigració neta, la davallada en el ritme de disminució deis actius

agrícolas i un sosteniment de la taxa de creixement natural de la població, l'aprovisionament principal

de la nova ocupació a les activitats industriáis  i terciáries rau fonamentalment en l'evolució demográfi
ca interior (58 %) i en l'acceleració deis canvis de residencia motivats per una intensificació del grau de
mobilitat interna de la má d'obra.

1. Seguim la metodología d'A. Sáez, que afirma que «Si analitzem detalladament el creixement de la
població activa, trobem que la suma deis increments sectorials que han estat positius és igual al saldo entre
entradas i sortides de l'activitat de la població, més la disminució, en valor absolut, deis sectors decreixents, més
les aportacions exteriora de má d'obra. Concretament, l'augment de la població activa de ia industria i els servéis
és igual a la diferóncia entre entradas i sortides.d'activitat, sumada al decrement d'actius de l'agricultura i a la
immigració de má d'obra». Vid. A. Sáez (1974) op. cit.; BB, cit.
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QUADRE 9
CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ ACTIVA NO PRIMÁRIA, 1951-1975

(milers de persones).

1960-1970 1971-1975

Total Percentatge Total Percentatge

Evolució de Tactivitat de la població existent 110 29,2 116 58,0

Disminució de la població activa agrícola 98 26,0 43 21,5

Migració neta 169 44,8 41 20,5

TOTAL 377 100,0 200 100,0

Nota: Per a la metodología emprada, vid. I'annex.
Pont: Elaboració própia a partir de INE, Censo de población, anys 1960 i 1970; INE, Encuesta de población activa, 1975; INE, Movimiento
natural de la población de España: INE. Anuario estadístico: A. Rodríguez i R. D'Alos-Moner (1978), op. cit; CECA. Estadísticas básicas de
España: 1900-1970, 1975.

QUADRE 10
TAXA D'ASSALARITZACIÓ, 1962-1977 (percentatges)

Espanya Catalunya

1962 1973 19771973 1977 1962

Agricultura 33,1 34,7 33,6 ●20,6 25,0 28,5
Industria 83,9 89,3 89,7 88,8 91,9 92,2
Servéis 69,9 72,3 75,8 71,3 71,2 75,2
Total 60,7 69,1 71,9 72,3 77,4 80,8

Pont: BB (série homogénía 1955-75 i 1977), op, cit.

4. El doble procés de penetrado de les relacions capitalistes a sectors que li eren inédita (agricultura,
artesanía, servéis, etc.) així com el fenomen de la concentració de capital afecta Vextensió de l'assala-
rització a Catalunya mesurada com a relació entre el nombre de llocs de treball assalariat i el total de
llocs de treball {vid. quadre 10).

L'assalarització ha estat més intensa a Catalunya que en el conjunt espanyol, excepte
en el cas de l'agricultura, donadas les diferéncles d'estructura social al camp. Com s'ha suggerit,
l'augment de la taxa d'assalarització a Catalunya s'explica per la própia immigració interior (desplaga-
ment de l'agricultura i de l'artesania). Així, en el període 1962-1974, davant d'una immigració de
939.284 persones, provinents de fora de Catalunya, es produeix un desplagament a Tinterior de Cata
lunya de 563.000 persones.^

Segon. Procesaos d'ajust

1. El procés de creixement industrial forga l'assignació de la població activa ais diferents aspectes de
la divisió social i técnica del treball i la distribueix a les diferents branques productives i a les diferents
categories sócio-económiques. Dins d'aquests processos d'ajust ocuparan un lloc destacat els despla-
gaments territorials de la forga de treball, que per tot han estat un element ciau en el procés industria-
litzador.

2. J. Cardelús, J. M. Oroval, M.A. Pascual, «La inmigración como tópico». Doblón extraordinario ñúm. 4,
juliol 1975.

114



Peí que fa a Catalunya cal destacar la importancia de la immigració en el creixement

de la poblado, especialment en els anys cinquantes i seixantes (68,5 % i 60,2 % del total del creixe

ment demográfic, respectivament).^

Aquest creixement s'ha vist frenat en el quinquenni 1971-75, situant-se en el 37,1 %

del creixement de la poblado. A més a més, convé destacar que s'ha observat un procés de descon-

centració de la poblado concretat en una pérdua d'atracció de Barcelona, en favor, principalment, de

Tarragona. Peí que fa ais moviments interprovincials, a Catalunya es detecta en el quinquenni 1971-

1975 un canvi de signe deis saldos migratoris per Girona i, especialment, per Tarragona, que absor-

beix la pérdua d'atracció de Barcelona, mentre que la provincia de Lleida veu incrementat el seu saldo

negatiu en termes relatius.

Cal fer algunes consideracions en relació ais moviments migratoris amb l'estranger.

Respecte a l'emigració, Catalunya presenta una participació poc important en les sortides del conjunt

espanyol (al voltant del 2 %), bé que convé destacar el paper fet per Catalunya en dotar la forga de

treball d'una experiéncia industrial, necessária per a l'emigració internacional. De tota manera, cal

assenyalar que la importancia d'aquestfet, visible en les diferencies de qualificació entre l'emigració

internacional procedent de Catalunya i de la resta d'Espanya, ha anat disminuint, desapareixent prácti-

cament en els darrers anys.

Respecte la immigració estrangera, els índexs de recepció d'estrangers (25 % del

total espanyol en el període 1964-1968 i 16 % en el període 1969-1973) mostren en relació al conjunt

espanyol la importancia relativa de la preséncla d'una immigració amb eievats niveils de qualificació.

Migada especialment a la penetració de capital estranger i al control corresponent sobre les funcions
técniques i de gestió superiors.

2. Per adaptar els recursos de forga de treball a les necessitats concretes de l'aparell productiu, la

població activa es presenta diferenciada en categories professionals isócio-econdmiques (vid. quadre
11).'*

QUADRE 11

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA, 1960, 1970 (percentatges)

Empresaris Treballadors
ambassalariats autónoms

Treballadorb
assalariats

Treballadors
familiars

Altres
actius

1960 4 12 75 6 3
Catalunya 1970 4 11 81 3 1

1960 3 19 61 12 5
Resta d'Espanya 1970 16 73 64 1

Pont: CIDC, Catalunya en xifres, 1973. Dades de base; INE, Censos de població. anys 1960 i 1970,

Les dades del quadre 12 permeten de veure com el procés d'industrialització ha

oriental l'assignació de la forga de treball, tot fent disminuir el pes de les activitats primarles i poten-

ciant les funcions superiors i els treballadors especializáis sobre els no especialitzats.

Respecte a la mobilitat de la forga de treball entre categories professionals i les carac-

terístiques de la demanda del sistema productiu val la pena ressenyar alguns comentaris del treball

3. Dades calculades a partir de la informació de les COCINO i del CIDC.
4. Les limitacions de les dades disponibles fa que solament sigui possible examinar el tema a partir de la

distribucló de la població activa per categories professionals i per la situació de la professió.

115



QUADRE 12

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA PER CATEGORIES PROFESSIONALS, 1960, 1970

(percentatges)

Categories professionals 1960 1970

Professionals i técnics. 4,7 5,8

Personal directiu i administratiu i funcionaris. 8,7 13,5

Comerciants i venedors. 9.1 10,0

Personal deis servéis. 9,0 8,2

Agricultura i pesca. 15,5 8,2

Treballadors industriáis. 49,0 52,7

Forces armades. 3,2 1,0

Sense classificar. 0,8 0,6

TOTAL 100,0 100,0

Pont; INE, Censo de Población, anys 1960 i 1970.

QUADRE 13

DISTRIBUCIÓ DE L'OCUPACIÓ PER CATEGORIES. INDÚSTRIA,

CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES, 1970 (percentatges).

Origen Categories

A B C D E

Nadius 74 75 56 40 18

No Nadius 26 25 44 60 82

Nota: Significar de les categories professionals:
A: Técnics superiors, funcions gerencials o técniques.
B: Caps administratius i técnics mitjans.
C: Treballadors no manuals sense responsabilltat técnica o administrativa.
D: Treballadors manuals no qualificats.
E: Treballadors no qualificats o semiqualificats.
Pont: E. Pinilla de las Meras, (1973), op. cit.

d'E. Pinilla de las Fieras sobre una mostra de l'ocupació industrial referida a la comarca de Barcelona
l'any 1970 {vid. quadre 13).®

En relació a les tendéncies en el reclutament de forga de treball a l'estudi citat, es
detecta, a partir de 1960, un increment en la categoría de técnics en relació ais treballadors manuals.

Peí que fa a aqueste darrers, la demanda s'adrega prioritáriament vers el personal amb experiencia
prévia a la mateixa branca i es detecta una frenada de les possibilitats de promoció dins la mateixa

empresa, especialment peí que fa a la categoría de treballadors no qualificats que es van convertint

progressivament en especialistes en tasques concretes d'un procés de treball més parceMat. Aqueste

canvis cal relacionar-los amb les transformacions ocorregudes a nivell de la divisió técnica de treball,

potenciada peí procés d'industrialització. D'altra banda, aquesta especialització tendeix a donar-se

cada vegada més a les mateixes empreses i el resultat és un augment de la productivitat sense neces-

sitat de promoure la qualificació deis treballadors vers categories superiors.

3. Encara que les més recents tendéncies del canvi técnic permeten l'especialització sense formado

de cap mena, sovint fins ara l'especialització ha anat acompanyada —si més no a elevats graons

5, E. Pinilla de las Heras, Immigració i mobUitat social a Catalunya, ICESB, 1973.
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jerárquics de la forga de treball— d'un procés de formació a partir del sistema educatiu o els procesaos

d'aprenentatge i de formació professional (reproducció complexa de la forga de treball).

Si hom fa referéncia a l'ensenyament pre-escolar  i básic (EGB) es detecten impor

tante déficits funcionáis que afecten una part important de la població escolaritzada. Referint-nos a

l'estándard de 40 alumnes/aula, aquest déficit s'elevava el cura 1971-1972 a un 8,3 %, afectant 44.000
alumnes, i peral curs 1974-1975 s'havia elevat a un 30 % en general i a un 40 % peí que fa a l'ensenya-

ment pre-escolar.® Quant a la distribució d'alumnes entre els sectors privat i públic, les dades

disponibles^ posen en relleu un pes lleugerament superior de l'ensenyament privat: el curs 1976-1977,

a l'ensenyament pre-escolar i básic un 53,3 % d'alumnes rebien ensenyament a centres privats, i el

46,7 % restant a centres públics, i es pot constatar una tendéncia creixent quant al nombre d'alumnes

que cursen estudis en centres públics.

Peí que fa a la formació professional, cal considerar-la com una etapa del sistema

educatiu destinada a oferir un ensenyament de tipus técnic, relacionada amb les necessitats del siste

ma productiu. Després d'uns anys d'abandonament gairebé total peí Sector Públic, hom evidencia un

creixement important com a conseqüéncia de la posada en marxa de nous plans educatius. Així, la
participació deis alumnes en els centres oficiáis ha passat d'un 18,7 % el curs 1971-72 a un 30,4 % el

curs 1976-77.® Tanmateix, roferta de «formació professional» —relativament estática

solvent del sistema productiu presenten mostree clares d'inadaptació que poden explicar-se principal-

ment per una dependéncia exterior a nivell tecnológic i per una modificació de les qualificacions

tradicionals (desplagament deis oficis per especialistes en una tasca concreta i parcel-lada dins el

procés productiu) que sembla donar lloc a un pes cada cop més gran en la formació realitzada en el
mateix lloc de treball.

i  la demanda

Peí que fa ais graons superiors al sistema educatiu, el creixement de la demanda

social d'educació ha augmentat paraMelament a l'augment de la renda i s'ha traduit en un important

creixement de la població que cursa estudis mitjans i superiors. Tanmateix, el déficit més important

del sistema educatiu a Catalunya es sitúa en aquest nivell atés que hi ha un conjunt d'especialitats que
no s'hi poden cursar. Aquesta situació s'ha traduít en la necessitat de desplagaments fora de Catalu

nya o en una absorció de técnica procedente de l'exterior.®

c) Participació deis saiaris a ia renda

Atesa l'existéncia de petits productora independents, les dades disponibles no per-

meten efectuar una diferenciació precisa entre rendes del treball i rendes del capital. En I evolució de

les participacions relativas de les grana categories de rendes {vid. quadre 14), destaca clarament la
participació creixent de les rendes del treball, mentre les rendes mixtas i del capital, amb algunas

oscil-lacions, van perdent pes respecte al total, així com les rendes del Sector Públic.

Aquest augment de la participació de les rendes del treball és especialment fort en

els darrers anys tant a Catalunya com al conjunt espanyol.

El creixement de la participació de les rendes salaríais es pot explicar per una millora

en la distribució vers els saiaris que s'afegeix al creixement en el nombre d'assalariats. Segons aqües
tes dades, la participació de les rendes salaríais a Catalunya seria més alta que al conjunt espanyol, si

6. Dades procedents de CIDC i COCINC.
7. Dades del Ministeri d'Educació i Ciéncia. Al conjunt de l'Estat espanyol es donarla el fenomen contran.

Així, la distribució era d'un 27,9 % d'alumnes ais centres privats i un 72,1 % ais centres públics, el curs 1971-72. Peí
curs 1976-77, la participació del Sector Públic en el nombre de centres era del 61 %, situant-se a Catalunya en un
42 %.

8. Dades procedents de CIDC i COCINC.
9. Vid. E. Pinina de las Meras, (1973), op. cit.
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QUADRE 14

PARTICIPACIONS EN EL TOTAL DE LA RENDA/ 1960-1975, (percentatges)

Assalariats (1)Rendes del
Treball

Rendes del

capital

Rendes del
Sector Public

xlOO
Rendes mixtes^ (2)ocupació

(1) (2)

Catalunya

1960 54,8 22,6 18,1 68,7 0,804,5

1962 51,5 22,9 21,0 4,6 72,3 0,71

1967 57,5 22,0 76,516,0 4,5 0,75

58,31973 21,2 16,4 4,0 77,4 0,75

1975 63,4 19,3 13,8 3,5 79,7 0,79

1977 65,0 18,1 13,1 3,8 80,8 0,80

Espanya

1960 48,9 30,4 17,0 3,7 58,6 0,83

1962 48,8 29,4 18,0 3,8 60,7 0,80-

1967 56,0 25,8 3,5 63,7 0,8814,7

1973 58,2 23,6 15,1 3,1 69,1 0,84

62,8 21,9 0,881975 12,1 3,2 71,1

1977 64,2 21,3 11,0 3,5 71,9 0,89

Notes: 1. Renda interior neta.
2. Rendes agráries, professions liberáis, i servéis personáis, altres treballadors autónoma i empresaris.
Pont: Elaboració prbpia a partir del 8B, (série homogénia, 1955-75 i 1977), op. cit.

bé la tendéncia apunta cap a la igualació. Aquesta major participació de les rendes salaríais a Catalu

nya queda matisada si fem intervenir el pes de la població assalariada, que és menor al conjunt
espanyol.

També la tendéncia de l'evolució de la relació salaris/renda és coincident amb l'espa-

nyola. Es comprova un augment de la participació de la nómina salarial a la renda i una disminució

progressiva de les rendes mixtes, fenomen lligat  a la disminució del pes del treball no assalariat.

Finalment, els anys setanta registren un reforgament de l'augment de la participació del salaria a la

renda, i una disminució de la participació de les rendes de capital.

La manca de dades constitueix un obstada fonamental per analitzar les desigualtats

de nivells de renda per categories sócio-professionals. Només es compta amb dades referidas ai
conjunt espanyol,^® les quals reflecteixen diferéncies de renda importante a tots els nivells. Peí que fa a
Catalunya, haurem de partir del treball d'E. Pinilla de las Meras, ja citat, referit a una mostra de l'ocupa

ció a l'área industrial de Barcelona per a l'any 1970 {vid. quadre 15). Els resultáis de l'estudi permeten

afirmar que: a) per a la línia administrativa les diferéncies absolutes de renda entre categories són més

elevados que per a la línia técnica, i que la categoría més baixa de la línia administrativa es troba en una

situació de desigualtat superior que a la línia técnica; b) les desigualtats quant a la participació deis
assalariats en la massa salarial són més elevadas  a la línia administrativa que a la técnica i c) els salaris

diferenciáis per categories sócio-económiques reflecteixen un escalonament amb fortes diferéncies

entre les categories superiors i les inferiors: així, el salari anual de les categories més altes és 4,47

vegadas superior al de la categoría més baixa (vid. quadre 16).

10. INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 1974.
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QUADRE 15

PARTICIPACIÓ DELS ASSALARIATS EN LA MASSA SALARIAL. ANÁLISI PER CATEGORIES,

1970 (área industrial de Barcelona) (percentatges)

Massa salarial
mensual

(2)
Assalariats

(1)
(1) (2)

Línia técnica

Peons. 15,4 10,5 0,68

Treballadors manuals semiqualificats. 28,4 24,9 0,88

Treballadors manuals qualificats. 40,4 41,4 1,02

Técnica baixos. 5,8 7,1 1,23

Técnica mitjans. 5,4 7,8 1,45

Técnica superiors. 4,6 8,3 1,80

TOTAL 100,0 100,0

Línia administrativa

Subalterna administratius. 17 9,8 0,58

Empleats administratius. 47 40,2 0,86

Caps administratius. 30 36,2 1,21

Directora, gerenta. 6 13,8 2,30

TOTAL 100 100,0

Pont: E. Pinilla de las Meras, (1973), op. cit. pg. 35 i 77.

QUADRE 16

TAULA DE SALARI DIFERENCIAL, any 1970 (quocients: entre retribucions anuals de cada parell

de categories)

8 9 101  2 3 4 5 6 7
DG PS CA TM EA TB MQ MSQ Sub. A P

1,71 1,83 2,11 2,51 2,53 3,11 3,34 3,74 4,471 Director gerent. 1

1,07 1,23 1,47 1,48 1,82 1,95 2,19 2,622 Professional superior. 1

1  1,15 1,37 1,38 1,70 1,82 2,05 2,44

1  1,19 1,20 1,48 1,58 1,78 2,12

 1 1,01 1,24 1,33 1,49 1,78

1  1,23 1,32 1,48 1,77

i  T07 T2Ó

'  i Ti2
i  ÍTÍ^

3 Cap administratiu.

4 Técnic mitjá.

5 Empleat administratiu.
6 Técnic baix.

7 Treball manual qualificat.

8 Treball manual semiquallficat.

9 Subaltern administratiu.
110 Peó.

Pont: E. Pinilla de las Meras. 11973). op. cit.

De tota manera, si bé les desigualtats salaríais més significatives són les que es rela

cionen amb les categories sócio-económiques, a l'estudi citat es detecten altres elements que hi són
relacionats, entre els quals cal destacar: a) la condició de nadius o immigrats, amb diferéncies favora

bles ais primers; b) la dimensió de l'empresa, amb remuneracions més elevades com més gran és

l'empresa i c) diferéncies lligades al nivell d'educació.
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QUADRE 17

ESTRUCTURA DE LES DEDUCCIONS I REAFECTACIONS DEL SECTOR PÚBLIC, 1967, 1971, 1975, 1977

(percentatges sobre la renda familiar disponible)

Impostos
directes a les
empreses i

Quota a la transferéncies al rendes del
Seguretat social Sector Public Sector Public Ajut familiar

Impostes
directes a les
famdies i

Altres
prestacions

Seguretat Social
i Sector Public

Prestacions
Mutualitat farmacéutiques
agraria INP Atur

Catalunya

1967 11,0 2,9 5,2 2,3 0,1 0,6 0,1 3,2

1971 10,7 4,2 4,6 2,6 0,4 1,1 0,2 4,2

1975 14,1 4,7 4,2 1,4 0,6 1,1 0,8 4,5

1977 16,2 4,0 4,6 0,7 0,8 1,2 1,1 4,3

Espanya

1967 2,98,6 2,8 4,0 2,2 0,3 0,6 0,1

1971 9,4 4,3 3,6 2,3 1,2 1,2 0,3 3,9

1975 12,3 4,4 3,7 1,3 1,6 1,3 0,6 4,3

1977 14,3 3,5 4,0 0,7 2,0 1,4 1,0 4,1

Pont: Elaboració própia a partir de BB. (série homor^nia 1955-1975 i 1977). op. cit.

La fixació del salar! indirecte i l'oferta de servéis coMectIus mitjangant el sistema de

deduccions (impostos i cotitzacions socials) i reafectacions derivadas de ia utiiització deis recursos del
Sector Públic representa una fórmula de redistribució de la renda.

Al quadre 17 es posa de manifest l'estructura d'algunes deduccions i reafectacions
efectuadas peí Sector Públic sobre la renda familiar disponible a Catalunya i Espanya. Del seu examen

se'n dedueix el pes molt important de les cotitzacions socials (quotes a la Seguretat Social) que resulta

significativament més elevat a Catalunya que a la resta de l'Estat. Addicionalment es constata una

pujada sensible de les cotitzacions en el període 1971-1977. Malgrat tot, la importancia del salar!

indirecte resulta bastant feble (vid. quadre 18).

QUADRE 18

DISTRIBUCIÓ DE LES RENDES DEL TREBALL ENTRE

SALARIS DIRECTES I INDIRECTES 1967, 1971, 1975

(percentatges)

Salari directe Salari indirecteCatalunya

1967 83,6 16,4

1971 84,4 15,6

81,3 18,71975

Espanya

1967 86,3 13,7

1971 85,3 14,7

1975 82,8 17,2

Pont: Elaboració própia a partir del BB (série homogénia, 1955-1975), op. cit.

120



Peí que fa a les reafectacions, la partida «Altres prestacions de la Seguretat Social i

Sector Public» és la més important i dinámica, seguida de la partida «ajut familiar» que mostra un

retrocés a partir de 1971. Les prestacions en concepte d'atur lógicament han augmentat entre 1971 i

1977. Tot plegat, i a part del significat de les diferents partides, cal destacar la poca importancia de Íes

reafectacions en relació a la renda disponible, cosa que qüestiona el seu carácter redistributiu.

)

A aquestfet, cal afegir-hi els déficits en l'oferta de servéis coMectius; aquests déficits,

mesurats comparant l'oferta pública amb la privada, són especialment significatius en alguns sectors

prou importante com l'ensenyament i sanitat.
11

Esmentem, perfi, la feble participació de l'Estat en el seu finangament, en especial en

relació a altres países de la CEE, cosa que reforga el carácter poc redistributiu dei Sector Públic en

basar el seu finangament en les quotes deis beneficiaris (assalariats). A més de les defícíéncíes eví-

dents en el seu funcionament i de la manca o deficient qualitat en l'oferta de servéis en alguns camps

de la sanitat i assisténcia social, val la pena remarcar el fet que la Seguretat Social ha estat qui ha

generat una font importantíssima d'estalvi públic, que no diu massa a favor d'una acció redistributiva
del Sector Públic.

Annex: Metodologia per a estimar la població activa no primaria

Poblado activa no primaria

A partir de les mateíxes fonts estadístiques que utílítza A. Sáez (Censos de la pobla

ción española) per al període 1960-70,’^ la població activa no primária de Catalunya seria la reflectida
al quadre 19.

QUADRE 19

POBLACIÓ ACTIVA NO PRIMÁRIA, 1960-1970.

1960 1970 Increment

Població activa industrial. 832.293 1.072.306 240.013

Població activa deis servéis. 599.089 735.983 136.894

Total població activa no primária. 1.808.289 376.9071.431.382

Pont: INE. Censos de la població, anys 1960 i 1970.

Estimació propia per a determinar i'origen deis trebailadors actius no primaris durant el
període 1971-1975

Les dades estadístiques emprades són;

— 1970: estimacions realitzades per A. Rodríguez  i R. D'Alós-Moner, atés que el cens d'aquest any

subvalora la participació del treball femení a l'agricultura.
— 1975: la «Encuesta de Población Activa» de l'INE.

La comparació d'ambdues fonts és consistent puix que l'INE, el 1975, té en compte

aquesta subvaloració del treball femení. Contráriament, el que seria inconsistent seria comparar els
dos anys a través de les dades de l'INE.

11. P.e., només el 37,5 % deis Hits hospitelaris  a Catalunya era de titularitat pública l'any 1975.
12. Hem detectat una diferéncia d'uns 50 milers de trebailadors actius, no primaris.
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El total de variació d'actius no primaris es reflecteix al quadre 20.
]

QUADRE 20
VARIACIÓ D'ACTIUS, 1970-1975

Actius industriáis. 1.072.347 1.162.174 89.8271

Actius deis servéis. 736.012 846.391 110.379

Total actius no primaris. 1.808.359 2.009.565 200.206

Actius agrícolas. ■ 209.256 166.116 -43.140

Font; INE, Encuesta de población activa, 1975, A. Rodríguez, i R. d'Alós-Moner (1978), op. cit.

El volum d'immigració neta amb la resta d'Espanya s'ha calcuiat a partir deis saldos
migratoris nets [vid. quadre 21).

QUADRE 21
SALDQS MIGRATQRIS NETS, 1971-1975

Anys Immigració neta

1971 16.086

1972 34.619

1973 36.847
1974 52.207

1975 24.415
Total 164.174

Font: INE. Anuario estadístico, diversos anys.

A les dades del quadre 21 hem aplicat la taxa d'activitat de la població activa no
agricola d'origen immigratori al periode 1951-1970. Aquesta és aproximadament d'un 25 % (vid. qua
dre 22).

QUADRE 22
TAXES D'ACTIVITAT, 1951, 1960, 1970

Actius provinents
del corrent migratori

Saldos migratoris
nets Taxa d'activitat

(1)/(2) X 100(1) (2)

1951-1960 470.000 26120.000
1961-1970 160.000 705.000 23

Total 280.000 1.175.000 24

Font: Estimacions própies de CECA, Estadísticas básicas de España: 1900-1970, 1975; INE. Anuario estadístico, diversos anys.

El nombre d'actius provinents del saldo migratori net seria, dones: 164.174 (saldo
migratori net) x 0,25 (taxa d'activitat aproximada) = 41.000 treballadors actius.

El nombre d'actius que corresponen al creixement natural de la població catalana
resulta de la diferéncia entre la variació total d'actius industriáis i de servéis (200.206) amb el saldo
migratori (41.000) i la disminució d'actius primaris (43.140). El resultat obtingut és aproximadament de
116.000 actius.
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Per altra banda, el moviment natural de la poblado el podem veure al quadre 23.

QUADRE 23
MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ, 1971-1973

Any Moviment natural

1971 56.054

1972 61.839
60.0041973
66.1721974
61.8131975

305.882Total

Pont: INE, Movimiento natural de la población de España, diversos anys.

La xifra d'actíus estimada representa un 38 % de l'increment vegetatiu, taxa que es
correspon aproximadament amb la taxa d'activitat implícita calculada per A. Sáez.
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3
CONTINUITAT
DE LA INDUSTRIALITZACIÓ





1. NATURALESA DE LA INDUSTRIALITZACIÓ: INTRODUCCIÓ

El capítol primer ha estat dedicat a examinar la inversió com a element exogen que
influeix sobre les relacions descabdellades al si de l'economia catalana; ara és inexcusable de referir

nos a aqüestes relacions en la mesura que qualifiquen la naturalesa i inten.sitat d'un procés d'indus-
trialització.

Dos són els fenómens que asseguren la continuítat de la industrialització i el seu

arrelament territorial per llur capacitat d'autoreproducció i ampliació.

El primer fenomen es refereix a la formado de capital i potsintetitzar-se a través de la

taxa d'excedent, entesa com a relació entre el total del valor afegit menys salaris i la nómina de salarie.

La realització de l'excedent explica la proporció de la renda que es destina ais guanys per tal d'esdeve-

nir significativament capital, tot apareixent la inversió com a origen i resultat de l'excedent.

Si fixem la nostra atenció en el nivell de cada empresa, la taxa d'excedent es corres-

pon aproximadament amb el marge (mark-up) determinat peis empresaris a fi d'establir llurs preus.

En l'ollgopoli —forma de mercat cap on es tendeix en general i també a Catalunya , les empreses

/eader determinen llurs marges atenent; a) les condicions del mercat i el régim de la competencia, b)

les necessitats própies de finangament, car l'autofinangament els és el sistema obvi de finangament i

c) l'estat de la tecnología, que els permet d'introduir innovacions. En cas de competencia internacio

nal, les empreses leader poden ésser firmes no residents.

L'establiment de marges significa, en conseqüéncia, la determinació deis preus se-

gons el cost de producció i la remuneració del capital. Si bé a la indústria, la demanda efectiva i,

dones, sobretot, la inversió— pot influir sobre el volum de producció per l'ajust a través deis estocs,

difícilment afectará els preus de producció de manera significativa. Si influeix sobre el volum de pro

ducció n'alterará el volum deis guanys que poden extreure's i sobre la base deis quals s havien ca cu-

lat els marges de les empreses leader segons els criteris concurrencials, financers o de caire tecno
lógic.

disminueixen els costosLa competéncia oligopolista no fa abaixar els preus quan

unitaria a causa d'innovacions técniques, sinó que més aviat aquella tendeixen a ésser estables, arn

la possible alteració del marge peí nou repartiment entre guanys i salaris segons la forga de les rec a-

macions salaríais. Pertant, normalment l'ollgopoli o bé eleva el marge o marír-up (elevació del «grau

de monopoli») o bé augmenta la participació deis salaris a l'excedent, bé que principalment mitjan-

gant l'ocupació de treball no manual o l'elevació deis seus salaris o remuneracions.

Aquest capítol comengará per l'análisi de la taxa d'excedent per tal com permet de

descriure el resultat deis comportaments esmentats i explica sobre tot l'abast del procés industrialitza-
dor. En efecte, la taxa d'excedent I el volum normal de renda (determinat finalment per la inversió) ens

donen el volum deis guanys que podran transformar-se en capital: res defineix millor la industrialitza

ció com la capacitat d'una economia de generar les bases objectives de la seva acumulació.
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Peí mateix motiu que s'analitzará la taxa d'excedent, caldrá examinar el sistema de

finangament de l'economia catalana. Convé de destacar ben singularment l'estructura d'aquest siste
ma en la mesura que complementa l'análisi de la taxa d'excedent. En primer lloc perqué el sistema
financer —sobretot en una economia com la catalana— subministra liquidesa per a la inversió mes

enllá de les disponibilitats guanyades; en segon lloc, perqué una part deis salaris és estalviada i una

porció de l'excedent no pren la forma de guanys retinguts; finalment, perqué l'estalvi de les empreses

permet a aqüestes prestar a d'altres i n'és en particular, un instrument del procés de transnacionalitza-
ció i oligopolització de l'economia.

En relació al darrer punt de transnacionalització remarquem que aixó tendeix a ac-

centuar la centralització del capital en la mesura que les empreses transnacionals controlen masses

considerables d'altres capitals no propis (capitals «locáis», siguin públics o siguin privats i associats).
A més, el moviment de circulació de capital-diner de les empreses transnacionals suscita la transna
cionalització deis mateixos instituts de crédit i la creació de grups financers internacionals.

El segon fenomen relatiu a la continuítat de la industrialització concerneix la transfor-

mació de l'estructura de producció de l'economia: en primer terme, els canvis esdevinguts durant
aquests anys a l'agricultura i ais servéis, com a conseqüéncia del propi desplegament industrial i, en
segon terme, a lestransformacions productives de les mateixes branques industriáis, sobretot peí que
fa a les branques manufactureres.

Probablement aquesta segona análisi de la continuítat industrial ha de prosseguir i
contemplar l'articulació productiva interior d'una economia nacional, que s'assenta sobre les bran

ques que integren el Departament lA (branques, la producció final de les quals són béns d'equipament
per a elles mateixes o per a la producció d'equipament en destinació a sectors productora de béns de
consum).

Ambdos fenómens es refereixen, dones, respectivament, a dos aspectes decisius de
la continuítat de l'acumulació. El primer aspecte és finalment el del repartiment de la renda i finanga-
ment de l'acumulació; el segon, el de la materialització física de l'acumulació.
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2. LATAXAD'EXCEDENTECONÓMIC

a) Introducció

El volum, composició i característiques qualitatives de l'excedent obtmgut delimiten

la quantitat de recursos susceptibles d'ésser emprats en el procés de desenrotl amen e
industrial. Per aquesta rao ens centrarem en l'análisi de les variables que

d'extracció d'excedent interior com a mitjá per a explicar el procés d'acumu acio in
Catalunya.’

L'análisi en termes d'excedent ha de vencer dificúltate d ordre ^

dístic. Les primeree es deuen a l'abséncia d'una definido única, universalment ®®®®P«^' J

te d'excedent. Les segones es deriven del fet que els entés com a
estructura conceptual. En jl nostre cas partirem de la considerado resi ua e ® treball assala-
diferéncia entre el producía brut (o VAB) i els salaris (o remuneració bruta e a o g referencia ha
riada, incloent-hi els pagamente a la Seguretat Social).^ Per l'análisi a genera ® 1955-75 i 1977
estat l'estudi Renta Nacional de España y su distribución provincial. Sene hom g
del BB.

b) La taxa bruta d'excedent

la metodología emprada peis professors
L'análisi que segueix es fonamenta en

□'Antonio i Fariña^ en sengles estudis sobre l'economia italiana.

Siguin;

E  Excedent brut a preus corrents
m Taxa d'excedent brut
q  Quota d'excedent brut

1. No hem d'oblidar, pero, que en una economía oberta de merca _ productiva. Entre amb
entre la capacitat interior de generació d'excedent i  la seva aplicacio a l ,
moments del cicle de l'excedent s'interposa el procés de circulació internaci Hgfjnició operativa d'exceden

2. Es poden fer una série de consideracions entorn al j-da tendeix a biaixar el resulta a
que utilitzarem. Només n'assenyalarem dues de cabdals: a) la definicio a P assalariats, que hauria d s-
l'alga, perqué inclou la renda obtinguda peis treballadors productius indepe . . jgrg,¡nada, del salar! hauria de
ser considerada com a producto necessari per a la reprodúcelo; b) una pa , . gg^ fgt tendeix a disminuir e
formar part de l'excedent portal com no respon al concepto de consum nece ● resultat obtingut diferirá
resultat a la baixa. Res no fa pensar que les dues tendéncies es _„des són significatives per analitzar
del resultat real si bé considerem que, al nivell d'análisi adoptat, les xifres, emp
el fenomen de l'acumulació. Donato

3. M. D'Antonio, Sviluppo e crisi del capitalismo italiano tturazione capitalistica
L'accumulazione in Italia 1959-1972. Una interpretazione della crisi e dalla risir
ed„ SpA, 1976. limitatiu. Per aquest motiu
Cal assenyalar que el redurt estoc de dades estadístiques disponibles actúa com a ^agut de reduir el
no ha estat possible de seguir fidelment la metodología emprada en els ?, ggdent brut industrial,
seu abast. Aquest s'ha concentrat en la determinació de la taxa i de la quota

ed SpA, 1973. F. Fariña,
, De Donato
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W Remuneració de la torga de treball assalariada  a la indústria, incloent-hi la seguretat social, a preus corrents.

w Salar! industrial pertreballadora preus corrents

Y'‘ VAB industrial a preus constants

Y° VAB industrial a preus corrents

p  índex de preus implícits al producte
II Productivitat física del treball

L  Porga de treball assalariada a la indústria
e  Taxa d'excedent brut per unitat de treball

La taxa i la quota d'excedent brut es consideren determinades per la productivitat

física del treball, els salaria unitaris i els preus reiatius.

Definint la taxa d'excedent brut com la relació entre E i W de manera que:

E
m =

W

assumirem que m será básicament funció de:

les condiciona de producció, expressades peí nivell i evolució de la productivitat fisica del treball,'*
definida com:

a)

Yk
n =

L

les condiciona de realització del producte, expressades per la dinámica deis preus reiatius, p.®

les condicions de reprodúcelo de la forga de treball,® expressades peí salan industrial per persona,
w, definit com:

b)

c)

W
w

L

L'articulació d'aquestes variables al llarg del període 1960-1977 permetrá d'aproxi-
mar-nos al coneixement del procés d'obtenció de l'excedent segons els treballadors assalariats. La

dinámica de l'excedent global dependrá, aleshores, del nivell i evolució de la taxa d'excedent brut  i del
volum i cost deis treballadors assalariats a la indústria.

La relació entre q, w, jc i p, pot establir-se com segueix.

Definint,

(1) Y" = W -I- E

obtindrem E = Y" - W

4. La productivitat expressa les condicions de producció peí fet que depén, tant peí que fa referencia a les
instal lacions productivos com a la qualificació de la forga de treball, de tres fenómens básics: la utilització de la
capacitat productiva, la dimensió de les plantes industriáis i  la técnica emprada.

5. A part de la política dictada per l'Administració i de les condicions de producció, els factors básics que
condicionen l'increment deis preus reiatius són l'expansió de la demanda i les condicions de competéncia del
mercat.

6. Les condicions de reproducció de la forga de treball són un reflex de les seves condicions d'explotació,
explicables peí nivell de qualificació deis treballadors, dimensió de l'empresa, nivell de conflictivitat i organització
obrera, composició de les plantilles, etc.
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és a dir, l'excedent brut ens vindrá expressat com a diferéncia entre el valor afegit brut a preus

corrents i la remuneració de la forga de treball assalariada/

Fent,

Y" = Y" ● p

i operant, obtindrem

w + e
(2) P =

71

Partint de la definició de m podem obtenir la següent expressió de la taxa d'excedent brut per unitat de
treball

(3) e = m ● w/

combinant (2) i (3) i operant tindrem que:

w
(1 + m)(4) P =

n

L'expressió (4) ens indica que el preu ve determinat peí cost del treball per unitat de producte més un

marge corresponent a l'excedent brüt.®

Partint de (4) obtindrem la següent expressió.

71

(5) - 1m = p
w

la taxa d'excedent és directament proporcional a  p i k i inversament proporcioque ens mostra que
nal a w.

Si ara definim la quota d'excedent brut (q) com

E
q =

Yc

podrem deduir q a partir de m

m
 q

(1 + m)

Aquest resultat posa de manifest que les variacions de la quota d excedent brut van
permetran d'explicar la tendencialligades a la taxa d'excedent brut. Ambdós variables, per tant, ens

del procés d'acumulació industrial a Catalunya.

7. El valor E inclourá, a més deis beneficis, l'amortització, les taxes, els interessos financers i la remunera
ció del treball independent, i no inclourá aquella part del salari que excedeix el consum necessari.

8. Aquest fet implica suposar que les empreses disposen de poder de mercat a causa del control que hi
exerceixen i/o de la torta pressió de la demanda. Per tant, poden manipular el preu bo i garantint, dins un límits, un
determinat marge de benefici.
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c) Taxa bruta d'excedent i desplegament económic (1960-77)

En l'análisi de la taxa bruta d'excedent económic hi distingim tres etapes: 1960-67,

1967-73, 1973-77. Aquesta periodificació ve condicionada per Ies dades disponibles {Vid. quadre 1) i
segueix, en línies generáis, la utilitzada en altres treballs.

QUADRE 1

TAXA I QUOTA D'EXCEDENT A LA INDÚSTRIA CATALANA, 1960-1977.

Y': 1 yk W EP e w m q
Anys (lO^ptes.) (lO^ptes.) (10®ptes.) (lO^ptes.) (lO^ptes.) (lO^ptes.)

1960 60.863 87,57 69.502 30.284 693.504 30.579 44,09 43,67 100,22 1,01 0,50

1962 85.657 92,36 92.743 42.780 804.291 42.877 53,27 53,19 115,31 1,00 0,50

1964 114.470 100,00 114.470 57.771 847.212 56.699 66,92 68,19 135,11 0,98 0,49

1967 166.434 109,03 152.650 86.925 897.146 79.509 88,62 96,89 170,15 0,91 0,48

1969 212.254 115,37 183.977 105.597 917.192 106.657 116,29 115,13 200,59 1,01 0,50

1971 255.895 127,97 199.965 142.681 1.015.192 113.214 111,51 140,54 196,97 0,79 0,44

1973 378.518 149,72 252.817 195.376 1.071.140 183.142 170,98 182,40 236,03 0,94 0,48

1975 547.688 204,21 268.198 319.289 1.092.974 228.399 208,97 292,13 245,38 0,72 0,42

1977 797.681 278,90 286.007 512.237 1.071.176 285.444 266,48 478,20 267,00 0,56 0,36

Notes: 1. L'índex de preus general s'ha calcular com a relacló entre el VAB global calcular a preus corrents I  la suma deis VAB de cada branca calculara a preus
constante.
2. blocs de treball assalariat,
3. Aqüestes dades no coincideixen amb les presentades a la II part (apartar 2 a) atés que: a) operem amb VAB en lloc de VAN, bl L fa referéncia a llocs de treball
assalariat i no personal assalariat (fins a 1971}, c) es prenen les dades de la serie homogénia i no les corresponents a les series anuals no homogeneítzades.
Pont: Elaborado propia a partir de BB, (série homogénia 1955-1975 i 19771, op. cit.

Primer. Primera etapa del desenvolupament (1960-1967)

Els deseqUilibris económics i les mesures proteccionistes mantingudes permanent-
ment peí Govern havien potenciat durant la década deis anys cinquantes un procés inflacionista que

probablement aplanava el camí a l'aplicació de l'excedent vers activitats no productives,® fomentava

«la concentració financera sense millores técniques ni ampliació del capital productiu»^® i, conse-

qüentment, conduía a la frenada del procés d'acumulació. Tanmateix, a comengaments de la década

deis anys seixantes les condicions necessáries per a permetre l'endegament d'un procés d'industrialit-

zació es trobaven aplegades a Catalunya. Les mesures de política económica decretadas peí Govern
l'any 1957 ho facilitaven. L'actuació de les autoritats económiques es reflectí en un canvi drástic en les

bases del procés d'acumulació característic del període autárquic" i suposava el redregament del
contacte de Catalunya amb l'área capitalista occidental.

El capital-diner acumuiat i centralitzat durant l'etapa anterior i ampliat ben aviat per

la intervenció del capital estranger constituía la font de finangament básica i el principal motor de

l'acumulació productiva. La má d'obra disponible, fonamentalment  poc qualificada, podía ésser utilit

zada peí nou capital productiu que arrencava d'un baix nivell técnic. L'obertura internacional de l'eco-

12

9. E. Oroval, «Capitalismo español de la postguerra. Reflexiones en torno al destino del beneficio empre
sarial y el modelo de gestión bancaria en la postguerra». Transición, núm. 10-11, juliol-agost 1979.

10. J. Clavera i A. Montserrat, «Burguesía e industria bajo el franquismo», Dobión, juliol 1976.
11. Increment de la pressió fiscal, selectivitat del crédit, disminució del déficit públic, modificacions en la

paritat de la pesseta, liberalització del comerg exterior i de les inversions estrangeres, reforma de la normativa de
contractació laboral, etc.

12. R. Tayá, «Sobre la intervenció estatal i el creixement industrial a Espanya, 1939 a 1966», a Economia
critica: una perspectiva cataiana, Ed. 62, 1973.
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nomia espanyola quant al subministrament d'inputs intermedis i béns d'equipament era una altra

condició material indispensable per assolir un procés d'industrialització acompanyat d'innovacions

tecnológiques i d'una renovado de les línies de producdó dominants. A més a més, cal ño perdre de

vista les condicions sócio-polítiques hegemóniques a Espanya, en reflectir-se directament i indirecta
en la determinado de les condicions de treball i les relacions industriáis.

La primera constatació que es dedueix de les dades del quadre 2 és l'evoludó crei-

xent del VAB industrial entre 1960 i 1967, a preus corrents a un ritme del 15,35 % anual acumulatiu.

L'explicació d'aquest creixement la podem trobar en l'augment simultani de la productivitat, de la

forga de treball assalariada a la indústria i deis preus.

QUADRE 2
VARIABLES EXPLICATIVES DE L'EXCEDENT. TAXES DE CREIXEMENT, 1960-1977

(percentatges).

SubperíodesPeríodes

1960-1967 1967-1973 1973-1977 1967-1969 1969-1971 1971-1973

yC 15,35 14,17 20,49 12,93 9,80 21,62

w" 12,19 11,05 27,25 10,49 13,929,01

7,90 4,93 3,13 8,58 -0,91 9,47Jt

3,25 5,41 16,83 2,87 5,32 8,16£
L 3,54 3,21 0,00 1,11 5,21 2,72

e" 14,5510,56 10,12 11,73 -2,08 23,83

Pont: Elaboració prbpia a partir de BB, (série homogénia 1955-1975 i 1977), op. cit.

Entre 1960 i 1967 la productivitat del treball augmenta a un ritme del 7,90 % anual

acumulatiu. Aquest fet constitueix un factor distintió de la nova industrialització en relació ais anys

precedents, que pot explicar-se per: a) el creixement sostingut de la prodúcelo peí que significa d'in-

crement de l'ocupació deis factors de prodúcelo i d'incidéncia positiva de les economies d'escala; b)

un procés de reestructuració sectorial que comporta un aveng de la representado de les branques i

empreses que gaudien de nivells de productivitat més elevats; i c) una modificació del volum i de la

composició de la inversió que provoca un procés de reconversió industrial explicable básicament per

la incorporado de nova tecnología i de técniques de racionalització del treball. Cal assenyalar, pero,

que al llarg del període, en la majoria de branques industriáis,’® l'increment de la productivitat del

treball fou acompanyat d'augments significatius de nova ocupado. A nivell del conjunt industrial, el

creixement de la poblado industrial ocupada durant el període 1960-67 fou d'un 3,54 % anual acumu
latiu. El creixement simultani de la productivitat i de la poblado ocupada és el que ens permet qualifi-
car el període de referéncia com de creixement industrial dominant extensiu.

L'increment de l'ocupació fou acompanyat d'un increment deis salaris. El salari per

treballador augmenta a una taxa mitjana del 12,19  % anual acumulatiu. Aquesta evolució deis salaris

reflectia un altre canvi de tendéncia en relació al període estabilitzador. Per a explicar-ho convé teñir

present que l'ampliació del capital industrial i els seus efectes sobre la resta de sectors (básicament

l'agricultura) imposaren una forta mobilitat Ínter i  intraregional de la forga de treball. Si bé la magnitud

de les disponibilitats de la forga de treball de reserva representava un factor de fre a Taiga deis salaris
monetaris, la manca de transparencia i la defectuosa organització del mercat de treball a Espanya, així

com també la caréncia d'una política encaminada a planificar i encarrilar els nous assentaments hu

maos, limitaren els efectes de resistencia a la puja salarial derivats de la sobreoferta de forga de treball
al mercat.

13. La branca Téxtil en constitueix l'excepció més destacada.
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Els increments de la productivitat eren insuficients per a compensar els increments

deis costos salaríais. Aquest fet ens permet matisar el sentit del procés de reconversió industrial

esmentat. Així, podem dir que les limitacions del mateix i la manca d'encert en el procés de generaciói
d'incorporació de progrés técnic són les causes que expliquen, des de la perspectiva de les condicions

de prodúcelo, aquellos insuficiéncies. El fort creixement industrial d'aquests anys comporta una re
conversió «natural» de l'estructura industrial com a conseqüéncia de la incorporació de noves línies
de producció, la forta expansió o ampliació d'altres línies de producció més tradicionals que eviden-
ciaven un fort creixement potencial a la fi deis anys cinquantes i la marginado de procesaos de pro
ducció més clássics. En canvi, aquesta reestructuració no fou potenciada o encarrilada, tret d'algunes

excepcions, per una política industrial que es plantegés com a objectiu prioritari una reconversió en

profunditat de les unitats de producció i línies de productos dominants dins l'economia industrial

catalana, tot prenent com a referencia el context internacional.  La práctica inexistencia d'un programa
d'ajut a la reconversió de les empreses industriáis juntament amb l'ait proteccionisme que continua-
ven gaudint i la forta expansió general del mercat interior i exterior varen fer possible no tan sois que

moltes empreses i produccions d'un nivell técnic  i productiu clarament endarrerides sobrevisquessin,
sinó que fins i tot durant aquest període—o al menys durant una bona part— continuessin creant-se
i/o ampliant-se unitats productivas insuficientment dotades de capital i técnica per afrontar la compe-
téncia exterior i/o interior.

Donat el fort creixement deis costos salaríais durant el període, el manteniment o

increment de la taxa i de la quota d'excedent podía assolir-se mitjangant un augment de la productivi

tat, deis preus o d'ambdós simultániament en una proporció superior. L'evidéncia demostra que
les condicions de producció eren insuficients. Peí que fa ais preus industriáis, aquests augmentaren
a un ritme del 3,25 % anual acumulatiu,’"* xifra massa baixa per a garantir el manteniment del ni
vell de la quota i de la taxa d'excedent brut industriáis atés el comportament de la resta de varia
bles.’®

De la consideració conjunta de les variables esmentades se'n deriva que l'increment
del producte ha anat acompanyat d'augments de l'excedent industrial brut per treballador a preus
corrents. Aquest ha crescut a un ritme del 10,56  % anual acumulatiu. De tota manera, durant el període

s'ha produYt un procés d'erosió sense interrupció de la taxa bruta d'excedent, que ha passat de l'1,01 al

0,91. Aquest fet comprometía la continuítat del procés d'acumulació i, dones, del creixement econó-

mic. Per aquest motiu es va fer necessari que empresaris i govern elaboressin una nova estratégia
tendent a incrementar la quota i la taxa d'excedent a fi de consolidar una estructura industrial competi
tiva i el propi procés d'acumulació.

Segon. Segona etapa (1968-1973)

A partir de 1967-1968 s'iniciá una segona fase que s'ha caracteritzat per les marcades

variacions conjunturals corregidas o atenuadas per una política de stop and go, fonamentalment de
signe monetari, combinada amb diverses línies de reforma estructural.

L'inestable evolució de l'economia i el deteriorament de la situació económica gene

ral provocaren l'adopció de mesures de política económica de carácter contractiu que a curt termini
pretenien restringir el consum interior, restablir un cert equilibri comercial exterior i frenar l'evolució
ascendent deis preus, costos i salaris. Així, s'establiren mesures relativas a la reducció de la despesa

pública, a l'accentuació de la pressió fiscal, a atenuar el creixement deis preus i deis salaris i a estimu

lar la inversió privada. Des del primer moment i abans, fins i tot, de les dificultats conjunturals varen

instrumentar-se un conjunt de mesures addicionals adregades a incidir sobre l'estructura industrial.

14. Aquesta xifra pot qualificar-se de moderada i, en tot cas, fou inferior a la corresponent a l'increment
del nivell general de preus.

15. En l'análisi per branques podrá veure's més acuradament aquesta qüestió.
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tot cercant diferents camins per assumir una certa direcció i un control sobre el procés de reconversió
industrial.

A mig i llarg termini l'objectiu cercat era l'assoliment d'una millor especialització

productiva que facilités la incorporado de la indústria espanyola a l'economia europea, des d'una

posició més avantatjosa. En aquest context, les línies principáis d'actuació foren la política sectorial® i
el disseny de mesures referides a l'estructura industrial i  la competitivitat de les empreses.

Peí que fa referéncia a l'actuació de les unitats de prodúcelo, poden destacar-se al

guna canvis significatius en relació al període anterior: a) extensió de l'aplicació deis métodes d'orga-
nització científica del treball i de la racionalització económica de la gestió amb l'objectiu de potenciar

la productivitat i intensitat del treball i millorar l'eficiéncia deis recursos disponibles; b) increment de

la demanda deis servéis de les societats d'enginyeria, com a conseqüéncía de la necessitat de maxi-

mitzar l'eficiéncia i rendibilitat deis recursos disponibles mitjangant millores en l'eficiéncia técnica; c)

desenrotllament de noves vies i canaís de finangament per a fer front ais problemas de finangament
de les empreses, especialment les de dimensió mitjana i patita. L'especialització bancária i el desenrot

llament de la banca regional cobriren parcialment aqüestes necessitats. Complementáriament, cal
assenyalar l'aparició de les societats de cartera  i fons d'inversió així com el desenvolupament de les
Entitats Oficiáis de Crédit; d) terciarització de l'economia com a conseqüéncia del procés industrialit-

zador seguit durant aquesta anys. Cal considerar,  a més a més, la mecanització progressiva deis pro

cesaos de prodúcelo, l'ampliació de la dimensió de les unitats productivas i, en definitiva, la profundit-

zació de la divisió técnica i social del treball; e) dispersió geográfica de l'activitat industrial. Tot i que

les tendéncies concentracionistes romanien fortes, comengava a produir-se una estratégia de desloca-

lització industrial que afectava especialment les noves instal lacions. Aquest moviment que ha pres

major relleu a la década deis anys setantes, tingué com a primera manifestació la promoció de nous
enclavaments industriáis descentralitzats; f) confirmació del canvi d'articulació económico-industrial

de Catalunya dins l'área occidental. Les exportacions assoliren un elevat nivell de diversificació tot
incorporant productos «madurs» nous mentre que la majoria de productos tradicionalment dominants
entre les exportacions industriáis observaren un creixement més moderat i fins i tot recessiu. Les

importacions incorporaren en major proporció béns d'equipament d'elevat contingut tecnológic o

productos intermedis avangats, així com productos energétics i primeros matéries industriáis.

Malgrat aqüestes modificacions en l'estructuració industrial catalana, no es produi

un redregament de la marxa de l'economia.

La consideració global del període 1968-73 ens fa adonar que, tot i I augment del
valor de la producció a preus corrents a una taxa anual acumulativa del 14,17 % i el lleuger augment
de la taxa d'excedent brut entre el moment final  i el moment inicial del període, el comportament de

les variables explicativos és divers quant a la seva intensitat i sembla constituir el preiudi d'una etapa

clarament crítica. Així, com a fets destacadles, poden citar-se la disminució del ritme de creixement
mitjá de la productivitat (4,93 % anual acumulatiu) i  la intensificació de la taxa de creixement acumula-

tiu deis preus (5,41 %) com a mitjá per a compensar aquella i l'augment del salari per treballador

(11,05 % anual acumulatiu) i, per tant, de frenar la davallada del ritme de creixement de l'excedent per

treballador, que fou d'un 10,12 % anual acumulatiu, lleugerament inferior al del període 1960-67. Tot

amb tot, malgrat la inestabilitat económica, continuó ampliant-se la incorporació de treballadors a

l'activitat productiva a una taxa del 3,21 % anual acumulatiu, inferior a la del conjunt del període

precedent.

De tota manera, prenent com a referéncia l'evolució de la taxa d'excedent brut indus

trial, els punts d'inflexió permeten definir tres subperíodes bianuals.’^ Més concretament, pot apun-

tar-se que entre 1967 i 1973 el cicle económic ha passat per una primera fase expansiva confirmada
plenament a les darreries de l'any 1968 i que s'estén fins el primer trimestre de 1970 en qué es produi

16. Acció concertada, plans de reestructuració i indústries d'interés preferent.
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un canvi de signe i s'iniciá una etapa recessiva que dura aproximadament fins el tercer trimestre de

1971, en qué es reprengué l'activitat económica fins l'any 1974, moment de ruptura de l'evolució

económica general coincidint amb—i reflectint— l'evolució de la conjuntura económica a nivell mun
dial.

En termes generáis pot afirmar-se que l'evolució de la quota i de la taxa d'excedent

brut industrial eren un reflex de la marxa general de l'economia durant el període. El seu moviment
cíclic s'explica per la diferent i desigual evolució de les variables que incideixen en la seva determina
do i pot ésser interpretat com a resultat de les mesures aplicades amb la finalitat d'atenuar la tenden
cia decreixent del període 1960-67. La seva evolució oscil-iant pot ¡nterpretar-se com de resisténcia  a la
baixa.

Les tensions económiques acumulades durant l'etapa anterior es traduíren en una
frenada del ritme d'expansió de l'economia durant el subperíode 1967-69. El VAB industrial augmenta
a una taxa mitjana anual acumulativa de 12,93 %, xifra elevada peró inferior a la mitjana del període
anterior. Aquesta frenada també es detecta observant l'evolució de l'ocupació industrial que augmen
ta a una taxa mitjana acumulativa de l'1,11 %. Aquesta situació contractiva juntament amb la congela-
ció salarial pretesa facilitaren ais empresaris el frenatge de les alces salaríais. El resultat fou un aug-
ment del salan monetari per treballador del 9,01  % mitjá anual acumulatiu, xifra inferior a la mitjana del

període previ. A l'ensems, i com a conseqüéncia del procés d'acumulació productiva generada en el
període anterior, la productivitat augmenta a un ritme superior (8,58 % mitjá anual acumulatiu). Ateses

la política de control i l'expansió de la demanda, els empresaris podien assegurar-se una taxa de

benefici mínima i albora anar consolidant les seves posicions en els diferents mercats, tot mantenint el
creixement deis preus a un ritme moderat i inferior al del període 1960-67. L'augment deis preus

industriáis a una taxa del 2,87 % mitjá anual acumulatiu juntament amb els increments de productivi
tat permetien compensar els increments salariáis. Així, l'augment de l'excedent per treballador fou del
14,55% mitjá anual acumulatiu. Com a conseqüéncia de tot aixó, la taxa d'excedent brut augmentó
passant de 0,91 a l'1,01.

La primera consideració a fer referent al subperíode 1969-71 és la continuació de la
davallada del ritme de creixement del VAB Industrial a preus corrents (9,80 % anual acumulatiu). Tan-
mateix, aquest frenatge en la taxa de creixement de la producció fou acompanyat d'una expansió de la
forga de treball ocupada a un ritme del 5,21 % mitjá anual acumulatiu. La conseqüéncia inmediata fou
una disminució de la productivitat a una taxa del 0,91 % mitjá anual acumulatiu. Amb aqüestes circums-
táncies cal teñir present els efectes de les mesures de liberalització de preus i descongelació salarial
adoptadas a fináis de 1968. Peí que fa ais preus industriáis, intensificaren el seu creixement. Aquesta

tendéncia es prolongó fins al final del període estudiat, avaluant-se en un 5,32 % mitjá anual

acumulatiu. Al mateix temps l'augment del salari per treballador a preus corrents fou del 10,49 % mitjá

anual acumulatiu, xifra superior a la mitjana del subperíode anterior. En conseqüéncia, l'increment
deis salaris no fou compensat pei creixement deis preus i el seu impacte sobre l'excedent fou accen-
tuat per l'evolució decreixent de la productivitat.

Des de la perspectiva de la taxa d'excedent el resultat fou una disminució, passant

d'1,01 a 0,79. De nou es comprometia el procés d'acumulació de capital i es plantejava la possibilitat
de prolongar el període d'atonia. Les mesures monetáries i els estímuis a la inversió serviren per
canviar momentániament la tendéncia i constituíren el próleg d'un altre subperíode expansiu caracte-
ritzat peí fort increment de totes les variables.

17. Referint-se al cas espanyol durant aquest període, J. Ros-Hombravella fa esment a «un zim-zam de
problemes conjunturals de freqüéncia i intensitat creixents; la miniestabilització de 1966, la devaluació i mesures
acompanyants el 1967, la nova frenada a fináis de 1969 i aixl cada dos anys i ádhuc cada 18 mesos». Vid, Política
económica española (1959-1973), Ed. Blume, 1979, p. 60.
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En el bienni 1972-73 hom detecta una forta acceleració del ritme d'expansió del VAB

industrial a preus corrents. La seva taxa de creixement mitjá anual acumulatiu entre 1971 i 1973 fou

del 21,62 %. Els estímuis a la inversió atorgats en el període precedent es reflecteixen en una expansió

de la productivitat a una taxa del 9,47 %, mitjana anual acumulativa, i en un augment mitjá de la forga

de treball ocupada del 2,72 %. Aquesta dos factors, juntament amb un increment mitjá del nivell de

preus industriáis—que continuaven la seva marxa ascendent a un ritme accelerat—del 8,16 %, són els

elementa que expliquen el fort creixement del valor de la producció.

La intensitat d'aquests ritmes de creixement permeté compensar l'augment del salari

per treballador, el qual havia iniciat una etapa expansiva que continuá fins al final del període. La taxa

de creixement mitjá anual acumulativa del salari monetari per treballador fou del 13,92 %. Tot plegat

suposá un nou increment de la taxa d'excedent que passá de 0,79 a 0,94.

Tanmateix, l'articulacló entre les diferents variables es modificá substancialment en

el període següent, tot mantenint-se el fort ritme de creixement del VAB a preus corrents.

Tercer. El primer impacte de la crísi económica (1973-1977)

La recerca d'un nivell d'articulació industrial superior i de noves especialitzacions no

evitaren que l'any 1974 es trenqués de nou la dinámica expansiva de la quota i de la taxa d'excedent
brut industrial iniciada en el bienni anterior.

L'activitat económica de l'any 1974 fou presidida per les conseqüéncies de l'augment

deis preus de les primerea matéries, així com de les dificultats sorgides quant al seu abastament. Si a

aquest fet s'hi afegeixen les dificultats de caire financer i les conseqüéncies negatives de la rnodifica-

ció de les expectativas empresarials des de mitjans de l'any 1973, podrá comprendre's perqué a partir

de mitjans de l'any 1974 un bon nombre d'empreses no podien utilitzar adequadament la seva capaci-
tat productiva industrial.

Com a conseqüéncia de la constatació deis primers símptomes de la crisi económica

es comengaren a dictar un conjunt de mesures tendents a mantenir l'activitat productiva, a controlar

l'augment deis preus i deis salaris i a frenar el desequilibri exterior. Algunes d'aquestes mesures

tingueren efectes positius i d'altres no assoliren els resultats esperats. Així, l'augment de la despesa

pública fomentá una certa expansió de l'activitat industrial, peró els estímuis fiscals atorgats a a

inversió privada no assoliren els objectius previstos, ja que no trobaren l'esperat ressó entre els em-

presaris, ateses les seves expectatives. Aqüestes estaven molt influenciadas tant pei pessimisnne

quant a l'evolució de la demanda, com per la incertesa deis efectes d'una evolució social en rapi

procés de transformació. Complementáriament, la política monetária, pretesament expansiva, fona

mentada en l'increment de les disponibilitats liquides i del crédit bancari, resultó poc efectiva, i una

valoració deis seus resultats permet atorgar-li el qualificatiu de recessiva. A més a més, els teorics

Controls de preus foren insuficients i poc eficagos per a frenar els ritmes creixents d inflació.

límits ais increments
Per altra banda, la «política de rendes» adregada  a imposar

salariáis (D.L. de 30 de novembre de 1973) tingué com a resultat final frenar l'expansió de la demanda

de béns de consum —cosa que afectó especialment l'activitat económica de Catalunya i disminuir la

propensió a l'estalvi de les economies doméstiques. La conseqüéncia fou que tot i que els increments
de la demanda de béns de consum s'afebliren, l'increment deis nivells de consum superava I incre

ment de la renda generada. Tot plegat incidí negativament en l'expansió de la demanda i de la produc
ció i contribuí a incrementar les taxes d'atur.

En un altre sentit, cal assenyalar que si l'impacte de la crisi a l'economia espanyola i
catalana incidí amb un cert retard en relació a l'economia europea, l'explicació es troba més en el fet

que les mesures contractivas s'aplicaren a Espanya amb posterioritat en relació a la resta de paísos

137



europeus que no pas en la capacitat de reacció de l'economia espanyola. Aquest fet contribuirla a

explicar per qué els efectes de la crisi han estat després més intensos a l'economia espanyola que a
l'economia europea.

Durant el bienni 1976-77 continua l'agudització deis desequilibris detectats en el

bienni anterior. Aquests foren agreujats per les conseqüéncies de les mesures de contenció económi

ca preses peí Govern o pactadas entre el Govern i l'oposició. Les mesures de política económica que
s'anaven adoptant per a controlar l'augment deis preus i per a rellangar la inversió no produTren
l'efecte esperat i, per tant, no feren el paper de motor d'arrencada de la recuperació industrial.

En relació al conjunt espanyol, a Catalunya podía detectar-se una major atonía quant

a l'activitat industrial. Aquest fet s'explica per la diferent estructura industrial entre Catalunya  i Espa-
nya. L'estructura industrial catalana resultava més sensible ais canvis de conjuntura. Per aixó, la des-

acceleració de la demanda de béns de consum tingué un aspecte més fort a Catalunya, tot i que el
consum continuava essent el factor més dinámic de l'activitat industrial. Tot amb tot, cal assenyalar
que l'explicació d'aquest dinamisme relatiu es troba en un element tan vulnerable com l'efecte de la

continuítat de les perspectives inflacionistes.

Complementáriament, tot atenuant la caiguda de la taxa de benefici, els preus conti-

nuaven augmentant fins el límit que no comprometessin un cert sosteniment de la demanda. A més a
més, com l'acomiadament de treballadors era un deis mitjans possibles per a reduir els costos totals
de les empreses afectades per la recessió de la demanda, l'increment de les taxes d'atur continuava

augmentant i aquest atur no podía ésser absorbit per la nova inversió, atés que aquesta resultava
insuficient i es caracteritzava peí fet d'ésser cada vegada més intensiva en capital.

Prenent com a referéncia el conjunt del període 1973-77 i peí que fa a la producció, el
VAB a preus corrents continuava la seva marxa expansiva a una taxa mitjana del 20,49 % anual acu
mulativa. Tanmateix, aquest resultat es devia fonamentalment al fort increment deis preus, que aug
mentaren a una taxa mitjana del 16,83 %, la qual cosa reflectia la importancia de menar l'economia i
assegurar el manteniment de la taxa d'excedent brut i  l'acumulació mitjangant el progrés técnic i la
productivitat. Aqüestes dades ajuden a posar de manifest la incidéncia negativa de la crisi sobre l'eco-
nomía catalana.

La productivitat torna a ralentitzar el seu creixement (3,13 % anual acumulatiu) i el

creixement mitjá de l'ocupació industrial fou nul. Ensems, les condicions sócio-polítiques permeteren

que la classe treballadora anés recuperant graus de protagonisme que es traduiren en els increments
anuals acumulatius del salari per treballador (27,25 %) més elevats de tot el període estudiat.

Les repercussions d'aquesta nova situació són forga clares: la distribució de la renda

evolucioné favorablement ais treballadors, que d'aquesta manera anaven recuperant-se de les conse

qüéncies d'una situació histórica que els havia estat desfavorable. Aixó es refiéctia en el fet que la

participació deis salaris en el VAB industrial augmenta, que es produís una disminució de la taxa

d'excedent que passá de 0,94 % l'any 1973 a 0,56 l'any 1977. De nou, l'atonia inversora comprometía
el procés d'acumulació.

La consideració conjunta de les dades anteriors ens permet fer una série d'observa-
cions sobre l'evolució global de l'economia industrial catalana en el període 1967-77.

En les fases expansives del cicle económic, definit a partir de l'evolució de la quota i
de la taxa d'excedent brut, hom detecta una tendéncia vers la disminució de l'atur acumulat. Aquest

fet ha contribuít a incrementar la forga contractual deis treballadors, cosa que es reflecteix en aug

mente salaríais importante i, més precisament, en avengos significatius de la capacitat adquisitiva deis

salaris deis treballadors industriáis. Tanmateix, aquest esquema és maesa general i requereix algunas

matisacions. En primer lloc, no sembla que a cada fase expansiva li correspongui una ampliació
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corresponent de l'ocupació industrial,’® fet que pot relacionar-se amb l'evolució de les característiques

própies de l'acumulació, que tendeix a ésser progressivament més intensiva en capital. El contrari

passa a la fase recessiva del cicle: en lloc de disminuir el nivell d'ocupació o frenar-se ostensiblement

la nova ocupació, hom n'observa un augment lleugerament inferior al ritme corresponent al període

expansiu. Aquest contrasentit aparent pot ésser interpretar com un indicador de la rigidesa de

l'ocupació’® i de la continuítat del procés d'acumulació per part d'aquelles empreses que defineixen

llurs plans d'inversió amb un horitzó temporal superior. En segon lloc, l'augment del poder contrac

tual deis treballadors depén cada vegada menys del nivell relatiu d'ocupació de la forga de treball.®° En

tercer lloc és necessari precisar que els efectes d'un decantament de la correlació de forces socials
favorables ais treballadors incideix en la determinació de les taules salaríais i en l'estratégia de racio-

nalització capitalista desenrotllada per les empreses.

El comportament oscil-lant de la demanda influencia molt intensament el ritme de

l'activitat industrial. L'expansió de la demanda —de béns d'equipament o de consum (interior o exte

rior)— no fou suficientment controlada per les autoritats económiques, cosa que accentuá la intensitat

del cicle económic. Com a regla general pot dir-se que tota expansió de la demanda fou seguida d'un
creixement de la producció acompanyada d'una elevació general deis preus industriáis. Tanmateix,

mentre la producció industrial seguía l'evolució del cicle económic en la fase recessiva, no pot afirmar
se el mateix deis preus.

21

Per una altra banda, la correlació tradicional que estableix l'análisi económica entre

l'evolució de l'activitat económica i deis preus no sembla aplicable al comportament d'aquestes varia

bles durant aquests anys.^^ Una possible explicació es deriva de la consideració de la rigidesa del
sistema productiu. De fet, en les fases recessives les empreses es veuen forgades —si la seva capacitat

financera ho permet— a incrementar llurs estocs amb la finalitat de no augmentar excessivament els

costos mitjans com a conseqüéncia d'una disminució pronunciada de la producció i, al mateix temps,

si les condicions del mercat ho toleren, pressionen els preus a l'alga.^® L'expansió monetaria forgada
per les necessitats de liquidesa i d'assolir un sótil mínim de rendibilitat fou un altre mitjá que explica la

repercussió de l'alga deis costos ais preus. Com ja s'ha indicat, la rigidesa de la legislació i les condi

cions laboráis i la incapacitar o impossibilitat d'aplicar altres mesures alternatives per alleugerir o

controlar els costos estrenyia el marge de maniobra de les empreses per afrontar la recessió económi

ca. Per aquest motiu, l'increment del nivell de preus era el darrer recurs per a protegir el benefici
industrial i mantenir els nivells de vendes. Simultániament s'efectuaren pressions importants per a

restringir la competéncia interior, aturar les rebaixes aranzeláries i beneficiar-se de l'ajut financer i

administratiu de l'Estat, com a mesures complementarles per a sostenir la quota i la taxa d excedent
brut industrial.

La ineficacia de les mesures aplicades per a corregir la marxa de l'economia es mani
festé en l'evolució errática de les variables analitzades. Aquest fet i la constatació que a partir de I any

1973 s'inicia un període recessiu permeten de fer algunes consideracions addicionals.

18. Per exemple, l'expansió de 1968 dona lloc a un volum porcentual de nova ocupació mesfort que a la
fase expansiva iniciada l'any 1972.

19. En el sentit de dificultáis d'acomiadament per les empreses més afectados per la recessio.
20. L'elevat nivell d'assalarització, l'increment de la concentració del treball, el desenrotllament orgánic i

l'extensió de la implantació deis sindicáis autónoms de classe, etc., esdevenen elements d'importáncia creixent.
21. Condicions de treball, ritmes de producció, reconversió de plantilles, etc.
22. Per exemple, l'any 1970 els preus augmentaren molt intensament malgrat la baixa conjuntura, i entre

1968 i 1974 hom observa un escalonament progressiu deis preus amb relativa independencia de les variacions del
cicle económic.

23. El procés de concentració i centralització de capital ha estat un cami per atenuar i ádhuc contrarestar
la tendéncia decreixent de la taxa i de la quota d'excedent brut industriáis. Tanmateix, aquesta afirmació no pot
generalitzar-se perqué, sovint, les grans empreses oligopolístiques han prioritzat un comportament adregat a con
solidar el seu poder de mercat enfront d'un altre que tingués com a objectiu elevar la taxa de benefici per damunt
de la mitjana.
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La recerca d'un nivell d'articulació industrial superior i els intents de trobar noves

especialitzacions productives no impedirán que l'any 1974 es trenqués de nou la dinámica expansiva,

es contragués la inversió, s'estanqués la nova ocupado, continués la drástica disminució de la quota i
de la taxa brutes d'excedent i l'aturament de l'excedent absolut, augmentessin incontroladament els

preus i el nombre d'aturats, i s'entrés en una situado de crisi económica persistent.

És indiscutible que la interpretació de la crisi de l'economia catalana requereix fer

referencia a la crisi generalitzada del capitalisme mundial i a les contradiccions que esclaten en el

centre i es transmeten a la periféria.

Addicionalment exigeix no oblidar el tipus de vineles que s'han establert entre la

indústria a Catalunya i l'economia mundial (tipus  i condicions de la inserció de la industria catalana

dins l'economia internacional) i, en segon lloc, en relació amb les debilitats i resisténcies al canvi que

han persistit en aquests anys tant peí que fa al procés de prodúcelo com en el terreny de la política i de
les relacions socials.

24

25

En aquest sentit, és menys important per a la indústria catalana la seva vulnerabilitat
davant l'ofensiva deis nous paísos en vies d'industrialització que no pas les conseqüéncies derivades

de les polítiques defensives i neo-proteccionistes deis paísos més industrialitzats.^® Hom podría avan-

gar que tant la posició de la indústria a Catalunya com la del conjunt d'Espanya dins la divisió interna

cional del treball, lluny d'estar consolidades, demostren una especial fragilitat tan aviat com sorgeixen

elementa nous d'inestabilitat en l'equilibri económic internacional i es dibuixen noves línies de desen-

volupament de la divisió internacional del treball.
27

d) Distribució de l'excedent brut entre branques (1962-1973)

Primer. Consideracions generáis

Fins ací hem privilegiat l'análisi de la dinámica de l'excedent brut industrial a Catalu

nya en termes agregats. Tanmateix, la comprensió del procés d'acumulació exigeix teñir present l'he-

terogeneítat i diversitat que s'amaguen sota una visió global de l'estructura industrial.

En aquest apartat es posará en relleu com s'ha distribuít l'excedent brut industrial

entre les diferente branques durant el període 1962-73^® així com els canvis detectats a nivell de cada

branca en relació a la seva participació a l'excedent brut industrial.^® Aquest procediment ens perme-

trá de veure la capacitat financera i, en definitiva, la capacitat potencial d'acumulació de cada branca.

La utilització de les variables que considerem com a explicatives de l'excedent i del

comportament de les diferents branques industriáis ens obliga a precisar el seu abast. Ja hem vist

com aqüestes variables ens permeten una primera aproximació a l'análisi de les condicions de pro-
ducció, realització del producte i remuneració de la forga de treball. Ara per ara hem de limitar la

nostra reflexió a la informació fornida per aquests elements, ja que esbrinar-los escapa a l'abast del
present treball.

24. Vid. J. M. Cullell i E. Farré-Escofet, Capitalisme i crisi económica, Edicions 62, 1975, pp. 107-120.
25. Vid. R. Tomás, J. P. Malé, C. Camps, A. Castells i M. Parellada, La crisis económica y sus repercusio

nes en España, Ed. Península, 1975, pp. 51-87.
26. J. Monells, «Neoproteccionismo y crisis industrial» Publicación de Información económica, núm. 50,

Banca Catalana, setembre, 1980.
27. GRESI, «La división internationale du travaíl», vol. 1 «Les tendences actuelles» i vol. 2 «Trois scena-

rios prospectifs». Études de Politique industrielle núm. 9. La Documentation Frangaise, 1976.
28. En aquest parágraf prescindirem de considerar l'any 1960 perqué les dades del BB no reflectien el

personal assalariat i la remuneració de la forga de treball.
29. En aquest capítol la informació qualitativa corresponent a les branques industriáis procedeix, fona-

mentalment, de COCINC, Memoria Económica de Cataluña, diversos anys.
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En primer lloc considerarem la dinámica de la forga de treball ocupada a cada branca.

Aquesta variable influeix en l'evolució de i'excedent de la branca i vindria a representar la seva exten-

sió, la seva ampliació quantitativa. Posteriorment, ai'llarem la forga de treball i per exclusió definirem
les condicions internes a la branca industrial.^® Aqüestes tindrien en compte el comportament conjunt

i simultani deis salaris, preus i productivitat de cada branca. Per a valorar la incidéncia de les condi

cions internes, ceteris paribus, definim el creixementteóric d'una branca com aquell que li correspon-

dria si el comportament de les variables que reflecteixen les condicions internes fos idéntic a la mitja-
na industrial. La diferéncia entre el creixement real i el teóric de cada branca industrial ens mesurará la

incidéncia de les condicions internes.

Tanmateix, convé indicar que la inexisténcia de dades sobre la intensitat del capital

de cada branca industrial, així com de la seva evolució, limita l'explicació del creixement de I'excedent

a nivell de cada branca, i peí que fa a les branques industriáis invalida la utilització de la quota i de la

taxa d'excedent industrial brut com a variables rellevants, perqué incorporen les amortizacions que no

poden ésser avaluades.

En conseqüéncia, la quota i la taxa d'excedent brut industrial perden una part molt

important del seu valor explicatiu restant la seva utilitat limitada al conjunt de la indústria.

El carácter general de les dades emprades fa que aqüestes no permetin obtenir con-

clusions en termes explicatius clars i inequívoca. Les xifres obtingudes no palesen una homogeneítat
en les condicions de redistribució de Lexcedent entre branques. Tanmateix, és possible d'utilitzar

alguna criteris simples que ens ofereixin una visió del comportament de les diferents branques indus

triáis al llarg del període 1962-73. En aquest sentit, dividim el conjunt de les branques en dos grupa,

segons que la taxa de creixement mitjá anual acumulatiu de I'excedent brut siguí superior o inferior al

corresponent al conjunt industrial {vid. quadre 3).

QUADRE 3

EVOLUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL, 1962-1973.

Taxa de creixement
de la branca menys
taxa de creixement

mitjá industrial
(1962-1973)

Distribució de I'excedent brut industrial
(percentatges)

1962 1964 1967 1969 1971 1973
Branques

Augmenten llur participació

Paper, premsa i arts gráfiques. .
Cerámica, vidre i cimeht.
MetáMiques básiques.
Química.
Cuir, calgat i confecció.

8,20 3,60 3,73 3,52 4,21 7,72 6,82
2,41 3,42 4,40 4,03 4,58 4,66

-0,08 1,08 2,39 1,50 1,71 1,76
12,78 13,23 15,33 17,19 14,46 16,43
6,90 6,87 12,38 8,86 9,36 7,77

6,26
4,09'
2,52
2,13

Disminueixen llur participació

Transformáis metal-lies.

Alimentació, begudes i tabac.
Aigua, gas i electricitat.
Fusta i suro.
Téxtil.

Edificació i obres públiques.
Minería.

-0,70
-0,75
-1,13
-1,96
-3,03
-3,13
-3,16

16,81 20,63 21,43 18,71 13,80 19,88
9,53 12,73 10,45 12,50 12,31 8,41
6,88 5,17 4,62 5,77 5,33 5,60
4,66 4,09 4,86 3,81 5,04 3,23
30,09 20,59 12,43 16,80 19,51 20,28
5,71 7,63 7,65 6,11 5,50 4,62
0,71 0,83 0,53 0,50 0,69 0,54

Nota: 1. Comprén el perlode 1964-1973 atés el carácter atiple de les dades corresponents a l'any 1962.
Font: Elaboració própia a partir de BB, (diversos anys). op. cit.

30. Noteu que el nivell d'agregació que ens imposa la informació dispo-^ible implica ignorar la qüestió de
la composició heterogénia i diversificada de les branques industriáis considerades.
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QUADRE 4

TAXES DE CREIXEMENT. 1962-1973 (percentatges)

Branques 1962-1973 1962-1967 1967-1973

Y'= W yC W Y':L L Líi P e P e w P ejr JT

Paper, premsa i
arts gráfiques.

20,54 12,92 8,27 5,94 16,59 5,09 16,28 13,68 5,36 4,15 4,78 5,95 25,81 14,15 9,76 9,10 26,61 5,05

Cerámica, vidre
i ciment.

17,83 14,09 11,41 4,40 19,05 1,29 21,69 17,03 13,25 5,83 23,69 1,52 16,88 13,09 10,05 4,24 16,45 1,88

MetáMiques
básiques.

19,83 14,87 16,90 3,18 18,18 -0,65 30,03 10,34 26,76 1,89 0,00 0,67 13,67 17,29 10,87 4,48 14,56 - 1,87

Química. 17,51 12,99 8,50 3,40 11,57 4,73 18,05 13,42 8,22 2,33 8,73 6,59 17,23 13,15 7,88 4,75 12,87 3,73

Cuir, calgat
i confecció. 14,74 13,43 7,70 7,42 17,43 -0,82 19,59 10,04 10,47 7,80 25,75 0,41 12,03 15,49 2,97 7,73 8,22 0,99

Transformáis
metál-lics. 17,65 14,39 8,92 3,18 8,55 4,68 19,42 15,32 11,68 1,89 11,37 4,93 16,82 14,25 8,12 4,48 10,07 3,41

Alimentació,

begudes i tabac.
15,40 13,23 4,50 5,38 8,38 4,79 14,15 17,58 8,88 5,76 13,95 -0,87 15,72 9,99 0,36 5,82 3,74 8,95

Aigua, gas i
electricitat.

14,64 14,21 7,89 2,97 9,72 3,17 10,17 19,02 4,04 1,84 -0,49 3,96 18,57 13,32 10,27 4,07 15,98 3,32

Fusta i suro. 12,69 10,97 4,72 5,56 10,23 1,93 14,95 12,26 5,58 4,09 8,06 4,59 11,87 11,98 3,70 7,69 11,30 0,16

Textil. 10,28 11,15 9,38 2,49 13,14 - 1,63 2,08 16,41 7,46 1,03 -0,43 -5,98 17,90 8,64 10,77 4,25 24,13 2,09

Edificació i

obres públiques.
16,02 13,82 5,00 6,95 7,64 3,30 17,81 14,16 7,09 6,61 14,17 3,19 17,42 16,45 4,83 8,20 4,14 3,52

Mineria. 8,64 12,12 6,76 6,12 15,93 -4,10 8,50 16,41 8,79 5,66 10,80 -5,60 11,16 10,84 5,96 7,55 21,89 -2,45

CONJUNT

INDUSTRIAL 15,30 13,58 6,83 5,53 11,80 2,26 14,30 15,23 9,21 3,35 10,25 1,25 16,90 13,40 5,75 7,21 13,37 3,10

Pont: Elaboració própia a partir del BB, (diversos anys), op cit.

Tenint en compte l'evolució de l'excedent brut de cada branca i de l'excedent brut

industrial, podem dir que guanyen participació al llarg del període les branques següents: Paper,

premsa i arts gráfiques; Cerámica, vidre i ciment; MetáMiques básiques; Química i Cuir, calgat i con

fecció, Pei que fa referencia a les branques que perden pes, hi trobem totes les indústries no manufac-

tureres: Aigua, gas i electricitat; Edificació i obres públiques i Mineria, a més a més de Transfórmate

metál-lics, Alimentació, begudes i tabac; Fusta i suro i Téxtil.

La distribució de l'excedent industrial, segons s'ha constatat, está condicionada, en

primer lloc, per la dimensió de cada branca en termes d'ocupació de treball i, en segon lloc, per la

capacitat interna de cada branca de produir un determinat excedent per treballador ocupat. La distri

bució de l'excedent global industrial en el període 1962-1973, s'ha vist modificada en la mesura en qué

varia la participació relativa de les branques en l'ocupació industrial (expansió diferencial de l'ocupa-

ció assalariada entre branques) i en qué l'evolució de les condicions d'extracció d'excedent de cada

branca (condicions internes) no es corresponen amb l'evolució de les condicions generáis de la indús-

tria.

Al quadre 4 es recullen les taxes de creixement per períodes de les variables que

afecten l'excedent brut industrial i al quadre 5 aquelles variables explicatives de la seva redistribució.

La primera columna del quadre 5 reflecteix la diferéncia entre el creixement de la forga de treball
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QUADRE 5
CREIXEMENT DIFERENCIAL DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL CAUSES EXPLICATIVES,

1962-1973.

Condicions internes.
Creixement diferencialCreixement

diferencial de

la forga de
treball

Taxa de creixement

real menys taxa
de creixement

teóric'
Salan
unitari Productivitat Preus^

Branques (a) (b) (O (d) (e)

Paper, premsa i arts gráfiques. 2,83 -0,665,03 1,44 0,41

Cerámica, vidre i ciment. -0,97 7,34 0,51 4,58 -1,13

MetáMiques básiques. -2,91 7,90 1,29 10,07 -2,35

Química. 2,47 -0,25 0,59 1,67 -2,13

Cuir, calgat i confecció. -3,08 5,58 -0,15 0,87 1,89

Transformáis metal-lies. 2.42 -3,42 0,81 2,09 -2,35

Alimentació, begudes i tabac. 2,53 -3,58 -0,35 -2,33 -0,15

Aigua, gas i electricitat. 0,91 -2,16 0,63 1,06 -2,56

Fusta i suro. -0,33 -1,60 -2,61 -2,11 0,03

Téxtil. -3,89 1,32 -2,43 2,55 -3,04

Edificació i obres públiques. 1,04 0,24 1,83 1,42-4,30

Mineria. -6,36 3,96 -1,46 -0,07 0,59

Notes: 1. Calcuiat com a producte entre l'excedent per treballador a nivel! de sector industrial i el nombre de treballadors de cada indústria.
2. L'índex general de preus s'ha calcuiat com a relació entre el VAB industrial a preus corrents i la suma de! VAB de cada branca.
Font: Elaboració própia a partir del BB. (diversos anys). op. cit.

ocupada a la branca i el creixement de la forga de treball peí conjunt industrial.^’ La incidencia conjun

ta de l'evolució desigual, respecte al conjunt industrial, de les condicions internes de cada branca, en

termes de redistribució de l'excedent, queda reflectida a la columna «b». Les tres columnes restantes

(«c», «d», «e») reflecteixen l'evolució diferencial de les variables que defineixen les condicions
internes.32

La consideració conjunta del creixement diferencial de la forga de treball i de les

condicions internes ens permet definir una diagonal discriminatoria entre creixement superior i infe

rior a la mitjana industrial. Aquesta recta resumirla aquells punts on el creixement (decreixement)
diferencial de les condicions internes de cada branca en relació al conjunt del sector industrial es

compensarien amb un decreixement (creixement) diferencial de la forga de treball de la branca en

relació al conjunt industrial. Aquesta diagonal i els eixos de coordenadas ens permeten definir sis
conjunts de branques industriáis (vid. gráfic 1):

31. Definides a partir del creixement anual mitjá acumulatiu del període 1962-73.
32. Ibídem.
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a) Branques que augmenten llur participació en l'excedent brut industrial.

a.1) Branques amb condicions internes relativament favorables que compensen el decreixement

diferencial de la forga de treball ocupada: MetáMiques básiques, Cerámica, vidre i ciment i

Cuir, calgat i confecció.

a.2) Branques amb condicions internes relativament favorables i creixement de la forga de treball

superior a la mitjana industrial: Paper, premsa i arts gráfiques.
a.3) Branques amb condicions internes relativament desfavorables, compensades peí creixement

diferencial de la forga de treball ocupada: Química.

b) Branques que disminueixen llur participació en l'excedent brut industrial.

b.1) Branques amb condicions internes relativament favorables, que no compensen el decreixe

ment diferencial de la forga de treball ocupada: Minería i Téxtil.

b.2) Branques amb condicions internes relativamente desfavorables no compensades per l'aug-

ment diferencial de la forga de treball ocupada: Transfórmate metál-lics, Aigua, gas i electrici-

tat, Alimentació, begudes i tabac i Edificació i obres publiques.

b.3) Branques que combinen un empitjorament relatiu de les condicions internes i una disminució

diferencial de la forga de treball ocupada: Fusta  i suro.

Segon. Branques que augmenten llur participado en l'excedent brut Industrial

En aquest apartat inclourem les següents branques industriáis: Paper, premsa i arts

gráfiques. Cerámica, vidre i ciment, MetáMiques básiques. Química i Cuir, calgat i confecció. La consi-

deració de les característiques especifiques de cada una d'aquestes branques permet d'efectuar la

següent subclassificació:

7. Branques amb condicions internes relativament favorabies que compensen ei decreixement dife-

renciai de ia forga de trebaii ocupada: Metái-iiques básiques. Cerámica, vidre i ciment i Cuir, caigat i
confecció.

La manca de primerea matéries ha condicionat el desenvolupament de la siderúrgia i

d'altres indústries básiques a Catalunya. La branca de MetáMiques básiques és poc important, des del

punt de vista de la seva producció, i molt especialitzada. La seva participació en el VAB industrial no ha

superat mai el 2 % durant el període 1962-73. La metaMúrgia de base ha seguit un procés d alta espe-
cialització entorn de la fosa de l'acer i del ferro, abandonan! altres tipus de productes. Així, la principal

producció consisteix en l'obtenció d'acercomú en forns eléctrica, mentre que la producció de metalls

no férrics és prácticament nuMa.

Entre 1962 i 1967 es produí una notable expansió relativa de la branca, reflectida en

un increment en la participació en el VAB industrial, que passá de l'1,03% a l'1,93%. Els afectes

negatius de la baixa conjuntura de les darreries deis anys seixantes refrenaren el creixement de la

branca, si bé a partir de l'any 1971 s'hi detecta una certa recuperació.

Les millores técniques introduídes durant el període, l'augment de la dimensió mitja

na de moltes empreses, l'estalvi relatiu de forga de treball com a conseqüéncia de la introducció de

nou equipament, han tingut com a principal conseqüéncia un increment de la productivitat (16,90 %

anual acumulatiu), que ha estat el més intens del conjunt industrial. D'aquesta manera, els creixents

nivells de productivitat assolits han permés compensar els efectes que el creixement deis salaris uni-

taris (14,87% anual acumulatiu) i deis preus (3,18% anual acumulatiu) podien teñir en el procés de

generació i absorció de l'excedent. Tot i el decreixement de la forga de treball ocupada a la taxa anual
acumulativa del 0,65 %, la favorable incidéncia de les condicions internes ha suposat un augment de la

participació de l'excedent a la branca en el conjunt industrial.
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El conjunt d'indústries incloses en la branca de Cerámica, vidre i ciment depenen
quasi exclusivament de l'activitat constructora.  A la branca es donen dos tipus de processos produc-
tius diferenciats: el de les indústries del ciment —molt intensivas de capital i amb una estructura
empresarial oligopolística— i el de les indústries deis materials de la construcció —freqüentment amb
empreses poc competitivas i de dimensions reduídes.

L'expansió de la branca durant el període estudiat manifesta un creixement de la
seva participació dins l'estructura industrial, coincidint amb els anys de bona conjuntura. Al contrari,

els períodes recessius han exercit un impacte negatiu en el nivell d'activitat de la branca. Així, durant

el subperíode 1962-67, el creixement del VAB a preus corrents fou del 21,69% anual acumulatiu,

mentre que durant el subperíode 1967-73 fou tan sois del 16,88 %.

El creixement de la branca en el període ha suposat la substitució de produccions i la
millora de la qualitat deis materials per respondre a les exigéncies creixents deis mercats interior i
exterior. Complementáriament, el mercat exterior ha estat un deis mitjans emprats per atenuar els
moviments conjunturals del mercat interior.®^ La consolidació de l'exportació ha exigit una forta rees-
tructuració del sector per tal d'incrementar la seva competitivitat.

Els esforgos envers la millora qualitativa del producte daten de fináis deis anys sei-
xantes. La dinámica inversora iniciada llavors i continuada fins 1973-74 ha fet possible l'automatitza-

ció de processos, l'obertura de plantes de gran dimensió,®'* la marginació de les petites empreses,
l'augment del tamany mitjá de les unitats productives i  l'increment del treball especialitzat. El carácter
labour saving de les noves inversions ha determinat un creixement moderat de l'ocupació a la branca
(0,97 punts per sota de la mitjana industrial durant el període 1962-73), de manera que la participació
en el conjunt de la forga de treball industrial ha evidenciat una tendencia decreixent.

El resultat d'aquest procés d'acumulació ha estat un creixement sostingut i elevat de
la productivitat física del treball (4,58 punts per damunt de la mitjana industrial), mentre que els preus i
els salaris monetaris han evidenciat una evolució amb osciMacions, que fan que en el conjunt del

període els primers augmentessin a una taxa 0,51 punts peí damunt de la mitjana industrial i els
segons 1,13 punts per sota. El resultat ha estat que l'excedent unitari hagi mostrat una tendéncia
creixent, augmentant entre 1962 i 1973, a una taxa anual acumulativa del 19,05 %, tot incrementant la

participado de la branca en l'excedent brut industrial (2,41 % l'any 1962, 4,66 % l'any 1973).

Cuir, calgat i confecció constitueixen una branca manufacturera tradicional. Les acti-

vitats de I adob i la confecció están forga implantadas a Catalunya, mentre que la importáncia de la
indústria del calgat hi és ínfima. La participació de la branca dins el VAB del sistema industrial catalá és

decreixent des de la segona meitat deis anys seixantes, havent passat del 8,20 % l'any 1967 al 6,16 %
I any 1973. Peí que fa a la participació de la població ocupada dins la forga de treball industrial entre
1962 i 1971 també es posa de manifest una tendéncia decreixent, si bé a partir d'aquest any pot
detectar-se una clara recuperació. Així, la branca ocupava l'any 1962 el 7,15 % deis assalariats indus
triáis, mentre que l'any 1971 el percentatge era del 4,63 %. La posterior recuperació ha suposat elevar
aquesta xifra al 6,07 % l'any 1973. La desacceleració relativa de la demanda interna a partir de 1967 ha

estat un factor determinant de la contracció de l'expansió d'aquestes indústries.

Coincidint amb la forta dinámica del sector en el període 1962-1967 l'excedent per
treballador augmentá a una taxa del 25,75 % anual acumulatiu i  la participació en l'excedent brut
industrial augmentá intensament passant del 6,90  % al 12,46 %. Els esforgos industrialitzadors de la
branca que afavorien la transformació parcial del treball manual en treball mecanitzat i del treball a

domicili en treball a la fábrica es traduíren en persistente incremente de la productivitat (10,47 % anual

33. Aquest és el cas del ciment, que ha de col-locar la prodúcelo excedentária de les époques de baixa
conjuntura interior en els mercats exteriors.

34. En el ciment les economies d'escala són forga rellevants.
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acumulatiu). L'evolució positiva deis preus relatius ha estat també un eiement determinant i s'explica-

ria tant peis nivells elevats de la demanda interior, que sobrepassaven les possibilitats de la producció

nacional, com peí proteccionisme davant la competéncia exterior. El nivell de preus de la branca passá

de l'índex 0,93 l'any 1962 a l'1,15 l'any 1967, augmentant a una taxa mitjana acumulativa del 7,80 %.

La moderació de les alces salaríais durant aquest període en relació a l'augment oe

les remuneracions industriáis pot explicar-se per la forta atomització de les unitats productives, l'es-

tructura familiar de moltes empreses, la baixa qualificació mitjana del treball, el predomini del treball

femení en el sector i la importancia de l'exércit industrial de reserva potencial de la branca.

Els salarie unitaris augmentaren a una taxa del 10,04 % anual acumulativa entre 1962

i 1967, quefou inferior a la mitjana industrial. Tot i que la taxa de creixement de la forga de treball fou

inferior a la mitjana industrial, l'articulació conjunta de les variables esmentades dona lloc a un refor-

gament en l'elevació de la participació de la branca en l'excedent industrial, que passá de representar

el 6,90 %, l'any 1962 al 12,47 %, l'any 1967.

Entre 1967 i 1973 l'excedent unitari creixé a una taxa del 8,22% anual acumulatiu.

Tanmateix, la participació en l'excedent canviá de tendéncia i comengá a decréixer d'una forma pro

nunciada encara que discontinua, ja que l'any 1971 es produTa una lleugera recuperado. El percentat-

ge corresponent a 1973 fou del 7,77 %, xifra clarament inferior a la de l'any 1967. Les dificultats per a

mantenir el nivell d'activitat i d'expansió de la branca augmentaren. Aparegueren situacions de feble-

sa de la demanda interior i la penetració en el mercat exterior resulta insuficient i inconstant. Des del

punt de vista del procés productiu, les dificultats es manifestaren per la banda de la contractació de

personal qualificat i especialitzat i de la importació de primeree matéries. En resum, podría dir-se que

la davallada del ritme d'expansió general d'aquestes indústries fou fruit de la lentitud en qué es porta

a terme el procés de reconversió, de la baixa competitivitat deis seus productes davant els béns subs-
titutius produVts a d'altres branques i del canvi de les formes de consum.

Per una altra banda, els salarie unitaris han evolucionar de manera similar al conjunt
industrial, si bé les taxes de creixement foren inferiora. El creixement de la productivitat física fou del

2,97 % anual acumulatiu, també inferior a la corresponent al total de la industria. Aixó fou degut,

fonamentalment, a la subocupació de l'activitat productiva i al retard en el procés de reestructuració

de la branca. La demanda adregada al sector toleré el creixement deis preus a una taxa del 7,73 %

anual acumulatiu, superior a la corresponent a la industria, tot i la sobreoferta interior.

En resum, referint-nos al període 1962-73, pot afirmar-se que la branca del Cuir, cal-
gat i confecció ha fonamentat el seu creixement diferenciat de l'excedent brut en les condicions inter

nes puix que la taxa de creixement de ia forga de treball se situé 3,08 punts per sota de la corresponent
al conjunt industrial. Més concretament, l'evolució deis preus a una taxa 1,89 punts per damunt de la

mitjana industrial (la més elevada de totes les branques), deis salaris unitaris a una taxa lleugerament
inferior a la mitjana i de la productivitat amb una taxa 0,87 punts per damunt de la corresponent al

conjunt industrial compensaren l'efecte negatiu de l'evolució de l'ocupació.

2. Branques amb condicions internes relativament favorabies i creixement de ia forga de treball su

perior a la mitjana industrial: Paper, premsa i arts gráfiques.

A la década deis anys seixantes els trets característics de la indústria paperera eren la

forta atomització empresarial, la feble competitivitat i  l'envelliment de l'equipament de moltes unitats

productives. La indústria de les arts gráfiques havia d'enfrontar-se ais condicionaments que represen

ten els costos del paper, la tecnología i la disponibilitat de primeree matéries. Quant a ia seva estructu

ra, era destacadle el predomini de la petita i mitjana empresa, sovint poc capitalitzada i amb baíxos
nivells de productivitat.
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L'expansió més destacada de la branca correspon a la segona etapa de la nova indus-

trialització (després de l'any 1967) i fou el resultat d'un esforg reestructurados d'un fort dinamisme

inversor i de la liberalització de les importacions de primeree matéries per a la indústria paperera. Tot

plegat pot relacionar-se amb l'aplicació de les mesures d'Acció concertada de la branca aprovades al

mes de juliol de 1965, pero ajornades, quant a la seva aplicació, fins l'any 1967, com a conseqüéncia

de la manca de disponibilitats crediticias. El resultat assolit fou la modernització de l'equipament i la
concentració técnica de la prodúcelo.

L'expansió de la branca es reflecteix en la tendencia creixent de la seva participació
en el VAB i en l'ocupació industrial. A més a més, augmenta la seva participació en l'excedent brut

industrial, que passá del 3,60% l'any 1962 al 6,82% l'any 1973. Aquest fet s'explica per l'evolució
favorable tant de les condicions internes com de la forga de treball. Aquesta darrera augmenta a una
taxa 2,83 punts per damunt de la mitjana industrial, essent la més elevada de totes les branques.
Complementáriament, el creixement deis salaris unitaris (0,66 punts per sota de la mitjana industrial),

fou compensat per l'augment de la productivitat i deis preus, i que se situaven per damunt de les taxes

corresponents al conjunt de la indústria (1,44 i 0,41 punts respectivament). De la consideració conjunta
d'aquestes variables en resulta un creixement de l'excedent unitari a una taxa del 16,59 % anual acu-
mulatiu.

3. Branques amb condicions internes relativament desfavorabies compensadas peí creixement dife
rencial de la forga de treball ocupada: Química.

La branca de la Química assolí un creixement real de llur excedent brut superior a la

mitjana. Aquest fet s'explica per la forta expansió de la forga de treball ocupada, perqué les condicions

internes considerades globalment foren lleugerament desfavorables.

El creixement de la indústria química ha estat especialment destacat a la década deis
anys seixantes, en especial peí que fa referéncia  a l'expansió de la producció final peí consum o la
producció. El VAB a preus corrents augmenta entre 1962 i 1967 a un ritme del 18,05 % anual acumula-
tiu. Aquesta expansió, fruit de la forta dinámica del mercat interior, es porta a terme a partir d'una
forta transformació deis processos de producció dominants. Ha estat durant el període estudiat quan

la química derivada del petroli desbanca la química clássica i els processos continus ais processos

discontinus. La renovació tecnológica afavoria la integració vertical deis processos de producció i de
les empreses, l'oligopolització del mercat i el control deis oligopolis per les grans empreses multina-
cionals. Tanmateix, durant els anys seixantes persistia encara una química tradicional on el minifun-

disme ernpresarial era generalitzat. El desenvolupament peculiar de la indústria durant aquests anys
configura una estructura desequilibrada i depenent, especialment evident peí que fa a la desproporció
enUe la química de consum final i la intermédia i de base que provocó nombrosos colls d'ampolla que

dificultaren la producció, generé una gran dependéncia respecte deis subministradors estrangers de

primerea matéries i de productes intermedie, i provoca un agreujament del déficit comercial exterior
deis productes química. Tot amb tot, una característica fonamental de la branca, al menys fins l'any

1969, fou l'evolució relativament favorable de la productivitat del treball. El seu creixement fou supe

rior al corresponent al conjunt industrial i permeté compensar les alces salaríais observadas al llarg

del període, sense que l'evolució deis preus es convertís en la variable fonamental explicativa de
l'augment de participació en l'excedent industrial.

Una segona fase diferenciada del desenvolupament de la branca a Catalunya comen-
gá a detectar-se a fináis de la década deis anys seixantes. L'explicació es troba en el desenvolupament
incipient de la química de base i de determinades línies de productes derivats intermedie, així com per
l'ampliació de la dimensió de les unitats productivas, la dinámica d'integració vertical i la incipient

penetració en els mercats internacionals de determinades línies de productes de la nova química.
Tanmateix, en aquests anys, la indústria es ressentí de les fortes oscil lacions de la demanda interior,

que provocaren situacions d'infrautilització de la capacitar productiva, de les dificultats de subminis-
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trament de béns d'equipament que refrenaren les millores en la productivitat, i, en darrer lloc, de la

regulació administrativa deis preus i la intervenció del mercat de productes com el cautxú, els adobs o
els productes farmacéutics. De tota manera, el ritme de creixement de la branca fou elevat. El VAB a

preus corrents augmenta a una taxa del 17,23 % anual acumulativa entre 1967 i 1973. La branca perdé
pes específic dins la industria catalana en relació al VAB corresponent a 1969, pero en canvi manifestá

una progressió considerable en la participació de la forga de treball ocupada dins el conjunt industrial,
combinada amb la moderado del creixement deis salaris. Com a resultat de tot plegat, l'any 1973

s'havia tornat a canviar la tendéncia de l'any 1971 i  la participació a l'excedent brut industrial havia
tornat a augmentar.

La consideració global del període 1962-73 posa de relleu que l'augment de la partici
pació de la branca en l'excedent industrial es deu a l'expansió de la forga de treball (4,73 % anual
acumulatiu), tenint en compte que les condicions internes foren lleugerament desfavorables. Així, tot i
que la taxa de creixement deis salaris unitaris fos 0,59 punts inferior a la mitjana industrial i el creixe
ment de la productivitat fos 1,67 punts per damunt de la mitjana industrial, les condicions de realitza-

ció del producte (la taxa de creixement deis preus se sitúa 2,13 punts per sota de la mitjana industrial)
no permeteren que les condicions internes de la branca superessin les corresponents al conjunt de la
industria.

Tercer. Branques que disminueixen llur participació en i'excedent brut industrial.

Aquest grup inclou les següents branques industriáis; Transformats metal-lies; Ali-

mentació, begudes i tabac; Aigua, gas i electricitat; Fusta i suro; Textil; Edificació i obres públiques i
Minería.

1. Branques amb condicions internes relativament favorables que no compensen el decreixement
diferencial de la forga de treball ocupada: Minería i Textil.

La Minería és una branca marginal a Catalunya. La seva participació en el VAB indus
trial oscil-la entre l'1,26 % l'any 1962 i el 0,71 % l'any 1973. Els percentatges extrems corresponents a

l'ocupació relativa es refereixen ais mateixos anys i foren de l'1,47 % I 0,73 %, respectivament. Com a

conseqüéncia de la política autárquica rebé un fort suport (especialment el carbó), atesa la carestía de

fonts energétiques alternatives i les necessitats imposades peí procés de recuperació industrial. Tan-
mateix, en entrar en el període de nova industríalització, les possibilitats de comptar amb recursos

energética exteriora qualitativament millors, més abundants i més económica, conduíren a un cert

estancament del procés inversor i, pertant, a un replegament progressiu de la Minería. Aixó suposá
tancament de pous, abandonament de produccions, disminució del nombre d'unitats explotades i

reducció de plantilles. Tot amb tot, l'augment deis salaris relatius i de la conflictívitat laboral afavoria
una política i un procés d'acumulació estalviadors de forga de treball. Aixó ha representar una pro-
gressiva modificació tant de la funció com de les estructures productives dominante. Aqüestes es

caracteritzaven per una forta atomització de les explotacions i per una baixa productivitat. L'ocupació

disminuí a una taxa anual acumulativa del 4,10 %. La participació en l'excedent brut industrial mostré
una tendéncia oscil-lant, si bé entre 1962 i 1973 mai no arriba a l'1 %.

El desenvolupament d'una política de reestructuració tendent a potenciar la concen-

tració empresarial, l'augment del grau de mecanització i  l'increment de la productivitat donaren resul-

tats positius a partir de l'any 1971 quan, com a conseqüéncia de la situació económica general, es
produí un augment de les inversions amb la finalitat d'augmentar la producció de carbons.

La nova articulació de la política energética posada en práctica els anys setantes

canviá les coordenades generáis que orientaven el desenvolupament de la branca. Un important flux

d'inversions s'adregá vers la minería i la producció evidenciava un creixement en termes absoluts, si

bé a un ritme inferior al del conjunt industrial. La nova acumulació fou intensiva en capital. Aquest fet i
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I'acceleració de la demanda interior de productes energétics permeten pensar en una recuperació deis

nivells de productivitat, en especial peí que fa  a la industria del carbó.

Les condicions internes de la branca han estat superiors a les corresponents a la
mitjana industrial durant el període 1962-73, atesos l'increment de salarie (1,46 punts per sota de la
mitjana industrial), deis preus (0,59 punts per sota) i un augment de la productivitat molt lleugerament
per sota de la mitjana industrial. Tanmateix, la forta redúcelo de la má d'obra assalariada a un ritme

del 4,10 % anual acumulatiu feren que, tot i que i'excedent per cápita s'incrementá a una taxa anual

acumulativa del 15,93 %, la participado en I'excedent brut industrial disminuí passant del 0,71 % l'any
1962 al 0,54% l'any 1973.

Peí que fa a la branca Textil pot assenyalar-se com a factor més destacat la profunda

transformado de l'aparell productiu en el període analitzat, la substitució de línies de producció, aíxí
com el canvi en l'articuladó amb el conjunt de l'economia.

La pérdua de pes específic de la branca a Catalunya és evídent, tant peí que fa a la
poblado assalariada com a la participació en el VAB industrial. L'ocupació relativa passá del 27,55 %

l'any 1962 al 18,12 % l'any 1973. Les xifres corresponents al VAB són el 27,35 % i el 16,24 %.

La baixa elasticitat renda de la majoria deis transformáis téxtiis i l'estadi de madúre

se tant deis productes com deis processos productius han fet possible la irrupció de nous paísos
competidora en el mercat internacional. L'encariment de primeree matéries, la utilització intensiva

de forga de treball en molts processos de producció, l'aparició de productes substitutius, etc. són

alguns deis factors que han intervingut en el trencament de l'espedalitzadó clássica en aquesta tipus
de produccions i en el reequilibratge industrial de l'economia catalana. Pero a la vegada, aqueste
mateixos elements están a l'origen de la reconversió interna del mateix sector quant a la introducció
de processos automatitzats, el llangament de nous productes, la substitució deis processos productius
i fibres téxtiis i la renovació i racionalització de les estructures productives i industriáis.

Entre 1960 i 1967 la participació de I'excedent brut del textil en el conjunt de la indús-
tria catalana davalía intensament, passant del 39,09 % al 12,43 %. L'estructura productiva era envelli

da, si bé amb una capacitat de producció global elevada. Integrada fonamentalment per unitats pro
ductivas de patita dimensió, amb una baixa productivitat, amb preus elevats protegits de la competén-

cia internacional i junt a un mercat interior amb símptomes de saturació relativa, la branca plantejava
un problema de sobreproducció que no ha estat fácil de resoldre ateses les limitacions objectives de

penetració en els mercats exteriora. Com a conseqüéncia, el marge comercial de les empreses es
reduí, el que resultava agreujat per l'encariment deis costos de finangament i de les primerea mate-
ríes. Des de la perspectiva empresarial de manteniment d'una taxa de benefici mínima, la tendéncia

decreixent de la mateixa resultava esmorteída peí baix nivell, en termes comparatius, de les retribu-
cions del treball assalariat.

La reacció oficial fou la presentació d'un pía de reestructuració entre 1963 i 1967.

Tanmateix, els resultáis foren limitáis. L'any 1968, en un estadi superior de la crisi de la branca, s'en-
degá un segon pía de reestructuració de la industria cotonera.®® Aquest atorgava facilitáis i subven-
cions a les empreses per a reduir plantilles i destruir maquinaria vella o obsoleta. Els resultáis d'a-

quest nou pía foren més positius, no tant per la viabilitat de les mesures proposades com per la
conjuntura favorable que travessava la indústria téxtil. La productivitat augmenta progressivament

fins el punt que l'any 1971, per primera vegada durant el període de referéncia, el seu índex se situava
per damunt de la mitjana (1,01).

35. O el desplagament del procés de producció a paísos periférics.
36. La reestructuració en aquesta Indústria és més lenta que en la de la llana. Les dificultats addicionals

s'expliquen per l'elevat preu de la fibra d'origen espanyol, molt més cara que la corresponent al mercat Iliure.
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Una línia de reconversió important es produí com  a conseqüéncia de la implantació i

expansió relativas de les noves fibres sintétiques i  l'evolució del textil per a la llar i per a usos indus

triáis. Aquesta evolució ha suposat la constitució de noves empreses i la utilització d'uña tecnología

sovint Migada a la intervenció del capital i grups económica estrangers.

En conjunt, les condiciona internes de la branca han estat favorables entre 1962 i
1973. El creixement deis salaria unitaris no ha assolit el nivell mitjá industrial, perqué si bé en el

subperíode 1962-67 es situaven lleugerament per damunt, en el subperíode següent les condiciona de
remuneració de la forga de treball foren molt inferiors a la mitjana industrial. Els canvis introduíts a la

branca suposaren modificacions quant a la productivitat relativa. Si bé en el primer subperíode la taxa

de creixement d'aquesta fou inferior a la mitjana industrial, en el segon subperíode la superaren a

bastament, per la qual cosa, peí conjunt del període, la taxa de creixement de la productivitat fou 2,55

punts per damunt de la corresponent al conjunt de la indústria. L'evolució d'aquestes dues variables

fou favorable a l'augment de la participació de la branca en l'excedent industrial, i permeté compensar

l'efecte negatiu de l'evolució deis preus. Aquests augmentaren a una taxa anual acumulativa inferior
en 3,04 punts a la mitjana industrial. Si a l'ensems tenim en compte l'impacte desfavorable de l'evolu

ció del treball, concretar en una disminució de l'ocupació a la branca de l'ordre de l'1,63% anual

acumulatiu, tindrem sintetitzats els elements que expliquen la pérdua de participació de la branca en
l'excedent brut industrial.

2. Branques amb condidons internes relativament desfavorables no compensados per I augment

diferencial de la forga de treball ocupada: Transfórmate metal-lies, Aigua, gas i electricitat, Alimenta-

ció, begudes i tabac i Edificació i obres públiques.

Quant ais Transformats metal-lies, pot dir-se que la moderna expansió económica de

la metal lúrgia arrenca del període autárquic i prosseguí i s'accentuá durant els anys seixantes emmar-
cant-se en una dinámica renovadora que se sustentava en la introducció de millores técniques i nous
productos en el mercat interior, la modernitzacló de l'equipament i la racionalització deis processos de

producció. Cal teñir present, a més a més, la penetració preferent d'interessos i capitals estrangers

que acceleraren el domini sobre la nova tecnología i  la potenciació del mercat interior. Durant els anys

seixantes el mercat interior fou absolutament prioritari i en molts casos exclusiu.

La dinámica de la demanda interior suposá un ritme elevat de creixement entre 1960

i 1969. A partir de 1967 comengá a observar-se una política més decidida quant a les exportacions, que
foren adregades fonamentalment al mercats llatino-americá i europeu. Aquesta política e^sdevingué
absolutament necessária a partir de 1970, com a conseqüéncia de la recessió conjuntural. La neces-

sitat d'adregar part de la producció ais mercats exteriors imposá la reestructuració deis processos

productius. Algunos empreses^® aconseguiren ja a fináis deis anys seixantes un elevat grau de con-
centració i competitivitat que els permeté desenvolupar amb un cert éxit una estratégia exportadora,

l'excedent brut
Aquesta evolució s'ha traduVt en un augment de la participació en

industrial entre 1962 i 1967, com a conseqüéncia, básicament, de l'increment reladu de la forga e

treball ocupada i deis augments de la productivitat que compensaren les alces salaríais en un context

on els preus evolucionaven a un ritme molt similar al del conjunt industrial. Així, la participació es-

mentada passá d'ésser el 16,81 %, l'any 1962, al 21,43 %, l'any 1967. Durant el subperíode 1969-71 es

produí una forta disminució de la participació en l'excedent brut industrial. Aquesta asssolí la xifra

més baixa del període de 1962-73 quedant-se en un 13,80 %. Aquest fet fou conseqüéncia deis movi-

ments conjunturals que obstaculitzaren el procés de reestructuració de la indústria amb incidéncia
diferent en cada una de les activitats.

37. El cas de la producció d'automóbiis ós potser el més significatiu.
38. Ciclomotors i electrodoméstics, p.e.
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Les indústries que fonamentaren la seva activitat en la fabricació de petita maquina
ria (textil, maquines d'oficina, máquines eines, etc.) foren més sensibles ais moviments conjunturals
atesa la facilitat del comprador per desistir o accelerar la compra d'aquests béns. De fet, aquest tipus
d'indústries són les darreres a recuperar-se. En canvi, la situació fou molt diferent peí que fa a les
indústries productores de béns d'equipament per la indústria pesant, atés que aqüestes realitzen les

seves compres en fundó d'una planificació a llarg termini i, per tant, eren menys influenciades per
consideracions d'ordre conjuntural.

La necessária penetrado en els mercats exteriora imposá l'acceleració d'un procés
de reestructuració a moltes empreses. Ha estat en els anys setantes que s'ha detectat un moviment
d'inversió a la branca adregat més a la modernització industrial que a la creado de noves indústries.
De tota manera, en aquesta anys encara són nombroses les empreses margináis que han sobreviscut
tot i llura baixos nivells de competitivitat.

En general, pero, les millores introduTdes en els procesaos productius feren possible
una millora del nivell de productivitat física a partir de 1971, de manera que l'any 1973 la productivitat
de la branca superava la mitjana industrial per primera vegada des de l'any 1967.

De tota manera, per al conjunt del període, la taxa de creixement de la productivitat
supera en 2,09 punts la mitjana industrial. Tanmateix, fou insuficient per a compensar el decreixement

relatiu deis preus (2,35 punts per sota de la mitjana industrial) i el creixement relatiu deis salaris (0,81

punts peí damunt de la mitjana industrial). Aquesta incidéncia negativa de les condicions internes no

pogué ésser compensada peí creixement de la forga de treball peí que fa al procés de generació
d'excedent. La conseqüéncia fou una tendéncia decreixent de la participació de la branca en el procés
de generació d'excedent, ja que la seva taxa de creixement fou de 0,70 punts menys que la correspo-
nent a la mitjana industrial.

El desenvolupament de la branca de l'Aigua, gas i electricitat está relacionat amb el
procés d industrialització i urbanització de l'economia. Catalunya, tradicionalment, ha estat subespe-
cialitzada en aqüestes activitats. Tanmateix, en els darrers anys s'ha observat una certa expansió peí
que fa referencia a la participació de la branca en l'ocupació relativa.

La participació de la branca en l'excedent brut industrial ha observat oscil-lacions

explicables fonamentalment per la irregularitat del comportament de la productivitat física relativa i
deis salaris monetaris unitaria relatius.

Durant el subperíode 1962-67, la participació a l'excedent brut industrial manifesté
una tendéncia decreixent passant del 6,88 % al 4,62 %. Com a factors explicatius poden adduir-se
I elevació deis salaris relatius i la reducció, a l'ensems, de la productivitat relativa, no compénsate peis

moviments de preus.®® L'explicació d'aquest fet exigeix remuntar-se a les transformacions de la bran
ca a les barrerles deis anys cinquanta.'*® A partir de 1960 la branca aconseguí un elevat creixement de
la seva producció. El VAB a preus corrents augmenta a una taxa del 10,17 % anual acumulativa entre
1962 i 1967. En aquest mateix període la taxa de creixement corresponent a l'ocupació fou del 3,96 %.
També pot detectar-se un increment deis salaris unitaris relatius acompanyat d'una disminució a l'en
sems tant del nivell de preus com de la productivitat relatius. Per aquest motiu les condicions internes
no han permés que la participació de la branca en l'excedent industrial augmentés.

A partir de 1967 hom pot detectar canvis en l'evolució de la branca. Els salaris creixe-

ren per sota de la mitjana industrial, els creixements de la productivitat foren bastant superiors i el

39. Convé recordar que en la branca d'Aigua, gas  i electricitat els preus están sotmesos a regulado

40. Com a resultat de l'esforg energétic realitzat en el període autárquic i de la posada en marxa de noves
centráis, creades amb el suport de l'INI i caracteritzades per un superior nivell d'eficiéncia.

oficial.
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creixement deis preus no assolí les taxes del conjunt industrial. Tot amb tot, el creixement de la

poblado ocupada continua essent superior a la mitjana industrial.

L'any 1971 es detecta una davallada en la participado a l'excedent brut industrial en

uns moments en qué es plantejaven distintes línies de reestructuració de la branca. A partir de l'any

1970 comengá a explotar-se l'aplicadó del gas natural tant per a ús doméstic com per a ús industrial.
Precisament, l'any 1969 s'havia aprovat el Pía Energétic Nacional (1972-81) en qué es preveía la substi-

tució progressiva de l'energia hidráulica per la térmica, un suport oficial a les inversions adregades a la
indústria i la distribució territorial de les noves centráis. Com a conseqüénda de la crisi energética, es

revisa el Pía Energétic Nacional i es promogué l'acceleradó del procés de substitució de fonts

energétiques.'” La reestructuració sectorial ha repercutit en la productivitat, que no ha deixat d'aug-

mentar comparativament a la productivitat industrial global des del 1971, tot i la recessió de l'activitat

económica. Aquest augment, junt amb l'increment relatiu de la poblado ocupada, ha significat un

augment en la participació en l'excedent, que l'any 1973 fou del 5,60 %.

Per al conjunt del període 1962-73 la branca perdé participació en l'excedent indus

trial com a conseqüénda de les negatives condicions internes, ja que la taxa de creixement de la torga

de treball supera la mitjana industrial en 0,91 punts. Més concretament, cal destacar els creixements

deis salaris a una taxa 0,63 punts superior a la mitjana industrial, i el feble creixement deis preus, 2,56

punts inferiors a la mitjana industrial, que no pogueren ésser compénsate per l'augment relatiu de la

productivitat, a una taxa 1,06 punts per damunt de la mitjana industrial.

La branca d'Alimentadó, begudes i tabac está representada a Catalunya per les acti-

vitats de l'alimentació i la de les begudes. Ambdues han manifestat característiques i comportaments
diferente. La primera és la més dinámica i, a causa de la seva importáncia relativa, resulta determinant
en el comportament del conjunt. La subbranca de les begudes —especialment les alcohóliques i el
vi— ha continuat essent una activitat amb lentes transformacions  i molt menys dinámica.

En el període 1962-73 hom observa una lleugera progressió, si bé amb osciMacions,

quant a l'ocupació relativa; en canvi, no pot dir-se el mateix peí que fa al VAB industrial. La participa

ció de la branca en el VAB industrial comportó osciMacions marcades entre 1962 i 1969, si bé a partir

d'aquest any es detecta una tendéncia decreixent. Atés que durant tot el període l'evolució del nivell

de preus de la branca ha estat prop de la mitjana, l'explicació de l'evolució de la quota d'excedent brut

s'haurá de cercar en l'evolució deis salaris i de la productivitat de la branca.

La característica fonamental de la branca ha estat la disminució del nivell relatiu de

productivitat a partir de 1964. Aquesta davallada relativa es produeix tot i que les transformacions

internes de la branca han estat importants.'*^

Cal teñir present que l'expansió d'aquesta branca al llarg del període es fonamentá
més en l'augment de la capacitat productiva —tot  i l'oscil-lant trajectória de la demanda interior i de
les dificultats de penetració i consolidació en els mercats exteriora— que en avengos importante de la

productivitat. Aixó s'explicaria peí fet que aquesta ha estat una branca pionera de la industrialització

41, Substitució d'energia térmica per nuclear i deis combustibles sólids per gas.
42. Entre altres fets característics podem destacar: a) la incorporació al procés de transformació indus

trial de nombrosos productes agríenles que es comercialitzaven directament al consumidor final; b) introducció de
progrés técnic en el procés de producció; cjallargament del cicle de transformació deis productes primaris de base
agrícola i ramadera; d) vinculació creixent d'aquestes industries amb d'altres sectors industriáis com a conseqüén-
cia de la diversífícació creixent deis inputs que intervenen en el procés productiu de les industries alimentarles, e)
domini económic creixent d'aquesta indústria transformadora sobre els sectors primaris que II subministren els
inputs de base; f) absorció o penetració capitalista en aqueste tipus d'activitats tradicionalment marginades de
l'órbita del capital, i més concretament la incidéncia gran que ha assolit el capital estranger i les empreses multina-
cionals en aquesta branca, i g) renovació de les produccions i el llangament de nous productes d'un elevat valor
afegit.
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durant els anys seixantes i també una de les branques on s'han adregat prioritáriament els capitals i
les empreses multinacionals.

Aquest fet es correspondria amb uns rápids augments de la productivitat abans de
1960, quan la productivitat industrial evidenciava signes d'estancament. En canvi, a partir de la segona
meitat deis anys seixantes, tot i donant-se incrementa en la productivitat, pot observar-se una pérdua
de pes relatiu en relació al conjunt industrial, com a conseqüéncia que l'estructura i els nous proces

aos productius ja hi eren implantats. L'evolució seguida aleshores ha estat molt més semblant a la

deis paTsos de desenvolupament avangat, on era determinant el carácter de madúrese deis procesaos

productius i tecnología, així com una elasticitat-renda superior a la unitat.

La pérdua de participació de la branca en l'excedent industrial s'ha degut a les condi

ciona internes negativas. Així, les tres variables que hem aíliat per a definir les condiciona internes han
crescut a uns ritmes inferiora a la mitjana industrial: 0,35 punta el salari, 2,33 punta la productivitat i
0,15 punts els preus. Enfront d'aquesta situació, l'evolució creixent de la forga de trebali a una taxa
2,53 punts per damunt de la mitjana industrial no ha estat suficient per incrementar la participació de
la branca en l'excedent industrial.

L'activitat productiva de la branca d'Edificació  i obres públiques pot subdividir-se en
dues grans indústries. Per una banda, el subsector de les obres públiques, que inclou un bon nombre

de grans empreses amb un grau notori d'equipament  i mecanització. En el subsector de la vivenda,

generalment, les empreses són de petita i mitjana dimensió, el grau d'equipament és feble i les técni-

ques són poc desenrotllades. La dependéncia de la branca en relació a la política d'inversions públi
ques i de la política crediticia, i la utilització d'aquests instrumenta per l'Administració per a regular el

cicle económic han interferit el desenvolupament del sector, en el sentit d'obstaculitzar la reestructu-
ració i la racionalització empresarial, de fomentar el carácter subsidian de la producció immobiliária i

de permetre la pervivéncia d'empreses margináis en les fases económiques expansivas.

La característica principal de la branca de l'Edificació i obres públiques és la davalla-

da de la participació en l'excedent industrial al llarg del període. Aquest passá de representar el
5,71 %, l'any 1962 al 4,62 % l'any 1973, havent assolit un sótil del 7,65 % l'any 1967. Aquesta evolució

tendencialment regressiva és conseqüéncia, fonamentalment, del baix nivell de productivitat en rela
ció al conjunt industrial, així com de la seva tendéncia decreixent.

Entre 1962 i 1973 la participació de la branca en el VAB industrial i en el nivell d'ocu-

pació manifestaren una tendéncia creixent. El VAB  a preus corrents creixia a un ritme mitjá del 16,02 %

anual acumulatiu; aixó comporté que la branca guanyés pes dins l'estructura industrial peí que fa

referéncia a aquesta variable. L'aveng de la branca a Catalunya també fou destacat peí que fa a l'ocu-
pació relativa.

Després de la recessió derivada, en bona part, de la restricció crediticia i la reducció

de la contratació pública i privada motivadas peí Pía d'Estabilització, la represa económica de la bran
ca fou afavorida per la nova política de l'Administració en relació a la vivenda i al desenvolupament de

les obres públiques i del turisme, la forta immigració i, més en general, el fenomen de la urbanització.

Com a conseqüéncia de la dinámica extraordinária de la demanda adregada al sector

durant la primera meitat deis anys seixantes, es crearen i desenvoluparen un gran nombre de petites

empreses amb una estructura sovint poc moderna i un nivell d'equipament molt baix. L'explicació es

troba en l'excés de la demanda, la protecció oficial, la manca de competitivitat en el mercat interior i

en la inflació deis preus deis productes fináis de la branca.

El desenvolupament de la branca s'ha fonamentat en l'absorció de forga de trebali

mercés a l'ocupació de part de l'exércit laboral de reserva, provinent de l'agricultura. El sector ha
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actuat com a pantalla reflectant quant a transvasament de má d'obra de l'agricultura a la indústria i de

les zones subdesenvolupades a les industrialitzades. A la vegada ha constituít una activitat de retenció
i manteniment d'una reserva flexible d'acord amb les necessitats del sistema productiu.

En resum, la negativa evolució de les condicions internes ha estat més intensa que

l'evolució creixent de l'ocupació, cosa que explica la pérdua de participació de la branca en l'excedent
brut industrial. El més destacable és el feble creixement de la productivitat (1,83 punts per sota de la

mitjana industrial). L'evolució d'aquesta variable i deis salaris (0,24 punts per damunt de la mitjana

industrial) no han estat compensadas per l'augment deis preus de la branca a un ritme 1,42 punts per
damunt del conjunt industrial.

3. Branques que combinen un empitjorament relatiu de les condicions internes i una disminució

diferencial de la torga de treball ocupada: Fusta  i suro.

Aquesta branca combina activitats sense lligams rellevants —com és el cas del su
ro— amb d'altres més ámpliament articulades dins l'estructura industrial —com és el cas deis derivats

de la fusta— pero que malgrat tot mostraren una forta dependéncia en relació a la demanda final.

L'estructura productiva de la branca ve condicionada per una gran fragmentació de
les unitats productivas, així com l'escás nivell de desenrotllament de les forces productivas. Tanma-

teix convé precisar que un nombre reduít d'empreses sureras i de mobles —la majoria de les quals

són controladas peí capital estranger— es destaquen per llur dimensió i equipament.

Entre 1962 i 1967 la branca observa una fase expansiva peí que fa a l'ocupació de la

forga de treball. Tanmateix, l'any 1973, la seva participació relativa (3,82 %) era similar a la de 1962

(3,88 %). Al mateix temps la branca reduí la seva participació en el VAB industrial, passant del 3,99 /»
al 2,96 %, mentre que en termes d'ocupació relativa experimenté un cert estancament. L'expansió es

realitzá tot seguint la forta dinámica general de la indústria i mercés al carácter marcadament extensiu

del desenvolupament industrial durant aquest període. Posteriorment, la branca no aconseguí dur a

terme les transformacions necessáries per a enfrontar-se a la nova situació económica creada després
de 1967.

Addicionalment la branca quedá paulatinament marginada peí procés de creixe

ment, ampliant-se el nivell diferencial de productivitat respecte al conjunt industrial.

Els problemas derivats de la insuficient disponibilitat de primares

alces de preus de les importacions provocá un creixement deis costos que no pogué ésser repercutí^
totalment en els preus. Així, aquests augmentaren prácticament al mateix ritme que la
trial. L'activitat productiva pogué mantenir-se ateses les baixes remuneracions de la forga de trebai

taxa de creixement deis salaris unitaris fou de 2,61 punts per sota de la mitjana industrial). A mes a
més, les condicions de producció foren desfavorables, ja que la productivitat augmenté a una axa

2,11 punts per sota de la corresponent al total de la indústria. Si a tots aquests fets afegini e e e

creixement de la forga de treball, clarament es comprendrá la tendéncia decreixent de la participa
de l'excedent de la branca en el total.

Els resultats anteriors, volgudament sintética, fan aparéixer una

comportament de les diferents branques industriáis al llarg del període 1962-1973. Aixó posa e maní

fest, si més no, com el procés de reestructuració industrial produít a Catalunya durant aquest període

ha suposat disparitats en el creixement de les branques industriáis i una heterogeneftat de llurs condi

cione de desenvolupament; és a dir, un auténtic procés de canvi d'estructura de la indústria catalana.
Canvi d'estructura reflectit no solament en termes de canvi de pes de les branques sinó d'incidencia
desigual d'aquestes en l'extracció de l'excedent brut industrial interior.

matéries i de les

heterogeneitat de
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e) Distribució de l'excedent brut entre branques (1973-77)

Primer. Consideracions generáis sobre el pes de la cris!

El procés d'acumulació seguit a Catalunya des de l'any 1960 sembla fortament alterat

a partir de fináis de l'any 1973, com a conseqüéncía de la recessió económica que sembla haver
afectat el sistema capitalista mundial, i els efectes de la qual fan pensar que es tracta de quelcom més

profund que d'un simple estancament conjuntural. Addicionalment cal teñir present que les seves

repercussions han incidit amb intensitat desigual  a nivell territorial i sectorial.

L'elevació del nivell de preus (16,93 % anual acumulatiu) ha estat una de les manifes-

tacions de la manca d'adequació de l'aparell productiu de Catalunya en relació a l'economia interna

cional. Cal pensar també que ha estat una conseqüéncia de la importancia atorgada al consum de
masses i de la marginació d'aquells aspectes relaciónate amb els augmente continuats de productivi-
tat i el canvi ténic, els quals han estat molt desiguale entre les diferente branques industriáis i també

entre les empreses d'una mateixa branca. Convé assenyalar que en bastantes ocasione la política
proteccionista del Govern ha actuat com a element que ha impedit o ha esmortei't la tendencia vers la
interrupció del procés d'acumulació d'un bon nombre de branques industriáis. Tanmateix, ha estat
aquesta política la que ha actuat de barrera davant la necessitat permanent de renovació deis mitjans

de producció i l'actualització de la imaginació empresarial en relació a les condicione productivos de
l'economia mundial. Per aquesta motius han estat nombroses les unitats de producció —i ádhuc algu
nos branques industriáis— que han estat incapaces d'enfrontar-se  amb avantatges relatius a la nova
situació.

La manca de flexibilitat de l'economia catalana per adaptar-se amb celeritat ais can-
vis imposats per la crisi económica i per la nova articulació de la divisió internacional del treball ha

comportat que un gran nombre d'unitats de producció no poguessin atenuar la tendencia creixent
deis costos mitjans, derivada tant—directament o indirecta— de l'augment deis preus de les primeros
matéries i de les conseqüéncies d'un procés d'acumulació caracteritzat per la seva desarticulació sec
torial i poca capacitat d'autoimpulsió, com de l'increment del poder de negociació deis treballadors.
L'explicació s'ha de cercar en els baixos nivells de productivitat en relació a l'economia internacional i
en la dificultat de repercutir totalment els esmentats incrementa ais preus en un context caracteritzat

per la feblesa de la demanda. Si a tot aixó s'afegeix que l'empresa a Catalunya té una dimensió
relativa reduida, no rep el necessari suport per part del sistema financer i está preferentment vincula
da a les branques adregades a la demanda final de béns de consum, es disposa de nous elementa per
a comprendre I escassa resisténcia a la crisi económica i, en conseqüéncia, la seva vulnerabilitat da
vant una situació que li és imposada i que no pot controlar.

Per a ésser més precisos cal indicar que no totes les branques industriáis ni totes les
unitats de producció han rebut l'impacte de la crisi amb la mateixa intensitat. Com a resultat de l'ero-

sió en la capacitat productiva, les empreses productores de béns de consum privat han estat les més
afectados. De forma especial, les especiaiitzades en la producció de béns de consum durador han estat
les que han rebut les conseqüéncies més directament. Addicionalment, la desacceleració del ritme

d'activitat de les branques productivos d'aquests béns, juntament amb l'empitjorament de les expec-

tatives empresarials són algunos de les causes que permeten efectuar una explicació de la tendéncia a
l'estancament —o al decreixement en bastante casos— de les inversions reais i, per tant, la generalit-
zació de la crisi a les branques productores de béns de producció.

El resultat global ha estat la intensificació d'un procés de reestructuració de les for
mes productivos, tant a nivell de les branques industriáis com de les unitats de producció, i l'accentua-

ció deis desequilibris socials, manifestada per la tendéncia decreixent deis llocs de treball i ininterrom-

pudament creixent del nombre d'aturats.

Seguint el mateix procediment emprat a l'apartat d) s'han calcuiat l'evolució i distri

bució de l'excedent brut industrial i les causes explicativas del seu creixement relatiu en el període
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QUADRE 6
EVOLUCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL, 1973-77.

laxa de creixement de
la branca menys laxa
de creixement mitjá

Distribució de l'excedent
brut industrial
(percentatges)Branques

1973-77 1975 1977

Augmenten llur participació
Minería. 35,27 1,92 1,56

Aigua, gas i electricitat. 18,47 8,23 10,14

MetáMiques básiques. 2,2415,76 2,94

Alimentació, begudes i tabac. 10,26 8,44 11,81

Edificació i Obres Públiques. 10,06 5,12 6,45

Cuir, calgat i confecció. 7,89 8,23 10,12

Química. 0,52 16,58 16,73

Paper, premsa i arts gráfiques. 0,52 8,50 6,94

Cerámica, vidre i ciment. 4,730,42 3,84

Disminueixen llur participació

Fusta i suro. -5,80 1,92 2,63

Transformáis metal-lies. -6,38 20,67 15,84

Textil. -18,43 14,31 10,11

Pont; Elaboració própia a partir de BB, (anys 1973. 1975. 1977). op. cit.

1973-1977 {vid. quadres 6, 7 i 8). Tal com s'ha indicat, el comportament de les branques industriáis no
és coincident amb el que s'observá en el període anterior. Així, les branques no manufactureres de la
Minería, l'Aigua, gas i electricitat i l'Edificació i obres públiques, juntament amb la branca manufactu

rera de l'Alimentació, begudes i tabac, que durant el període 1962-73 havien vist disminuir la seva

participació en l'excedent brut industrial, durant el període de crisi es sitúen dins el grup de branques

que augmenten llur participació. La resta de branques segueixen la mateixa tendencia al llarg del

període 1962-1977.

L'aplicació del métode aplicat a l'apartat d) ens permet efectuar la següent classifica-

ció de les branques industriáis {vid. gráfic 2).

a) Branques que augmenten llur participació en l'excedent brut industrial.
a.1) Branques amb condicions internes relativament favorables, que compensen el decreixement

diferencial de la forga de treball ocupada: Minería, Aigua, gas i electricitat; Alimentació, begu
des i tabac i Paper, premsa i arts gráfiques.

a.2) Branques amb condicions internes relativament favorables i creixement de la forga de treball

superior a la mitjana industrial: Metál-liques básiques, Edificació i obres públiques, Cuir, calgat
i confecció.

a.3) Branques amb condicions internes relativament desfavorables compensados peí creixement

diferencial de la forga de treball ocupada: Química i Cerámica, vidre i ciment.
b) Branques que disminueixen llur participació en l'excedent brut industrial.

b.1) Branques amb condicions internes relativament favorables, que no compensen el decreixe

ment diferencial de la forga de treball ocupada: Cap
b.2) Branques amb condicions internes relativament desfavorables no compensades peí creixe

ment diferencial de la forga de treball ocupada: Transformats metál-lics. Fusta i suro.
b.3) Branques que combinen un empitjorament relatiu de les condicions internes i una disminució

diferencial de la forga de treball ocupada: Téxtil.
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GRÁFIC 2
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT

DE L'EXCEDENT, 1973-1977

Pont: Elaboració propia a partir de BB (anys 1973. 1975, 1977) op. cit.
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QUADRE 7

TAXES DE CREIXEMENT, 1973-77 (percentatges).

Branques ye w‘= LPn

Minería. 34,36 27,37 13,18 23,09 56,38 -3,56

Aigua, gas i electricitat. 30,90 27,20 15,50 14,48 35,38 - 1,00

MetáMiques básiques. 27,81 22,11 7,66 16,98 29,39 1,47

Alimentació, begudes i tabac. 22,77 21,55 10,67 13,56 28,77 -2,31

Edificació i obres públiques. 32,76 29,36 4,76 22,16 21,07 3,74

Cuir, calgat i confecció. 25,28 26,77 6,79 16,55 22,63 0,65

Química. 22,86 28,50 4,96 15,75 14,76 1,12

Paper, premsa i arts grafiques. 17,83 24,27 4,67 16,95 20,57 -3,74

Cerámica, vidre i ciment. 21,03 25,18 6,46 13,13 15,40 0,48

Fusta i suro. 19,34 25,89 4,69 13,15 8,92 0,74

Transformats metál-lics. 22,25 27,05 2,88 18,28 8,65 0,46

Textil. 9,46 27,77 2,92 12,36 2,58 -5,34

CONJUNT INDUSTRIAL 22,38 27,50 4,87 16,93 15,78 -0,20

Pont: Elaborado propia a partir de BB (anys 1973, 1975, 1977) op. dt.

QUADRE 8

CREIXEMENT DIFERENCIAL DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL CAUSES EXPLICATIVES, 1973-77,

Creixement
diferencial de la
torga de treball

Taxa de creixement Condicions internes. Creixement diferencial
real menys taxa de
creixement teóric Salan unitari Productivitat Preus

Branques (a) (b) (O (d) (e)

Minería, -3,36 39,16 -0,13 8,31 6,16

Aigua, gas i electricitat. -0,80 19,40 -0,30 10,63 -2,45

MetáMiques básiques. 1,67 13,81 -5,39 2,79 0,05

Alimentació, begudes i tabac. -2,11 12,70 -5,95 5,80 -3,37

Edificació i obres públiques. 3,94 5,49 1,86 -0,11 5,23

Cuir, calgat i confecció. 0,85 6,90 -0,73 1,92 0,38

Química. 1,32 1,001,02 0,09 -1,18

Paper, premsa i arts gráfiques. -3,23-3,54 4,62 -0,20 0,02

Cerámica, vidre i ciment. 0,68 0,38 -2,32 1,59 3,80

Fusta i suro. 0,94 -1,61 3,78-6,90 -0,18

Transformats metál-lics. 0,66 7,16 -0,45 -1,99 1,35

Téxtil. -5,14 0,27 -1,95-12,47 -4,57

Pont: Elaboracíó própia a partir de BB (anys 1973. 1975 i 1977) op. dt.
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Segon. Branques que augmenten IIur partid pació en l'excedent brut Industrial

En aquest apartat inclourem les branques següents: Minería, Aigua, gas i electricitat,
MetáMiques básiques, Alimentació, begudes i tabac, Edificació i obres públiques, Cuir, calgat i confec-
ció, Química, Paper, premsa i arts gráfiques i Cerámica, vidre i ciment.

1. Branques amb condicions internes relativament favorables que compensen el decreixement dife

rencial de la forga de treball ocupada: Minería, Aigua, gas i electricitat, Alimentació, begudes i tabac i
Paper, premsa i arts gráfiques.

És dins aquest grup on els efectes de la reestructuració es fan més palesos, especial-
ment peí que fa a les tres primeres branques, ja que en el període anterior totes elles disminuíren llur
participació en l'excedent.

L'augment de la participació en l'excedent brut industrial de la branca de la Minería

ha estat deguda fonamentalment a l'augment de la productivitat i deis preus. El primer s'explica per
l'increment de les inversions promogudes per les expectatives obertes com a conseqüéncia de la cris!
mundial de productes energétics i de primeres matéries, i el segon peis increments de la demanda, tan
interior —sobretot de lignit— com exterior —fonamentalment de sais— Quant a l'ocupació, convé
mantenir que malgrat la disminució de forga de treball emprada a un ritme de 3,36 punts per sota de la
mitjana industrial, aquesta sovint ha estat compensada per l'augment de les hores extraordináries.

Aquest fet fa matisar el sentit que hem atorgat ais augments de la productivitat mesurada
relació entre el volum real del producte i del nombre de llocs de treball. Al marge d'aquest fet els
augments de la productivitat se situaren 8,31 punts per damunt de la mitjana industrial. Aquests fets,
ais quals cal afegir el creixement deis salaris a una taxa lleugerament inferior a la mitjana de la indús-
tria, motivaren l'extraordinária evolució favorable de les condicions internes que permeteren compen
sar l'efecte de la disminució de la forga de treball.

Quant a la branca no manufacturera de l'Aigua, gas i electricitat, cal destacar que ha
observat un profund procés de reestructuració que ha comportat l'increment de la productivitat més
elevat del conjunt industrial. Aquest procés ha estat provocat per la cris! energética i s'ha traduít en
I ampliació de la producció d'energia eléctrica d'origen térmic i nuciear i en la substitució del gas
manufacturat per gas natural. Ensems ha estat facilitat peí Pía Energétic Nacional i per l'Acció Concer
tada que han impulsat les inversions a la branca. Aquest augment de la productivitat no s'ha traduít en

augments paral leis deis salaris, perqué si bé aquests es sitúen per damunt deis corresponents a la
mitjana industrial, el seu ritme de creixement fou de 0,30 punts per sota. Peí que fa ais preus, malgrat
els augments observats, aquests també han estat 2,45 punts per sota de la mitjana del conjunt indus
trial, cosa que sens dubte s'explica peis Controls administratius tendents a frenar la seva incidéncia en

I índex general de preus. Cal assenyalar que el procés de reestructuració emprés ha comportat la
disminució del nombre de llocs de treball a un ritme de l'1,00 % anual acumulatiu,'*® si bé aquest fet no
ha afectat per igual les diferents categories professionals. Així, la disminució corresponent ais treba-
lladors productius ha estat més intensa que l'augment de l'ocupació en la categoría professional co

rresponent ais administratius i técnics, la qual cosa permet matisar relativament els canvis en la pro
ductivitat i en el nivell de remuneracions.

com a

En relació a la branca d'Alimentació, begudes i tabac cal recordar que solament les

dues primeres industries són representades a Catalunya. Aquesta branca ha estat afectada durant el

període 1975-77 per l'increment deis preus de les primeres matéries, per dificúltate crediticias i de

tresoreria, peí descens del turisme i per les normes dictadas per l'administració tendents a controlar
l'augment deis preus.

43. Convé assenyalar que entre 1973 i 1975 l'ocupació augmentó a una taxa mitjana del 5,39 % i que en el
bienni següent la disminució mitjana fou del 7,02 %,
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La recessió económica ha afectat més la indústria de begudes que la de l'alimentació.

Aquest fet pot explicar-se per la baixa elasticitat renda deis productes alimenticis que comporta

que la incidencia deis canvis de conjuntura afecti més el procés de substitució de béns que no la seva

demanda global. Tanmateix, les dificultats esmentades no han impedit les noves inversions pero han

comportat la desaparició d'empreses margináis. Aixó ha potenciat la tendéncia creixent de la concen-

tració del sector, que s'ha vist accelerada per la continuada penetració de les empreses multinacio-

nals. Tot plegat permet una primera explicació deis augments de la productivitat del sector durant el

període. Aquesta ha augmentat a una taxa 5,80 punts per damunt de la corresponent a la mitjana
industrial.

L'esmentada intervenció de l'Administració (Institut Nacional del Consum, Codi Ali

mentan, p.e.) no ha impedit els augments deis preus, peró els ha frenat situant-los 3,37 punts sota de

la mitjana industrial. Malgrat que aquest fet hagi pogut incidir negativament en l'excedent de la bran

ca, aquesta ha anat incrementant la seva participació en el total industrial (8,41 % I any 1973 a

ri1,81 % l'any 1977), al compensar-ho amb un menor creixement deis salaris (5,95 punts per sota de

la mitjana industrial), si bé aixó ha comportat incrementa en la conflictivitat laboral.

El desceña a una taxa de 2,31 anual acumulatiu del nombre de treballadors em

pleáis cal matisar-lo tenint en compte la forta disminució de les hores extraordináries i s'explica fona-

mentalment per la desaparició d'empreses margináis.

La branca del Paper, premsa i arts gráfiques-ha vist augmentar la seva participació en
l'excedent industrial a un ritme molt feble. Les unitats productivas de la branca han observat una

evolució desigual. Cal assenyalar que els problemas que s'han plantejat han estat diversos, entre els

quals cal destacar els següents: obsolescencia de l'equip productiu, atomització empresarial, manca

de liquiditat, limitacions de la demanda que influeixen en la quantitat deis tiratges i, per tant, en els

costos mitjans, i, per últim, les dificultats quant a l'abastament de primares matéries.

El creixement de la prodúcelo a preus corrents de la branca fou de 4,55 punts per sota

de la mitjana industrial, tendéncia que s'accentuá en el darrer bienni. Les inversions previstes s efec

tuaren amb retard i les expectatives de noves inversions foren molt febles a causa de les pessimistes

expectativas empresarials. Si el creixement de la productivitat fou tan sois 0,20 punts inferior a a

mitjana industrial, l'explicació es deu més a l'aprofitament de la capacitar productiva que a la conse-

qüéncia de les inversions. Tot plegat ha potenciat la tendéncia vers la concentració empresaria per

aprofitar millor les economies d'escala imposades per la nova tecnología, i limitades per la imensio

reduída, especialment en la indústria d'arts gráfiques.

Amb una evolució deis preus prácticament equivalent a la mitjana industrial i amb

una taxa d'increment de salaris 3,23 punts per sota del creixement mitjá industrial, la branca ha gua-
nyat pes en l'excedent brut industrial a causa del seu sosteniment davant una conjuntura industria

regressiva. De tota manera, els augments del costos salaríais han redui't la seva cornpetitivitat interna
cional i la recessió de la branca s'ha traduít en un seguit d'expedients de regulació d'ocupacio, suspen

sions de pagaments i reducció de plantilles que han comportat una disminució de la forga e tre a

ocupada a una taxa mitjana del 3,74 %. Aquesta situació ha afectat fonamentalment a la industria de

les arts gráfiques, que s'ha vist en la necessitat d'adoptar els nous processos de pro uccio capí a

intensius que incorporen els avangos de la electrónica.

44. Aquest descens ha estat especialment intens durant el període 1973-75; i s'ha observat una lleugera
recuperació en el bienni següent.
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2. Branques amb condicions internes relativament favorables i creixement de la forga de treball su

perior a la mitjana industrial: Metál-liques basiques, Edificació i obres públiques i Cuir, calgat i con-
fecció.

Peí que fa a la branca Metál-liques basiques, la taxa de creixement mitjá de l'exce-

dent unitari gairebé dobiá el corresponent al conjunt industrial. Aquest fet és destacadle perqué, a
nivell mundial, ha pogut detectar-se un estancament de l'activitat siderúrgica que ha comportat un

canvi d'estratégia acompanyat sovint de mesures proteccionistes per part deis governs nacionals.

L'ocupació de la branca augmenta a una taxa anual acumulativa de 1,67 punts per

damunt de la corresponent al conjunt industrial. Tanmateix, aquesta ha sofert canvis de ritme al llarg

del perfode. Quant a les condicions internes cai assenyalar que l'evolució de tots els seus componente
ha afavorit l'increment de la participació en l'excedent brut industrial. Aixi, la taxa mitjana acumulativa
d'increment deis salaria fou 5,39 punts inferior  a la corresponent al total industrial, cosa que s'explica,

probablement, peis canvis de ritme en la generació de llocs de treball. Els preus augmentaren a un
ritme lleugerament superior ais del conjunt industrial, fet explicable tant peis Controls de preus portats
a terme per l'Administració com per la feblesa de la demanda. La productivitat creixé a una taxa de
2,79 punts per damunt de la corresponent a la indústria, com a conseqüéncia, segurament, deis estí-
muls atorgats per l'Administració a la inversió,'*® els augments de la prodúcelo i l'esforg exportador
efectuat per atenuar el poc dinamisme de la demanda interna i per augmentar l'índex d'utilització de la
capacitat productiva.

Quant a la branca no manufacturera de l'Edificació i obres públiques, la seva partici

pació en l'excedent brut industrial ha augmentat passant de representar el 4,62 % del conjunt indus
trial l'any 1973, al 6,45 % l'any 1977. L'explicació es troba en el fort increment deis preus"*® de la branca

(5,23 punts per damunt de la mitjana industrial), que ha permés traslladar ais demandants els aug
ments deis costos, i en l'expansió de la for^a de treball ocupada, que pot avaluar-se en 3,94 punts per
damunt de la corresponent a la indústria. En aquesta branca la taxa de creixement acumulativa de la

productivitat fou 0,11 punts inferior a la mitjana industrial i contraposá la feblesa de les inversions
derivada de la descapitalització de les empreses amb la tendéncia creixent del nivell d'especialització

del personal emprat, cosa que sens dubte repercutí en un increment relatiu deis salaris unitaria (1,86

punts per damunt de la mitjana industrial). Cal assenyalar que l'evolució de l'activitat de la branca ha
estat molt afectada per l'impacte de la crisi i més concretament per: a) augments deis costos deis

mitjans de producció i de la forga de treball; b) inoperáncia del crédit oficial i problemes de finanga-
ment agreujats per la disminució del crédit bancari, i c) poca incidéncia de la contractació pública —si
bé en la darrera fase s'observá una recuperació—, de la vivenda protegida, aixi com la feble demanda
de la vivenda Iliure i de la construcció industrial i turística.

En parlar de la branca del Cuir, calgat i confecció ens referirem a les activitats de la
pell i de la confecció atesa la poca importancia de la indústria del calgat a Catalunya. En ambdós casos
cal assenyalar les repercussions de les modificacions introduídes per la competéncia internacional
que han afectat negativament l'evolució de la branca. Peí que fa a la confecció cal Indicar la importán-

creixent de les importacions procedents d'Extrem Orient i peí que fa a la indústria de la pell —molt
Migada al comerg exterior— cal assenyalar la incidéncia de la tecnología incorporada peis competidora

internacionals i de les mesures proteccionistes adoptades ais EUA i a la CEE. La participació de la
branca en l'excedent industrial ha passat del 7,77 % l'any 1973 al 10,12 % l'any 1977. Aquest fet s'expli

ca peí creixement de la forga de treball ocupada  a una taxa de 0,85 punts per damunt de la correspo
nent al conjunt industrial i, peí que fa a les condicions internes, per l'evolució deis salaris i de la
productivitat. Els primers observaren una taxa de creixement inferior en 0,73 punts a la corresponent

al conjunt industrial, mentre que, peí que fa a la productivitat, el seu creixement supera en 1,92 punts

la taxa corresponent a la indústria. Cal indicar que els augments de la productivitat han afavorit sobre¬

da

45. Aquests increments han estat molt inferiors a les previsions efectuadas.
46. Malgrat l'augment de la competéncia deguda a la recessió.
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tot a la indústria de la confecció i s'han degut més a les millores de sistemes i métodes de prodúcelo

que no pas a la utilització de nova maquinaria automatitzada. L'evolució de les variables esmentades

permeté compensar l'efecte del creixement deis preus, que fou de 0,73 punts per sota deis preus
industriáis.

3. Branques amb condiciona internes relativament desfavorables compensadas pe! creixement dife

rencial de la forga de treball ocupada: Química i Cerámica, vidre i ciment.

Respecte a la branca Química cal assenyalar que es tracta d'una branca molt hetero-

génia i, per tant, amb comportaments molt diversos a nivell de cada indústria, difíciis de matisar.

Durant el període destaca el seu augment en la participado en el VAB industrial i en l'ocupació a
l'ensems que en l'excedent.

Les relativament desfavorables condicions internes s'expliquen per l'evolució

conjunta de les tres variables que les defineixen. La taxa de creixement acumulativa del salari unitari

fou superior al del conjunt industrial en 1,00 punts. Aquest fet no ha pogut ésser compensat per

l'evolució conjunta de la productivitat i deis preus. El feble creixement de la productivitat (0,09 punts
per damunt de la mitjana industrial), tractant-se d'una branca moderna i dinámica, s'explica fonamen-

talment per l'escassa dimensió mitjana deis establiments, per l'insuficient canvi tecnológic que molt

sovint es tradueix en l'obsolescéncia de l'equipament productiu, peí carácter de les inversions, que

sempre impliquen un augment de la capacitat productiva, i per la baixa proporció de personal técnic i

qualificat en relació al total de la població ocupada. Aquesta elementa han dificultat la rápida adapta-

ció de la branca a les noves condicions imposades per Tactual conjuntura. La taxa d'increment deis

preus fou inferior a la mitjana industrial en 1,18 punts. Una possible explicació d'aquest fet rau en la
influéncia de les decisions administratives.

L'impacte negatiu de les condicions internes en la participació de la branca en I exce-

dent industrial ha estat compensat per l'evolució de l'ocupació. Aquesta ha augmentat a una taxa
mitjana d'1,32 punts superior a la mitjana industrial i ha permés que la participació en l'excedent brut

augmentés lleugerament, passant de representar el 16,43 % Tany 1973 al 16,73 % Tany 1977. Cal asse

nyalar, pero, que malgrat el creixement mitjá de la forga de treball ocupada (1,12 % anual acumulatiu)

hagi coTlaborat a aquest increment de participació, aquesta expansió ha estat esmorteída com a con-

seqüéncia deis expedients de regulado. Addicionalment cal indicar que, en aquelles branques adrega-

des a la prodúcelo de béns de consum doméstic, la tendéncia de l'ocupació ha estat decreixent.

Quant a la branca deis materials per a la construcció —Cerámica, vidre i ciment—, la
seva evolució ha estat subordinada a la de la branca de TEdificació i obres públiques, i ha observat una
accentuació de la recessió en el bienni 1974-75 i una certa recuperació en el bienni següent. Aquest fet

s'ha traduít en el fet que el VAB de la branca passés de representar el 4,08 % del total industrial, Tany
1973, al 3,46%, Tany 1975, i al 3,91 %, Tany 1977, i que la participació en l'excedent brut industrial

augmentés lleugerament al llarg del període, passant del 4,66 % Tany 1973 al 4,73 % Tany 1977, amb

una cota més baixa del 3,84 % Tany 1975. Aquesta evolució desigual és una conseqüéncia de la vulne-

rabilitat de la branca davant els canvis de conjuntura i deis efectes de la rigidesa de les inversions.

El conjunt de la branca ha hagut d'enfrontar-se a les dificultats imposades per I aug

ment deis preus del petroli,^^ les necessitats d'exportació per a compensar la feblesa de la demanda

interior en els moments de baixa conjuntura, la infrautilització  de la capacitat productiva, les dificultats

d'abasteixement de primeree matéries, i al control i  rigidesa deis preus deguts a la influéncia de

TAdministració o a Taugment de ia competéncia. Addicionalment cal teñir present que la recessió

arrela en un context caracteritzat per la previsió de fortes inversions, algunes de les quals ja
endegades.

no

eren

47. En el cas del ciment, el cost del combustible representa, aproximadament, el 50 % deis costos totals.
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La nota més destacada de la branca ha estat l'augment de la productivitat (la taxa de

creixement anual acumulativa fou 1,59 punts superior a la mitjana industrial) explicable probablement

per l'esforg inversor i atenuat per la disminució de les hores extraordináries, les quals han actuat com

a element esmorteídor de l'augment deis costos medis. Aquests augments de la productivitat i els

relativament febles augments salaríais (la taxa de creixement anual acumulatiu fou de 2,32 punts per
sota de la mitjana industrial) han anat acompanyats d'una baixa taxa de creixement acumulatiu deis

preus de la branca (3,80 punts per sota del conjunt industrial), la qual cosa ha fet que les condicions

internes li fossin desfavorables. Cal indicar que l'evolució deis preus s'explica peis Controls adminis-

tratius, per una competencia accentuada per la insuficiencia de la demanda i per la no mal-leabilitat
deis capitals invertits.

Tot amb tot, l'expansió de l'ocupació a una taxa acumulativa 0,68 punts per damunt

de la mitjana industrial ha permés que la participado de la branca en l'excedent brut industrial aug-

mentés. Cal assenyalar que l'evolució de l'ocupació fou desigual, car contraposá un decreixement
mitjá del 3,89% peí bienni 1974-75 amb un creixement mitjá del 5,06% en la fase de recuperació

corresponent al bienni següent. Sens dubte, aquesta evolució desigual fou un deis elements que
atenúa la taxa de creixement deis salaris unitaris.

Tercer. Branques que disminueixen llur participado en i'excedent brut industrial: Fusta i
suro, Transformats metál-lics i Téxtil.

1. Branques amb condicions internes relativament desfavorables, no compensados peí creixement

diferencial de la forga de treball ocupada: Fusta  i suro i Transformats metál-lics.

La branca de la Fusta i suro es caracteritza per la reduTda dimensió de la majoria de
les unitats de producció que la integren. Les característiques diferenciáis de cada una de les industries

ha fet que l'impacte de la crisi económica hagi estat desigual. Aixi, la indústria de la Fusta ha resultat

més afectada atesos els seus lligams amb branques que han rebut molt directament les conseqüén-
cies de la crisi. Més concretament, la crisi de la construcció, l'estancament de la demanda doméstica

de vivenda, la crisi de la construcció de segones residéncies, la disminució de la demanda procedent
del sector hostaler i els problemes crediticis han estat els elements que més han afectat la indústria de

la fusta, repercutint en un increment de la competéncia que ha suposat atenuar l'increment deis preus

i  la desaparició d'empreses margináis.

Els salaris a la branca són deis més baixos del conjunt industrial i el seu increment

mitjá durant el període 1973-77 fou 1,61 punts inferior al del conjunt de la indústria. Aquest augment

no pogué ésser compensar ni per l'increment de productivitat ni de preus, la qual cosa repercutí en
una disminució de la participació de l'excedent brut de la branca en el total industrial. Aixi, quant  a la

productivitat, els seus augments s'han vist dificúltate peí minifundisme empresarial en la indústria de

la fusta i peí fet que a la indústria del suro es compta ja amb maquinária moderna. La taxa de creixe

ment acumulatiu de la productivitat fou 0,18 punts per sota de la del conjunt industrial. L'augment

observar deis preus fou inferior a la mitjana industrial, cosa que s'explica tant peis factors ja esmentats

com per l'atenuat creixement deis preus de les primeree matéries. La taxa de creixement acumulatiu

fou de 3,78 punts per sota de la mitjana industrial.

Aquest efecte negatiu de les condicions internes no ha pogut ésser compensa! peí

creixement de l'ocupació, que se sitúa 0,94 punts per damunt de la taxa mitjana de creixement indus

trial. Cal destacar, pero, que l'evolució de l'ocupació ha estat desigual, ja que en el primer bienni

augmenté a una taxa mitjana del 5,21 % que fou atenuada per una disminució a una taxa mitjana del
3,52% durant el subperíode 1976-77, com a resultat de la disminució d'activitat i de la desaparició

d'empreses. En conseqüéncia, la participació de la branca en l'excedent industrial continuava la seva
marxa descendent.
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Peí que fa a la branca deis Transformáis metal-lies, cal recordar que es Irada d'una

branca integrada per indústries molt diferente, que han presentat un comportament molt desigual

front la crisi económica. En una primera aproximació de síntesi cal destacar que durant el període

1973-77 la seva participació en el VAB ha romas prácticament estable i que el nivell d'ocupació ha

augmentat per damunt de la mitjana industrial, passant de representar el 25,82 % del conjunt indus
trial al 26,52 %.

L'estructura de les empreses posa de manifest la preséncia de grans unitats de pro

dúcelo que han tingut el paper de capdavanteres i que, en molts casos, serveixen de punt de referencia
en la determinació deis salaris. De tota manera, la incidencia de la crisi a la branca i la recuperado deis

nivells salaríais a d'altres branques ha atenuat el creixement diferencial deis salaris pertreballador, els
quals han augmentat a una taxa anual acumulativa de 0,45 punts per sota .de la mitjana industrial.

La infrautilització de la.capacitat productiva de moltes empreses i Tescás renovament

tecnológic durant els darrers anys han afectat negativament el creixement de la productivitat. La taxa
de creixement acumulatiu d'aquesta variable ha estat la més baixa del conjunt industrial i s'ha situat

1,99 punts per sota de la mitjana. Malgrat l'evolució creixent deis preus a una taxa acumulativa d'1,35
punts per damunt de la mitjana industrial, les condicions de realització del producte no han impedit
que les condicions internes de la branca fossin desfavorables i no poguessin ésser compensadas peis

afectes del creixement relatiu de l'ocupació a una taxa acumulativa de 0,66 punts per damunt de la
mitjana industrial.

2. Branques que combinen un empitjorament relatiu de les condicions internes i una disminució

diferencial de la forga de treball ocupada: Textil.

El Textil és la branca que més afectada ha estat per la crisi i per l'evolució del comerg

mundial en els darrers anys. De participar en un 27,35 % en el VAB industrial Tany 1962 passá a un

16,24% l'any 1973 i a un 10,39% l'any 1977. La participació en la forga de treball assalariat s'ha redurt

en un 50 % durant aquesta quinze anys, passant de representar el 27,55 % l'any 1962, al 18,12 % l'any

1973, i el 14,66% l'any 1977. Peí quefa a la participació a l'excedent brut industrial, la davallada en la
participació encara ha estat més forta.

Aquesta evolució crítica és la conseqüéncia de la no adaptació de la branca a les

noves condicions i de la forta competencia que ha anal sorgint a nivell mundial, accentuada per la

nova tecnología i per la implantació d'enclavaments industriáis en árees on els costos de má d obra
són clarament inferiors,

El període 1973-77 ha estat el més difícil des del Pía d'Estabilització de 1957, si bé

l'evolució de la branca ha estat desigual al llarg del temps i a nivell de cada industria. De tota manera,

la intervenció del Sector Públic amb la intenció d'adaptar la indústria a la nova situació encara no

havia donat els resultáis esperáis a fináis de l'any 1977. Les inversions no s'havien rellangat ai ritme

esperat, com a conseqüéncia de l'escassa capacitat financera de les unitats de producció, l'encariment

deis costos de producció, i les pessimistes expectatives empresariaisfonamentades en la feblesa de la

recuperació. Si a tot aixó s'hi afegeixen les dificultáis d'exportació derivadas de la crisi a la CEE i

l'increment de les importacions procedents de paisos en desenvolupament, tindríem les principáis

peces que emmarquen l'evolució de la branca en el període estudiat.

La poca qualificació del treball de la branca explica que el nivell deis salaris se situi

molt per sota de la mitjana industrial. Tanmateix, els increments acordats en els Convenís acceptats

en el període han fet que els salaris unitaris creixessin a una taxa de 0,27 punts per damunt de la
mitjana industrial.

165



De tota manera, aquest creixement salarial no ha estat compensat ni per increment

de la productivitat ni per millores quant a les condicions de realització del producte. Els incrementa de

la productivitat a una taxa inferior en 1,95 punts a la mitjana industrial no han pogut compensar els

augments deis costos, tot i que en algunes unitats de prodúcelo la productivitat hagi augmentat com a

conseqüencia de l'adaptació de la forga detreball  a les noves condicions, i deis incrementa d'utilització

de l'activitat productiva. Peí que fa ais preus, els seus augments han estat inferiora a la mitjana indus
trial en 4,57 punts, com a conseqüéncia, fonamentalment, de la disminució de la demanda i de l'aug-

ment de la competencia tan interior com internacional.

Aquesta negativa evolució de les condicions internes ha anat acompanyada d'una

disminució de la poblado ocupada a una taxa del 5,34% anual acumulativa. La interpretado de

la disminució de la participació en l'excedent industrial es matisa si hom té en compte que aquesta ha
estat rúnica branca industrial que ha vist disminuir el seu excedent brut a preus corrents, que ho ha fet

a una taxa mitjana del 0,19 %, la qual cosa compromet—si no hi ha un canvi radical de l'estructura de

la branca— la seva continui'tat en condicions de competitivitat.
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Annex; Evolució de les variables económiques (1962-1977)

QUADRE 9
MINERIA, 1962-1977.

1962 1964 1967 19731969 1971 1975 1977

VABi X 100 1,26 1,36 1,00 0,82 0,82 0,71 1,30 1,04VAB

L¡
j— X 100

1,47 1,33 1,04 0,89 0,86 0;73 0,76 0,64

Ki
0,94 1,02 0,94 0,90 0,84 0,86 1,46 1,17n

Pi 0,91 1,00 1,02 1,02 1,14 1,13 1,18 1,39
P.
Wi

1,23 1,36 1,31 1,23 1,07 1,17 1,14 1,17w

E¡ X 100 0,71 0,83 0,53 0,50 0,69 0,54 1,92 1,56

Pont: BB, (diversos anys), op, cit.

QUADRE 10

EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi
9,61 12,41 11,45 10,43 11,28 11,49 14,25 15,92X 100

VAB

Li X 100 16,45 17,45 18,14 18,14 18,69 18,45 21,17 21,54
L

Jti
0,65 0,71 0,60 0,52 0,52 0,50 0,50 0,50

71

Pi 0,89 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,35 1,48
P.
Wi

0,82 0,95 0,80 0,78 0,84 0,93 0,98 0,98
w

E, X 100 5,71 7,63 7,65 6,11 5,50 4,62 5,12 6,45E

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.
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QUADRE 11

AIGUA, GAS I ELECTRICITAT, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 4,55 3,90 3,75 4,08 3,70 4,26 5,25 5,57VAB

Li
2,22 1,95X 100 1,71 1,95 1,97 1,93 1,88 2,02

L

71-,
2,52 2,00 1,94 2,21 1,97 2,38 2,63 3,50

Jt

Pi
1,05 1,00 0,98 0,95 1,00 0,88 0,90 0,81

P

w¡
1,32 1,44 1,55 1,35 1,31 1,56 1,41 1,52w

Ei
^ X 100 6,88 5,17 4,62 5,77 5,33 5,60 8,23 10,14

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.

QUADRE 12

ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 8,12 7,187,11 8,78 8,17 6,88 6,23 6,96
VAB

G X 100 4,54 4,47 4,09 5,25 4,96 6,03 5,32 5,54

Jii
1,81 1,661 1,59 1,53 1,05 1,15 1,31

P,
0,94 1,00 1,06 1,05 1,08 1,08 1,02 0,96

P

Wj
1,04 0,92 1,13 1,05 1,01 0,93 0,87 0,77w

E, X 100 9,53 12,73 10,45 12,50 12,31 8,41 8,44 11,81

Pont; BB, (diversos anys), op. cit.
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QUADRE 13
TÉXTIL, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VAB¡ X 100 27,35 21,12 15,48 15,93 16,38 16,24 12,62 10,39VAB

L¡
j— X 100 27,55 24,47 19,08 19,14 18,38 18,12 15,76 14,66

ji¡
0,88 0,91 1,01 1,02 1,06 0,950,96 0,86

II

Pi
1,03 1,00 0,93 0,92 0,88 0,87 0,750,75

£
w¡

0,89 0,88 0,94 0,79 0,76 0,71 0,72 0,72
w

Ei
g— X 100 30,09 20,59 12,43 16,80 19,51 20,28 14,31 10,11

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.

QUADRE 14
CUIR, CALCAT I CONFECCIÓ, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VAB¡ X 100 6,68 5,94 8,16 6,30 6,27 6,16 6,02 6,76VAB

Li X 100 6,84 4,88 4,63 6,07 5,96 6,287,15 6,90L

jij
1,00 0,86 1,04 1,09 1,08 0,78 0,79 0,83

K

Pi
0,93 1,281,00 1,15 1,18 1,25 1,31 1,29

£
Wi

0,90 0,74 0,71 0,84 0,85 0,80 0,75 0,78w
Ei X 100 6,90 6,87 12,38 8,86 9,36 7,77 8,23 10,12

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.
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QUADRE 15
FUSTA I SURO, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi
2,68X 100 3,99 4,02 4,11 3.44 3,81 2,96 2,69VAB

L¡
3,88— X 100 4,52 4,62 4,33 4,29 3,82 4,18 3,97

jtj
0,99 0,89 0,84 0,74 0,83 0,63 0,55 0,62

71

Pi
1,03 1,00 1,06 1,06 1,07 1,23 1,17 1,08

P

Wi
0,86 0,88 0,76 0,72 0,67 0,72 0,77 0,68w

E,
^ X 100 4,66 4,08 4,86 3,81 5,04 3,23 1,92 2,63

Pont; BB, (diversos anys), op. cit.

QUADRE 16
PAPER, PREMSA I ARTS GRÁFIQUES, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 3,67 4,13 4,04 4,35 5,85 5,97 7,08 5,13VAB

Li— X 100 3,67 3.99 4,61 4,54 4,47 5,25 5,01 4,54

71,
1,00 1,03 0,85 0,95 1,27 0,88 1,01 0,87

71

P, 1,00 1,00 1,03 1,30 1,40 1,301,01 1,03
P

w¡
1,02 1,12 0,97 0,98 0,99 1,01 1,21 0,91w

E, X 100 3,60 3,73 3,52 4,21 7,72 6,82 8,50 6,94E

Pont: BB, (diversos anysl, op. cit.
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QUADRE 17
QUÍMICA, 1962-1977.

1967 1969 19771962 1964 1971 1973 1975

VAB¡ X 100 10,71 11,46 12,59 14,01 12,30 13,40 13,09 13,61VAB

L¡
6,62 7,76 8,62 8,66 8,48 9,54X 100 9,05 9,31

L

jii
1,56 1,48 1,48 1,67 1,48 1,56 1,46 1,57

3t

Pi
1,04 1,00 0,99 0,96 0,98 0,94 0,96 0,91

P.
w¡

1,31 1,28 1,21 1,30 1,26 1,21 1,14 1,24w

Ei X 100 12,78 13,23 15,33 17,19 14,46 16,43 16,58 16,73

Font: BB, (diversos anys), op. cit.

QUADRE 18
CERÁMICA, VIDRE I CIMENT, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 3,01 3,73 4,17 3,80 4,03 4,08 3,46 3,91VAB

L¡ X 100 4,18 3,93 3,67 3,63 3,733,84 3,67 3,31
L

Jii
0,88 0,89 1,13 1,261,05 1,05 1,19 1,24

rt

Pi
0,89 1,00 1,02 0,98 0,97 0,94 0,84 0,83

P

W|
0,94 0,96 1,01 0,98 0,98 1,00 0,96 0,92

w

E, X 100 2,41 3,42 4,40 4,03 4,58 4,66 3,84 4,73

Font: BB, (diversos anys). op, cit.
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QUADRE 19

METÁL-LIQUES BÁSIQUES, 1962-1977

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 1,03 1,93 1,661,14 1,48 1,57 1,57 1,87VAB

L¡
1,48 1,08 1,38 0,95— X 100 1,07 1,01 1,01 1,08

0,67 1,05 1,44 1,42 1,64 1,68 1,89 1,87

Pi
1,03 1,00 0,96 0,98 0,95 0,92 0,94 0,92

P

Wi
1,44 1,09 1,13 1,39 1,46 1,39 1,31 1,17w

Ei
^ X 100 -0,08 1,08 2,39 1,50 1,71 1,76 2,24 2,94

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.

QUADRE 20

TRANSFORMAIS METÁL-LICS, 1962-1977.

1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

VABi X 100 21,02 22,68 26,13 26,58 25,81 26,27 26,35 26,16
VAB

L, X 100 21,63 21,91 25,68 27,49 28,70 25,82 26,04 26,52
L

3l¡
0,94 1,03 1,05 0,98 0,94 1,10 1,08 1,02

K

Pi
1,03 1,00 0,96 0,98 0,95 0,92 0,94 0,96

P

w,
1,16 1,12 1,16 1,22 1,22 1,22 1,17 1,20

w

E, X 100 16,81 20,63 21,43 18,71 13,80 19,88 20,67 15,84

Fon^: BB, (diversos anysl, op. cit.
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3. FINANQAMENT DEL PROCÉS D'ACUMULACIÓ A CATALUNYA

a) Introducció

Dins l'evolució del procés d'acumulació que hom ha anat descrivint, els mecanismes

de finangament acompleixen la fundó de transferencia entre els que mantenen fons improductius i els

que volen ampliar els seus propis fons amb recursos prestats. El mecanismes de finangament perme-

ten, dones, mobilitzar per a la seva aplicado l'excedent generat, així com d'altres recursos procedents
de l'estalvi privat o del fons de salaris i deis fons de reposició empresarials.

Les transferéncies es realitzen per l'accés directe ais mercats de capital interiora o

internacionals— o bé amb la participació deis intermediaris financers, si bé cal teñir en compte que

part de l'excedent generat s'inverteix directament i significativament en el mateix procés productiu

per mitjá de l'autofinangament.

El grau de desenvolupament que assoleixen els mecanismes financers té una in-
fluéncia rellevant sobre el nivell de creixement real de l'economia. De l'estructura d'aquests mecanis

mes dependrá, en definitiva, la quantitat de recursos disponibles per a la inversió, així com la facilitat
per a incoporar al procés d'inversió els recursos sobrants. Els sistemes de finangament poden perme-

tre tant l'accés ais recursos externs a la propia economia com crear i afavorir la mobilitat interna

d'aquests recursos, tot facilitant la seva aplicació.’

l'estructura que els canalsEn el plantejament d'aquest apartat ens fonamentarem en

de finangament presenten en el cas de Catalunya per a deduir-ne la seva incidéncia sobre el procés

d'acumulació del capital productiu. El tractament del període comprés entre 1960 i 1977 permet esta-

blir diferente modele de comportament, segons les circumstáncies  especifiques de cada moment.

La canalització deis recursos entre els agente economice es materialitza a través e

diversos organismos financers que, d'acord amb la procedencia deis seus recursos, poden classificar-

se en:^ organismos monetaris o bañes; organismos d'estalvi; organismos especialitzats de crédit, de

caire públic i mercat de capitals, que inclou els actius a llarg termini de les empreses no financeres,

deis particulars, les agrupacions d'estalvi contractual, etc.

És ben conegut que la banca constitueix el grup que té una incidéncia més important
resulta neutral en elsobre el desenvolupament industrial, de manera que el seu comportament no

procés de creixement. En el cas espanyol, la gran banca no va contribuir de forma decisiva a I inici e

procés d'industriaiització, centrant la seva activitat més aviat en objectius establerts per les^autoritats
politiquea, orientades cap al finangament del Sector Públic i la promoció deis ferrocarriis.

1. Vegeu J. Gurley i E.S. Shaw, Moneyin a Theory of Finance. The Brookings Institution, 1971, pp. 46  i ss.
2. Seguim la classificació utilitzada a: J. Sardá, Le financement du develóppement industríel. OCDE,

3. Vegeu R. Cameron (ed.), Banking and Economic Development. Oxford University Press, 1972 i espe-
cialment el capítol de G. Tortella Casares: «Spain, 1829-1874» (traducció espanyola d'Editorial Tecnos).

1968.
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En termes generáis, l'estructura del sistema financer a Catalunya ha presentat, des

de sempre, un desenvolupament escás de la banca propia, que no manté una lógica correspondéncia

amb el creixement industrial que correspon a l'economia catalana. La implantació que assoleix a

Catalunya la banca de la resta d'Espanya, es deriva de l'exigüitat de la banca propia per a atendré les

necessitats derivadas de la indústria i el comerg.'* Les caixes d'estalvi, contráriament, han presentat

tradicionalment a Catalunya una implantació molt superior que a la resta d'Espanya, aspecte que s'ha

tradui't en una aportació de finangament a uns sectors determinats—construcció, particulars, etc.— si

bé ha representat també una secular sortida de capitais per la via de les inversions obligatóries.®

Una análisi només superficial de les tendéncies d'actius financers en el cas espanyol

(quadre 21) posa en relleu l'escassetat d'actius  a llarg termini que resulta substituida peí predomini

d'actius monetaris i quasi monetaria. Cal teñir present, a més, que el principal Client deis actius a llarg

termini és el mateix sistema bancari, de manera que només es destina un marge molt reduít per a les

subscripcions deis particulars. D'aquestes característiques participa, lógicament, l'economia catalana,

si bé amb un predomini més gran deis actius a llarg termini, tal com pertoca a un estadi més avangat

de desenvolupament. Les dades del quadre esmentat, comparatives només peí que fa ais actius mo

netaris i quasi monetaris, posen en relleu una preséncia d'un flux més gran d'aquests actius per a
l'economia catalana en relació a la seva renda anual, especialment peí que fa ais actius a termini.

QUADRE 21

ESTRUCTURA DEL FLUX ANUAL D'ACTIUS FINANCERS, 1975-1977

(en percentatges sobre el PIB al cost deis factors).

CATALUNYA ESPANYA

1975 1976 1977 1975 1976 1977

Actius monetaris
Bitllets i moneda metáMica
Dipósits a la vista

5,45 5.44 5,25
1,36 1,33 1,88

5,52 5,27 4,12 4,09 4,11 3,37

Actius quasi monetaris
Dipósits d'estalvi
Dipósits a termini

10,30 9,19 9,66 9,35 9,06 8,68
4,91 4,86 3,93 4,65 5,16 3,97
5,39 4,33 5,73 4,70 3,90 4,71

Actius a llarg termini'
Emissions del sector públic^
Emissions del sector privat^
(- subscripcions del sistema bancari)

2,51 2,30 1,58
1,03 1,88 1,60
5,33 4,84 3,08

(- 3,85) (- 4,42) (-3,10)

Notes: 1 Deduídes les subscripcions del sistema bancari.
2 Emissions interiors netes.
3 Emissions brutes. Inclouen els bons de caixa.
Pont: Elaboració prbpia en base a les dades de BE, Boletín estadístico COCINB, Boletín de estadística y coyuntura: BB, (serie homogénia
1955-1975 i 1977), op. cit.

El finangament del procés productiu a Catalunya es produeix, lógicament, emmarcat

en la normativa que regula el funcionament de tot el sistema financer espanyol i, a més, moltes de les

institucions que actúen dins l'ámbit de Catalunya són les mateixes que operen arreu d'Espanya.

Durant els anys 1960-77 el sistema financer espanyol ha experimentat transforma-

cions profundes que han arribat, en els darrers anys, a ampliar la Ilibertat operativa i la competéncia
de les institucions. De fet, durant la década de 1960 i principia de la de 1970, en diverses ocasiona

4. Aquest tema ha estat tractat en diverses ocasions. Vegeu, per exemple: J. Sardá i Ll. Beltran, Els
problemas de la banca. Publicacions de l'lnstitut d'Investigacions Económiques, 1933, pp. 27 i ss.

5. Sobre aquest tema vegeu, per exemple, J. Petit Fontseré, Estructura económica de las cajas de ahorro
catalanas, Ed. Ariel, 1967, pp. 115 i ss.
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s'han imposat actuacions de caire intervencionista, basades, per exemple, en la consecució deis

objectius prioritaris establerts peis «Planes de Desarrollo», i en un objectiu més general d'afavorir

l'activitat inversora en base a un abaratiment del preu del diner. En aquest aspecte, cal subratllar el

finangament creditici rebut peis sectors prioritaris—a través del redescompte especial, i del coeficient
d'inversió de la banca des del 1971— així com a través de les qualificacions d'obligacions fetes per la

«Junta de Inversiones» i la seva subscripció obligatoria a través de les caixes d'estalvi.

En els inicis del període referit se sitúa la creado de la banca industrial —l'any 1962—,

tot reservant-li un camp específic de les operacions bancáries: les operacions a termini mig i llarg, que

constitueixen un camp molt feble del sistema financer fins a l'actualitat.

L'actuació del sistema financer durant bona part del període 1960-77 ha estat, dones,

determinada per les regulacions administratives de la seva activitat, algunas de les quals són vigente

encara, mentre que d'altres han estat eliminades ben entrada la década de 1970. En línies generáis,
hom ha portat a terme, a través del sistema financer, una redistribució de recursos en favor deis

prestataris—receptora deis crédits, emissorsde les obligacions, etc.— i en contra deis dipositaris en el

sistema financer i teñidora d'obligacions, ja que la retribució deis recursos d'aquests darrers ha estat
condicionada tant per la limitació de taxes d'interés com per la manca d'actius alternatius de rendi-

ment més elevat. La redistribució ha estat especialment favorable ais sectors prioritaris i a les activi-

tats de riNI, beneficiats de taxes d'interés privilegiades deis seus présteos i de les seves emissions

d'obligacions.
6

A la segona meitat de la década de 1970 hom ha enregistrat un procés de liberalitza-

ció que inclou el conjunt del sistema financer i que ha afectat aspectes tais com l'obertura d'oficines,

les taxes d'interés, els terminis de les operacions, la reducció de les inversions obligatóries, o la matei-

xa desaparició de la «Junta de Inversiones», i que ha indos també les institucions del Crédit Oficial, a

la gestió de les quals es van incorporant els criteris de rendibilitat des de la reforma del 1971.

b) L'actuació deis organismos monetaris i d'estalvi

Primer. Organismes monetaris

1. Dins d'aquest apartat hom inclou a les entitats bancáries que realitzen, fonamentalment, una acti

vitat consistent a aplicar a la concessió de crédits els recursos obtinguts a partir deis dipósits de

cliente. Aquests, en una proporció elevada, són a la vista; és a dir, tenen el caire d'actius monetaris.

Les entitats bancáries que han actuat durant el període considerat han estat els bañes comerciáis i els

industriáis. Aquests darrers han gaudit d'uns determinats avantatges per a la captació de dipósits a
més llarg termini que la banca comercial,^ tot reservant-los les operacions de finangament a llarg

termini i, només complementáriament, les de finangament comercial. D'altra banda han tingut, també,

unes grans possibilitats per a establir participacions en empreses productives, engrandint la seva

cartera de valors en una proporció molt superior que la deis bañes comerciáis.

Els bañes formen, en conjunt, el grup institucional predominant a Catalunya, tenint

en compte el volum de recursos que canalitzen, si bé el seu pes resulta inferior al del conjunt espanyol,

en favor de les caixes d'estalvi (quadre 22). Aqüestes darreres experimentaren, els últims anys del

6. Sobre l'avaluació del procés de redistribució que genera el control deis tipus d'interés, vegeu: K.
Boulding i T.F. Wiison (ed.), Redistríbution through the financial sysfem, Praeger Publishers, 1978, pp. 149 i ss.

7. Els bañes industriáis podien captar en exclusiva dipósits a més de dos anys a uns tipus d'interés més
alts que els dipósits a termini més curt (O.M. 21/5/63); l'O.M. 24/4/69 els autoritzé per a emetre «certificats de
dipósit». L'O.M. 21/7/69 va liberalitzar els tipus d'interés per a les operacions a més de dos anys de la banca
industrial, fins que foren novament limitats per l'O.M. 26/7/73. Posteriorment l'emissió de certificats de dipósit i la
liberalització deis tipus d'interés a més de dos anys es generalitzá peis bañes i les caixes (O.M. 9/8/74), fins arribar a
reduir-se el termini mínim a un any (O.M. 23/7/77).
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QUADRE 22
DISTRIBUCIÓ DEES DIPÓSITS, 1964-1977

(percentatges sobre el total).

Catalunya Espanya

Anys Bañes Caixes d'estalvi Bañes Caixes d'estalvi

1964 60,2 39,8 25,974,1

1971 57,6 42,4 67,9 32,1

1973 60,3 39,7 69,5 30,5

1975 59,3 40,7 68,6 31,4

1977 58,5 41,5 67,1 32,9

Pont; COCINE, Boletín de estadística y coyuntura, diversos anys; BE, Boletín estadístico, diversos anys.

període que estudiem, un procés d'expansió generalitzat, lligat al seu accés creixent al terreny de les
operacions que havien estat estrictament bancáries.

La incidencia de la circulado monetaria a nivell regional sobre l'activitat económica
de la mateixa unitat territorial ha estat demostrada des del punt de vista de la correspondéncia entre la
massa monetaria i el volum de renda.® La contrastado completa d'aquestes hipótesis peí cas catalá no

resulta possible, atesa la manca d'una informado estadística suficient. Ara bé, resulta possible supo-

sar una incidéncia del comportament monetari sobre el ritme de l'activitat económica dins de l'ámbit

de Catalunya a partir deis dipósits de la banca, que constitueixen una part de la massa monetaria en
circulació a Catalunya. Els creixements anuals deis dipósits bancaris a Catalunya mostren, dones,
l'existénda d'unes situacions monetáries canviants, fruit primordialment de la política monetaria, i
que tenen una incidéncia sobre l'evolució de l'economia catalana, tal com s'exposará més endavant
(quadre 23).

2.^ Els dipósits bancaris a Catalunya han representat durant el període 1964-77 una proporció estable
del conjunt deis de l'Estat espanyol, situada a l'entorn del 20 %. Aquesta proporció és sensiblement

superior ai pes que ha representat la poblado catalana en el període (entre el 13,7 % i el 15,8 %) i

correspon, més aviat, a la participació de la renda catalana en el total espanyol (entre el 19,4% i el

20,2 %). Per a valorar aquesta darrera comparació, cal teñir present que la variable és un flux, mentre

que els dipósits constitueixen un estoc, la qual cosa fa que no siguin directament comparables. La
consideració del flux deis dipósits, és a dir, del seu increment anual, presenta també una semblanga

amb la renda, encara que oscil-la més que no la série en termes de saldo —o estocs—. L'observació de
la participació porcentual catalana en l'increment anual deis dipósits bancaris mostra que ha estat

inferior a la tendencia en els anys en qué han estat presenta les dificultats de finangament. Aquest fet
pot comprovar-se peis anys 1966-67, 1974-75 i 1977, i, de manera menys palesa, peis 1970-71. Les

seves causes radiquen, al menys en part, en el fet que els augmenta de dipósits a Catalunya tenen com

a contrapartida la concessió de crédits en una proporció superior que a la resta de l'Estat. Així, dones,
en els moments en qué la política monetaria ha estat contractiva, el creixement deis dipósits a Catalu
nya resulta proporcionalment més afectat.®

De ('estructura deis dipósits que correspon a Catalunya, cal destacar el pes més gran
que tenen els dipósits a la vista en relació a la resta d'Espanya (entre el 21,5% i el 22,4% del total

espanyol en el període 1964-77), contráriament al que passa amb els dipósits d'estalvi i a termini. De

fet, aquesta situació palesa que a Catalunya s'utilitza més el mecanisme bancari en la seva fundó de

Les investigacions realitzades peí cas deis Estats Units han posat en relleu l'efecte que la massa mone-
tária reflecteix sobre l'evolució de la renda a cada un deis estats. Vegeu: J. A. Cohén, i A. Maeshiro, «The significan-
ce of Money at State levein, Journal of Money Credit and Banking, novembre 1977 pp. 672-678; o bé J. Beare: «A
monetarist model of regional business cycles», Journal of Regional Science, núm. 1, 1976, pp. 57-63.

9. Uns resultats similars es desprenen, per exemple, de l'análisi de l'evolució deis dipósits al País Base.

8.
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QUADRE 23
DIPÓSITS DE LA BANCA A CATALUNYA, 1967-1977

(en milions de pessetes).

Percentatge sobre
el total espanyol

Percentatge
de variació

anual
En l'augment

anualA la vista D'estalvi Atermini Total En el saldo

24.711 15.3741964 51.172 91.257 19,14

1965 60.810 31.867 15.824 108.501 18,9 19,39 20,48

1966 66.437 36.698 17.219 120.354 10,9 19,35 19,03

1967 73.733 42.324 20.545 136.602 13,5 19,15 17,82

1968 83.328 47.767 35.966 167.061 22,3 19,69 22,53

1969 100.026 53.433 48.201 201.660 20,7 19,93 21,17

1970 108.238 56.155 69.517 233.910 16,0 20,11 21,34

1971 125.327 66.609 91.265 283.201 21,1 19,99 19,48

1972 164.163 80.575 119.085 363.823 28,5 20,35 21,73

1973 204,832 90.283 170.057 465.172 27,9 20,59 21,49

98.211 216.517 547.379 17,7 20,24 18,481974 232.651

1975 274.816 123.488 241.217 639.521 16,8 20,15 19,64

1976 336.902 149.447 268.393 754.742 18,0 20,22 20,57

1977 164.996 332.066 884.239 17,2 19,94387.177 20,18

Pont: BE, Boletín Estadístico, diversos anys i COCINB, Boletín de estadística y coyuntura, diversos anys.

mitjá de pagament i d'obtenció del crédit—ambdós conceptes vinculáis directament amb el compte

corrent— que a la resta d'Espanya. Contráriament, les funcions relaclonades amb el manteniment de

dipósits bancaris d'estalvi i a termini, com a mitjá per a mantenir un estoc de riquesa, han resultat

menys utilitzades que a la resta d'Espanya, com a conseqüéncia del pes de les caixes d'estalvi, de

l'existéncia d'uns hábíts financers més desenvolupats i de més alternativos per a la inversió.

3. A més deis canals d'incidéncia deis canvis monetaria en la demanda agregada per la via de les

variacions en les taxes d'interés i en les funcions de consum i d'inversió, així com en les de demanda i

oferta de diner, el comportament del crédit bancari constitueix també un canal de transmissió

paraMel. Si bé aquest darrer no és més que una magnitud monetaria agregada més, sobre la qual no

s'exerceix directament el control de la política monetária, és la que afecta de manera més immediata

el procés de prodúcelo, ja que incideix de manera directa sobre els recursos financers disponibles per

part de les empreses.

Lógicament, a l'existéncia d'uns cicles d'evolució de la massa monetária —caracterit-
també uns cicles delzats per les diferéncies en els seus ritmes anuals de creixement— corresponen

crédit, que donen lloc a canvis en el ritme de creixement deis recursos que subministra el sistema

financer a les empreses. La política monetária aplicada al llarg del período considerat ha donat lloc a

uns cicles molt pronunciats de la política monetária, caracteritzats
anys— per fortes oscil-lacions anuals en els ritmes de creixement de les principáis variables monetá-

ries. En aquest sentit, l'economia catalana —paral-lelament a l'espanyola— ha enregistrat unes ona
des de crédit, tal com reflecteixen els ritmes de creixement anual del crédit (quadre 24). Tanmateix, les

estimacions efectuados permeten constatar una incidéncia més forta d'aquestes onades a Catalunya.

Resulta, de fet, que els anys de caire contractiu, en qué el ritme de creixement del crédit resulta més
reduít, la participació catalana en els saldos de crédit experimenta una reducció, és a dir, que rep un

volum de crédit proporcionalment inferior al del conjunt de l'economia espanyola. Aquest efecte es

amb l'excepció deis darrers
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produeix en els anys de dificúltate financeres, com són el 1967 i el 1970 i, amb menys intensitat, en el

període 1975-77. El mateix fenomen es fa palés si tenim en compte una part del flux creditici atorgat

anualment al sector privat de la qual coneixem la distribució territorial, com és el descompte comer

cial. Les xifres del quadre 25 reflecteixen pérdues de la participació de Catalunya en el conjunt deis

descomptes comerciáis, aproximadament els mateixos anys que ja hem assenyalat.

QUADRE 24

CRÉDIT BANCARI A CATALUNYA, 1964-1977

(milions de pessetes).

Percentatge sobre
el total espanyol

Percentatge de
variació anualSaldo

1964 89.100 23,3

1965 112.100 23,1 25,8

1966 128.000 23,1 14,2

13,41967 145.200 23,0

1968 169.700 23,1 16,9

1969 214.800 23,4 26,6

1970 244.900 23,4 14,0

1971 286.800 23,0 17,1

1972 367.800 22,9 28,2

1973 473.700 22,6 28,8

1974 606.500 23,0 28,0

22,9 21,51975 737.100

1976 903.200 23,0 22,5

1977 1.102.100 23,0 22,0

Nota: Estimació basada en la distribució sectorial deis saldos de crédit bancari i en
la participació de la prodúcelo catalana en cada un deis sectors.
Pont: BE, Boletín estadístico: BB, (série homogénia 1955-1975 i 1977), op. cit.

QUADRE 25

DESCQMPTE CQMERCIAL BANCARI A CATALUNYA,

1966-1977 (mitjana en milions de pessetes).

Percentatge sobre
el total espanyolImport

41.0991966 27,2

1967 45.388 26,5

1968 49.358 25,6

1969 59.458 25,0

1970 67.275 24,7

1971 76,743 26,1

1972 87.441 26,7

1973 111.889 27,0

1974 141.735 26,7

1975 145.685 25,9

1976 173.686 25,9

1977 226.287 28,1

Pont: inE. Boletín estadístico, diversos anys.
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QUADRE 26
OFICINES BANCÁRIES A CATALUNYA, 1966-1977.

1966 1970 1974 1977

Banca Comercia! 494 598 972 2.017
1- Grans Bañes 335 372 561 1.196

- Amb la seu a Catalunya^ 89 126 257 572

-Amb la seu tora de Catalunya 70 100 154 249

Banca Industrial 12 22 1014

TOTAL 498 610 994 2.118

(% s/Espanya) (14,7) (14,2) (20,8)(17,7)

Notes; 1. Hispamer, Banesto. Vizcaya. Bilbao. Central, Santander, i Popular.
2. Atlántico, Catalana, Sabadell, Mas Sarda, Condal. Jover. Comercial de Catalunya. Mercantil de Manresa, Europa, Barcelona, Huesca,
Sindicato de Banqueros. Gerona, Crédito Corporativo. Comercial Transatlántico, Garriga Nogués. Mercantil de Tarragona i Valls. Els bañes
que han estat objecte d'absorció durant el període s’han integrat amb els bañes absorbents, per tal de mantenir la continuítat de la série.
Pont: Elaboració própia en base a les dades del Consejo Superior Bancario, Balances y estadísticas de la banca privada, diversos anys.

4. La participació del nombre d'oficines bancáries obertes a Catalunya en el conjunt de les de l'Estat

espanyol dona una mesura de la importancia relativa de l'activitat bancária. En aquest sentit, cal

subratllar els augments en el nombre d'oficines deis bañes amb la seu a Catalunya —tots ells petits i

mitjans— afavorlts en la década de 1960 i fins el 1974 per un tractament favorable en la seva expansió

a Catalunya, derivada de la normativa deis Plans d'Expansió.

La classificació establerta en el quadre 26 és la que utilitzarem per a analitzar l'activi-

tat bancária desenvoiupada a Catalunya durant el període. No cal repetir les dificultats per a tragar les
fronteres del que correspon a Catalunya en el sentit bancari, encara que creiem d'interés estudiar el
comportament diferenciat de les institucions que hi actúen, tal com es fa a continuació.

I

De l'evolució mantinguda per la banca comercial (quadre 27) es destaca, en primer

terme, el ritme de creixement més elevat que la resta que mantenen els bañes amb seu a Catalunya.

En relació al comportament de la inversió comercial, val la pena subratllar que ha representat una

proporció més reduída sobre els recursos totals per ais bañes amb seu a Catalunya durant la década

de 1960, com a conseqüéncia que reblen menys recursos per la via interbancária —indos el crédit del

Bañe d'Espanya— així com del fet que mantenien una proporció més elevada de recursos líquids,’° de
manera que la part destinada a la inversió comercial resultava inferior.

Durant la década de 1970, tot al contrari, els bañes amb seu a Catalunya han augmen-

tat la proporció de la seva inversió comercial, recorrent a ampliar el seu endeutament amb d'altres

entitats de crédit a un nivell superior al deis set grans. En conjunt, l'actuació deis bañes amb seu a
Catalunya enregistra amb menys intensitat la incidéncia deis cicles del crédit, atés que l'augment de la

seva activitat inversora —mesurada per la relació entre la inversió comercial i els recursos totals, o per
la comparació entre el ritme de creixement de la inversió comercial i deis dipósits— ha tendit a aug

mentar en els moments de menys creixement deis recursos financers. Aixf ha succeít en els períodes

1966-67, 1970 i 1975-77, amb l'excepció de l'any 1974. L'actuació d'aquests bañes no ha evitat, pero,

una incidéncia diferencial més gran deis cicles de crédit en relació a l'economia catalana, atesa la seva

dimensió reduída i l'actuació majoritária, al seu ámbit, de la gran banca més Migada al finangament

deis sectors productius menys presenta a Catalunya, la qual cosa representa un compromís menor

respecte al finangament de l'estructura productiva catalana.

10. Abans de l'establiment—el 1970— d'un «coeficient de caixa» obligatori per a tota la banca, el volum
de recursos líquids mantinguts per cada entitat es basava en la seva própia fundó de demanda, atés que el «coefi
cient de líquiditat» no representava un control exclusiu deis actius liquida, sino també d'altres partidas. Així, els
bañes catalana de dimensió més reduída necessitaven una posició de recursos líquids superior a la deis set grans.

179



QUADRE 27
INVERSIONS I RECURSOS DE LA BANCA COMERCIAL

SALDO DEL BALANQ (en milions de pessetes).

1959 1962 1965 1967 1969 1970 1973 1974 1977

Inversió comerciaP

Grans bancs^

Bañes amb seu a Catalunya'*

628.843
46.243

2.521.804
326.919

108.330 199.821 325.845 390.563
3.106 6.189 13.694 19.856

539.341
35.881

1.198.897
135.569

1.443.242
168.709

Dipósits

Grans banes*^

Bañes amb seu a Catalunya**

145.733 242.781 391.614 491.208
4.295 8.961 18.241 26.626

678.971
47.955

807.160 1.468.601
61.632 162.548

1.738.751
202.334

2.811.159
338.962

Inversió comercial/recursos total^ (en %)

Grans banes*^

Bañes amb seu a Catalunya**

69,9 78,0 78,9 77,3 73,3 72,0 76,2 77,3 82,8
76,964,6 63,6 69,9 68,9 69,4 69,9 77,4 87,8

Saldo entitats de crédif!recursos totals (en %) (+ saldo aetiu; - saldo passiu)

Grans Banes*^

Bañes amb seu a Catalunya**

-15,8 -7,5 -5,2 -
-9,2 + 5,4 + 1,7 -

-0,2
+0,4

+ 1,2
-2,2

-0,33,4 -0,8 -1,1
+0,9 -0,6 -6,20,5

Variacions anuals ’ (en %)

1960-62 1963-65 1966-67 1968-69 1970 1971-73 1974 1975-77

Inversió comercial: grans bañes
Inversió comercial: bañes amb seu a Catalunya
Dipósits: grans bañes
Dipósits: bañes amb seu a Catalunya

22,6 17,7 9,5 17,2 11,5 23,5 20,4 19,2
25,8 30,3 20,4 34,4 28,9 43,1 23,5 24,6
18,5 17,3 12,0 17,2 13,2 21,4 18,4 16,3
27,8 26,7 20,8 34,2 28,5 38,2 23,3 18,7

Notes: 1, Els % de variació anual poden no coincidir amb els que resultarien del cálcul a partir de les xifres deis saldos, atés que el conjunt s'ha realitzat sense teñir en
compte el creixement derivat de les absorcions o de la incorporació de nous bañes al grup.
2. Comprén la cartera d'efectes i de crédits sense incloure-hi, peró, ni els «deutors morosos» ni els «efectes i pólisses redescomptades». Des del 1969 inclou, també,
els «efectes en camí», fins aleshores comptabilitzats en els «comptes diversos»,
3. Inclou: Hispamer, Banesto, Vizcaya. Bilbao, Central, Santander i Popular.
4. Inclou tots els bañes que al final del periode considerar tenien la seu a Catalunya, és a dir: Atlántico, Comercial Transatlántico, Catalana, Sabadell, Mas Sarda, Condal,
Jover, Comercial de Catalunya, Mercantil de Mantesa, Europa, Barcelona, Sindicato de Banqueros, Gerona, Garriga Nogués, Mercantil de Tarragona. Valls, Huesca (des
del 1974) i Crédito Corporativo (des del 1976).
5. Els recursos totals inclouen els dipósits i els recursos propis.
6. Inclou els saldos amb els altres bañes, les caixes i  les altres Institucions financeres, aixi com el crédit rebut del Bañe d'Espanya.
Pont: Elaboració própia en base a les dades del Consejo Superior Bancario, op. cit.

El pes de la banca industrial amb seu a Catalunya resulta molt superior, dins del
conjunt espanyol, al que correspon a la banca comercial. El procés de creado de la banca industrial,

desenvolupat primordialment a mitjans de la década de 1960 —segons la normativa de 1962— va
comptar amb una participació catalana important. L'inici de la banca industrial a Catalunya fou impul-

sat per persones integradas en els mateixos sectors productius, mentre que a la resta d'Espanya va

originar-se com un apéndix de la banca comercial, impulsada peis mateixos banquers.

L'evolució deis recursos aliens (quadre 28) de la banca industrial presenta diverses

alternativos durant el período considerat. En termes generáis, el creixement deis bañes amb la seu

social a Catalunya se sitúa a un nivell més elevat que el corresponent ais bañes industriáis vinculats
ais set grans bañes, encara que la dimensió inicial d'aquests darrers era més gran puix que en alguns
casos els bañes industriáis vinculats no eren de nova constitució sino que es derivaven de bañes ja

11

11. La composició deis Consells d'Administració deis bañes amb la seu a Catalunya mostra una propor-
ció molt més elevada de persones vinculades a la indústria que no pas a la resta d'Espanya, on predominen els
consellers procedents del mateix món bancari.
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existents, especialitzats en les operacions de la banca industrial. Cal assenyalar, pero, que el ritme de

creixement de la inversió comercial se situava, en general, per damunt del creixement deis recursos

en el cas deis bañes vinculats ais set grans, mentre que no sempre succeí així amb els bañes catalans.

La inversió d'aquests darrers ha estat mantinguda en una proporció més elevada en la seva cartera de

valors, fet que representa una vinculado més consolidada al finangament deis sectors productius.
L'evolució deis recursos aliens de la banca industrial —dipósits i bons de caixa— ha estat, lógicament,
afectada peis ritmes de l'activitat económica, de manera que els seus ritmes de creixement han estat
reduíts ais períodes 1966-67,1970 i 1974-77, si bé en aquest darrer periode ha influVt la competencia de
la banca comercial en operacions a termini, que havien estat exclusivas de la banca industrial fins el
1974.

QUADRE 28

INVERSIONS I RECURSOS DE LA BANCA INDUSTRIAL

SALDO DEL BALANC (en milions de pessetes).

1965 1967 1969 1970 1973 1974 1977

Inversió comercial'

Vinculats ais grans banes^
Amb la seu a Catalunya®

Dipósits i bons de caixa

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya

Inversió comercial/recursos totals^ (en %)

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya

Cartera de valors privats/recursos totals (en %)

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya®

15.53

21.98

59,4
44,3

17,0
24,2

26.340
3.161

48.319
6.168

66,129
10.056

173.306
52.889

213.540
69.559

351.649
146.859

7
1.124

71.599
12.908

193.885
70.357

222.039
92.283

369.805
167.994

5
1.244

31.357
4.047

57.102
8.200

68,4 73,4 78,7 77,4 81,9 82,3
54,1 59,9 65,9 68,0 67,0 76,9

14,0 12,3 10,7 7,9 8,8 10,9
22,8 20,8 14,919,5 13,5 17,4

Saldo entitats de crédifirecursos totals (en %) (-h saldo actiu; - saldo passiu)

4,7 8,3 10,3 5,7
20,0 5,0 12,6 6,4

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya®

12,9 8,2 -2,1
10,211,1 -8,5

Variacions anuals (en %)

1966-67 1968-69 1970 1971-73 1974 1974-77

Inversió comercial

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya®

Dipósit i bons de caixa

Vinculats ais grans bañes®
Amb la seu a Catalunya

30,2 35,4 36,9 37,9 23,2 18,1
67,7 39,7 63,0 73,9 31,5 28,3

1

19,4 34,9 25,4 39,4 14,5 18,5
80,3 42,4 57,4 72,1 31,2 22,1

Notes: 1. Comprén la cartera d'efectes i de crédits sense incloure-hi, peró, ni els «deutors morosos» ni els «efectes i pólisses redescompta-
des». Des del 1969 inclou, també, els «efectes en cami», fins aleshores comptabilitzats en els «comptes diversos».
2. Inclou: Urquijo. Fomento, Induban, Bandesco, Industrial de Bilbao, Europeo de Negocios, i Bankinter.
3. Inclou: Bankunión, Industrial de Catalunya, Catalán de Desarrollo, Industrial del Mediterráneo, Expansión Industrial i Industrial de los
Pirineos.
4 Els recursos totals inclouen els dipósits, els bons de caixa i els recursos propis.
5. Inclou els saldos amb els altres bañes, les caixes i les altres institucions financeres, així com el crédit rebut del Bañe d'Espanya.
Pont: Elaboració en base a les dades del Consejo Superior Bancario. op. cit.
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La inversió comercial mantinguda peis bañes industriáis amb seu a Catalunya repre

senta una proporció inferior a la deis vinculats, encara que té com a contrapartida una participació

més gran de la cartera de valors. Aquesta darrera representava un pes decreixent, si bé ha tornat a

augmentar en els darrers anys a causa d'haver hagut de cobrir les necessitats de finangament de les
empreses vinculades a la banca. Els bañes industriáis han realitzat, en general, una transferencia de

recursos a d'altres institucions financeres—especialment la banca comercial— per la via deis mercats

interbancaris, en una quantia que representa una proporció significativa deis seus recursos.

Cal remarcar, finalment, que si bé l'evolució de la inversió comercial deis bañes in

dustriáis ha estat sotmesa al comportament deis «cicles de crédit» que ja hem assenyaiat, una part

rellevant del finangament atorgat —la cartera de valors— ha mantingut una estabilitat més gran, com-

pensant parcialment, en alguns moments, l'escassedat del finangament creditici.

Segon. Els organismes d'estalvi: les caixes d'estalvi

Les caixes d'estalvi tenen un esquema de canalització de recursos financers sem-

blant al de la banca, encara que amb algunas limitacions operativas quant a les possibilitats de captar
recursos i a les inversions que podien realitzar. De fet, pero, l'actuació d'ambdues institucions es va

assimilar més des del 1974^^ engá amb l'autorització per a realitzar operacions a termini i emetre
certificats de dipósit en les mateixes condicions de la banca i, especialment, des del 1977,^® en qué

varen ésser autoritzades a realitzar totes les operacions de Is banca privada, és a dir: descompte

d'efectes i de lletres, finangament exterior, operacions de canvi i arbitratge, etc. Les caixes d'estalvi

han tingut una importancia cabdal com a subscriptores de les obligacions emeses per les empreses
privades—al llarg del període 1960-77 les caixes han subscrit entre el 70 % i el 90 % de les emissions

anuals d'obligacions— i qualificades per la Junta d'Inversions fins a la seva desaparició;’"’ igualment

han estat les subscriptores d'una part important deis bons de caixa emesos peis bañes industriáis fins

que les emissions deis bañes van deixar d'ésser computables el 1974.^® Les caixes d'estalvi tenen a

Catalunya un pes més elevat que al conjunt d'Espanya. En el període 1960-77, les caixes han canalitzat

a Catalunya a l'entorn d'un 40 % deis dipósits, mentre que peí conjunt d'Espanya aquesta proporció,
que era a l'inici deis 1960 del 25 %, arriba a l'actualitat al 35 %, tal com hem assenyaiat abans (vegeu

quadre 22). D'acord amb aixó, la participació deis dipósits de les caixes catalanes és elevada en el

conjunt de les espanyoles, si bé aquesta proporció ha anat reduint-se al llarg deis anys (quadre 29).
D altra banda, la participació de les caixes en el total de recursos del sistema financer a Catalunya ha
mantingut en el període estudiat una tendéncia creixent des del 1964, amb Túnica excepció de Tetapa

compresa entre el 1971 i el 1973, que coincideix amb el moment de més gran expansió de la banca
industrial, per mitjá d'instruments financers exclusius: els certificats de dipósit, durant forga temps a

tipus d'interés Iliures, i els bons de caixa. Amb Texcepció de Tetapa assenyalada hom pot dir, dones,

que el creixement de les caixes ha resultat a Catalunya superior al de la banca, tal com ha tornat a

succeir després de les reformes del 1974, que tendiren a augmentar el grau de competencia entre
ambdós grups institucionals. Ara bé, aquest no és un fet del període 1964-1977 que calgui atribuir a

una preferéncia més gran del públic catalá per les caixes d'estalvi a un territori en qué la banca autóc

tona té un pes feble, sinó que és un fenomen generalitzat a Espanya peis mateixos anys. En efecte, la

resta de caixes espanyoles han mantingut uns ritmes de creixement encara més elevats que les catala

nes, tal com es desprén de la pérdua de participació d'aquestes darreres.
17

12. O.M. 9 d'agost de 1974.
13. R.D. 2290 del 27 d'agost de 1977.
14. R.D. 2227 del 29 de juliol de 1977.
15. Per acord de la Junta d'Inversions el mes de juny del 1974.
16. Aquesta interpretació coincideix amb la donada per: J. M. Sola Franquesa «Problemática actual de

las cajas de ahorro en Cataluña», Coyuntura Económica, núm. 4, 1977, p. 101.
17. Aquesta mateixa tesi era demostrada ja per J. Petit Fonseré, (1967), op. cit.

182



QUADRE 29

DIPÓSITS DE LES CAIXES D'ESTALVI A CATALUNYA,

1960-1977 (milions de pessetes).

Participació
s/total espanyolTotalAnys

1960 28.154 38,09
33.797 37,731961

1962 41.230 37,23
1963 49.738 36,86

36,201964 60.272

1965 73.349 35,77
1966 84.332 34,32
1967 97,540 33,06
1968 117.308 32,23
1969 141,266 31,79
1970 169.732 31,51
1971 208.266 31,05
1972 252.832 31,02
1973 305.978 30,81

361.444 30,551974

438.5661975 30,23
1976 523.947 29,50
1977 628.481 29,22

Pont; INE. Anuario estadístico, diversos anys.

La participació de les caixes d'estalvi en el nombre d'oficines obertes a Catalunya ha
disminuít en el curs deis darrers anys, sobretot  a conseqüéncia de la rápida expansió de la banca^
d'engá de les normes liberalitzadores adoptadas el 1974 i que no afectaren a les caixes fins el 1975. ̂
(vid. quadre 30). Cal recordar, tanmateix, que la preséncia de les caixes está molt més distribuida per
tot el territori, car, si prescindim de les oficines obertes a la ciutat de Barcelona, les caixes participa-
rien, el 1977, amb un 42,2 % en el total d'oficines de la resta de Catalunya.

18

I

QUADRE 30
OFICINES DEL SISTEMA FINANCER A CATALUNYA,

1966-1977.

1966 1972 1975 1977

1. Caixes 721 927 1.253

2. Bañes 829 1.450 2.088

3, TOTAL 1.029 1,550 2.377 3,341

Percentatge 1/3 46,5 39,0 37,5

Pont: Dados procedents d'A. Gasol, «Sistema financer: l'expansió d’oficines a Ca
talunya (1966-19771». Document de Treball núm. 1. Caixa de Pensiona per a la
Vellesa i d'Estalvis.

18. Cobertura d'oficines fou iiberalitzada pei Decret 2246 dei 9 d'agost de 1974 per a la banca i per i'O.M.
de 7 de febrer de 1975 per a les caixes d'estalvi.
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Quant ais recursos rebuts, el pes que les caixes d'estalvi tenen a Catalunya, en relació

al sistema financer, no s'ha correspost, tanmateix, amb una importancia paral-lela de les inversions

realitzades a l'economia catalana. Aixó s'explica perqué una part molt important deis seus fons es

deriva, per via de les inversions obligatorios, vers el finangament de fons públics o valors d'empreses,

en gran part no catalanes, mentre que els recursos destinats al crédit resulten així reduits. El quadre 31

reflecteix l'evolució de les inversions que han realitzat les caixes catalanes durant el período objecte

d'aquest estudi, agrúpate alguns anys per tal com es donen comportaments relativament homogenis.

El recursos de les caixes han estat intégrate fonamentalment peis dipósits, mentre que els recursos

propis —nodrits només amb les reserves derivades de l'excedent de cada entitat—representen una

proporció inferior a la que correspon al cas de la banca. El creixement deis dipósits de les caixes

d'estalvi ha estat molt més estable que no el corresponent ais dipósits de la banca, atés que han

quedat al marge de l'aplicació directa de la política monetaria durant bona part del período,^® i també

que el seu paper com a intermediaria financers ha resultat més limitat, i, per tant, menys sotmés ais

canvis de la situació conjuntural, puix només han participat en una mesura reduTda en la concessió de
crédits.

Les inversions de les caixes d'estalvi han estat condicionades, com ja hem assenya-

lat, peí fet d'haver de destinar una part elevada deis seus recursos a l'adquisició de fons públics per via

del coeficient d'inversió. La normativa del 1962, que va assimilar les obligacions privados qualificades

QUADRE 31
INVERSIONS DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, 1960-1977.

1960'* 1961'" 1962“ 1964“ 1967“ 1969“ 1970“ 1970 1973 1974 1976 1977

Inversions a 31 de desembre de cada any (en % sobre els recursos totals)

Valors públics'
Valors priváis^
Présteos
(Regulació especial)
Immobilització

54,3 62,8 54,7 44,7 39,0 31,4 24,5
4,3 4,8 7,0 13,1 12,3 14,4 20,3
16,9 16,4 17,7 27,7 31,0 35,3 37,9 38,8 42,8 45,9 48,5 46,0
(s.d.) (s.d.) (s.d.) (s.d.) (s.d.) (s.d.) (s.d.) (s.d.) (31,8) (30,9) (22,4) (17,7)
9,6 9,2 9,7 11,5 12,4 10,2 10,0 9,5 7,1 6,6 4,7 6,0

44,5 43,6 40,3 39,9 36,7

Dipósits'^
(% variació anual)

Recursos propis^

27.020 32.312 39.431 57.137 91.490 130.299 153.605 180.989 327.604 386.328 557.983 669.720
(21,8) (17,9) (20,1) (20,2)

1.064 1.351 1.667 2.799 5.316 7.089 7.694 8.985 16.527 19.183 27.531 33.078

(19,6) (22,0) (20,4) (17,0) (19,3) (17,9)

Aplicació de l'augment deis dipósits en cada període (en %)

1961“ 1962“ 1963-64“ 1965-67“ 1968-69“ 1970“ 1971-73 1974 1975-76 1977

Valors públics
Valors privats
Présteos
Immobilitzat
Diversos

54,7 18,4 24,2 31,8 13,9
7,2 16,7 28,3 11,7 20,3
13,5 24,0 42,8 39,1 47,9 53,7 50,3

44,6

6,8 12,0 16,5 14,9 5,0 9,1 4,5
17,8 28,9 -21,8 2,5 12,9 5,8 0,6

31,4 22,4 22,341,1

57,2 35,466,0
3,6 0,5 13,2
8,0 1,2 29,1

Notes; 1. Inclou els valors avalats per l'Estat.
2 Inclou els certificáis de dipósits de l'Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros i, posteriorment, de la CECA,
3 Milions de pessetes.
4 Durant el perlode 1960-1970 només inclou les caixes més grans: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, ja que
no s'ha pogut disposar de les memóries de totes les altres caixes. Des del 1970 —any en qué s'iniciá la publicació deis balangos de la CECA— la serie és referida a totes
les caixes. L'any 1970 es dóna en les dues versions per constatar la validesa de la série parcial.
Pont; Memóries de les caixes i Balanpos de la CECA.

19. Cal teñir present, en aquest sentit, que les caixes no han participat en els mecanismes de redescomp-
te del BE ni han estat afectadas per les variacions al coeficient de caixa fins el 1977, I aquests havien estat els
instruments fonamentals de la política monetária. D'altra banda, la participació de les caixes en els crédits a curt

termini per a regular la liquiditat bancária —vigent a la banca des del 1974— no s'iniciá tampoc fins el 1977 (circular
del BE núm. 141, 29 juliol).
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com equiparables ais fons públics, va donar un impuis notable a la subscripció de valors privats per

part de les caixes d'estalvi. El pes deis recursos aplicats a les subscripcions de valors públics i privats

sobre i'augment de dipósits en cada període ha experimentat una disminució en el curs deis darrers

anys, com a conseqüéncia de la reducció progressiva de les inversions obligatóries, amb l'excepció

del període 1975-1976, influTt per l'elevació del coeficient d'inversió obligatoria que havia d'ésser ma-
terialitzat en cédules.^®

Peí que fa a la inversió realitzada per les caixes d'estalvi en préstecs i crédits, es

destina, per una part important, a cobrir el coeficient obligatori corresponent que ha tingut com a

beneficiaris ei finangament deis habitatges, juntament amb els empresaris agrícoles i les petites em

preses comerciáis i industriáis, si bé aquests darrers en una proporció molt reduída.

L'augment que hom enregistra en Íes inversions en préstecs es produeix a mesura

que la reducció de Íes inversions obligatóries en valors deixa un marge disponible. De fet, pero, el pes

deis préstecs de les caixes no arriba a superar el de la cartera de valors fins a mitjans de la década de

1970. El ritme de creixement deis préstecs de les caixes d'estalvi (quadre 32) no acusa l'impacte de les
onades del crédit citades anteriorment; la seva evolució és conseqüéncia, més aviat, de l'evolució del

coeficient de fons púbiics que constitueix la inversió alternativa més important, i deis recursos diposi-

tats ais bañes cosa que explica l'elevat ritme de creixement del crédit en el període 1963-64, i el més
reduít del 1962 i, sobretot, del 1977.

21

QUADRE 32

PRÉSTECS DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES

(percentatges de variació anual)

Anys Percentatges
11961 15,8
11962 32,4

11963-64 50,8

1965-67^ 21,9

11968-69 27,3

1970' 25,8

1971-73 25,9

1974 26,3

1975-76 23,5

1977 14,1

Nota: 1. Inclou només les tres grans.
Pont: Elaboració propia en base ais balangos respectius.

L'immobilitzat representa, en ocasiona, un capítol important de la inversió de les

caixes d'estalvi i es destina, en bona part, a l'adquisició d'immobles per a l'obtenció d'una renda.

L'evolució de la cartera de valors de les caixes catalanes (quadre 33) es deriva, tal

com ja hem assenyaiat, del coeficient d'inversió obligatoria en fons públics que, com a tendéncia
general, s'ha anat reduint durant el període considerat.^^ En relació a la composició de la cartera de

20. Per l'O.M. de 10 de marg de 1976.
21. Aqüestes situacions es poden constatar peí comportament del concepte «diversos» dins les aplica-

cions de l'augment de dipósits en cada període al quadre 34.
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valors, cal recordar que d'engá del 1962 (O.M. de  7 d'agost), en qué comengarem a ésser computables

les emissions qualificades de valors privats, han perdut progressivament importancia els fons públics,

amb l'excepció de l'any 1976, per l'obligatorietat de subscriure cédules que ja hem assenyalat. Diñs

del sector privat els beneficiaris de les subscripcions de les caixes han estat, ultra els bañes industriáis

fins que els bons de caixa deixaren d'ésser computables el 1974, principalment, els sectors eléctric,

teléfons, autopistes, les indústries químiques i les metál-liques básiques.

QUADRE 33
CARTERA DE VALORS DE LES CAIXES CATALANES,

1960-1977 (milions de pessetes)

1

(A) (B) (B/A)
PercentatgesTOTAL Fons públics

19.284 18.082 93,81960

1961 22.744 21.137 92,9

1962 25.358 22.497 88,7

1963 30.446 24.607 80,8

1964 34.665 26.792 77,3

1965 38.636 29.554 76,5

1966 41.413 29.236 70,6

1967 44.883 31.539 70,3

1968 51.482 35.674 69,3

1969 56.234 37.101 66,0

1970 64.899 39.574 61,0

1971 76.861 44.664 58,1

1972 91.847 50.046 54,5

1973 112.799 51.957 46,1

1974 120.237 48.408 40,3

1975 137.535 49.127 35,7

1976 169.500 63.962 37,7

1977 188.606 58.606 31,1

Nota; 1. Inclou només les tres caixes més grans.
Font: Elaboració en base a les dades de la COCINB, Boletín de Estadística y Coyuntura,
diversos anys.

La distribució de la cartera de préstecs de les caixes catalanes (quadre 34) mostra un

pes predominant deis crédits hipotecaris, mentre que resulta menys importan! la participació deis

crédits de caire personal, encara que han augmentat al curs deis darrers anys. D'altra banda, resulta

també notable l'especialització sectorial que caracteritza la distribució deis préstecs de les caixes,

perqué és el finangament de l'habitatge la destinació predominant.
23

El fet que les caixes d'estalvi hagin tingut limitat el seu camp d'inversions ha minvat
el rendiment de les seves operacions. El rendiment de la cartera de préstecs ha millorat en els darrers

anys, tant per l'augment deis crédits d'assignació Iliure, que no tenen taxes d'interés privilegiadas,

com per la progressiva liberalització deis tipus d'interés des del 1974. El rendiment de la cartera de

22. L'any 1960 era del 60 % deis recursos de creditors. Fou reduit al 50 % (1964), al 45 % (1967) i al 40 %
(1973); posteriorment augmentat al 43% per a ésser cobert amb cédules per a inversions. El 1979 s'iniciá una
reducció que ha d'arribar a situar-lo en el 25 %.

23. Per al conjunt de les caixes d'estalvi espanyoles, el finangament de l'habitatge ha representat les
següents proporcions sobre el total de préstecs i crédits: 50,1 % (1965); 41,1 % (1968); 40,0 % (1973); 57,9  %(1976);
58,2% (1977).
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QUADRE 34

CARTERA DE PRÉSTEOS DE LES CAIXES CATALANES',

1960-1977 (milions de pessetes)

Percentatge sobre el total

TOTAL Hipotecaris Personáis Altres

1960 4.439 71,2 18,1 10,7

8,21961 5.169 73,6 18,2

6.800 72,7 18,2 9,11962

10.794 74,1 18,8 7,11963

16,2 5,61964 15.940 78,2

16,01965 21.061 78,9 5,1

1966 23.867 73,8 20,0 5,2

1967 29.488 69,5 25,0 5,5

1968 37.075 68,5 27,1 4,4

1969 48.156 68,1 27,8 4,1

68,0 28,4 3,61970 60.684

69,8 27,3 2,91971 75.071

2,089.336 70,6 27,41972

70,1 28,0 1,91973 109.876

141.780 72,2 26,0 1,81974

179.892 76,0 22,31975 1,7

1976 213.762 76,0 22,3 1,7

1977 248.749 72,8 25,8 1,4

Notes; Inclou només les tres caixes d'estalvi més grans.
1. Inclou el présteos amb garantía de valors, els présteos a les corporacions locáis, els
atorgats amb fons del crédit oficial.
Pont: COCINB. Boletín de Estadística y Coyuntura, diversos anys.

valors ha estat gravat per la preséncla de fons públics de rendiment baix, i de les emissions de valors

privats absorbida obligatóríament per les caixes, en fundó de la seva qualificació per part de la Junta

d'Inversions, i no del rendiment que oferissin, Els interessos pagats peis dipósits han augmentat con-

siderablement, de la mateixa manera que els deis présteos, en els darrers anys, a partir de la liberalit-

zació que representa la normativa del 1974 {vid. quadre 35).

QUADRE 35

RENDIMENT I DESPESES DE L'ACTIVITAT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, 1961-1977

(percentatges sobre el total de les partidas corresponents)

1961 1962 1964 1967 1969 1970 1973 1974 1976 1977

Interessos deis dipósits. 2,20 2,21 2,17 2,14 2,87 3,29 3,47 3,97 4,53 4,81

Rendiment cartera de crédits. 5,05 5,66 6,15 5,98 6,57 ?,24 7,40 7,72 9,31 9,94

Rendiment cartera de valors. 4,77 4,75 5,03 4,74 5,28 5,35 5,84 5,34 6,64 7,48

Rendiment inversió immobiliária. 3,57 s.d. 3,67 4,64 4,76 s.d. s.d. s.d. s.d.s.d.

Nota; Inclou, en general, les tres caixes catalanes més grans, amb l'excepció deis casos en qué no ha estat possible obtenir els desglossaments corresponents per les
tres a partir de les xifres deis balangos i comptes de pérdues i guanys.
Pont; Elaboracló propia en base a les Memóries de les Caixes.
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Tercer. Els organismes d'estalvi: les cooperatives de crédit

Les cooperatives de crédit están incloses també dins aquest apartat dedicat ais orga

nismes d'estalvi. Aquest grup compren tant les cooperatives de crédit própiament dites, com les cai-

xes rurals i, dins aqüestes darreres, les qualificades, que col-laboren en la distribució del crédit oficial

per mitjá de convenís amb les entitats oficiáis de crédit.

El quadre 36 mostra els dipósits que canalitzen el conjunt de cooperatives de crédit

espanyoles, que representen una proporció reduida, encara que creixent, de l'activitat del sistema

financer. Els dipósits corresponents a aquests intermediaria financers se sitúen en el període conside-
rat entre l'1,2 % (1966) i el 3,1 % (1977) del total deis dipósits del sistema financer, mentre que els seus

crédits al sector privat oscil-len entre l'1,2 % (1966) i el 2,1 % (1977).

QUADRE 36

COOPERATIVES DE CRÉDIT: ASPECTES GENERAIS, 1966-1977

(saldos en milions de pessetes)

1966 1970 1974 1977

Crédit al sector privat

— Fons propis 16.091 21.169 72.000
138.000

— Crédit oficial 1.698 4.505 6.300

Dipósits 10.702 30.863 117.700 204.400

Nota: Inclou les caixes rurals qualificades, les caixes rurals i les cooperatives de crédit.
Pont: Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio  y Largo Plazo i BE. Informe anual, diversos anys.

La participado de les cooperatives de crédit catalanes representa una proporció més

aviat escasea sobre el total de les espanyoles (quadre 37) que, fins i tot, s'ha anat reduint al llarg deis

darrers anys. Hem estimat que la proporció de dipósits de les cooperatives catalanes se situava darre-

rament a l'entorn del 12 % del total espanyol.

QUADRE 37

COOPERATIVES DE CRÉDIT: ACTUACIÓ A CATALUNYA, 1966-1977

(percentatge de participació de les caixes amb la seu a Catalunya en el total espanyol)

Dipósits 1966 1968 1970 1977

Caixes rurals qualificades 3,1 8,7 6,6
1Caixes rurals 10,9 3,1 2,5

Altres cooperatives de crédit 48,0 20,9 22,2

12^TOTAL 17,8 14,4 13,8

Notes: 1. La relació d'aquestes caixes és, en general, incompleta; peis anys 1969 i 1970 no s'inclouen les que tenen menys de 50
milions de dipósits.
2 Estimació realitzada a partir de \‘Anuario Económico de Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito. 1978-79. ja que des de la desaparició de
l'lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo el 1971 no han estat publicadas dades oficiáis desglosadas de les cooperatives de crédit.
Pont: Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio  y Largo Plazo.
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Quart. El finangament de les branques productives peis bañes I les caixes d'estalvi

L'aproximació al finangament de les branques productives només pot ésser feta, tan-

mateix, a nivell de l'activitat crediticia del conjunt espanyol, atés que no disposem deis desglossa-
ments territorials necessaris.

Realitzarem una análisi separada de l'activitat deis bañes i de la de les caixes, atés

que el seu comportament s'explica a partir de criteris diferente durant el període d'estudi.

Peí que fa al crédit subministrat per la banca, el quadre 38 posa en relleu els ritmes de

creixement del crédit que correspon a cada branca, tot seguint la periodificació que venim utilitzant,
així com una distribució deis saldos de crédit en diversos moments. Primer cal teñir en compte els

ritmes anuals de creixement diferente que durant el període assoleix el crédit bancari, derívate de les
circumstáncies de la política monetaria.

QUADRE 38

CRÉDIT BANCARI AL SECTOR PRIVAT. TOTAL ESPANYOL

1963-1977

Variado anual en percentatges Estructura en percentatges

1964-65 1966-67 1968-69 1970 1971-73 1974 1975-77 1963 1967 1970 1973 1977

Agricultura i pesca. 5,2 12,1 11,5 4.4 22,5 18,5 13,9 13,5 9,4 7,7 6,8 5,6

Minería. 14,1 14,9 9,5 29,0 34,7 -15,3 25,5 1,2 1,0 1,0 1,2 0,9

Energía. 31,5 20,4 11,2 9,5 21,6 29,3 32,2 2,4 3,0 2,6 2,2 3,1

Edificació i Obres públiques. 27,8 13,9 25,8 13,1 38,3 18,6 20,7 7,1 7,6 8,6 10,9 10,7

Siderúrgia i metaMúrgia. 9,8 9,6 14,3 6,5 23,3 23,6 20,1 9,1 6,6 5,8 5,3 5,2

Material per a la construcció. 63,0 15,4 16,2 12,1 26,3 32,7 22,1 1,1 1,9 1,9 1,8 2,0

Fusta i suro. 25,1 9,2 26,4 8,1 28,3 25,9 17,7 2.3 2,1 2,3 2,3 2,3

Paper i arts gráfiques. 50,5 17,8 17,2 14,5 30,5 15,5 23,0 1,6 2,5 2,5 2,7 2,7

44,2 28,4 20,6 12,6 23,6 41,6 18,0 4,1 7,0 7,2 6,6 7,1Maquinária.

18,6 15,9 17,6 19,0 21,2 25,2 18,1 3,3 3,1 3,2 2,8 2,7Vehicles.

Construcció naval. 71,2 14,4 25,5 22,4 32,7 24,4 9,6 1,4 2,8 3,4 3,8 2,9

Alimentació. 29,5 13,4 13,8 10,0 21,9 11,8 19,7 6,7 7,2 6,5 5,7 5,1

Textil i calgat. 1,1 16,2 7,5 23,0 17,7 21,0 8,2 6,7 6,2 5,5 5,426,0

Química i farmacéutica. 23,4 20,8 24,9 16,0 18,1 25,6 23,2 4,7 5,2 6,0 4,7  ̂
Altres indústries. 47,3 17,6 19,3 17,0 25,3 18,3 26,5 4,3 6,5 6,8 6,5 7,2

Transpon. 6,5 10,2 13,3 14,2 39,0 26,0 22,2 2,4 1,7 1,5 2,0 2,1

Comerg. 27,3 21,2 15,2 7,1 21,9 15,3 16,4 14,9 17,9 16,1 14,0 11,9

Altres servéis. 33,5 15,1 21,8 28,5 38,7 38,4 23,8 5,7 6,8 8,2 10,6 12,9

TOTAL SECTOR PRIVAT 25,4 12,4 18,5 12,5 27,6 22,8 20,4 94,0 99,0 97,5 95,4 95,0

Sense especificar 6,0 1,0 2,5 4,6 5,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1963 1965 1967 1969 1970 1973 1974 1977

Saldo deis crédits
(milions de ptes.) 301,753,0 474,526,2 599.434,7 842.735,7 947.670,2 1.969.510,8 2.419.054,4 4.224.858,8

Pont: Elaboració amb dades del Consejo Superior Bancario, op. cit.
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Els canvis assenyalats ais cicles de crédit han tingut repercussions diferente ais sec-

tors, en fundó de la forma en qué la seva activitat ha resultat afectada per l'evolució económica

general, de les mesures de protecció sectorials que els atorgués la política económica desenvolupada,

i de la seva vinculació a les entitats bancáries. D'una manera general, alguns sectors, tais com.l'Agrari

i pesquer, el Textil i calgat, i el Comerg, han tingut un creixement escás del finangament rebut. Per a
d'altres branques, tais com la Construcció naval  i la Siderúrgia, han tingut una importancia considera
ble les mesures de protecció desenvolupades per mitjá de l'acció concertada o de l'assignació ais

sectors de crédits privilegiats a través del redescompte especial i, des del 1971, per llur inclusió ais

coeficients d'inversió obligatória.

Respecte a l'evolució de les altres branques cal assenyalar la dinámica enregistrada

per algunes d'elles com les del Paper I arts gráfiques, els Servéis en general, la Maquinária o la Quími
ca i Farmacéutica. En aquesta darrers casos el ritme de creixement de llur finangament creditici s'ha

accentuat ais moments de més contracció del període 1975-77. El sector energétic ha enregistrat una
dinamització forta del crédit rebut en els darrers anys, mentre que el rebut per la branca de l'Edificació

i obres publiques ha experimentar un retrocés.

Les explicacions del comportament de cada sector respecte del crédit bancari són

diverses. D'una banda, cal recordar que existeixen altres modalitats de finangament paraMeles com,

per exemple, la Borsa, el comportament contractiu de la qual ha d'haverfet augmentar el finangament

creditici d'algunes branques (Energética, Química  o Maquinária). Finalment, un altre aspecte a consi

derar és la vinculació bancária predominant en algunes branques, que les sitúa en condiciona avan-

tatjoses per a l'obtenció de crédits, fins i tot en els moment de circumstáncies contractives.
24

Peí que fa a les caixes d'estalvi, el finangament creditici (vid. quadre 39) que propor

cionen al sector privar representa a l'entorn d'una cinquena part del total subministrar peí sistema
bancari.^® Els cicles del crédit de les caixes ja han estat explicats primordialment en funció deis recur

sos disponibles després de la cobertura de les inversions obligatóries.

QUADRE 39
CRÉDIT DE LES CAIXES D'ESTALVI AL SECTOR PRIVAT. TOTAL ESPANYOL, 1965-1977

Variació anual en percentatges Estructura en percentatges

1966-67 1968-69 1970 1971-73 1974 1975 1976-77 1965 1970 1973 1975 1977

Agricultura. 31,2 39,4 9,8 8^0  7,5 -4,8 12,5 17,0 18,7 12,6 8.3 6,9

Habitatge. 16,8 32,9 24,5 27,7 33,1 28,3 27,0 50,1 45,2 50,2 54,8 58,2

41,9 40,8 27,6 16,1 15,8 9,6 11,6 15,9 24,4 20,4 16,5 13,5Industria.

Comerg. 49,8 6,0 17,1 28,1 32,5 26,7 30,1 4,9 4,3 4,9 5,2  ^
4,7 9,5 55,7 44,4 48,7 33,6 25,1 12,1 7,4 11,9 15,2 15,6Doméstics.

TOTAL SECTOR PRIVAT 24,0 32,3 23,6 23,3 28,1 22,0 23,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1965 1967 1969 1973 19751970 1974 1977

Saldo deis crédits

(en milions de ptes.) 72.690,9 111.858,6 195.779,9 141.054,0 453.224,5 580.798,6 708.577,6 1.077.012,6

Pont: Elabora! amb dades de la CECA.

24, L'anomenada «banca nacional», que comprén els més grans, representava el 66,9 % del finangament
creditici al sector privat. Ara bé, representava el 81,7% del sector agrari, el 76,5 del Siderúrgic i Metal lúrgic, el
73,6 % del Comerg i només el 55,4 % del sector Maquinária i el 60,2 % de l'Edificació i obres públiques, entre els
sectors que reben una proporció més elevada del crédit bancari.

25. Era el 19,1 % el 1965, i el 20,3 % el 1977.
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L'especialització sectorial del crédit de les caixes resulta molt clara en favor del sector

de l'Habitatge, la importancia del qual és creixent d'engá del 1973, igualment com els crédits concedits

ais particulars. D'altra banda, tant el sector agrari com els industriáis han reduit notablement la seva

participació en el finangament rebut d'engá del 1970. El canvi que aquesta data representa per a la

inversió crediticia de les caixes d'estalvi s'explica a partir deis efectes de l'O.M. del 31 de gener de

1973, que va eliminar l'assignació sectorial del crédit de regulado especial de les caixes d'estalvi.
26

c) Altres mecanismes de finangament

Primer. L 'activitat deis organismes especialitzats de crédit

1. Els organismes especialitzats de crédit tenen com objecte de les seves operacions de finangament

algún camp específic de l'actlvitat económica o bé algunas operacions concretes dins de l'ámbit finan-

cer. Contráriament ais organismes que han estat considerats ais apartats anteriora, no inclouen entre

els seus recursos dipósits de clients, sino fons procedents de l'emissió de valora, de les dotacions del
Tresor o bé d'operacions creditícies o financeres realitzades, primordialment, amb els bañes.

Dins aquest apartat hom inclou, d'una banda, les Entitats Oficiáis de Crédit és a dir,

els bañes, amb capital estatal, orientats a operacions de finangament especialitzades per sectors i

les entitats financeres privades, que inclouen les empreses de finangament de vendes a termini, lea

sing, factoring, etc.

2. Comengarem examinant l'actuació de les Entitats Oficiáis de Crédit.

Resulta ben conegut el canvi que en l'actuació del crédit oficial va significar ia Llei

13/1971 del 19 de juny sobre la seva organització, i que doné lloc a la creació de l'Instituto de Crédito
Oficial. Des del punt de vista deis criteris d'actuació, hom posa l'émfasi en l'equilibri financer, que

significa un augment notable del tipus d'interés aplicat a les operacions. D'altra banda, hom va obrir

noves possibilitats quant a l'emissió d'obligacions per cadascuna de les entitats i quan a l'accés a

finangament exterior. Durant els anys anteriors al 1971, sota la coordinado de l'Instituto de Crédito a

Medio y Largo Plazo,^’ havia posat l'émfasi exclusivament a proporcionar finangament basat en els

sectors productius seleccionats d'acord amb els criteris de la política económica general, i, mes espe-

cíflcament, els inspirats peis Planes de Desarrollo.

El crédit oficial ha constituít un deis anomenats canals privilegiats de finangament,

atés que les seves condieions quant ais tipus d'interés, terminis, garanties, etc. no corresponen a les
que es derivarlen de la situació deis mercats financers.

En termes generáis, el finangament que el conjunt del crédit oficial ha representat per
a l'economia catalana ha estat una proporció relativament estable del total espanyol situada entre e

12 % i el 14 % (quadre 40). La proporció és sensiblement inferior al pesque té l'economia catalana dins

Espanya. La participació de Catalunya en el crédit oficial resultarla, tanmateix, més reduida si ens

atenem estrictament al que és finangament deis sectors productius, i prescindim del Bañe de Cre i
Local.

26. Aleshores, el coeficient d'inversió en présteos de regulació especial —el 35 % deis recursos alieris
es repartía obligatóriament de la forma següent:  7% Construcció d'habitatges; 13 % Agricultura; 9 % Indústria; i
6 7o altres présteos socials.

27. Des de la reorganització de 1958, i sota la coordinació del Comité de Crédito a Medio y Largo Plazo —i
després sota la de l'Instituto— ja es centralitzaren Íes fonts de finangament del crédit oficial a través del Tresor, i
fonamentalment per l'emissió de «Céduias para Inversiones».
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QUADRE 40
CRÉDIT OFICIAL A CATALUNYA', 1962-1977

(milions de pessétes)

Percentatge
sobre el total

Percentatge espanyol sense
sobre el total comptar el Bañe Formalitzacions
espanyol de Crédit Local de crédits^

Percentatge
sobre el total

espanyol sense
comptar el Bañe
de Crédit Local

Percentatge
sobre el total

espanyol

Saldo a 31 dede-
sembre

i.eio^1962 s.d. 10,0 11,0

3.751^1963 s.d. 14,4 12,2

5.502''1964 s.d. 13,6 14,4

4.845®1965 s.d. 10,2 9,7

4.453®1966 s.d. 8,2 6,5

4.997®17.641'*1967 14,0 12,1 9,2 8,9

21.087'* 13.602®1968 13,9 12,5 17,8 17,6

24,482'*1969 13,7 12,4 6.473 10,9 9,8

25,868'* 12,0 7.178 16,5 13,81970 13,5

35.559 9,31971 12,1 10,6 5,825 11,3

38.1641972 12,9 11,3 6.166 9,8 7,6

1973 42.212 13,0 10.244 13,3 10,511,5

1974 50.521 13,1 11,8 17.255 12,4 8,4

1975 59.923 12,3 11,1 22.873 12,2 9,1

1976 79,809 12,8 11,2 27.241 12,2 10,6

1977 104.341 13,0 9,8 37.581 13,2 8,3

Notes: 1, Inclou el crédit concedit a través de la banca, caixes d'estalvi i cooperatives de crédit.
2. Les formalitzacions inclouen les operacions del crédit oficial contractades legalment.
3. Les formalitzacions no foren publicades per a aquest període, ■ han estat substituídes per les concessions netes de crédits, és a dir, les
soHicituds acceptades peis órgans de govern.
4. No inclou les xifres del Bañe de Crédit a la Construcció, perqué no foren publicades per a aquest període.
Font: Elaboració en base a les Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo i de l'lnstítuto de Crédito Oficial.

La participació que correspon a Catalunya del crédit atorgat per cada entitat indica

una tendéncia inversora a Catalunya més gran peí que fa al Bañe de Crédit Industrial i, d'altra banda, al

Bañe de Crédit Local, els préstecs del qual están compromesos essencialment peí finangament de les

grans ciutats, cosa que, en el cas de Catalunya, afecta fonamentalment la ciutat de Barcelona. Les

altres institucions del crédit oficial realitzen una proporció de les seves inversions sensiblement més
reduída a Catalunya {vid. quadre 41).

Lógicament, i de manera contraria al que succeeix amb la banca privada i en una
mesura més reduída amb les caixes d'estalvi, el ritme de l'activitat del crédit oficial no está relacionat

amb les limitacions derivadas de la política monetaria, sino amb els criteris de promoció sectorial

vigente en cada moiinent. De fet, dones, els cicles del crédit oficial són autónoma i es produeixen

moments de coincidéncia i altres de discordancia respecte deis cicles crediticia peí sistema bancari. La

distribució territorial del crédit i, en aquest terreny, la corresponent a Catalunya depén, en conseqüén-

cia, més de l'interés sectorial deis programes de crédit desenvolupats que no pas d'un criteri de repar-

timent territorial {vid. quadre 42).
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QUADRE 41
PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA EN ELS SALDOS DEL CRÉDIT OFICIAL, 1967-1977,

(percentatge sobre els saldos del total espanyol  a 31 de desembre de cada any)

19771967 1970 1973 1975

Bañe de Crédit Agrícola. 9,84,9 8,7 8,0 10,0

Bañe de Crédit a la Construcció. s.d. s.d. 10,1 9,1 5,3

Bañe Hipotecari d'Espanya. 10,4 9,3 10,7  10,9 10,3

Bañe de Crédit Industrial. 17,3 14,9 16,9 18,3 17,9

Bañe de Crédit Local. 23,8 20,8 20,6 18,7 27,1

Bañe Exterior d'Espanya. 2,2 5,6

Crédit Social Pesquen s.d. 2,1 1,5 1,2 2,3

TOTAL 14,0 13,5 13,0 12,3 13,0

(Total sense el Bañe de Crédit Local) (12,1) (12,0) (11,5) (11,1) (9,8)

Pont: Elaboració en base a les Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo i de ('Instituto de Crédito Oficial.

QUADRE 42
EVOLUCIÓ DELS SALDOS DEL CRÉDIT OFICIAL, 1961-1977

(en percentatges de variació anual deis saldos a 31 de desembre de cada any)

1961-62 1963-66 1967-691970-73' 1974-77

Total crédit oficial. 12,7 23,0 16,7 5,6 26,6

Total crédit oficial sense el Bañe de Crédit Local. (s.d.) (24,4) (16,7) (4,0) (24,9)

17,0^ 7,1^ 25,4Crédit oficial a Catalunya. s.d. s.d.

Crédit oficial a Catalunya sense el Bañe de Crédit Local. s.d. s.d. (21,4) (3,3) (19,9)

Notes: 1. El ritme de creixement reduít d’aquest període és. en part, conseqüéncia de l'exclusió del saldo de crédits vigents deis que
corresponien a la Comissió Liquidadora deis crédits oficiáis a l'exportació, per les fallides derivades de l'afer MATESA.
2. Només inclou el període 1968-69. No inclou el Bañe de Crédit a la Construcció.
3. Inclou el Bañe de Crédit a la Construcció.
Pont: Elaboració própia en base a les Memóries de l’lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo i de l'lnstituto de Crédito Oficial.

3. Les entitats financeres són un altre tipus d'organismes especialitzats de crédit.

Aqüestes entitats constitueixen un mercat paral lel al de les institucions financeres

que han estat ja consideradas. El desenvolupament d'algunes d'aquests institucions és conseqüéncia,
en gran part, de Íes limitacions que hom ha imposat a l'actuació deis bañes, especiaiment en reiació

ais tipus d'interés aplicables a les seves operacions. La ilibertat que, per manca d'una regulació espe
cífica de molts aspectes de la seva activitat, han tingut les entitats de finangament ha fet que servissin

per a canalitzar una part de les operacions del sistema bancari sense els condicionaments que afecten
a les entitats bancáries.

El paper desenvolupat per les entitats financeres augmenta, lógicament, en els mo-

ments en qué es produeixen tensions monetáries i financeres, per tal com constitueixen un canal de

gran utilitat per a la captació i la inversió de recursos, especiaiment válid en les époques en qué les

limitacions del tipus d'interés han estat més importante.

La denominació d'entitats financeres inclou dos grups d'institucions; les de finanga
ment de vendes a termini, regulades específicament, i  les altres financeres sense una regulació especí
fica.
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Les empreses de finangament de vendes a termini, creades el 1962,^® están dedica-

des exclusivament a finangar la part ajornada del pagament de maquinaria agrícola, material de trans-

port, i béns d'equipament en general. El nombre d'entitats que actúen en aquests sectors és molt

reduít i el pes del saldo creditici dins del conjunt del sistema bancari (bañes i caixes) és escás, ja que se

sitúa entre el 0,30 % i el 0,40 % del 1967 engá.

La participació de Catalunya en el volum de concessions de crédits deis anys peis

quals hom disposa de dades está a l'entorn del 25 %, si bé cal insistir en la importáncia reduída que té

aquesta font de finangament {vid. quadre 43).

QUADRE 43
ENTITATS DE FINANgAMENT DE VENDES A TERMINI: CRÉDIT CONCEDI!,

1964-1977 (milions de pessetes).

1964 1967 1970 1974 1977

1. Saldos deis crédits. 67 3.174 4.433 12.765 17.968

2. Crédit formalitzats cada any. Total espanyol.

3. Crédits formalitzats cada any. Catalunya.

s.d. 2.554 3.145 s.d. s.d.

633 789

Percentatge 3/2 24,8 25,1

Pont: Memóries de l'Instituto de Crédito a Medio  y Largo Plazo i B.E., Informe anual, diversos anys.

Les entitats de finangament sense una regulació específica constitueixen el grup més

important. Els camps d'activitat d'aquestes empreses són molt diversos; d'una banda les entitats

financeres purés actúen solament en operacions de descompte sobre el paper comercial creat per

l'activitat mercantil d'altres empreses, i en alguns casos s'orienten exclusivament a les operacions
d'uns sectors determinats (automóbiis, immobles, etc.). D'una altra banda, les entitats financeres mix

tas actúen en modalitats diverses, per mitjá del descompte de paper comercial creat per elles matei-

xes, en concessió de crédits, en la promoció d'activitats comerciáis, etc. La seva actuado es distribueix
entre diverses activitats; el crédit al consum, el leasing o el factoring.

La distribució per sectors de les empreses de finangament, segons els seus recursos

propis, mostra un predomini de les dedicades al finangament de les compres d'automóbiis i d'immo-

bles, que es va accentuant al llarg del temps. Les empreses integrades en el sector del leasing repre
senten una proporció molt reduída del total, i encara més baixa és la que representen les empreses de

factoring. Cal teñir present, tanmateix, que la capacitat d'actuació que es deriva deis recursos propis

reflectits al quadre 44, resulta sensiblement ampliada per la vinculado, en molts casos, a grups banca-
ris, cosa que dona accés, a les empreses de finangament, a l'obtenció d'un nivell de crédit molt supe

rior al que faria pensar la seva xifra de recursos propis.

La distribució territorial de les empreses de finangament permet assenyalar el pes

reduit que tenen a Catalunya en fundó deis seus recursos propis. Aixó no és, tanmateix, un indicador

precís del seu volum d'activitat crediticia, perqué moltes empreses operen a Catalunya sense estar-hi
domiciliades. De fet, el nombre d'oficines en funcionament a Catalunya representa una proporció molt
més elevada sobre el total. Aquesta xifra reflecteix la importáncia de l'activitat d'aquest sector de

finangament a Catalunya, si bé cal teñir en compte que la dimensió de les empreses amb seu a Catalu

nya és més reduída que la mitjana espanyola [vid. quadre 45).

28. Després d'ésser establertes, a la Llei d'Ordenació del crédit i la banca del 1962, les entitats de finanga
ment de vendes a termini, foren regulades peí D L 67/1962 del 27 de desembre.
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QUADRE 44

DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES EMPRESES DE FINANgAMENT’:
TOTAL ES PAN YOL.

RECURSOS PROPIS (milions de pessetes)

19732 19771975

%Total % Total % Total

92,5Purés 6.721 87,4 14.359 90,0 22.441

(Automóbiis) (3.087) (40,2) (6.398) (40,1) (12.938) (53,3)

(Immobles) (2.830) (36,8) (6.292) (39,4) (8.881) (36,6)

(804) (10,4) (1.669) (10,5)(Altres) (662) (2,6)

Crédit al consum 160 2,1 192 1,2 268 1,1

Productes propis 179 173 1,1 24 0,12,3

Leasing 597 7,8 1.197 7,5 1.478 6,1

Factoring 30 0,4 30 0,2 47 0,2

TOTAL 7.687 100,0 15.951 100,0 24.259 100,0

Notes: 1. Empreses associades a l'Asociación Nacional de Entidades de Financiación. No inclou les empreses de finangament de vendes a
termini, ja consideradas anteriorment.
2. Només capital desembossat.
Pont: Asociación Nacional de Entidades de Financiación.

QUADRE 45

EMPRESES DE FINANCAMENTT RECURSOS PROPIS, 1971-1977

(milions de pessetes)

Pro-memória:
Empreses amb oficina

a Catalunya
sobre el total

(percentatges)

Empreses amb la
seu a CatalunyaTotal espanyol Percentatge

Anys 2 2/11

5.880^ 874^1971 14,9

7.613^ 1.216^1972 16,0 22,1

7.687^ 1.118^1973 14,5 20,8

11.295^ 1.50121974 13,3 19,9

1975 15.951 2.474 15,5 20,6

1976 24.887 3.127 12,6 22,0

1977 24.259 3.902 16,1 21,6

Notes: Empreses associades a l'Asociación Nacional de Entidades de Financiación.
1. Només capital desembossat.
Pont: Asociación Nacional de Entidades de Financiación.

Segon. El mercat de capitals

En aquest apartat abordem l'análisi del finangament obtingut en els mercats de capi

tals, tant a través de l'emissió d'accions com d'obligacions. Aquest mercat está institucionalitzat a

través de la Borsa de valors, si bé una part de les aportacions de recursos es realitzen directament peis

socis de les societats emissores d'accions o peis subscriptors d'obligacions, sense passar a través del
mercat bursátil.'"29 L'accés a la Borsa está reservat a les empreses de dimensió més gran. D'aquesta

29. A Tentorn del 45 % de les accions emeses al perfode 1972-1977 eren cotitzades a la borsa.
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manera, el procés productiu de Catalunya, caracteritzat per la dimensió reduída de les empreses,

accedeix a aquest mercat en una mesura escassa i només en favor deis sectors en qué hi ha empreses

de dimensió més gran.

D'una manera general, les emissions d'accions—cotitzades i no cotitzades— de les

societats anónimes realitzades a Catalunya (quadre 46) representen una proporció reduída sobre el

conjunt espanyol, en relació al pes que correspon  a la seva activitat económica. L'efecte centralitzador

del domicili social de les empreses fa aparéixer com a relativament més reduít el pes de Catalunya

sobre el total. Cal teñir present, d'altra banda, que les situacions d'estancament económic incideixen
d'una manera més forta sobre l'economia catalana, tal com ho demostra la baixa relativa en la consti-

tució de noves societats i en les ampliacions de les ja existents. Aquesta situado es va produir tant

l'any 1967 com els anys 1969-70 i, darrerament, a partir del 1974.

QUADRE 46

EMISSIONS DE CAPITAL D'EMPRESES' A CATALUNYA, 1961-1977

(en milions de pessetes).

Societats constituTdes Ampliacions de capital

Percentatge
sobre el total

espanyol

Percentatge
sobre el total

espanyolTotal Total

1.366 20,21961

1962 1.602 18,1

1963 2.532 21,8

1964 4.194 26,5

1965 4.724 19,9

1966 19,54.211

1967 3.989 13,5

1968 5.000 21,0

1969 3.865 13,4

1970 3.871 15,0

1971 4.603 18,0 11.922 16,0

1972 5.576 12,4 14.580 13,4

1973 9.290 13,0 28.179 18,9

1974 12.394 11,7 29.817 16,0

1975 9,396 18,2 21,426 10,3

1976 6.661 13,8 21.100 10,3

1977 5.105 15,3 11.039 6,7

Nota: 1. Només inclou les societats anónimes.
Pont: INE, Anuario estadístico, diversos anys.

El funcionament de la Borsa de valors ha presentat, en el cas espanyol, algunes limi-

tacions per al seu desenvolupament, derivadas, en el cas de les accions, tant de l'estretor de l'oferta de

valors per part de les empreses,^® com de la manca de llquiditat i rendibilitat deis valors, que els han

L'Informe de la comisión para el estudio del mercado de valores, Ministeri d'Economia, 1978, p. 22,
indica com a raons per les quals les empreses s'han resistir a anar al mercat de valors, el temor a la transparencia
informativa, per raons fiscals, la por a la pérdua del control familiar, i la manca d'atractiu que proporcionen les
ampliacions generalitzades a la par per a empreses amb un valor comptable i una rendibilitat superior. En el mateix
sentit es pronunciava J.J. Toribio a «El finangament de l'empresa a Catalunya», dins L'economia de Catalunya,
avui, 1974, op. cit., pp. 519 i ss.

30.
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fet poc atractius per ais estalviadors. Quant a les obligacions cal assenyalar la seva coHocació, gairebé

exclusivament institucional, que no ha deixat desenvolupar el mercat secundan corresponent.

En el marc de la Borsa de valors cal teñir present l'actuació de les entitats d'inversió

col-lectiva (quadre 47) que canalitzen una part important de la inversió borsária, especialment en

accions, tot i amb la pérdua de recursos que han experimentat els fons d'inversió els darrers anys,

després d'haver assolit un desenvolupament considerable des de llur autorització el 1965.

QUADRE 47
ENTITATS D'INVERSIÓ COL-LECTIVA. TOTAL ESPANYOL, 1960-1977

(milions de pessetes)

1960 1965 1970 1974 1977

Societats d'inversió mobiliária

Accions 998 6.101 30.057- 177.339 211.437

Obligacions 16 123 1.032 10.020 11.121

Fons d'inversió mobiliária

Accions 23.061 22.815 14.469

Obligacions 2.211 3.272 5.563

Pont: Elaboració a partir de les Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. Dirección General de Política Financiera i Instituto
de Crédito Oficial; BE, Boletín estadístico, diversos anys.

A l'análisi realitzada a continuació de l'accés de les empreses catalanes al mercat de

capitals s'ha prescindit de considerar-hi les empreses bancáries, atés que els recursos que obtenen al
mercat de capitals —col-locació d'accions i de bons de caixa— no constitueixen un finangament direc-

te del procés de prodúcelo. Aquests recursos nodreixen l'activitat bancária i la seva aplicació al finan-

gament del procés productiu, a través deis crédits i de la cartera de valors bancaris, ha estat ja conside

rada en un apartat anterior.

El finangament a través de l'emissió d'accions a la borsa ha resultat substancialment

reduít en el cas de Catalunya (quadre 48). De fet, han estat, en part, els problemes de dimensió empre

sarial, els que afecten la situació de Catalunya, ais quals cal afegir-hi, igualment, la domiciliació fora

d'algunes empreses amb activitat productiva a Catalunya, que fa que no siguin reflectides al quadre.

Les empreses catalanes no han estat, d'altra banda, una excepció a l'escás interés

per acudir a la borsa, especialment en els anys darrers en qué hom ha enregistrat fortes baixes de les
cotitzacions i, per tant, dificultats per a la col-locació de noves emissions.

Entorn a l'emissió d'obligacions ja hem assenyaiat, en primer terme, que la demanda

está integrada, en la part més important, per les caixes d'estalvi, com a conseqüéncia de les inversions

obligatóries que han de realitzar i que poden ésser materialitzades en títols privats de renda fixa des

de les disposicions de 1962 que ja han estat referenciades. El quadre 49 posa en relleu el paper que

han mantingut les caixes d'estalvi en la col-locació de les obligacions emeses per les empreses

financeres. Aquest fet denota la importancia que ha tingut la qualificació de les emissions, atorga a

per la Junta de Inversiones fins a la seva supressió.

no

31

31. Peí Reial Decret 2227 de 29 de juliol de 1977.
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QUADRE48

EMISSIONS D'ACCIONS D'EMPRESES NO FINANCERES

COTITZADESALABORSA^ 1961-1977

(milions de pessetes)

Empreses amb la
seu a Catalunya

Percentatge sobre
el total espanyolAnys

1961 225,8 s.d.

1962 535,9 s.d.

1963 1.439,9 s.d.

1964 1.448,9 s.d.

1965 2.283,1 16,2

1966 1.835,5 13,8

1967 2.060,1 10,4

1968 2.071,4 13,3

1969 3.496,3 13,8

1970 4.742,7 12,2

1971 4.854,7 12,6

1972 5.653,3 12,6

1973 8.250,3 14,8

1974 9.398,3 15,6

1975 10.641,5 13,6

1976 12.890,0 17,8

1977 5.656,5 10,6

Nota: 1. Valoradas al canvi efectiu de l'emissió.
Pont: Elaboradó en base a les dades del Col-legi d'Agents de Canvi i Borsa. Estadís
ticas de la Bolsa de Barcelona, diversos anys.

QUADRE 49

DISTRIBUCIÓ DE LES SUBSCRIPCIONS D'OBLIGACIONS', TOTAL ESPANTA,

1962-1977 (en percentatge sobre el total subscrit)

1962 1964 1967 1970 1972 1974 1975 1976 1977

Caixes d'estalvi. 39,5 54,7 70,7 77,0 81,1 78,4 84,4 81,3 88,8

Bañes. 5,7 3,8 2,3

Companyies d'assegurances. 0,4 1,3 1,1

Societats financeres. 3,6 1,8 2,9 6,2 6,3 11,0 2,9 3,2 1,9

Resta d'institucions financeres. 0,1 0,5 0,3

INP i Mutualitats laboráis. 12,8 15,0 5,3 3,3 2,4 0,9 0,6 0,5 1,0

Sector privat. 44,1 28,5 21,1 13,5 10,2 9,7 5,9 9,4 4,6

Nota: 1 No indou els bons de caixa deis bañes industriáis.
Pont Elaboració en base Memórles de la Dirección General de Política Pinanciera.

Una proporció elevada de les emissions realitzades per empreses catalanes han estat

quaiificades dins les inversions obligatóries de les caixes, especialment peí que fa ais sectors eléctrics
i d'autopistes, així com d'altres servéis públics. De fet, son aqueste sectors, juntament amb algunes

grans empreses de les branques de la construcció  o química, els emissors d'obligaclons a Catalunya.
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La participació de les empreses catalanes en el conjunt d'emissions és variable (qua-
dre 50), ja que, en ésser el nombre d'emissions redu'rt, resulta molt influ'ft per qualsevol variado cir-
cumstancial. Cal teñir present, tanmateix, que la participació de les emissions catalanes en el total,
durant el període 1967-77, se sitúa en el 19,9 %, lleugerament inferior al pes de l'estructura productiva
catalana en el conjunt espanyol. De fet, aquesta situació es deu tant al pes més elevat a Catalunya de
les empreses petites i mitjanes que no accedeixen al mercat d'obligacions, com a que algunes de les
emissions que figuren imputades a les seus centráis de les empreses tenen com a destí final plantes
productivas localitzades a Catalunya, de manera que es produeix una transferéncia posterior de recur
sos cap a Catalunya.

QUADRE 50

EMISSIONS D'OBLIGACIONS D'EMPRESES NO FINANCERES, 1967-1977

(milions de pessetes)

Percentatge de les (1)
computables en

el coeficient
d'inversió de les caixes

Empreses amb la seu
a Catalunya Percentatges sobre

el total espanyol(1)

26,81967 7.245 90,1
1968 6,359 16,2 90,6
1969 5.800 16,5 83,5
1970 8.875 20,1 96,1
1971 9.509 23,2 58,4

12.6251972 25,9 91,0
1973 19.895 30,7 87,1
1974 14.221 18,8 70,0
1975 19.650 19,5 84,4

21.6751976 15,8 86,5

17,61977 26.535 75,7

Pont: Elaboració en base a les Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio y Largo Plazo i de la Dirección
General de Política financiera.

La distribució geográfica de les subscripcions d'obligacions (quadre 51), tot i amb les
limitacions a causa de la valoració imperfecta del destí final deis títols, assenyala una participació
elevada de Catalunya, que es deriva del més gran pes de les caixes, ja que aqüestes són les principáis
clients del mercat d'obligacions.

i

Tercer. Finangament exterior

Cal fer una breu referéncia al finangament per les empreses catalanes en moneda
estrangera, que ha estat important en els anys en qué s'han fet presents dificultats financeres inte
riore. En aqueste sentit considerarem dues modalitats de finangament exterior: els crédits rebute en
divises i les emissions d'obligacions en els mercats internacionals. De fet, una part del crédit rebut per
les empreses en moneda estrangera (obtinguda a través deis bañes espanyols) ha estat comptada ja
dins el crédit subministrat per la banca espanyola.

Les dades corresponents al finangament creditici brut —és a dir, sense reduir les
amortizacions— en moneda estrangera (quadre 52) no són completes quant a la seva xifra global
(vegeu nota al quadre 52), encara que sí permeten una aproximació a la fracció que correspon
Catalunya. Aquesta proporció ha estat relativament variable i resulta molt augmentada quan hi ha un
recurs elevat de les grans empreses a l'exterior, com ha succeit amb les empreses del sector eléctric
l'any 1976.

a
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QUADRE 51

SUBSCRIPCIÓ D'OBLIGACIONS A CATALUNYA,

1962-1977 (milions de pessetes)

Percentatge sobre
el total espanyolImport

1962 4.740 24,9
1963 3.882 21,6
1964 3.773 21,4
1965 4.253 17,1
1966 4.587 18,2
1967 3.605 14,0
1968 7.362 18,5
1969 8.121 19,6
1970 10.769 23,4

11971 10.128 25,2
15.275’1972 31,3

11973 21.335 34,0
11974 14.188 23,2
11975 25.690 27,4
11976 30.545 25,0
11977 34.610 27,8

Nota: 1. No inclou els bons de caixa deis bañes industriáis.
Pont: Memóries de l'lnstituto de Crédito a Medio  y a Largo Plazo i de la Dirección
General de Política financiera.

QUADRE 52

FINANCAMENT EN MONEDA ESTRANGERA,
1973-1976 (en milions de dólars)

1

1973 1974 1975 1976

1. Catalunya. 160 216 237 325

2. Total espanyol. 950 1.770 742 1.355,2

Percentatge 1/2. 16,8 12,2 31,9 24,0

Nota: 1. Inclou solament les operacions per les quals l'empresa prestataria esté
disposada a fer-se cárrec de l'Impost sobre els Rendiments del Capital.
Pont: Elaboració en base a les Memóries de la Dirección General de Política Pinan-
ciera.

D'altra banda, la participació de les empreses amb la seu social a Catalunya en el
total d'emissions d'obligacions en moneda estrangera s'ha situat, en el període 1963-1974, en el
38,2 % del total emés per les empreses espanyoles, que assoliren uns 389 milions de dólars. Els recur
sos rebuts per aquest concepta han estat destinats, en bona part, a la construcció d'autopistes.

d) Finangament global de l'economia catalana

Primer. Incidéncia deis mecanismes financers sobre el procés de prodúcelo

La incidéncia que les dificultats de finangament tenen sobre el ritme d'activitat de les
branques productivas és ben coneguda. En relació  a l'economia catalana, ja pot ara afirmar-se {vid.
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gráfics 3 i 4) que els augmente de les dificultats de finangament han incidit ben sensiblement sobre el

volum de la producció. La importancia d'aquestes dificultats ha estat específicament notable en els

anys compresos entre el 1974 i el 1977, quan la política monetaria ha representat un paper més des-
tacat.

t

La procedéncia deis recursos financers de les empreses resulta determinada tant per

les condicions deis mercats com per la seva dinámica interna. Una aproximació a l'estructura finance-

ra de les empreses espanyoles ais darrers anys (quadre 53) posa en relleu els canvis enregistrats.

Entre els aspectes més rellevants cal assenyalar el pes reduít del finangament rebut a termini llarg i

mitjá. La part corresponent a aquest capítol s'ha reduít del 1972 engá, i especialment en el curs del

1977. El crédit a curt termini ha experimentat una tendéncia lleugera a la baixa, si bé ha estat substituít

peí crédit rebut de provéídors. Destaca, igualment, la pérdua de pes del capital desemborsat, com a

conseqüéncia de les dificultats deis mercats bursátiis, de la manca de recursos privats destinadles a la
inversió i de la baixa en la taxa d'excedent. En relació ais recursos procedents del finangament intern,

el més remarcable és el pes de les operacions d'actualització de la valorado deis actius—regularitza-
ció de balango:
table.

que, de fet, no suposa cap nova aportació de recursos, sino un simple canvi comp-

QUADRE 53
ESTRUCTURA FINANCERA DE LES EMPRESES ESPANYOLES, 1972-1977

(percentatge sobre el total de recursos)

I,

1972 1973 1974 1975 1976 1977

Finangament extern. 68,3 68,6 64,9 61,1 60,5 61,2

Capital desemborsat. 19,1 18,4 16,3 14,2 13,7 13,4

Deutes a termini mitjá i llarg. 17,1 16,6 15,3 15,1  15,6 12,9

(Obligacions). (3,2) (2,9) (2,7) (2,7) (3,1) (2,7)

(Crédits). (13,9) (13,7) (12,4) (12,4) (12,5) (10,2)

Deutes a termini curt. 32,1 33,6 33,3 31,8 31,2 34,9

(8,8) (7,7) (8,1) (7,6) (7,3)(Crédits). (7,3)

(Provéídors). (13,9) (16,2) ■ (15,5) (14,8) (14,5) (17,1)

(Diverses). (9,4) (9,7) (9,7) (9,4) (9,4) (10,5) I

Finangament intern. 31.7 31,4 35,1 38,9 39.5 38,8

Reserves i altres fons. 13,3 14,9 19,3 22,4 22,1 22,9

(Reserves). (10,0) (11,7) (11,8) (11,7) (11,5) (22,8)

(Regularització balangos). (1,5) (1,2) (5,4) (8,5) (7,7) (8,8)

(Provisions). (1,8) (2,0) (2,1) (2,2) (2,9) (2,8)

Amortitzacions. 18,4 16,5 15,8 16,5 17,4 15,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pont: Asociación para el progreso de la dirección (APD). Examen económico de la empresa, 1979.

Cal teñir present que, en termes generáis, el finangament intern de les empreses

espanyoles es considera molt baix en relació a d'altres paísos, tal com confirmen tots els estudis
realitzats en aquest sentit.^^ Aquesta situado accentua la incidéncia deis cicles de crédit en el procés
de producció i sobre les inversions de les empreses.

32. Vegeu, per exemple, J. Sardá, (1968), op. cit.; OCDE. «El mercado de capitales: movimientos interna
cionales de capitales, restricciones a dichos movimientos en España», traducció a /CEnúm. 460, desembre 1971,
pp. 157 i ss; J. J. Toribio, (1974), op. cit.
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El finangament intern es deriva de la retenció, per part de les empreses, d'una pro-

porció deis guanys, així com de les assignacions destinades a la reposició del capital fix (amortitza-

cions). Per a donar una valoració en relació al finangament del procés productiu a Catalunya, cal

relacionar-lo amb una variable real representativa com és la FBC,^^ que haurá d'ésser estimada en

base a les xifres disponibles.

Cal teñir present que el tractament que donem ara al finangament intern és diferent

del del quadre 53, per tal com considerem exclusivament el seu flux anual —no l'estoc existent—, tot

comparant-lo amb la inversió de l'excercici —no amb el total de les inversions que figuren al balang.

En termes generáis, hom pot afirmar que la proporció de finangament intern de les empreses sobre la

FBC (quadre 54) resulta a Catalunya més elevada que a la resta de l'Estat, situació que es repeteix

sistemáticament a tots els anys considerats. La comparació del finangament intern amb el PIB confir

ma el seu pes més important a Catalunya, en aquesta ocasió amb xifres reais —les del PIB— i no
estimados, com en el cas de la FBC.

QUADRE 54
FLUXOS DE FINANGAMENT INTERN DE LES EMPRESES, 1964-Í977

(milions de pessetes)

Total espanyol Pro-memória

Percentatge del
Percentatge sobre finangament intern

la FBC^ privada sobre la FBC privada

Percentatge del finangament
intern sobre el PIB al cost

deis factors
Finangament

intern 1
Anys

Catalunya Total Espanya

1964 35.684 78,3 61,8 15,3 13,5

1967 12,643,987 61,2 57,6 12,5

1969 66.010 66,7 56,5 15,0 13,9

1971 79.621 66,8 14,4 13,666,0

1973 105.756 65,0 54,2 13,5 12,8

1975 149.652 48,7 45,9 13,1 11,6

1977 232.696 61,3 56,4 13,5 11,8

Notes: 1. Amortitzacions i beneficis no repartits de les empreses,
2. La FBC ha estat calculada peí cas de Catalunya en base a les xifres d'inversió a la indústria donades en un altre capítol i a estimacions deis
altres componente.
Pont: Elaboració en base a BB, op. cit.

Cal destacar la importáncia del flux de finangament intern en els anys de més creixe-
ment económic, així com el retrocés que ha experimentat en els darrers anys, fins estabilitzar-se l'any
1977. De fet, els darrers augments que enregistra el quadre han d'ésser avaluats en fundó de la

reducció que ha experimentat el procés de FBC els darrers anys.

Segon. Finangament de l'economia catalana

En l'avaluació del comportament mantingut peis fluxos de finangament a Catalunya,

cal centrar l'atenció en dos aspectes concreta: en primer terme, la incidéncia diferencial que algunes

33. La comparació está fomentada en l'equació del flux anual de fons peí sector privat, que és la següent:
A actius financers empreses + V passius financers empreses + Formació bruta de capital real (fix + variació
d'existéncies) = A passius financers -f V actius financers + Estalvi anual. En base a aquesta equació es pot
comparar l'estalvi empresarial amb la FBC Fix i amb el flux anual de crédit (Bancari, de les caixes i del crédit oficial)
integrat dins deis passius financers.
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de les característiques del sistema tenen a Catalunya, bé siguí des del punt de vista del pes de cada

intermediar! financer, o bé des del punt de vista de la intensitat amb la qual els cicles de crédit afecten

el procés de producció de l'economia catalana. En segon terme, cal teñir present la forma en qué la

circulació de fluxos financers, amb la resta d'Espanya o amb l'estranger, han influít sobre els recursos
disponibles per al finangament de l'economia catalana.

Per a valorar el pes deis recursos financers procedents del sistema creditici, cal refe-

rir-los a una magnitud que faci comparable Catalunya amb el conjunt d'Espanya. En aquest cas, igual-
ment com ja hem fet anteriorment, referlm la relació amb la FBC, mesurant la proporció deis incre-

ments en els diferents recursos que contribueixen  a finangar-la. Representa un punt de compareció tot

i que cal ésser consciente que els recursos crediticis, una gran part deis quals són a curt termini,

s'apliquen també al finangament del capital circulant {tresoreria, crédits a cliente, etc.) i, fins i tot, del
crédit personal deis consumidors.

Les xifres del quadre 55 mostren, com ja hem assenyaiat, que la proporció del finán-
gament rebut a través del sistema creditici (bañes, caixes i crédit oficial) sobre la FBC fix resulta supe

rior a Catalunya que a la resta d'Espanya. Tot i amb la dependéncia més gran de les empreses respecte

del sistema financer que indiquen les xifres del quadre, cal valorar paraMelament el pes més gran del

finangament intern de les empreses —o autofinangament— sobre la FBC anual. Aixó vol dir que l'eco

nomia catalana disposa d'uns recursos financers —els procedents del sistema creditici i de l'autofi-

nangament— que cobreixen la seva inversió en una proporció superior a la que cobreixen en el total

espanyol. Aquest fet tendeix a compensar els recursos reduíts procedents del mercat de capitals inte

rior i expressa també que a Catalunya tenen una importancia comparativament més elevada les apli-

cacions de recursos financers no destinados a la inversió, sinó al finangament del crédit comercial, del
crédit al consum, etc.

En termes de la importáncia que assoleix cada institució en el finangament de l'eco

nomia catalana, cal assenyalar que el crédit subministrat peis bañes manté un predomini ciar sobre les

altres entitats, tant peí que fa a Catalunya com per a la resta de l'Estat. El pes del finangament creditici

procedent de les caixes d'estalvi resulta a Catalunya notablement superior al total espanyol.

Els recursos procedents del crédit oficial representen una proporció reduída de tot el

finangament creditici al sector privat, especialmenta partirde la reforma de 1971, tot i que el seu paper

ha tornat a dinamitzar-se en els darrers anys. La posició de Catalunya en relació al crédit oficial és

substancialment inferior a la de la resta d'Espanya.

En relació al comportament cíclic del crédit a Catalunya, ja hem assenyaiat la incidén-
cia, més forta que al conjunt espanyol, que tenien les seves onades peí que fa a la banca. Les dificúl

tate de finangament per la via de la banca són, en general, més grane a Catalunya en els moments de

més escassedat deis recursos crediticis, mentre que es produeix el fenomen invers en el moments de

més abundancia. Les xifres del quadre 55 assenyalen aquest fenomen, si bé la redúcelo simultánia del

creixement de la FBC —xifra amb qué es compara— fa reduir les variacions.

El finangament creditici anual procedent de les caixes ha anat augmentant, especial-

ment en el cas de Catalunya, en relació, sempre, amb el procés de liberalització de les inversions

obligatórles en valors en una tendéncia que ha tingut algunas discontinuítats en els darrers anys. Per

la via crediticia, el destinatari principal d'aquest finangament de les caixes, en el període examinat, ha
estat el sector de l'habitatge.

El finangament rebut del crédit oficial resta al marge completament del comporta
ment deis cicles de crédit, atés que el seu flux anual és funció de les corresponents autoritzacions, més
que no pas del comportament de la política monetária.
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QUADRE 55
PRINCIPAIS FLUXOS DE FINANCAMENT ANUALS, 1965-1977

(percentatges sobre la FBC privada)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Catalunya

Crédit bancari.
Crédit de les caixes.
Crédit oficiaP.

Finangament intern.

Total espanyol

Crédit bancari,
Crédit de les caixes.
Crédit oficial.
Finangament intern.

Pro-memdria:

Variació anual de la FBC privada (en %).
Catalunya
Total espanyol

39,8 23,5
1 1

8,9 4,1

s.d. s.d.

32,4 18,9
6,0 4,9
5,1® 5,2^
s.d. s.d.

26,3 17,7
24,3 15,2

24,0 45,6 30,329,1 35,2 53,7 55,8 47,7 42,5 48,3 50,0
17,1 13,9 14,7 15,2 10,5

1 1 1 1
7,8 9,0 11,3 12,7

2,9^ 0,5^3,7^ 1,13 0,9 1,5 2,4 2,5 3,7 1,6
61,2 s.d. 66,7 s.d. 66,8 s.d. s.d. s.d.55,7 48,7 61,3

20,7 24,3 34,5 23,0 35,4 49,1 41,8 40,7 43,6 48,053,0
9,36,4 9,6 9,3 8,8 9,6 9,5 11,5 10,7 11,7 12,5

4,6^ 5,0^ 4,53 1,73 1,6^ -0,6 2,2 4,0 6,0 7,6 7,4
s.d. 56,5 s.d. 66,0 s.d. 54,2 s.d. 45,9 s.d. 56,457,6

6,0 17,1 17,5
4,4 13,5 24,4

0,1 20,4 10,426,5 25,9 46,7
26,5 27,7 41,8

11,9 10,4
5,8 9,4 12,91,4 12,0

Notes: 1. Inclou només les tres grans.
2. No inclou el Bañe de Crédit Local.
3. No inclou el Bañe de Crédit a la Construcció,  a causa de no disposar de les dades.
Pont: Vegeu les indicades a cada apartar d'aquest capítol.

Resulta cert, com ja hern assenyaiat a ITnici d'aquest apartat, que l'estructura del

sistema financer ha condicionat l'evolucíó de les branques productives a partir d'aspectes tais com la
incidéncia més gran deis cicles de crédit, la importáncia de les caixes en ei finangament del sector de
la construcció, o el major pes deis recursos financers sobre el flux d'inversió a Catalunya. Els circuits
financers han estat, d'altra banda, canals de relació amb la resta de l'Estat i, en aquest sentit, han
contribuit a transvasar els recursos. Resultaría d'interés conéixer l'abast d'aquests fluxos, ja que dona
ría la mesura de fins a quin punt el desenvolupament de Catalunya s'ha finangat en part amb recursos
procedents d'altres regions. Malauradament, l'estudi d'aquest aspecte durant tot el període considerat

no disposa de la base estadística suficient per a ésser realitzat. Una aplicació recent^"* d'aquest tema,

referida ais anys 1975 a 1977, mostra com a tendéncies generáis que les vies relacionades amb l'actua-
ció del Sector Public han suposat un drenatge elevat de recursos financers —inversions en fons pú-

blics de tot el sistema financer, i especialment de les caixes— i unes aportacions escasses per la via riel
crédit oficial. Igualment, ha suposat un drenatge el mercat d'obligacions, atesa la seva subscripció
forgada per les caixes. La via de la banca privada ha significat una entrada de recursos important, si bé
el capítol predominant són els recursos procedents de l'exterior. D'aquesta manera, dones, els fluxos
anuals d'entrada més importants per a l'economia catalana, en els anys de referéncia, vénen per la via

del crédit bancari i del finangament exterior. Atés que ambdós canals funcionen a uns tipus d'interés

de mercat, mentre que el drenatge de recursos, per la via de les obligacions o deis fons públics, es
produeix a uns tipus d'ihterés baixos i, igualment, el crédit oficial a uns tipus d'interés privilegiats,

aquest procés beneficia en escassa mesura a Catalunya.

34. Vid. A. Castells i F. Sicart, «Flujos financieros interregionales: una aproximación al caso español»
Hacienda Pública Española, núm. 63, 1980.
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4. CONTINUÍTATITEIXIT INDUSTRIAL

a) Introducció

Juntament amb el procés de formació de capital que genera la inversió, cal examinar
les transformacions operadas a les mateixes activitats económiques, com a conseqüéncia de la matei-
xa inversió.

Aqüestes transformacions operen a partir del moviment que suscita la industria,
transformant, per un cantó, les branques agrícolas i ramaderes i, per l'altre, incidint sobre els servéis.
També, pero, les mateixes branques industriáis—manufacturares i no manufactureres— n'han sentit
els efectes.

Per aixó, examinarem en primer lloc la penetració de la indústria a l'economia, és a
dir, la formació a Catalunya de l'acoblament indústria-agricultura i la complexa i contradictoria relació
indústria i servéis. Després ens referirem al comportament de les própies branques industriáis.

D'aquesta manera es tractaria de precisar una mica més l'abast del procés industria-
litzador de Catalunya durant aquest període.

b) Penetració de la indústria a l'economia

Primer. Introducció

El procés de desenvolupament económic a Catalunya ha incidit en una reassignació
deis recursos entre l'agricultura, la indústria i els servéis. Així, a partir de la consideració del PIB,
podem veure com el procés d'industrialització ha estat acompanyat d'una disminució important del
pes de l'agricultura i d'un fort augment de la participació de l'anomenat sector servéis {vid. quadre 56).

QUADRE 56
EVOLUCIÓ DEL PIB AL COSI DELS FACTORS A PREUS CORRENTS I CONSTANTS

1964-1977 (percentatges sobre el total)

laxa de

creixement 1964-771969 1975 1977Activitats 1964

CC C K C K C K K

Primáries, 7,9 6.2 6,4 3,9 4,5 3,6 4,2 9,8 1,6
49,0 48,2 53,9 48,0 55,9 46,3 55,9 16,0 7,4Secundáries i mineria.

Terciáries. 43,1 45,6 39,7 48,1 39,6 50,1 39,9 17,4 5,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 16,3 6,4

Nota: C ■ preus corrents
K - preus constants de 1964
Pont: Elaboració própia a partir de BB, (série homogénia 1955-1975 i 1977), op. cit i INE, Contabilidad Nacional de España. 1979.
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Tanmateix, l'evolució desigual deis preus permet constatar com aquest factor expli

ca, en particular, en el cas deis servéis, bona part de l'evolució del PIB. Aixó s'adiu amb el fet que així
com la indústria, en el períodede referencia, s'ha afermat també mitjangant augmenta de productivitat

(per millorament de l'estructura productiva i eixamplament del mercat), els servéis, en canvi, ho han

fet a partir sobretot d'una elevació de preus que els ha estat favorable. Per aixó, en termes reais,

l'expansió industrial del període examinat, ultra una forta regressió de l'agricultura, ha anat acompa-

nyada d'un estancament relatiu del sector servéis.

Segon. Acoblament agrícultura-indústría

1. Peí que fa al sector agrari, els canvis més significatius que s'han produít en el període estudiat

afecten les següents variables: població activa i explotacions agrades, composició del producte i mé-

todes de producció. Més concretament, hom pot detectar una disminució de la població activa i del

nombre d'explotacions (amb el conseqüent augment de la superficie mitjana per explotació), els can-
vis de conreus en el subsector agrícola, una creixent importancia del subsector ramader, i un augment
de la mecanització i utilització d'inputs aliens al mateix sector.

2. Una primera transformació es refereix a la població activa i a les explotacions agráries. El sector

agrari {vid. quadre 57) ha perdut en quinze anys el 45% de la seva població activa de l'any 1960

(119.517 persones), xifra que tanmateix és inferiora la guanyada per la indústria i els servéis (334.659 i

428.369 persones respectivament). Cal remarcar que, d'aquesta disminució d'actius agraris, aproxi-

madament, el 40 % correspon a empresaris sense assalariats, cosa que s'adiu amb el predomini de

l'explotació familiar al sector agrari catalá.

QUADRE 57

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA A CATALUNYA, 1960-1975

1970 19751960

Taxa de creixement

Percentatges anual acumulatiuUnitats Percentatges Unitats Percentatges Unitats

Agrari 264.623 15,6 166.173 8,4 145.106 6,3 -3,9

Indústria 832.293 49,1 1,072.295 54,3 1.166.952 51,0 2,3

Servéis 517.614 30,5 701.190 35,5 945.983 41.3 4,1

No especificats 21.475 4,8 34.753 1,8 31.907 1,4 -6,1

TOTAL 1.696.005 100,0 1.974.411 100,0 2,289.948 100,0 2,0

Pont: Elaboració própia a partir de INE, Censo de Población anys 1360, 1970 i Padró d'habitants 1975.

La disminució de la població activa agraria i l'augment de la superficie per explotació

han estat respostes complementéries, ja que no és possible, prácticament, augmentar la superficie per

explotació si no és en base a conrear terres procedente d'una altra explotació.

Quant a la concentració d'explotacions, segons les dades deis «Censos Agrarios» de

1962 i 1972, s'ha passat de 202.654 explotacions l'any 1962 a 145.490 l'any 1972, la qual cosa significa

una disminució d'un 28,3 %. ParaMelament a aquesta disminució del nombre d'explotacions, s'ha

produít un augment de la superficie mitjana per explotació, passant-se de 12,75 hectárees l'any 1962 a
17,93 hectárees l'any 1972.

3. La segona transformació ha incidit en la composició del producte. Els canvis més significatius,
resumits en el quadre 58, es concreten'en la creixent importáncia de la ramaderia, la producció final de

la qual representa ja més de la meitat de la total del sector agrari. Aquest creixement s'ha basat,
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QUADRE 58
COMPOSICIÓ DE LA PRODUCCIÓ FINAL AGRÁRIA, 1964-1977

(percentatges)

1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977

Producció Final Agrícola. 67,1 56,8 58,6 51,5 53,4 46,2 44,9

Producció Final Ramadera. 30,1 40,6 39,4 46,4 43,7 50,5 51,9

Producció Final Forestal. 2,8 2,6 3,0 2,1 2,9 3,3 3,2

Producció Final Agraria. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pont: BB, (diversos anys), op. cit.

principalment, en el desenvolupament de la producció de carn, en particular la de porc i la d'aviram, i

en la producció de llet. Conjuntament, aqüestes produccions significaren i'any 1975 un 70 % del total
de la producció final ramadera.

La característica comuna entre aqüestes produccions és l'elevat grau d'industrialitza-

ció assolit, tant peí que fa a l'exigéncia d'utilitzar inputs d'origen industrial (pinsos per a l'alimentació

de bestiar, instal-lacions adequades, races especialitzades en la producció de carn i llet, etc.) com a la

destinació final d'aquesta producció a la industria. Addicionalment el mateix procés de producció, en

molts casos, está directament controiat per la indústria, mitjangant els contractas d'integració vertical

amb els escorxadors o amb les mateixes cases productores de pinsos.

Quant ais canvis en els conreus, s'ha produít un procés de substitució deis conreus

«clássics» (olivera, cereal, vinya) per conreus que han mantingut la seva rendibilitat. Així, els fruiters

han passat d'ocupar 47.000 hectáreas la campanya 1962-63, a 151.100 hectáreas I'any 1976; els farrat-
ges han passat de 88.100 a 143.600 hectárees en el mateix període; les hortalisses han passat de

21.360 a 38.700 hectárees. Aqüestes dades palesen la importáncia que ha tingut aquest procés.

4. La capítalització de les explotacions i, en particular, la seva mecanització, així com els canvis en el

volum i estructura deis inputs (en bona part associats ais canvis en la composició de la producció,

especialment peí que fa a la ramaderia) és una altra de les transformacions importants que ha experi-

mentat el sector en el període d'estudi. Tot plegat ha exigit un volum d'inversió important. Aquesta

inversió és especialment significativa en el cas de la maquinária, per la importáncia estratégica que te
aquesta en el procés de substitució de má d'obra  i reducció del temps de treball. Cal remarcar que
precisament la disminució del treball necessari en les explotacions agríenles és una de les bases del

desenvolupament de la ramaderia, juntament amb la necessitat de completar la renda obtinguda
treballant la térra.

Segons les dades del Ministeri d'Agricultura, la FBC Fix a l'agricultura catalana ya ser
de 5.776 milions de pessetes I'any 1973 (un 14 % del VAB). Aquest rápid augment de la proporció de la

FBC Fix respecte al VAB és explicable tant per l'augment de les despeses d'inversió com per I estanca-
ment del VAB a causa del creixement molt més accelerat de les despeses corrents que deis

obtinguts peis agricultors. Aquesta inversió s'ha materialitzat principalment en maquinária (32^8 o e
la FBC Fix) i ramaderia (la construcció de granges i compra de bestiar han representat el 28 /o e a
FBC Flx).

Per altra banda, les característiques «industriáis» de les principáis produccions rama-
deres, la mateixa mecanització del camp, la utilització d'adobs i productes fitosanitaris per manten:r el

rendiment de la térra, etc. ha comportat que la utilització de productes del sector industrial com a
inputs del procés productiu agrari hagi estat creixent. L'any 1964, les despeses corrents del sector
agrari (6.549 milions de pessetes) significaven el 26,7 % de la Producció final agrária d'aquell any.

Aquesta proporció fou l'any 1973 d'un 27,6 % i l'any 1975 d'un 45,8 %. Aquest sait entre 1973 i 1975
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s'explica per l'impacte de la crisi económica, que en augmentar espectacularment els preus de les

primores matéries que s'empren com a inputs de l'agricultura, ha produTt el creixement brusc de les

despeses corrents. En aquest sentit és significatiu que, dins les despeses corrents, més del 50 %

corresponguin a compra de pinsos, cosa que d'altra part confirma la importancia decisiva que en

aquests moments té la ramaderia.

5. El conjunt de transformacipns fins ara esmentades s'han reflectit en l'evolució d'una serie de

variables estratégiques del sector, entre les quals destacarem la productivitat de la térra i la relació

terra/treball i, a nivell global, el VAB per actiu agrari.

Respecte al primer punt, ateses les oscil-lacions de la producció que sempre es do

nen en el sector agrari com a conseqüéncia de factors naturals, la principal conclusió que es desprén

del quadre 59 és l'estabilitat de la productivitat física de la térra, ja que les diferencies que es produei-

xen any per any es poden atribuir raonablement a aquests factors climátics. L'únic producte que

segueix una trajectória diferent és el biat de moró, la productivitat del qual, tant en seca com en

regadiu, ha pujat sensiblement durant aquest período. Peí que fa a la productivitat de la térra en

QUADRE 59

PRODUCTIVITAT DEL SECTOR AGRARI CATALÁ, 1962-1976

(Qm/ha)

1962-63 1964-65 1969-70 1973 1976

Seca 13,8 14,1 16,7 12,9 15,7BIat
Rec 24,4 27,0 28,7 28,9 29,9

Seca 17,1 19,5 18,6 14,3 15,5Ordi
Rec 30,0 22,9 35,4 31,6 30,3

Secá 6,8 9,6 9,4 9,5 17,6Biat de moro
Rec 33,9 36,4 40,0 47,9 60,4

56,3 67,5 56,0 56,9 56,0Arrós

Oli' 6,9 3,8 6,95,2 3,1

Vi^ 18,5 29,2 23,7 30,4 22,9

Préssec 127,0 104,6 100>,3 83,6 102,3

Poma 197,4 166,2 197,4 200,1 195,3

Pera 128,1 125,2 123,9 129,9107,5

Ametlla 16,3 11,4 12,1 6,8 7,8

Avellana 6,9 6,4 3,8 4,8 8,4

Notes: 1 En Plantació regular.
2- La unitat és Hl/Ha.
Pont: Elaboració própia a partir del Ministeri d'Agricultura, Anuario estadístico de la producción agraria. Idiversos anys).

termes de l'evolució de l'índex VAB/Ha., el quadre 60 mostra que els canvis de conreus i deis métodes

de producció han donat com a resultat el manteniment d'aquesta relació en termes reais, des de l'any

1964. Aquesta evolució a nivell més general és reflex de l'estabilitat deis rendiments físics deis con

reus més importants. En relació a la intensitat del treball, la disminucló experimentada per la població

activa ha donat lloc a un augment de la mitjana d'hectárees conreades per actiu, excepte en el subpe-

ríode 1969-73, ja que entre aquests anys la disminucló del nombre d'hectárees conreades ha anat

acompanyada d'una davallada deis actius agraris {vid. quadre 61).

Firialment, per al conjunt del sector agrari, l'evolució del VAB per actiu sintetitza els
efectes de les transformacions abans esmentades i ens mostra un creixement del valor de la producti

vitat del treball en termes reais fins l'any 1973, trencant-se la tendóncia a partir d'aquest any {vid.
quadre 62).
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QUADRE 60

EVOLUCIÓ DEL VAB AGRÍCOLA' per HA., 1964-1977
(pessetes de 1964)

VAB

milions de ptes.

Nombre
d'Hectárees

VAB/Ha

ptes.Anys

1964 14.270,6 1.162.400 12.276,8
1969 13.392,7 1.167.100 11.475,2
1973 14.837,7 1.062.000 13.971,5
1975 12.027,3 1.037.300 11.594,8

13.032,51977 1.037.000 12.567,5

Nota: 1. El VAB agrícola s'ha calcula! deduint el valor de la Prodúcelo Final Agrícola
les despeses corrents corresponents. Concretament la totalitat deis conceptes
«Fertilitzants», «Llavors» i el 50 % de «Mecanització i electricitat».
Font: BB, (diversos anys), op. cit. i Ministeri d'Agricultura, (diversos anys). op. cit.

QUADRE 61
EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CONREADA PER ACTIU

1 Ha/actiuAnys Nombre d'actius

1964 229,364 5,1
1969 216.521 5,4
1973 197.964 5,4
1975 170.814 6,1
1977 145.243 7,1

Nota: 1. El nombre d’actius agraris s'ha calcula! com a diferéncia entre el total
d'actius del sector primar! i el nombre de llocs de treball al subsector de pesca
marítima.
Font: BB. (série homogénia 1955-1975 i 1977), op. cit. i Ministeri d’Agricultura,
(diversos anys), op. cit.

QUADRE 62
EVOLUCIÓ DEL VAB PER ACTIU AGRARI

(pessetes de 1964)

1964 1969 1973 1975 1977

VAB/actiu 78.147 97.002 126.240 122.888 123.720

Font: BB, (série homogénia 1955-1975 i 1977). op. cit.

6. Les profundes transformacions que ha sofert l'agricultura han suposat, de fet, una articulació del
sector agrari en el procés d'industrialització, de manera que l'agricultura ha passat d'ésser un sector
relativament autónom a estar plenament integrat amb la industria. Aquesta articulació es produeix,
d'una banda, per la creixent utilització d'inputs industriáis per part de l'agricultura i, d'una altra, per la
industrialització de la mateixa producció agrária, cosa que ha donat lloc al complex agroindustrial, de
gran importancia peí carácter estratégic que han adquirit les produccions alimentáries, tot configu-
rant-se com un deis sectors amb tecnología més avanzada.

Les transformacions examinadas s'han produít com  a resultat de l'adaptació de l'a-
gricultura tradicional a les noves condicions imposades del procés d'industrialització. Aqüestes es

I
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poden resumir en una forta atracció de forga de treball, en l'oferta d'inputs industriáis i també en un

canvi en la demanda de productes alimentaris, com  a conseqüéncia del creixement de la renda i del

procés d'urbanització.

Des d'aquesta perspectiva, i amb l'objectiu del manteniment de les rendes agráries,
cal entendre, dones, el significat de la disminució de la poblado activa, deis canvis en la composició
del producte i en els métodes de prodúcelo. Amb la redúcelo del temps de treball necessari per con
rear la térra es posen les bases peí desenvolupament de la ramaderia i també s'obre la possibilitat de
realitzar treball fora de la propia explotado, és  a dir, l'anomenada agricultura a temps parcial.

Tanmateix, partint d'aquesta base comuna, les implicacions del desenvolupament de

la ramaderia són molt diferente de les produídes per l'agricultura a temps parcial. Mentre en aquest
darrer cas moltes vegades significa el pas previ  a l'abandonament de l'activitat agraria, el desenvolu
pament de la ramaderia estimula el manteniment de l'explotadó agraria. Respecte al conjunt de l'eco-
nomia, també les implicacions són molt diferente: en el primer cas, l'agricultor pasea a ser má d'obra
per a la indústria, mentre que, en el segon, Client seu: (construcció de granges, compra de pinsos,
adquisició de maquinaria, etc...).

El paper que ha representat el sector agrari en el procés d'industrialitzadó es pot

resumir a partir deis procéseos descrits en els següents aspectes:

a) forniment de forga de treball a la resta de l'economia

b) abaratiment del cost deis productes agraris tant en temps de treball com en termes monetaris,

donada l'evolució diferent deis preus {vid. quadre 56).

c) demanda per a les branques industriáis, particularment la química, mecánica i alimentaria (pinsos)

Tanmateix, l'evolució de l'agricultura al llarg del període d'estudi fa pensar que en el
futur perderán importáncia algunas d'aquestes funcions. Particularment, el baix nivell assolit per la
població activa agraria, així com ei seu eievat grau d'envelliment, podrien comprometre el paper
d'aquesta com a subministradora de forga de treball.

D altra banda'la importáncia creixent de les despeses, tant corrents com d'inversió,

a anat disminuint la capacitat del sector agrari de generar un estalvi que pogués ésser transferit a la
resta de I economía, complint així una altra de les funcions tradicionalment assignades a l'agricultura
I, malgrat que de difícil quantificació, es pot pensar que s'ha donat també alguna mesura a l'agricultu
ra catalana.

Tercer. Complementarietat i concurréncia entre indústria i serváis

1. L augment de les activitats terciáries és un fet ben evident a les economies desenvolupades. Prou
es reflecteix en percentatges de població activa  i en el PIB.

Per al conjunt espanyol, les activitats terciáries experimenten, en el periode 1964-
1977, el major ritme de creixement (18,1 % de taxa de creixement anual acumulatiu davant el 16,4 %

assolit peí PIB), amb el consegüent augment de la seva participació percentual en el PIB global (53 % a
l'any 1977).

El fenomen és matisat a Catalunya, on la taxa de creixement acumulatiu anual de les

activitats terciáries és d'un 17,4 % en el mateix període: l'economia catalana apareix encara avui com

una economía relativament més industrialitzada que l'espanyola en el seu conjunt i aixó fa que les
activitats terciáries tinguin en la seva estructura unes característiques diferents a Catalunya que a
Espanya.
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D'aquestes característiques probablement s'hauria de destacar el percentatge que

representa la fundó Administració, quasi el doble  a Espanya respecte a Catalunya; en canvi és un tret

comú a ambdós espais el major dinamisme de les funcions financera i d'altres servéis enfront al
menor dinamisme observat en la resta de funcions: Administració, Comercial i Transporta i Comuni-
cacions.

El quadre 63 completa el quadre 56 d'aquest capítol, afegint-hi una classificació de

les activitats terciáries, segons les funcions d'Administració pública, financera, comerciáis, transport i
comunicacions, i d'altres servéis.

QUADRE 63

EVOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS TERCIÁRIES A CATALUNYA, 1964-1977

(milions de pessetes de 1964)

1964 1969 1975 1977 1974-1977

Taxa de
creixement

Percentatge anual
sobre el acumulatiu

VAB catalá (percentatge)

Percentatge
sobre el

VAB VAB catalá VAB

Percentatge
sobre el
VAB catalá VAB

Percentatge
sobre el
VAB catalá VAB

Activitats

Total tercian. 100.835 43,1 135.496 39,7 190.136 39,6 204.241 39,9 5,7

Administració. 5.550 2,4 5.334 1,6 7.661 1,6 8.128 1,6 3,5

Financeres. 21.069 9,0 30.852 9,0 42,988 9,0 47.620 9,3 6,4

Comerg. 27.735 11,9 36.163 10,6 43.555 9,1 42.817 8,4 3,8

Transports i comunicacions. 14.646 6,3 19.576 5,7 27.761 5,8 33.071 6,5 6,4

Altres servéis. 31.835 13,6 43.571 12,8 68.171 14,2 72.605 14,2 6,7

TOTAL VAB CATALÁ 233.823 100,0 341.309 100,0 480,008 100,0 511.558 100,0 6,4

Font: Elaboració própia a partir de BB, (serie homogénia 1955-1975 i 1977), op. cit. i INE, Contabilidad Nacional de España, 1979.

2. És ben complexa i contradictoria la relació entre la indústria i els anomenats servéis. Es cert que la

industrialització i la progressiva mecanització del procés de treball, el desenvolupament de la dimen-

sió de les unitats productives i, en definitiva, l'aprofundiment  de la divisió técnica i social del treball

han tingut com afectes l'aparició, amb forga, del fenomen de la terciarització. Dins la mateixa indústria

hom pot observar l'aparició i implantació d'una serie d'ocupacions terciáries que abans o bé eren

inexistente o bé eren assumides complementáriament per treballadors dedicats básicament a fun

cions secundáries. Per altra banda, el desenvolupament industrial ha provocat igualment l'aparició i
desenvolupament de noves necessitats, ha creat una demanda efectiva que ha permés l'ampliació del

camp de les activitats terciáries i ha forgat la modernització i racionalització deis servéis tradicionals.

Paral-lelament, pero, el desplegament industrial, particularment  de la indústria ma

nufacturera, ha comportat augmente de la productivitat del treball que han suposat sovint un despla-

gament de la má d'obra no absorbida per la propia expansió industrial i que ha anat a ésser emprada a

d'altres activitats económiques, ben particularment de servéis, on normalment la productivitat del

treball és constant, de manera que la producció depén básicament del treball emprat (Baumol) i on

l'ocupació addicional no exigeix despeses de capital fix per complementar l'augment de treball. A
més, així com ais sectors industriáis el treball és un instrument de producció, en alguns sectors tercia-

ris el treball és una finalitat per ella mateixa (ensenyament, medicina, etc.) per tal com la manera de
prestar el servei fornit permet de jutjar el carácter satisfactori de la realització del treball; en aquesta

darrers casos, només de forma més lenta s'hi han introduít millores de productivitat (mitjans de comu-

nicació, sistemes moderna de distribució comercial, etc.).

1. Antoni Pugés, (1978), art. cit.

1
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Convé de remarcar el carácter rígid del subministrament de certs servéis a causa de

la seva extraordinária torga institucional —com el cas de l'Administració Pública i deis servéis finan-

cers— possibiiitada económicament per l'elevació de la taxa d'excedent propia de l'economia actual,

fortament oligopolitzada (elevació, dones, del grau de monopoli), cosa que ha donat ocupació a má

d'obra desplagada de la indústria o bé no ocupada per ella.

Per aixó, si bé el desplegament industrial explica l'evolució de certs servéis o la crea-
ció de nous servéis, no sempre el complex indústria-serveis apareix tan coherent com el complex que

ha resultat de la penetrado del capital a l'agricultura. Podríem, dones, distingir entre un complex
indústria-serveis travat de manera coherent, efecte deis servéis (principalment de recerca, informáti

ca, comunicacions i transport i tecnoiogia avangada) que demana el creixement industrial, i un altre
conjunt indústria-serveis que recolliria sectors de treball individualitzat (ensenyament, per exemple) o

de treball desplagat per la indústria i mantinguts per l'excedent creat per la mateixa indústria. Si el
primer conjunt es troba penetrat del dinamisme industrial i potenciat peí deis servéis que en són
propiciats, el segon conjunt és resultat del dinamisme industrial, pero no el potencia, ans el resta (per
la baixa productivitat del treball; peí cost deis servéis tal volta desmesurat; per la puja de preus deis

servéis, etc.). Ais dos conjunts anteriors hem d'afegir-hi els servéis tradicionals, hereus de l'artesania

o lligats amb ella, que tendeixen tanmateix a desaparéixer a les societats industriáis.

Els servéis esmentats es reprodueixen i amplien —si per cas— en una economia

desenvolupada, dones, per l'acció impulsora de la indústria, la torga institucional o les velles deman

des de carácter pre-industrial. Nogensmenys podem afegir-hi una nova causa de reproducció: la deri

vada del consum, que en les economies contemporánies s'adrega a formes de servei d'elasticitat
renda elevada.

Per tal de definir la naturalesa deis servéis que acabem de classificar segons el seu
acoblament amb la indústria, pot ser-nos d'interés conéixer com s'integren a Catalunya les activitats
terciáries amb altres branques de l'economia i amb la demanda final, la qual cosa pot ésser un indica
dor important de les possibilitats i característiques del seu creixement. L'eina a emprar haurá d'ésser
a taula Input-Output de 1967, encara que aixó suposa limitar les possibilitats en impedir una análisi de

a  inamicitat deis seus elements. L'observació del quadre 64ens permet d'assenyalar el predomini de
a  emenda final en el sector terciar! —un 70,6 % del total de recursos utilitzats davant un 60 % en el

conjunt d activitats no terciáries—. A més, un 89,6 % de la demanda final del sector tercian era desti-

nat a consum privat i públic davant un 7,9 % que era adregat a la FBC Fix i a variació d'estocs i un 2,4 %
a exportacions a Espanya i la resta del món. Tot aixó contrasta amb els percentatges de la demanda

o 1 primáries, adregats al consum (72,9 %) i sobretot de les activitats secundáries
(  , /o). Subratllem el pes de les funcions d'Administració, Finances i Altres servéis en la demanda

ina de consum, bé que en les funcions Comercial i Transporta i comunicacions el percentatge del
consum era molt elevat, representant respectivament el 70,0 % i el 90,3 %. En conseqüéncia, només
un 25,7 /o de la producció total del sector terciar! s'adregava a la demanda intermedia (davant un
62,8% a les activitats primáries i un 35,8% a les secundáries); la xifra obtinguda per la demanda
intermedia en les activitats terciáries cal atribuir-la a la fundó transport i comunicacions amb un 50 %
de la seva producció final adregada a la demanda intermédia.

Un altre fet a destacar {vid. quadre 65) és relevada forga del que representa el VAB
(72,2 %) en la producció final terciária (26 % i 30,2 % en els sectors primaris i secundaria respectiva
ment).
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QUADRE 64
ESTRUCTURA DEIS OUTPUTS DE LES ACTIVITATS COL-LECTIVES TERCIÁRIES, 1967

(percentatges sobre el total de recursos utilitzats)

Composició percentual de la demanda final

TOTAL
RECURSOS
UTILITZATS

(millons de ptes.)

Exportacions
Varlació a Espanya i

Consum FBCfix d'estocs resta del món
Demanda

Intermedia
Demanda

Final11

Activitats primáries. 62,8 37,0 72,9 2,6 24,5 74.493,0

Activitats secundáries més Mineria. 35,8 63,4 34,3 20,5 2,7 42,5 508.120,5

Total activitats no terciáries.

Total activitats terciáries.

39,3 60,0 37,3 18,9 2,7 582.613,541,1

25,7 70,6 89,6 7,0 0,9 2,4 187.553,5

Adnninistració. 13,2 58,8 100,0 11.406,2

Financera. 27,9 69,3 100,0 37.860,0

Comercial. 24,1 75,3 70,0 19,5 2,9 7,5 55.842,4

Transports i comunicacions. 50,2 46,5 90,3 9,5 0,2 26.009,6

Altres servéis. 17,0 79,9 100,0 56.435,3

TOTAL 36,0 62,6 51,7 15,6 2,3 30,4 770.167,0

Nota: 1. A la Demanda intermédia i Final cal afegir les exportacions a la regió «sui generis», per constituir el total de recursos utilitzats.
Pont: Elaboració própia a partir de TIO de Catalunya.

QUADRE 65

DESCOMPOSICIÓ SEGONS TIPUS D'INPUT DEL TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES

(percentatges)

Total recursos
disponibles
(valor absolut,

Importaclons milions de ptes.)
Total utilitzacions
intersectorlals

Total VAB a preus
de mercat

74.493,026,0 53,6Activitats primáries. 20,4

24,9 508.120,5Activitats secundáries més Mineria, 44,9 30,2

28,6 582.613,5Total activitats no terciáries. 41,8 29,6

Total activitats terciáries. 17,8 72,2 9,9 187.553,5

Administració. 100,0 11.406,2

Financera. 17,6 82,3 37.860,0

Comercial. 16,4 77,8 5,8 55.842,4

Transport i comunicacions. 27,8 35,2 37,0 26.009,6

Altres servéis. 18,4 71,4 10,2 56.435,3

TOTAL 36,0 24,0 770.167,040,0 I

Font; Elaboració própia a partir de ia TIO de Catalunya.

De les anteriors consideracions direm que només Transports i comunicacions, par-

cialment Comerg i alguns components d'Altres servéis (que per llur heterogeneítat no donen el pes

adequat a la informática, administració d'empreses, etc.) resten compenétrate al descabdellament
industrial. Els servéis d'Administració i Finances resten units a demandes institucionals junt amb al

tres components d'Altres servéis (que recullen, com veurem, les activitats induides per l'evolució del
consum).
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A continuació destacarem tres fets singulars d'aquest complex indústria-serveis, que
es palesen al conjunt de les economies modernes: la nova demanda de consum, l'elevació de preus i
el desplagament de la poblacic activa.

3. Peí que fa al conjunt espanyol, ¡'estructura de la despesa deis consumidors (convenientment rea-

grupades) en béns i servéis segons les xifres aportades per la Contabilidad Nacional de España, ens

mostren dos fets: primer, el fort descens de la participado deis productos alimentaris, que passa d'un
58 % a un 37 % a preus constants en el período 1954-1974; I, segon, el gran augment de la rúbrica

d'altres béns de consum —básicament duradors— que ha augmentar en el mateix período d'un 15,7 %
a un 29,8 % a preus constants.

Els servéis amb una tendéncia igual, pero amb un ritme de creixement més gran,
passen d'un 14,0 % a un 21,5 % a preus constants, de la qual cosa es dedueix que el major ritme de
creixement el té els servéis molt per damunt de la mitjana de creixement de la despesa total en béns i
servéis.

Per analitzar la composició de la despesa a Catalunya solament podem utilitzar l'En-
questa de Pressupostos Familiars, on, amb dades referidas ais anys 1973-1974, trobem la composició

de la despesa per regions. Aquesta font posa en relleu que el percentatge de despeses anuals mitjanes
de consum per llar en alimente i begudes, vestit  i calgat i mobles, accessorís, despeses d'entreteni-

ment, etc., és menor per a Catalunya-Balears que per al conjunt espanyol. Per un altre cantó, els

servéis médics i de conservació de la salut, transporta i comunicacions i ensenyament mostren una
participació en la despesa per a Catalunya i les Baleara superior al conjunt espanyol. Finalment, el

percentatge de despesa corrent adregat a Hoguera  i altres despeses de la vivenda i a oci, esports i

cultura és sensiblement igual per a Catalunya-Balears que per a Espanya.

Sembla que la tendéncia observada per al conjunt espanyol d'augment relatiu de les
despeses en servéis és a Catalunya-Balears encara més acusada, atés que les rúbriques en les quals el

percentatge és més gran per a Catalunya-Balears són, amb algunas excepcions, les que es reflecteixen
després en serváis.

4. Si el desplagament de la demanda de consum cap  a béns de consum duradors i cap —que és el
que aquí ens interessa— a servéis és un tret cabdal de les economies industrialitzades, una altra

característica d'aquestes societats és l'elevació deis preus deis servéis, car són aqüestes activitats de
costos constants, ádhuc creixents. Una consulta ais índexs de preus mostra que l'alga deis preus deis
servéis destaca sobre els preus industriáis.

Aquest fet s'explica, per tant, a causa de les dificultats existents en algunes funcions
terciáries a l'hora d'introduir innovacions tecnológiques que permetrien millorar relativament el pro-
ducte per treballador.^ Ensems, cal introduir altres raons, com la debilitar de la competéncia, almenys
també per algunes funcions terciáries,"* i finalment, l'important paper que juguen els salaris en els
increments deis preus deis servéis. Així, l'augment de la participació del sector tercian en el PIB a

preus corrents s'ha acompanyat a partir de 1969 d'un práctic estancament de la seva participació, si
considerem preus constants. En aquest sentit, les activitats terciáries a l'economia catalana mostren

una clara disminució, passant del 43,1 % del PIB l'any 1964 al 39,9% l'any 1977 a preus de 1964,
tendéncia observada per un altre cantó a la quasi totalitat de paí'sos desenvolupats.

2. Una interpretació precisa d'aquest fenomen exigeix considerar l'heterogeneítat de les activitats terciá-

3. V. Fuchs, The Service economy, NBER 1968, vegi's també per aquest tema V. Fuchs (ed.), Production
and Productivity in the Service industries, NBER, 1969.

4. En el marc internacional la competéncia és prácticament inexistent, actuant freqüentment menys so
bre els preus que sobre la qualitat del servei.

ries.
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D'aixó se'n dedueix que la taxa de creixement anual acumulativa a les activitats ter-

ciáries catalanes per al període 1964-1977 ha passat d'ésser un 17,4 %, a preus corrents, a un 5,7 %, a

preus constants, la qual cosa ens dona un percentatge netament inferior respecte a la taxa mitjana de

l'economia catalana, que havia estat d'un 6,4 %,  i una taxa de creixement inferior a la de les activitats

secundáries (7,4 %).i

La importancia del fenomen de l'increment de preus es fa palés si tenim present que

les activitats terciáries consideradas en el seu conjunt i per funcions assoleixen un índex de preus

l'any 1977 (1964 base 100) superior en tots els casos a l'índex corresponent a les activitats primáries i

secundáries, de manera que ia xifra de les activitats terciáries (422,4) és molt més gran que la de les

activitats primáries (291,7) i secundáries (278,9). Peí quefa referéncia a les funcions terciáries, destaca

l'intens creixement deis preus en la fundó Administrado (629,9) i Comercial (484,4). Per un altre canto,

l'única fundó terciária que ha crescut per sota de la mitjana ha estat la de Transporta i Comunicacions
(287,4).

Tot aixó queda reflectit en la taxa de creixement acumulativa anual de in ex e

preus, on la importáncia del terciar! queda suficientment demostrada: front a una taxa de creixemen
de les activitats no terciáries del 8,0 %, les activitats terciáries han assolit i'11,0 %, cosa que suposa

prop d'un 40% més. D'aquesta manera, l'evoiució desigual deis índexs de preus ha provocat unes
relaciona de carácter asimétric —un efecte de finangament— entre els sectors, beneficiant-se es ac i

vitats terciáries respecte de les primáries i secundáries.

Així, l'any 1975, el menor índex deis preus de les activitats primarles

dex mitjá del PIB va suposar una transferencia negativa d'aquest sector vers la res a ¡ x |g
ment un 19% del total obtingut per ell el 1975. De la mateixa manera, pero ̂

relació d'intercanvi negativa de les activitats secundáries va suposar, en trans . . jg
sectors, al voltant d'un 15 % del que obtingué l'any 1975. En conjunt, i com a consequen produ'rt
evolució de l'índex deis preus de les activitats terciáries respecte de les no ^f'^jgi p|B total a
unes transferéncies d'aquestes darreres vers les primeres, que assolien prop de <>
preus corrents l'any 1975.

de la poblado activa terciária,
, per l'augment

5. El darrer aspecte que toca comentar es refereix al fort augmenf

explicable per l'efecte combinat de la dificultar d'introduir innovacions ^g^gj^^gg.
de la demanda de servéis i peí paper de l'ocupació residual en algunes activi a

Les xifres del Cens ens donen idea del creixement ininterro ^  gg^j^e la po-
del conjunt d'Espanya— de la població activa terciária en el percentatge qu població activa
blació activa total. Així, s'ha passat d'un 28,7  % de la població activa ^¡^^gg ̂ jg creixement
total l'any 1940, a un 41,3 % l'any 1975. Les xifres així consideradas apreciar un major
diferente segons els períodes intercensals considerats. D'aquesta manera P p|g gj'Egtabilitza-
dinamisme en el creixement deis actius terciaria respecte al total ® ̂  =nlament del 30,5 %.

la xifra assolida l'any 1960 era suició, com es posa en relleu si tenim en compte que

ocnanvola s'ha caracteritzat per
En definitiva, mentre que el conjunt de I economía P  ̂ ^ 20,2 % a

una disminució aguda de la població activa de les activitats Primánes (b ° 33,5% a l'any
l'any 1975), un augment important deis treballadors secundaria (25, ° l'economia catalana
1975) i una explosió en la participació de la població activa terciana sobre e

mostra, tanmateix, característiques diferente.

En primer lloc, el descens experimentar peis actius primaris ¡ disminuint
més balsos qué a l'economia aspanyola, passant d'un 29,5 % el ¡ "(j secundé,les en les

aques, perlode. En segon „m„,l,é,,es com

les explotacions mineres i electricitat, aigua i gas) han passat d'un 41,8 % el 1940 a un
En tercer lloc, les activitats terciáries en el seu conjunt, durant aquest període, han regís ra

sembla mantenir-se en els darrers anys.

en termes absoluts més del 50 %

quals incloem la indústria manufacturera i la construcció (junt a

en

creixement més important, tendéncia que
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Així, les característiques diferenciadores entre una i altra economía fan referéncia,

entre altres qüestions, al major pes específic deis actius primaris a l'economia espanyola, al major

ritme de creixement deis actius terciaris, explicat en part per la inexisténcia de les conseqüéncies del

fenomen de la capitalitat i de l'Administració central a Catalunya, i finalment, al menor grau d'indus-

trialització de l'economia espanyola, en el seu conjunt, respecte a la catalana.

c) Les branques industriáis

Primer. Referéncies

1. Ens fixarem en les transformacions operadas durant el període en les mateixes branques que es

consideren própiament industriáis. El punt de vista que aquí se segueix s'aparta de la majoria de les
análisis de les qüestions de l'oferta a les economies capitalistas (que suposen assignació eficient de
recursos existents entre destinacions alternativas; rendiments constants; relleváncia deis preus en
l'assignació deis «factors» de la prodúcelo, i atribució de les millores de productivitat al progrés del

coneixement). En canvi es considerará que aquests tipus d'estudis implicarien suposar diferencies
considerables —que no corresponen a la realitat— en la inversió ais diferents paTsos, o bé abandonar

el postuiat que la contribució del progrés técnic és uniforme ais diferents paísos capitalistas desenvo-

lupats —cosa que privaria ais modeis de capacitat de predicció.

El métode que s'empra considera que l'augment de productivitat pot ésser un efecte
de l'augment de la producció.

2. La inversió es materialitza en mitjans de producció tradicionals o en mitjans de producció innova
dora. En el primer cas, els augmenta de productivitat són significativament imputables a l'augment de
la producció; aixó implica suposar rendiments creixents a la indústria, sobretot a la industria manufac

turera, a causa, en especial, de l'aprenentatge. En el segon cas—mitjans de producció innovadors—,
al possible efecte anterior s'hi sol afegir la utilització d'una técnica superior.

En ambdós casos, hom pot establir una relació entre taxes de creixement de la pro
ductivitat, efecte de taxes de creixement del producte i del nivell de producció assolit en el passat.
Aquesta relació integra tant les conseqüéncies del canvi técnic com les de rendiments creixements
d'escala.

3. També en ambdós casos es produeixen un seguit de transformacions. Per tal de situar aqüestes
transformacions, convé de fer unes precisions.

El conjunt de la indústria d'una economía nacional pot ésser agrupada en quatre
grans Departaments:

a) un Departament lA que té com a producte final béns de capital fix a emprar peí mateix Departament
lA o peí Departament IB; el Departament lA agrupa les branques que extreuen, elaboren i manufactu

ren materials i les branques que a partir d'elles construeixen l'equipament productiu;
b) un Departament IB que té com producte acabat béns d'equipament peí Departament II;
c) un Departament II que agrupa les branques que produeixen béns per al consum final, i

d) un darrer Departament d'energia i endegament que inclou les branques productives de l'energia i

les branques d'instruments, equipament i composants de comunicacions i organització (principal-
ment, dones, electrónica, ordinadors i telecomunicacions).

Remarqui's que una part de les branques de lA disminueixen la dependéncia deis

recursos naturals (land saving) i les branques del darrer Departament estalvien i substitueixen la forga

de treball (energía humana).
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Una economía nacional pot estar relativament articulada en el seu territori o bé pot

predominar la seva articulació en un procés mundial de producció, en el benentés que el nucli de la

industria es troba al Departament lA (que és un Departament autogenerador).

A més el Departament lA i el darrer Departament multipliquen llur influéncia tecnoló

gica sobre la resta de les branques i en resulten decisivament confórmate peí canvi técnic (substitució

de materials, maquines eina, energía, equipe d'endegament i comunicació).

La competencia oligopolista i transnacional permet ben fácilment d'alterar la infor-

mació que s'adrega a les empreses, que d'aquesta manera no la reben passivament, ans la conformen

ben activament tot canviant, dones, les condicione de producció i, per tant, el teixit industrial i l'articu-
lació interior i exterior d'una economía nacional.

4. Les inversions, referides a l'anterior punt 2, poden ésser, dones, de dues categories. Les unes són

indui'des per canvis de la demanda que és adregada a les empreses —relacione endarrera de les

branques— i que a llarg termini depenen de la demanda efectiva. Les altres inversions són elles matei-

xes autónomes segons el que s'ha afirmat en l'últim parágraf de l'anterior punt 3: aqüestes solen

ésser técnicament innovadores i transformen les condicione productivos.

Segon. Les branques industriáis a Catalunya

1. L'augment de taxes de productivitat pot explicar-se en gran part, dones, per les variacions de les

taxes de creixement de la producció. Aquesta relació (Llei de Verdoorn) hem dit que integra albora i,

per tant, confon les conseqüéncies del canvi técnic i els rendiments creixents a escala.

Si fem una análisi temporal per al conjunt de la indústria catalana, obtenim la se-
güent regressió:

q = 5,807 -I- 0,179 g (r = 0,811)

Hi ha, dones, una elevada correlació entre la taxa de creixement de la productivitat

industrial (q) i la taxa de creixement del VAB (a preus constante) industrial (g).

Per a cada una de les branques, les regressions serien les indicados al quadre 66.

QUADRE 66

RELACIÓ ENTRE CREIXEMENT DE PRODUCTIVITAT I CREIXEMENT DEL PRODUCTE A LA
INDÚSTRIA CATALANA, 1962-1977

r = 0,982Minería. Q 4,982 -I- 0,796 Qmm

r = 0,915Edificació i obres públiques. = -1,079 -I- 0,725 geQe

r = 0,822Aigua, gas i electricitat. = -0,328 + 0,812 gg
r = 0,469Alimentació, begudes i tabac. 2,217 -H 0,408 PaSSl

r = 0,875Textil. Q, 4,950 + 0,490 gt

r = 0,006Cuir, calgat i confecció. Qc 5,941 - 0,007 Qc

r = 0,731Fusta i suro. Qf 0,820 -F 0,562 pf

r = 0,875Paper, premsa i arts gráfiques. Qp =- 1,323 -F 0,832 gp

Qq = - 0,692 -h 0,691 Pg

4,969 + 0,427 g^Qv

Química. r = 0,921

Cerámica, vidre i ciment. r = 0,638

Metál-liques básiques. Ob 6,266 -h 0,648 Pb r = 0,587

Transformáis metáFIícs. Q, = - 2,048 -I- 0,923 g,, r = 0,857

Font: Elaboració própia a partir de BB. (diversos anys). op. cit. i INE, Contabilidad nacional. 1979.
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Les correlacions més elevadas es donen en els sectors no manufacturers (Minería;

Edificació i obres públiques; Aigua, gas i electricitat), Textil, Paper i arts gráfiques; Químic i Transfor
máis metál-lics.

Podríem observar que, en el cas del Téxtil i Paper i arts gráfiques, hi ha un procés de

reestructuració que ha comportat augmente de productivitat per adaptació al volum de la demanda,
més reduída en el cas Téxtil.®

La més forta dependéncia en el cas de branques no manufactureros  és un fet que

contradiu precisament alió que és normal en economies avangades, on la més elevada correlació es

dona ordináriament en les branques manufactureros. L'explicació rau en dos fets que semblen carac-

teritzar el procés industrialitzador catalá del període; el primer és l'adaptació d'aquestes branques no

manufactureres al creixement excepcional del període, exigint una adaptació productiva a causa del
trencament amb l'anterior model d'industrialització, tradicional, de l'economia catalana; el segon fet a

remarcar és el carácter d'input genéric que tenen llurs produccions. Tanmateix no fora agosarat con-

cloure que el descabdellament deis anys anteriors  a la crisi no havia ocasionar (potser no ho havia

realitzat encara) la necessária transformació per tal que la indústria catalana operés com ho fa la

propia de paísos capitalistes avangats. Es tracta d'un primer element que indica el carácter incomplet

del procés industrialitzador deis seixantes i sotantes.

Si intentem explicar els augments de productivitat fent-los dependre deis augments

de producto (VAB) de les diferents branques, s'obté una regressió que no depondrá del valor agregat

del VAB industrial, sino deis valors que hi pren  a cada una de les branques, tot mantenint-se, pero, una

correlació apreciable entre augments de productivitat i augments de productos per al conjunt de la

indústria (període 1962-1977).

q' = 2,3993 -I- 0,5770 g' (r = 0,6052)

Essent q' la taxa de creixement de la productivitat per a les diferents branques en el

període 1962-1977, i g' la taxa de creixement del VAB per branques industriáis.

Fent-ho per períodos i amb análisi també cross-section s'obté el quadre 67.

QUADRE 67
RELACIÓ ENTRE CREIXEMENT DE PRODUCTIVITAT I CREIXEMENT DEL PRODUCTE A LA

INDÚSTRIA CATALANA PER PERÍODES

Períodes

1962-1973 q'i = 2,9106 -P 0,5275 g'. r = 0,6257

1967-1977 q'z = -0,0592 + 0,8220 g'; r = 0,7438

1973-1977 q'3 = 2,4671 -(- 0,72 g’3 r = 0,7835

Total (1962-1977) q' = 2,3993 + 0,5770 g' r = 0,6052

Font: Elaboració própia a partir de BB, (diversos anys), op. cit. INE, Contabilidad Nacional, 1979.

La dependéncia de la productivitat és més forta ais darrers anys que ais primers del

període estudiar. Els augments de producto en els primers períodes són també explicables per aug

ments de l'ocupació més que no pas en els darrers anys on és més alta la correlació de l'augment de la

productivitat en relació al de l'ocupació respecte ais primers períodes.

5. En el cas del Cuir, calgat i confecció, no hi ha dependéncia entre la millora de productivitat i l'augment
de la prodúcelo.

220



Podría deduir-se, dones, un pas d'un creixement dit extensiu a un altre d'intensiu. Si

es combina aixó amb l'anterior observació hom pot confirmar el no acabament del procés industrial

abans de la crisi i la importancia deis augments de productivitat en branques no manufacturers en un

període—el darrer, 1973-1977— on baixa la participació de les inversions en branques manufacture-

res en el conjunt de la inversió industrial, tot destacant les inversions en sectors vinculats.

2. Hom ha fet esment (en parlar de les referéncies a la qüestió que ara s'aborda) que el creixement

económic altera la proporció de les branques per tal com difereixen llurs taxes acumulativas de varia-
ció anual.

De fet, estudis empírica han posat en relleu que el creixement s'accentua quan la

dispersió de les taxes de creixement entre branques és elevada i s'aplana quan aqüestes tendeixen a

fer-se iguals. És evident que aquesta relació no convé pendre-la per ella mateixa, sino per les raons

que hi ha al seu darrera: és a dir, peis transvasaments de má d'obra ques'hi donen, per la productivitat de la

poblacíó ocupada a cada branca, per les variacions de productivitat induídes peis canvis d'ocupa-
ció (que operen de manera diferent a les branques industriáis i a l'agricultura i, per descomptat, ais
servéis) i peis canvis técnics que commouen el teixit industrial. Centrats ara ja a les branques indus
triáis, examinarem la dispersió de taxes de creixement entre sectors i tractarem de cercar algunes

interpretacions en la línia que acabem d'apuntar.

Si comparem la taxa mitjana de creixement acumulativa anual del VAB a preus cons
tante de cada branca amb la taxa de creixement del mateix concepte al conjunt industrial, obtenim els

«coeficiente estructuráis» de cada branca; el conjunt de les branques que poden ésser ordenados

segons el quadre 68.

QUADRE 68

COEFICIENTS ESTRUCTURAIS DE CADA BRANCA (conjunt del perlode 1962-1977)

9:

g

Branca Total (1962-1977) 1962-1973

Metal-ligues básiques. 1,490 1,744

Aigua, gas i electricitat. 1,390 1,225

Química. 1,269 1,475

Transformáis metál-lics. 1,246 1,516

Cerámica, vidre i ciment. 1,224 1,390

Paper, premsa i arts gráfiques. 1,179 1,490

Edificació i obres publiques. 0,942 0,916

Alimentació, begudes i tabac. 0,898 1,028

Cuir, calgat i confecció. 0,732 0,736

Textil. 0,685 0,822

Minería. 0,2560,578

Fusta i suro. 0,574 0,730

Nota: 1. i indica cada una de les branques.
Pont: Elaboració propia a partir de BB. (diversos anysl. op. cit., INE, Contabilidad Nacional. 1979.

Les branques que són l'elx de la industria manufacturera (Metál-liques básiques;
Química; Transformáis metál-lics) tenen un coeficient superior a la unitat, fenomen aquest que és
general a les economies desenvolupades, a causa del tipus de producte que s'obté en aqüestes bran
ques, entre els quals hi ha aquella que en resulten de la Innovació que ha esdevingut. Sembla indicar,
dones, que no es dóna a primera vista una anormalitat en el tipus de la demanda que ha general el
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procés industrialitzador examinat. És més palés el que diem si considerem el subperíode que s'estén

de 1962 a 1973, car és a partir de llavors quan s'afirma el creixement de les branques no manufacture-

res en relació a la mitjana.

és a dir, el descabdellament de la Minería, Aigua, gas i electricitat—,
hem d'afegir-ne d'altres que també assenyalen la dependencia de l'evolució del creixement de les

branques a partir de la demanda i el carácter predominantment induTt de la inversió a la industria

catalana. Si aixó és cert podría explicar-nos la regularitat del creixement d'una branca, com l'Alimen-

tació, ben lligat amb la demanda final.

A aquest fet

L'abséncia significativa de la inversió autónoma—com hem definitabans—aclariria

el poc ancorament de la industrialització del període, a causa del carácter preferentment innovador
d'aquesta inversió. Aquesta abséncia podría explicar-se tant perqué la crisi esdevé massa aviat—atés
el nivell de reacció deis «animal spirits» de l'economia (compresa l'aplicació de la transferéncia tecno
lógica estrangera)— o perqué l'economia catalana resulta articulada amb Departaments innovadors
situats a l'estranger (Department lA i darrer Departament).

Convé d'aíllar aquells augmenta de productivitat que, per bé que s'inclouen en les
relaciona de la ilei de Verdoorn, cal tanmateix atribuir-los a innovacions tecnológiques; s'ha acceptat
el supósit que un bon indicador d'aquest tipus de la inversió autónoma ho és la regularitat de la taxa
de creixement de la branca. Aquest supósit es sol basar en el fet que la inversió autónoma mostra una

certa insensibilitat ais impulsors de la conjuntura i a les frenades passatgeres i manté una certa estabi-
litat perqué l'horitzó de la própia onada innovadora asperona una inversió que parteix de la producció
de béns de producció i es dirigeix al consum.

A Catalunya hom verifica la inestabilitat precisament de les taxes de creixement de
les branques de Metál-lica básica, Transformats metál-lics i Químic en els diferents subperíodes: en
aquesta darrera —la Química— el tancament de l'estudi l'any 1977 impedeix de resseguir en aquest
treball la continui'tat de les innovacions fonamentals de la indústria química introduídes a partir de
1974 (se'n ha fet esmet al primer capítol).

Per tal de precisar l'abast de la regularitat de les taxes de creixement per branca,
s han ordenat les diferents branques segons dos criteris. S'han pres primer en consideració els valors
que prenen a cada branca les «t» de la distribució de Student calculades per mesurar la correcció de
l'análisi de regressió efectuada per obtenir llurs taxes mitjanes acumulatives de creixement del VAB
en els anys del període. Després s'han classificat les branques segons els valors mitjans de les taxes
de creixement de productivitat {vid. quadre 69).

La possible correlació entre regularitat de variació del VAB i taxes d'augment de la
productivitat per branca s'ha calcuiat d'acord amb el coeficient de rang de Spearman. El seu valor de
0,08 sembla confirmar-nos l'escassa incidéncia de la regularitat en els augments de la productivitat,
peí conjunt de la indústria.

D'altra part, sembla també completar aquesta interpretació que —com s'ha remar-

cat— l'economia catalana s'articula en Departaments innovadors situats fora. És a dir que les deci-

sions sobre introducció de canvis técnics, que són el suport que caracteritza la autonomía de la inver

sió, toquen ben tangencialment la indústria catalana, que en tot cas actúa com a demandant a ('exte

rior (Espanya i estranger) deis productes que incorporen el canvi técnic.

Per confirmar indirectament ('anterior, ni que siguí d'una manera aproximada, po-

dríem agrupar els diferents desagrégate de la TIO de Catalunya per a 1967, segons fossin principal-
ment: a) branques de qué s'obtenen materials per  a l'equipament (que pertanyen, per tant, al Departa

ment lA); b) branques que tenen com a producte final béns d'equipament, tant si són per a obtenir

equipament com si s'empren en la fabricació de béns de consum (o siguí, la part de resta del Departa-
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QUADRE 69
ORDENACIÓ DE LES BRANQUES SEGONS LES TAXES DE

CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT I SEGONS LA REGULARITAT
DE LES VARIACIONS DEL VAB, 1962-1977

Ordenació de major a menor segons:

Branques tq

Metal-ligues básiques. 1 8

Ceránnica, vidre i ciment. 2 1

Aigua, gas I electricitat. 3 4

Minería. 124

Textil. 5 11

Transformats metál-lics. 6 5

Química. 7 3

Paper, premsa i arts gráfiques.

Cuir, calgat i confecció.

8 9

9 6

Edificació i obres públiques. 10 2

Alimentació, begudes i tabac. 711

Fusta i suro. 12 10

Pont: Elaboració própia a partir de BB, (diversos anys), op. cit., INE, Contabilidad Nacional, 1979.

ment lA i tot el Departament IB); c) branques que produeixen béns de consum (o siguí que formen el

Departament II); i d) branques de productes de béns energética (que formen part del que hem anome-

nat darrer Departament). Fet aixó, hom verifica que la relació entre valor de les importacions i sobre el

del total del valor d'importacions i inputs interiors corresponents a l'any 1967, fou un xic superior al

45 % a les branques compreses a l'apartat a); inferior, també, una mica, al 45 % a les branques de

l'apartat b); lleugerament superior al 20 % a les branques de l'apartat c), i també una mica per damunt

del 85 % a les branques esmentades a l'apartat d).
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OBSERVACIONS FINAIS

Primera observació: Delimitació i significat del període 1964-1977

1. El període. El període que abraga aquest estudi sobre l'economia catalana s'estén entre 1960 i
1977 i, ben en particular, entre 1964 i la data de la recuperació territorial de les Institucions de la

Generalitat. Les excepcions a les dates preses en considerado, cal atribuir-les a la disponibilitat o a

l'accés a les dades significatives.

Aquesta anys marquen un tombant interessant de l'economia catalana. És una de les'

seves més clares expansions i coincideix, a més, amb el moment que el conjunt d'Espanya emprén la

industrialització. Industrialment ja madura, l'economia de Catalunya es veu qualitativament afec-seva

tada durant aquests anys, que poden ésser agrúpate en un període prou acotable. S'hi donen uns fets

que en part són específica de Catalunya pero que en una altra part considerable ho són de l'economia

espanyola, ádhuc de l'economia internacional.

EIsfets que hem al-ludit donen una certa unitat al període. Remarquem: a) la primera

industrialització espanyola, amb la conseqüent desruralització; b) l'aparició de noves pautes de con-

sum; c) la tendéncia ben recent —que tal vegada només apareix tímidament durant els anys estu
diáis— a desmuntar les práctiques intervencionistes que, de forma reiterada i amb mitjans proteccio

nistas i de finangament privilegiad han emmarcat legalment l'economia espanyola, i, dones, la catala

na; d) els canvis esdevinguts a l'economia internacional des de 1968, que engeguen una nova fase en
el funcionament de l'economia capitalista, particuiarment la de la seva mundialització.

De manera elemental, poden esquematitzar-se aquests canvis de l'economia interna¬

cional de la següent forma:

Primer. Peí costal de l'organització de la prodúcelo

a) la resistencia a abaixar el nivell real deis ingressos, tema particuiarment seriós en el cas deis salaris,
a causa del seu carácter de rendes residuals, atés que els salaris reais depenen del nivell de preus i

aquests, de la taxa de guany; W l'aparició de l'atur tecnológic per la forta substitució de la forga de treball

peis mitjans de producció; c) la difícil racionalització del sector deis servéis, que s'expansiona

en part també com a resultat de la desocupació que deixen les branques industriáis, i d) la tendéncia a

la rigidesa deis preus a la baixa malgrat les millores técniques en una economía oligopolitzada.

Segon. Peí costal deis recursos naturals

La limitació de l'oferta energética i la puja deis preus del petroli.
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Tercer. Peí costat de la demanda

Assenyaiem tres fets que l'afebleixen, particularment: a) la transnacionalització del
capital sitúa les inversions atenent localitzacions mundials segons l'apropament de recursos naturals,
l'existéncia de mercats, la disponibilitat de má d'obra, etc. Particularment desplaga deis paísos indus
triáis certes fases del procés de prodúcelo i hi concentra inversions de racionalització, sobretot; b) la

tesaurització d'una part de l'excedent comercial obtingut peis paísos exportadors de petroli —que no
el despenen ni de bon tros— un cop incorporat al sistema financer mundial; i c) la práctica contractiva

de la demanda seguida peis governs deis paísos desenvolupats segons indicacions deis organismes
internacionals.

Finalment, la progressiva incorporado de l'economia catalana a l'economia interna

cional —i concretament a l'europea— a través deis fjuxos comerciáis, hi está afegint noves considera-
cions en relació a preus internacionals i costos nacionals.

Pertant, el període considerat peí nostre estudi mostra que l'economia catalana pre

senta una primera fase—fins a 1973— de progressiva expansió d'una economia Mangada i una segona

fase—a partir de 1974— de desmuntatge de processos de producció; de tancament de productes i de

les unitats que els produeixen en segons quines condicions menys favorables; d'obertura de noves

fraccions del procés de producció, i de presa en consideració de mercats internacionals tan peí que fa

a demanda deis productes com de forniment á'inputs, etc.

2. Fets estiUtzats. L'intent d'estilització es proposa de destacar certs fenómens de manera simplifica

da. Tanmateix, el catáleg de fenómens que privilegien certes análisis giren entorn de la dialéctica
entre el capital i el treball, que és crucial en el desplegament económic de la industrialització en una
economia de mercat.

Ens hi aproximarem a través de dues vies que no són, tanmateix, independents: la
que es deriva de considerar la relació entre valor deis mitjans de producció i treball emprat per la
producció (aspecte de la producció) i la que es deriva de ia relació entre salaris i renda nacional
(aspecte de la distribució).

3. Relació capital-treball. La renda (VAN al cost deis factors) nacional de Catalunya a preus constants

i el capital valorat també a preus constants augmenten a Catalunya ininterrompudament de 1964 a
1977; la població ocupada assalariada augmenta fins 1975, i baixa després.

La relació entre el valor deis béns de capital a preus constants i el nombre de pobla

ció ocupada (K/L) tendeix a augmentar al llarg de tot el període, fent-ho més clarament a partir del
1971 i més de pressa des del 1973. De 1973 a 1975, l'acceleració s'explica per la conducta de la inversió
d'aquells anys (veure punt 11 de la segona observació). Després hi jugará el fet de l'atur.

La relació renda real per població ocupada (Y/L) —productivitat—  creix contínua-

ment, pero sobretot de 1971 a 1973.

La intensitat del capital, és a dir, el valor del capital necessari per a l'obtenció de la
renda real (K/Y) baixa fins el 1973, data a partir de la qual comenga a pujar a causa de l'increment
relativament més fort de K/L en relació a Y/L.

Aquesta treta es corresponen ais deis altres paísos occidentals, llevat que l'augment

K/Y esdevé aquí amb un cert retard i que no será fins a 1975 que comengá a disminuir l'ocupació,

després d'un període d'estancament que comenga el 1973.

4. Relació salaris-guanys. L'evolució de la població a Catalunya s'ha caracteritzat per un ritme de
creixement sensiblement superior al del conjunt espanyol durant el període 1960-1975; aquest ritme

ha experimentat una lleugera frenada en el darrer quinquenni.
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L'augment de la població activa entre 1960 i 1970 s'explica per l'evolució de la taxa

de l'activitat de la població existent en un 29,2 %, per la disminució de la má d'obra agrícola en un

26 %, i, sobretot, per la immigració neta en un 44,8 %; en canvi, de manera significativa, entre 1970 i

1975 les proporcions canvien en un 58 %, 21,5 % i 20,5 % respectivament.

L'assalarització ha estat més intensa a Catalunya que a la resta d'Espanya, excepte en

el cas de l'agricultura.

De 1960 a 1977 creix la participació deis salaris  a la renda nacional a Catalunya (d'un

54,8 % el 1960 a un 65 % el 1977). Aquesta evolució de la relació salaris/renda és coherent amb l'evo

lució general; arreu es comprova una tendencia a aquest major pes deis salaris a la renda, per bé que
la massa de salaris per treballs manuals baixa. També és general el descens de la participació de les

rendes del capital.

Convé de destacar el fort pes de les cotitzacions per Seguretat Social sobre la renda

familiar a Catalunya i al conjunt d'Espanya, tot  i que és més elevat aquí que a la resta de l'Estat. També

es constata llur sensible pujada en el període 1971-1975.

5. L'estructura i evolució de la demanda, així com el carácter relativament tancat (a través del mercat

o per procediments privilegiats de finangament) del mercat espanyol (amb la possible diferenciació de
locáis i internacionals) i el cost de la má d'obra disponible, van determinar les condicions depreus

producció de Catalunya: aqüestes expliquen la demanda de má d'obra i la immigració neta. Són prou

significatius, en aquest sentit, tant l'evolució de la relació K/L com alió que resulta de l'análisi de la
taxa d'excedent que es fará a la tercera observació.

Segona observació: Inversió i mercat

6. La variable exógena. L'economia catalana (1964-1977) es va anar adaptant a les condicions de la

demanda que s'hi adregá; d'aquesta manera va operar la inversió que albora estructurá la seva oferta.

Aquesta inversió es basá sobre un horitzó determinar peis canvis en el volum i en

l'estructura de la demanda (formulada peí mercat de consum interior, per l'actuació del sector públic,

peí mercat exterior i peí mateix sector productiu). La Inversió és explicable, certament, en gran part, peis
canvis en el volum i en l'estructura de la demanda; nogensmenys una part de la demanda adrega

da al sector productiu pot procedir d'una inversió no arriada peis canvis esmentats ans per les innova-

cions técniques introduídes com a conseqüéncia de la competencia entre les empreses o de l'afirma-

ció del control del procés de producció peí capital.

Cap a la segona meitat deis setantes es va esvair la definició d'aquell horitzó i s'ac-

centuá el predomini de les tendéncies internacionals, perllongades en les economies peninsular i
catalana.

7. Naturalesa del mercat. La grandária del mercat determina l'escaia de la producció i, dones, tant

l'especialització com la dimensió de les unitats de producció. Aquesta especialització apareix
relativament estable durant el període.

L'especialització de l'economia catalana en certes branques industriáis dintre d Espa-

nya, també ho és de les GEI domiciliades a Catalunya. On hi ha especialització acusada de les bran

ques, en relació a la xifra d afers, també hi ha especialització  acusada (en el mateix sentit) de GEI

domiciliades a Catalunya; és el cas de la Química (excepte, l'agroquímica), l'Alimentació (particular-
ment la moderna i la procedent de la ramaderia), el Téxtil, Arts gráfiques i alguns subgrups de Trans
fórmate metál-lics. Viceversa, on no hi ha especialització de branques, tampoc no n'hi ha de GEI {in-
puts energética; alguns subgrups de Transfórmate metál-lics i de maquinária, i productos alimentaris
tradicionals).

com
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Dos trets caracteritzen les GEI que operen a Catalunya. El primer tret és el carácter
obert de la seva actuado, particularment amb la resta d'Espanya. El 63 % de la xifra d'afers global de

les GEI domiciliades a Catalunya ho és en branques d'especialització catalana (el 41,5 % de branques

d'acusada especialització). Respecte al conjunt de l'economia espanyola les xifres són, respectiva-
ment, el 33,3% i 18,4%; és a dir, cal destacar el carácter obert i integrat de l'estructura industrial

catalana i l'especialització relativa assolida per les GEI domiciliades a Catalunya.

El segon tret, és que les GEI domiciliades a Catalunya disposen d'una área d’acció

típicament catalana, on tenen de moment poc pes les GEI domiciliades tora de Catalunya. Així, de les

223 GEI que realitzen la fracció majoritária de la seva prodúcelo a Catalunya, només 20 tenen la seu
social fora de Catalunya i están totes elles domiciliades a Madrid (per tal com o són empreses del

Sector Públic o están penetrades per empreses domiciliades a Madrid o per empreses multinacionals,

o bé, finalment, es tracta d'empreses que fan processos productius clarament diferenciats fora de

Catalunya). D'altra part, hi ha 356 GEI que fan una fracció minoritária de la seva producció a Catalunya

i sois 16 de les grans empreses domiciliades a Catalunya tenen establiments industriáis fora de Catalu

nya. És el cas de multinacionals (instal-lades aquí atretes per la Química o l'Alimentació), o unitats que
cerquen la proximitat d'altres centres de consum  o la localització propera de recursos primaris.

Dos són els resultats del fenomen que hem analitzat: l'oligopolització i la penetració
de capital estranger.

Quant a l'oligopolització, pot afirmar-se que l'oiigopoli és la forma de mercat predo-

minant a Catalunya i a Espanya, en el benentés que mesurem l'oiigopoli atenent la seva amplitud, el

desequilibri a l'interior de les empreses que formen l'oiigopoli i la rigidesa en l'evolució de les quotes
de mercat de les empreses oligopolistes.

A Catalunya, a més especialització s'hi dóna més oligopoli. Un 38,3% de les GEI

domiciliades a Catalunya i que operen en branques d'especialització correspon a GEI que presenten

formes oligopolistes o monopolistes. La rigidesa de quotes de mercat es dóna a empreses que operen
a Energia eléctrica, Vidre, MaqUinária i tractors. Material ferroviari, Alcohols etílica, Paper i cartró,
Cautxú, Adobs i Sabons.

Quant a la penetració de capital estranger, cal fer notar que el control ho és segons

les branques i no segons les árees geográfiques, de manera que el capital es localitza a Catalunya o a

Madrid —posem per cas— no per preferéncies de domicilització, sinó per consideracions de les bran
ques. A més, excepte en Material eléctric i Química inorgánica —on hi ha capital europeu o capital
americá albora— o bé hi ha preséncia de capital europeu o alternativament de capital americá.

També en el capítol de la penetració de capital estranger, convé de fer notar que, a

més especialització, es dóna també més control estranger: el 48,7 % de la xifra d'afers de les GEI

domiciliades a Catalunya en branques d'especialització correspon a empreses sota control estranger.
Aquest control, de moment, ha obeít a consideracions de produir de cara al mercat espanyol (Química
de consum final, Llet, Xocolata, Alimentació animal), al mercat estranger (Cerámica, Vins) o de cara a

la integració en produccions ja transnacionalitzades (Farmacéutica; Construcció de maquinária i trac
tors; Material eléctric; Transfórmate de cautxú).

Sobre el tema de la penetració de capital estranger, ha d'advertir-se; a) que la trans-
nacionalització ha operat arreu en dues fases: de primer es fan inversions directas estrangeres a partir

de les empreses que ja operen i segons els seus esquemas de funcionament; és després que arrenca

el propi procés de transnacionalització de l'esfera de producció; b) que la transnacionalització s'ha
fixat al món des deis anys seixantes en tres branques: SiderometaMúrgia, Química i Aiimentació.
Dones bé, en el període 1970-1977, de les inversions estrangeres a Catalunya que representen més
enllá del 50 % del capital social, el 36,23 % s'ha adregat a la Siderometal-lúrgia (particularment, a
Automoció, Maquinária d'oficina, Indústria del so  i Ordinadors), el 32,51 % a Química (Farmacéutica, i
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Química industrial) i gairebé el 10 % a Alimentació (a un ritme creixent). Les altres branques queden

molt per sota.

8. Tanmateix oUgopoUtzadó i control esfrangerconflueixen. Tenen un punt de partenga comú —l'es-

pecialització productiva—i tenen un punt d'arribada també comú. En efecte, només a tres de les disset

branques d'especialització de l'economia catalana (indústria del Sucre; Confecció i Edició), la fracció

Iliure de control estranger de les empreses oligopolistes domiciliades a Catalunya representa més del
40 % de les xifres d'afers totals de les empreses oligopolistes.

Aquesta confluencia entre oligopolització i control estranger té un terreny ciar de

projecció en el camp de la tecnología. El 1970, el 54 % deis contrastes de transferencia tecnológica a

Espanya tenen com adquirent una empresa sota control estranger: d'ells, un 67 % afecten les bran

ques de la Química, Eines, Construcció de maquinaria, Productes eléctrics i Material de transport. Així
mateix, les clausules i condicions deis contrastes Miguen les empreses adquirents a la tecnología

estrangera.

Pot argumentar-se que el rol dinámic que al capitalisme actual tenen les activitats

productivas transnacionals fa que el seu impacte tecnológic vagi més enllá d'elles mateixes, a través,

per exemple, de les importacions de maquinaria (1/3 de les inversions en maquinaria a Catalunya
entre 1973 i 1975 ho és d’equipament importat de l'estranger), o deis servéis que creen o que susciten

amb llur activitat i que en cada Estat tendeixen  a concentrar-se en un sol lloc. Creados freqüentment a

partir de capital estranger, les societats d'enginyeria tenen localitzats el 70 % de les oficinas i el 80 %

del personal fix a Madrid, davant del 8 % i 6 % respectivament a Barcelona.

Finalment, la proporció de directius, administradora i técnica (DAT) dintre del perso

nal ocupat a Catalunya representa els anys 1972-1974 només el 17 % (xifra assolida peis Estats Units el

1937), i les branques on la proporció és més elevada són precisament les branques Química, MetáMica
i d'Alimentació (si bé amb un creixement més fort  a Alimentació, Químic i Vidre), on hi ha hagut
abundants contractas de transferéncia i forta inversió exterior. La proporció de DAT dintre del perso

nal ocupat és un indicador del grau de mecanització.

9. Evolució i canvis de la demanda. La tendéncia  a la dependéncia transnacional de l'economia a

Catalunya es dóna mentre esdevenen els altres fets que han estat esmentats al comengament del punt

6 d'aquesta segona observació. Resumim-ne la incidéncia.

Destaquem, de primer, el papar exercit peí sector exterior. El mercat exterior catalá

durant aquest període ho és especialment de Transfórmate metál-lics, Productes de la indústria agro-

alimentaria, Productes químics, Extracció de materials per a la construcció i de Manufactúrate téxtiis.

Augmenta el valor de l'exportació, a la resta d'Espanya, de certs grups de Transfórmate metál-lics

(maquinaria i material de transport) bé que apunta a una certa aturada; augmenta també la sortida de

la Química de consum final i de nous Productes agroalimentaris; disminueix, d'altra part, la importan

cia del Téxtil. En relació al mercat estranger tendeixen a créixer el valor de les exportacions de Trans-

formats metál-lics (sobretot maquinária) i el de Productes químics, i disminueix l'exportació d'Alimen

tació, bé que la davallada es frena progressivament.

Les relacions Catalunya i resta d'Espanya es modifiquen com correspon a la indus-

trialització espanyola i l'economia catalana s'especialitza, dones, en certes branques industriáis o lí-

nies de productes diferents deis que havien esdevingut tradicionals. El paper del Químic és ben signifi-

catiu: Catalunya transforma matéries importados que es manufacturen de cara al mercat espanyol. La

industrialització espanyola va inserint, dones, Catalunya al teixit espanyol, el mercat del qual li és

decisiu a aquella, car el valor de les exportacions a l'estranger representa només el 16,7 % del de les

dirigidos al mercat que li ofereix la resta d'Espanya. El mercat estranger fonamentalment és l'Europa
comunitária i els paísos árabs.
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En conjunt, pero, l'economia catalana s'obre a l'exterior. Les exportacions a la resta

d'Espanya passen a representar el 37,4 % sobre el PIB el 1967 al 48,5 % el 1975, i les exportacions a

l'estranger, els mateixos anys, suposen respectivament un 4,7 % i un 8,1 % sobre el PIB respectiva-
ment.

El mercat de consum interior a Catalunya s'eixampla segons l'augment de la renda i
amb la participació creixent deis salaris a la renda nacional. Bé que l'augment de les despeses per

consum i habitant creixen a Catalunya a una taxa mitjana acumulativa anual d'un 15 % de 1967 a 1975

davant un 15,67 % del conjunt espanyol, i que es palesa un progressiu esvaíment de diferéncies de

consum entre el nacional i el de la resta d'Espanya, tanmateix, el consum interior és més fort aquí en

Begudes per la llar, Allotjament secundan, Manteniment de la llar. Transporta i comunicacions, Ense-

nyament i Salut. L'evolució del consum cap a béns d'elasticitat de renda més elevada (entreteniment

de la llar i servéis) i la urbanització de la població catalana (on el 73,6 % de les rendes de les famílies es

concentra a Barcelona) converteixen Catalunya en un pol d'introducció de nous modeis de consum a

la península, demanda nova de consum que arrossega importacions i acaba induint la producció local
i ádhuc l'exportació.

L'evolució de les despeses del sector púb//c(Administracions públiques, excepte Se-

guretat Social) en inversions regionalitzables a Catalunya mostra durant el període 1968-1977 una

evolució superior a la del conjunt de l'Estat (creix a preus constante un 6 % acumulatiu per any, davant

del 4 % d'Espanya), segons un comportament cíclic des de 1972. El creixement més fort es dona a la

provincia de Tarragona, especialment a partir de 1972, tot rectificant el considerable pes de la provin

cia de Barcelona (que el 1971 representava un 77  % de les inversions públiques a Catalunya).

Un primer tretcaracteritza i'actuació del sector públic; estracta de la seva centralitza-

ció. Al conjunt de l'Estat, només un 19 % de les despeses d'inversió regionalitzables ho són de l'admi-
nistració local, bé que a Catalunya la participació és més aita (un 26,8 %), tret de la provincia de

Tarragona, que segueix la tónica del conjunt espanyol.

El segon tret és la seva insuficiéncia. Si la població de Catalunya representa el 15,4 %

d'Espanya, i el seu PIB un 20 %, en canvi, la inversió pública només és de 13,5 %. En compareció al

conjunt de l'Estat espanyol, aixó suposa un déficit funcional important de Catalunya en l'Educació, la

Sanitat, i els Transports. D'altra part, la inversió més forta feta a Catalunya ha estat en Corporacions

Locáis, Transports i Servéis d'urbanisme (peí pes d'una de les dues grans aglomeracions de població

espanyoles); en relació al conjunt d'Espanya resulta destacadle la inferior inversió pública d'agricultu-

ra a Catalunya i la superior en Corporacions locáis i urbanismo.

L'immobiiitzat acumuiat ponderat de l'INI a Catalunya (desembre de 1976) represen

ta un 15,7 % del total espanyol, tot centrant-se en un 90 % a les províncies de Barcelona i de Tarrago

na. A nivell de branques, l'Energia (electricitat), la Indústria transformadora (automóbil) i la de capga-

lera (petroleoquímica) són les d'intervenció més destacada I s'hi palesa una elevada relació capital-
treball.

10. Dependéncia deis inputs exteriora. La major dependéncia comercial de l'economia catalana en

béns i primeres matéries es dóna a les branques de Refinatge de petroli, MetáMica básica. Agricultura

i ramaderia. Combustibles sólids. Minería, Maquinaria no eléctrica. Productos químics, Recuperació

de productos. Productos alimentaris, Paper, Maquinária i aparells eléctrics i Fabriis diversos, on és

més forta la proporció total de les importacions induídes per una unitat de demanda final. A les impor

tacions que provenen d'Espanya, augmenten les de MetáMica básica i Manufactures diverses, i dismi-
nueixen els Productos alimentaris tradicionals i els Productos químics (atés l'esforg fet'aquí en aquest

terreny). De l'estranger vénen les primeres matéries i productos intermedis; una part de les manufac

tures Químiques i de la MetaMúrgia (que creixen des del 1967), la Maquinária (que davalía de 1975

engá) i els Aliments de carácter nou (tots ells principalment del Mercat Comú) i Productos energétics

(paVsos árabs).
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La dependéncia és a causa de la petita dotado del país en primeres matéries i energía

i de la nova divisió del treball operada particularment amb la resta d'Espanya, bé que convé de teñir en

compte que també de l'estranger procedeixen alguns béns de la indústria de base.

Comparant exportacions i importacíons catalanes, el saldo comercial el 1975 és ne-

gatiu i puja a 51.055 milions de pessetes, que combina un superávit amb la resta d'Espanya de 23.710
mílions i un déficit amb i'estranger de 73.556 milions de pessetes i unes importacions netes d'energia

eiéctrica de l'exterior per vaior de 1.209 miiions de pessetes.

Les importacions catalanes de la resta d'Espanya han augmentat més rápidament

que no pas les exportacions en sentit contrari. Peí que fa a la cobertura de les importacions de l'estran

ger, després d'un agreujament, ha millorat el període 1975-1977, evolucionant com la resta de I Estat.

11. Moviment de la inversió. Els canvis del volum  i estructura de la demanda han estat susceptibles

d'esperonar, per llur expansió, la inversió. Tanmateix, aquesta expansió fou irregular i els seus efectes

havien d'aparéixer a llarg termini sobre la inversió, en la mesura que creaven un horitzó de creixement

previsible i estable.

A més, cap a 1974-1975, l'esmentada conducta deis sectors exterior, de consum i

públic mostré senyals d'incertesa coincidents amb la persisténcia del procés transnacionalitzador.
L'excessiva ambigüitat, lógicament, havia d'incidir no pas positivament sobre la inversió.

Des d'aquesta interpretació, la resposta de la inversió ha estat ben coherent. Fins al

1975, la inversió va créixer contínuament amb una certa aturada vers 1968-1970. El període escoiat

entre 1964 i 1967 va significar un augment considerable de l'ocupació; en canvi, a partir de 1968 i,

sobretot, els anys 1971-1973, l'augment de la productivitat va dominar sobre el de l'ocupació: la inyer-
sió va procedir a alterar {en els termes del punt 15, tercera observació) les condicions de producció de
l'economia catalana (de la qual cosa és una manifestació ei lent i persistent, des del 1973, increment

de la dimensió mitjana de les noves indústries), fenomen que s'afermá l'any 1974, en qué (tingui s en

compte l'horitzó ampli deis programes ambiciosos d'inversions) les inversions en noves indústries
dominen sobre les d'ampliacions i renovacions de les branques existents.

afecta l'economia catalana alL'/mpasse de l'economia a partir de 1974 sembla que .

bell comengament d'un procés no gens rodat ni tampoc significatiu de canvi de condicions pro ucti

ves (veure punt 15). La inversió baixá a partir del 1975 i —^fet remarcable— disminuí la participado e

les inversions en branques manufactureres en el conjunt de la inversió industrial, on a partir de llavors

destaquen inversions en branques vinculades a l'energia.

trets amb l'evolució de laLa situació d'ambigüitat es manifesta i concorda  a grans
inversió desagregada. En el període es doné un descens de la inversió adregada al Téxtil i també a

Paper i arts gráfiques i a branques extractives (amb recuperació al final del període) i davallaren, per

motius específics d'alguns deis seus grups, la inversió a l'Alimentació (a causa del component de

begudes). Material per a la construcció (no pas peí grup del ciment) i SiderometaNúrgia (per l'automó-
bil i maquinaria). Contráriament, va créixer la inversió a la indústria Química (clarament des de 1969 i

amb la transformació de la naturalesa de la inversió apuntada del 1974) a més de Fusta, suro, Cuir i

confecció. Presenté una evolució irregular la inversió a les branques de la Construcció i Aigua, gas i

electricitat (amb recuperació també a la fi del període).

Tercera observació: La continu'itat de la industrialització:

formació de capital i canvis de l'estructura de l'oferta

12. Continuitat. La continuTtat de la industrialització, cal mesurar-la per la capacitat d'arrelament de

les conseqüéncies de la inversió a una economía, aixi com per la incorporació i posterior assimilació
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d'algunes noves característiques al seu marc industrial. Aquest arrelament indica de quina manera la

variable exógena —la inversió— ha estat susceptible de promoure unsfenómens de naturalesa endó

gena al mateix sistema industrial catalá, tant peí que fa al mateix procés de formació de capital com a
l'articulació del teixit industrial.

Per tant, convé de considerar la continuítat en dues vessants: una primera vessant ha
de detenir-se en el procés de formació de l'excedent económic interior a partir de la productivitat del
treball, l'ocupació de má d'obra, la seva remuneració i el joc deis preus relatius, és a dir, de les condi-
cions de prodúcelo, les condicions de reprodúcelo de la forga de treball i les condicions de realització

del producte o d'intercanvi.

Aquest primer pía pot centrar-se entorn de l'examen de l'evolució de la taxa d'exce-

dent com a quocient entre, d'una banda, la renda bruta industrial menys la nómina de salaris i, d'altra,
la nómina de salaris.

La segona vessant contempla la incidéncia del procés industrial, tot transformant les

activitats económiques no industriáis —com l'agricultura i com els servéis— i esculpint, albora, una
nova estructura de branques industriáis.

D'aquesta manera és possible de judicar la significació del procés industrialitzador.

13. Formació de capital. La industrialització d'un territori es caracteritza per la seva capacitat de crear
fonts interiore d'acumulació. Aquesta neix de l'excedent económic, que és una part de la renda.

Prenem els subperíodes següents: de 1960 a 1967; de 1968 a 1973, i de 1974 a 1977.

En el primer d'ells, la taxa d'excedent passa d'1,01 a 0,91: s'hi dona una certa estabili-
tat en la seva evolució, tot i la lleugera tendéncia a la baixa. El VAB industrial cresqué de forma
relativament estable, segons un 15,35 % anual, a causa de l'augment de la productivitat (7,90 %), de la
nova ocupació industrial (que augmenté a un 3,54  % per any) i de la moderada expansió deis preus
industriáis (3,25 %). L'augment de productivitat —que arrenca d'un feble punt de partenga i que és
ocasionat básicament per la mateixa expansió de la producció— es combina amb una utilització
tensiva de la forga de treball. El salari unitari en termes corrents augmenta segons un 12,19 % per any.

En el segon (de 1968 a 1973), la taxa d'excedent, que era de 0,91 el 1967, arriba a 0,94

el 1973. El període mostra una certa irregularitat en el creixement del VAB industrial per la frenada

deis anys 1970-1971; llevat d'aquest paréntesi, l'augment de productivitat (fruit probabiement d'una
voluntat de racionalització i d'aprofitament de la divisió técnica del treball) domina sobre la

ocupació industrial en un endegament extensiu de l'aparell industrial. (Així, l'augment de productivi
tat fou 8,58 % i 9,57 % per any respectivament en els anys 1968-1969 i en els anys 1972 i 1973, enfront

deis 1,1 % i 2,7 % de l'ocupació). Durant tot el subperíode 1968-1973, tanmateix, la taxa d'augment
deis preus industriáis va augmentant progressivament segons la mitjana del 5,41 % anual.
ParaMelament l'increment del salari unitari en termes corrents mostra una tendéncia regular cap
amunt, segons una taxa mitjana de l'11,05% anual.

ex¬

nova

En canvi, l'augment mitjá del VAB industrial de 1974 a 1977 discorre segons la taxa
anual del 20,49 %, explicable peí creixement deis preus industriáis (16,83 % per any) més que per la

feble pujada de la productivitat (3,13 %) o la nul la nova ocupació de má d'obra industrial. Com que el
salari unitari en termes corrents segueix la tendéncia expansiva (taxa mitjana del 27,25% peí subpe
ríode), la taxa d'excedent cau del 0,94 del 1973 al 0,56 en acabar el període, incapag el sistema de

generar el canvi en les condicions productivos —básicament a través de la inversió— que podien
restablir la font de la formació de capital.
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El procés que s'examina ha suposat una certa reestructuració industrial i, per tant,

disparitat en el creixement de les branques industriáis i heterogénei'tat de llurs condicions de desenrot-
llament; és a dir, una transformació de l'estructura de la indústria catalana que també ha fet que les

branques industriáis incidissin desigualment en l'extracció de l'excedent brut industrial. Abans del tall

de 1974, guanyaren participació en aquesta extracció Química, Paper i arts gráfiques. Cerámica,

MetáMiques básiques, Cuir i confecció; van perdre participació Mineria, Téxtil, Fusta, Aigua, gas i
eiectricitat, Transformats metál-lics, Alimentació i Edificació i obres públiques. Evidentment, el guany
de participació en i'extracció ho és o per millors condicions internes (productivitat més alta, salari
unitari més baix o/i preus de venda més aits) en relació a ia mitjana industrial o per creixement
diferenciai de ia torga de trebali ocupada ai sector (o per ambdues causes).

Entre Íes que guanyaren participació, la indústria Química ho féu a causa d'un creixe

ment diferenciai de ia torga de trebali, malgrat unes condicions internes desfavorables; Paper ho
aconseguí tant peí creixement diferencial de la torga de trebali com per les condicions internes espe-
cialment favorables (augments de productivitat i baix nivell relatiu de salaris); les tres altres, veieren
créixer llur participació malgrat la disminució diferencial de l'ocupació, peí millorament relatiu de ilurs
condicions internes (sobretot de la productivitat  a MetáMiques básiques i Cerámica, i deis preus, parti-
cularment el Cuir i confecció).

Entre Íes que perderen participació remarquem que ei miiiorament relatiu de condi
cions internes no compensé el decreixement diferencial de la torga de trebali a Mineria i Téxtil;
viceversa, l'augment diferencial de torga de trebali no aconseguí contrarestar l'empitjorament relatiu
de condicions internes a Aigua, gas i eiectricitat, Transformats metái-lics, Aiimentació i Edificació i

obres públiques; i que ambdós tipus de disminució relativa es donen a la Fusta.

Després de 1973, i fins a 1977 hom presencia un cert canvi, en el sentit que també
guanyen participació en l'extracció d'excedent les branques no manufactureros (Aigua, gas i electrici-
tat, Mineria i Edificació i obres públiques) i Alimentació. Només hi perden pes, dones. Fusta, Transfor
mats Metái-iies (ambdues amb relativament pitjors condicions internes i creixement diferencial de
torga de trebali) i Téxtil (per relatiu empitjorament de condicions internes i per descens diferencial de
l'ocupació).

que.

En Íes branques que apugen la seva quota d'extracció, Cuir i confecció, Metái-liques
básiques i Edificació minoraren relativament les condicions internes (especialment productivitat i sala
ris les dues primeree i preus la darrera) i augmentaren la torga de trebali diferencial. En canvi, el
millorament de condicions internes compensé el decreixement relatiu de l'ocupació a Mineria, Aigua i
Alimentació (augments relatius de productivitat en totes elles) i Paper (disminució relativa de salaris) i,
a l'inrevés, I augment diferencial d'ocupació fou dominant a Cerámica i Química.

(Abans de comengar un nou punt convé fer alguns advertiments. Peí que fa a apa
rente contradiccions entre el que es deriva de l'análisi de l'excedent i de l'evolució de la inversió (punt

11), cal considerar, a nivell global; a) el tall que es produeix entre inversió i estalvi (i, dones, beneficis);
b) l'horitzó de Íes inversions i c) les expectatives de la demanda. A nivell desagregat, hom fa necessari
adonar-se que la branca Química agrupa dues classes diferents de química (la básica i la de consum
final) que evolucionen diferentment durant el període i que l'expansió de les indústries no manufactu
reros s'adiu amb l'indicat al punt 11 i será rebiat al punt 15; que la conducta de la branca de l'Alimenta-
ció ha d ésser contemplada a partir d'algunes observacions del punt 15, també, i, finalment, que les
inversions de Fusta i Cuir (punt 11) ho són de reconversió, és a dir, obeeixen a adaptar les condicions

de producció sectorials existents, relativament precáries, a les noves exigéncies de l'economia.)

14. Estructura fmancera. L'análisi en termes de taxa d'excedent ha d'ésser complementada per l'es-

tudi del sistema financer, car del contrari no es posa en relleu l'estalvi nascut al marge deis guanys,

com I estalvi públic i les altres formes d'estalvi privat. Per la canalització de fluxes (atesa la diferent

estructura de I oferta i la demanda primáries de fons) i per la creació d'una major liquidesa, el sistema
financer subministra recursos de finangament a la inversió.
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Ésnecessariferunes referéncies a l'estructurafinancera de Catalunya, on la taxad'auto-

finangament, bé que més elevada que al conjunt d'Espanya (el 61,3% de la FBC privada l'any

1977 a Catalunya i el 56,7 % a Espanya), és, tanmateix, més aviat feble. Aixó dona un pes considerable
al sistema financer, i les dificultats d'obtenir-ne recursos han afectat, per tant, molt directament el
sistema productiu.

Peí que fa a Voferta primaria de fons, dintre de I'escassetat d'actius a llarg termini
detentats peí públic—cosa que és general a tota Espanya—, hom verifica a Catalunya un predomini
més gran d'aquesta mena d'actius, tal com pertoca al seu grau d'industrialització. També s'ha de

subratllar el major pes deis dipósits a la vista per la major utilització de mecanismes bancaris com a

mitjá de pagament i d'obtenció del crédit. La distribució de dipósits a Catalunya fou més favorable a

les caixes d'estalvi que al conjunt d'Espanya, encara que a Espanya el creixement deis dipósits a les
Caixes va ésser més fort (es passá a Catalunya de 60,2 % del valor deis dipósits a bañes i 39,8 % a

Caixes el 1964, a 58,5 i 41,5 el 1977; al conjunt d'Espanya de 74,1 i 25,9 a 67,1 i 32,9). El valor deis

dipósits bancaris a Catalunya es mantingué durant el període en un 20 % del total espanyol, peró
notant-s'hi més els efectes conjunturals deis cicles de crédit; aquests cicles no van afectar, és ciar, al

moviment deis dipósits a les Caixes. Al mercat d'obligacions, la normativa sobre les Caixes féu que, a
Espanya, el sector privat no institucional passés de representar el 44,1 % del total subscrit el 1962,
només el 4,6 % el 1977.

a

Peí cantó de la demanda primaria de fons, hom constata a l'estructura financera de

les empreses catalanes una major proporció en el finangament procedent del sistema creditici i de

l'autofinangament, com s'ha indicat. Aixó s'expiica peí menor pes relatiu deis recursos manllevats a
través del mercat de valors (només el 13,6% de les emissions d'accions a Espanya i 19,9% de les
obiigacions emeses de 1964 a 1977, peí difícil accés al mercat a causa del seu tamany; cal advertir, a
més, que les situacions d'estancament económic incidiren d'una manera més contundent sobre l'eco-
nomia catalana, com ho mostra la baixa relativa de la constitució de noves societats i de les amplia-
cions de les ja existents), i per la major importáncia del crédit comercial. Tot i la importáncia aclapara-
dora deis bañes, es destaca la major influéncia relativa a les empreses catalanes del finangament
procedent de les Caixes (en la mesura que s'ha reduVt la importáncia de les inversions decididas
administrativament) i el menor impacte del crédit oficial (del 12 al 14 % del conjunt espanyol).

(El sistema financer operant a Catalunya oferia els carácters següents durant el perío
de; a) ritme més elevat de creixement deis bañes comerciáis amb seu a Catalunya, que a partir de 1970
augmentaren la proporció de la seva inversió comercial per bé que, menys influida peí cicle del crédit,
no aconseguí contrarestar-lo decisivament a causa de la seva reduída participació; b) major pes deis
bañes industriáis, amb seu a Catalunya, en el conjunt espanyol (en relació a la banca comercial), bañes
que van invertir una part més elevada de llurs recursos en cartera de valors en relació amb els de la

resta de l'Estat; c) el volum de préstecs de les Caixes no arribé a superar el de la cartera de valors fins a
mitjans de la década deis setanta, a causa de l'evolució deis coeficiente obligatoris i del moviment deis
recursos dipositats ais bañes; els préstecs hagueren de cobrir el finangament d'habitatge i, en menor
proporció, les petites i mitjanes empreses agrícoles, industriáis i comerciáis; d) carácter estret i forta-
ment institucionalitzat del mercat de capitals.)

De tot el que s'ha dit, hom pot concloure dues notes fonamentals que han incidit
sobre l'obtenció de recursos financers peí sistema productiu de Catalunya durant el període estudiat:

Primer. La major influéncia del cicle del crédit  i de la política monetária. En efecte, durant el període
—en particular fins 1974, en qué comenga l'assaig d'emfasitzar la política monetária basada en el
control de la base monetária que s'enfortirá el 1977— Catalunya rep, comparativament, en major
intensitat, els efectes del cicle del crédit provocat per les mesures preses per l'autoritat monetária,
fent-se notar I'escassetat de recursos crediticis en moments contractius i el fenomen invers en mo-

ments d'abundáncia. L'evasió d'aquestes onades només era possible per l'accés ais mecanismes ad-
ministratius o privilegiats de consecució del crédit (crédit oficial), o peí fet de pertányer a branques o
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empreses que disfrutaren de proteccions sectorials o estaven vinculades amb entitats bancáries (així

els sectors Agrari, Pesquer, Textil, Calgat i Comerg han tingut un creixement escás del finangament

rebut a Espanya i a l'inrevés ha esdevingut amb altres com la Construcció naval i la Siderúrgia). Peí

que fa a les Caixes, cal advertir que durant el període es trobaren fortament inserides en els métodes

d'intervenció obligatoria de finangament (al sector públic o privat protegit), de manera que el préstec

al sector privat no protegit va ésser marginal i residual.

Segon. Els circuits financers han estat canals de relació amb la resta de l'Estat. Referencies recents

aplicables ais anys 1975-1977 demostren una tendéncia general a una actuació del sector públic dre-

nant fortament recursos de Catalunya especialment per la via de les caixes, i aportant-ios escassament

per la via del crédit oficial; en canvi, la banca privada i els recursos procedents de l'exterior han

procedit en sentit invers. Els primers—per l'acció del sector públic—van acompanyats de taxes d'inte-

rés que beneficien ais destinataris fináis enfront deis prestamistes primaria; els segons —bañes i
exterior— de taxes de mercat.

15. Transformació productiva. La continuítat de la industrialització 1964-1977 ha d'ésser examinada

també en el pía de les transformacions operadas en el propi entramat productiu i, en particular, l'in-
dustrial.

Una part de les transformacions ha afectat altres sectors o activitats económiques

—productivas o no productivas— com són l'agricultura i els servéis; una altra part ha incidit sobre les

propias branques industriáis.

S'ha afermat, en primer lloc, un complex agrário-índustrial. L'adaptac\ó de l'agricul

tura a les noves condicions imposades per la indústria —com són l'atracció de I oferta de treball,

l'oferta d'inputs industriáis i el canvi en la demanda adregada a l'agricultura per la resta de I econo

mía— ha despiegat tres fenómens: a) la disminució de la població agrária (que ha perdut en quinze

anys el 43% de la seva població activa de l'any 1960) i  l'augment de la superficie mitjana de les

explotacions agráries (que ha passat de 12,75 ha. el 1962, a 17,93 el 1972); b) en el desenvolupament

de nous productes agraria (la ramaderia representa, des del 1975, més de la meitat del valor de la

producció final agrária; al mateix temps hi ha hagut un canvi de conreus cap ais fruiters, farratges i

hortalisses), i c) la introducció de nous métodes de producció (per redúcelo del temps de treball neces-

sari mitjangant la mecanització i les instal-lacions per la ramaderia que gairebé ha duplicat la participa-

ció de la FBC en el VAB agrari).

□'aquesta manera s'ha assolit una nova situació d'equilibri interior a l'agricultura i
—tot i l'estancament de lad'articulació amb la indústria. El nou equilibri interior ha significat que

productivitat física de la térra i el VAB per hectárea i  l'elevació de les despeses corrents del sertor a
partir del 1973 a causa de la puja del preu deis inputs agrar\s— e\ valor de la productivitat del treball a
preus constante ha crescut fins 1973. L'articulació amb la indústria ha confirmat un nou esquema de
relaciona propi d'una agricultura industrialitzada capag d'anar a l'obtenció de productes de tecnología
avangada i previsible objecte de control progressiu per les branques industriáis (Química, Mecánica,
Alimentária). Dintre d'aquesta articulació pot pensar-se que, en el futur, l'agricultura podría deixar de
subministrar nova má d'obra a la indústria, així com de fornir-la d'estalvi.

L'acció de les branques industriáis envere els serváis ha de qualificar-se de complexa
i contradictoria. Podem distingir entre un complex indústria-serveis travat de manera coherent, que
afecta els servéis (recerca, informática, comunicacions, transport) i que demana el nou agengament
industrial i un altre conjunt que agrupa servéis de treball individualitzat o treball deplagat de la indús
tria i estabilitzats del propi excedent industrial; aquesta segons són servéis més refractaris a innova-
cions técniques. La reproducció de tots aquesta servéis depén de demandes industriáis (especialment
els servéis compresos dintre del complex indústria-serveis), institucionals (especialment a partir del
pressupost públic), o del sector consum. Óbviament, per tant, els servéis es destinen primordialment
al consum final, privat i públic (la demanda intermédia només representa a Catalunya un 25,7 % del

237



total de la demanda) i llur VAB representa una part considerable del valor total de la producció

(72,2 %). Únicament transport i comunicacions, parcialment comerg i alguns componente d'altres ser-

veis (informática) resten compenétrate a les branques industriáis, a través de les demandes i ¡nputs
intermedie.

A Catalunya els servéis han crescut durant el període a preus corrents menys que a
Espanya (un 17,4 % acumulatiu per any, davant del 18,2 % a Espanya). Remarquem que a Catalunya

els servéis d'Administració són la meitat que a Espanya i que, tant a Catalunya com al conjunt espa-

nyol, han destacat les taxes de creixement deis servéis financers i altres servéis respecte ais d'Admi

nistració, Comerg, Transporte i comunicacions.

Retinguem tres fets significatius a Catalunya i que s'adiuen amb el que passa arreu;
a) la més elevada tendencia a la demanda de consum de certs servéis col-iectius en relació a augmenta

de renda en relació al conjunt peninsular; b) la relativa puja deis preus deis servéis (taxa d'un 10,4 %

anual enfront del 7,1 % de les altres activitats económiques; aixó fa que en termes reais, a partir de
1969, s'estanqui la participació de servéis al PIB de Catalunya); c) l'augment de la població terciaria
(sense assolir les xifres del conjunt espanyol),  a causa de la difícil introducció d'innovacions en el seu

conjunt, de l'augrp^t de la demanda i del paper d'ocupació residual.

Finalment convé de dirigir i'atenció a les transformacions de les branques indus
triáis. Per definir l'acció de la inversió sobre les condicions de producció industriáis convé de distingir
de nou entre inversió induída per les variacions del volum i l'estructura de la demanda i inversió

autónoma (veure punt 6, observació segona), de carácter principalment innovador. La primera implica

rendiments creixents a escala; la segona també implica la introducció d'innovacions técniques.

Hi ha una forta explicació deis augments de productivitat (inclosos tant els atribuí-

bles a rendiments creixents com les innovacions técniques) de tota la indústria catalana i de les seves

branques i els augments de llur producte brut. Nogensmenys la correlació és molt elevada a les bran

ques no manufactureros: el fenomen no s'adiu amb alió que és normal en economies avangades, pero

precisament aixó autoritza a pensar que l'esdevingut durant el període ha exigit una adaptacíó pro
ductiva de les branques no manufactureros que no ho estaven prou i que la industrialització operada

durant els anys seixanta i setanta ha restat incompleta en no incidir com seria menester sobre les

branques manufactureros abans que no es fes present la crisi de la segona meitat deis setanta. A més,
els augments de productivitat són més imputables ais augments de producció després de 1967, portal
com fins aquell any domina un creixement extensiu, mentre que a partir d'aquell any i fins a la fi del
període s'aferma la correlació entre taxes de variació de productivitat i taxes de variació de producte,
en gran part atribuíble a la conducta del sector no manufacturen

Al conjunt del periodo, les taxes mitjanes de creixement del producte brut a les bran
ques que són eix de la indústria (MetáMiques básiques, Quimica, Transformats metál-lics) están per

damunt de la taxa mitjana de creixement del producte brut de la indústria agregada. Aixó encara
resulta més ciar si es pren el període escoiat de 1962 a 1973, on les tres branques esmentades están
clarament a la capgalera del creixement.

No pot dir-se, dones, que hi hagi cap anormalitat en el tipus de demanda industrial

que ha generat el procés industrialitzador examinat. Més aviat els problemes varíen peí fet que el

procés s'ha interromput massa d'hora atés el nivell de reacció deis animal spirits que mouen la inver

sió a Catalunya, o perqué el carácter desarticuiat de la indústria catalana fa difícil la inversió que
transforma decisivament les condicions de producció. Pot reblar-se el que s'ha afirmat comprovant

que: a) els augments de productivitat de l'economia catalana no semblen guardar cap relació signifi
cativa amb indicadora de la regularitat de creixement de les branques: aquesta regularitat sol ésser el
resultat de l'acció d'inversions que introdueixen canvis técnica innovadors a les condicions de produc

ció; a més, dintre deis sectors manufacturera, la regularitat del creixement sembla donar-se en bran

ques (Alimentació) lligades a la demanda final; i b) l'economia catalana apareix com relativament
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inarticulada peí pes fort que tenen les importacions ais Departaments 1 1 el que hem nomenat darrer,

és a dir, el Departament d'endegament i energía, entre els quals hi ha l'elaboració de nous materials,

máquines-eina i branques energétiques i d'agengament i comunicació, que centren i expandeixen els
canvis técnica.

En resum, la transformació productiva sembla que hagi quedat incompleta en els

anys anteriora a la crisi I la Inversió industrial fou básicament induída per variacions de demanda, cosa

que ha permés el tractament del punt 9 de la segona observació.

Quarta observació: Suggeriments sobre la situació  a partir de 1978

16. Inversió i crisi. La crisi de qué es parla a l'economia mundial també palesa una competido entre

capitals que dona a la Inversió un carácter qualitativament diferent en la mesura que accentua la
conversió en variables de les dades que expliquen la seva evolucló i canvia el contingut d'alló que

s'internalitza o s’externalitza en el procés de producció que mena. Aquesta inversió-que es sobretot

autónoma, pero la conducta de la qual és ben explicable per la lógica deis capitals—, ja hem indicat

(punt 1 de la primera observació) que transnacionaiitza la producció, els mercats i els inputs emprats i

és tecnológicament innovadora.

Nogensmenys, aquesta inversió suscita altres menes d'inversió, de naturalesa més

aviat defensiva, com les de reconversió (a la nova situació del mercat o de les condicions de produc

ció) o les de recuperació d'espais deixats per la nova conducta de la inversió dominant (inversió en
erees de «vitalitat sócio-económica). La possibilitat d'iniciar i mantenir aqüestes inversions que po-

de cara a la seva continuitat
dríem denominar «defensivos», així com les conseqüéncies que suposen ., . .

(veure punt 12 de la tercera observació) i ben especialment peí que a a a trans ormacio e es con i

cions productivos (aspecto de l'oferta) donen un nou espai a la inversió publica i, mes en general, a la

despesa pública i, ádhuc, la política monetaria i crediticia (que el nou monetarisme no es ciar que
resolgui). Aixó sitúa en noves coordenados l'economia catalana.

A la fi del período, l'economia catalana recull els resultats d'un canvi del tot insufi-

cient de les condicions productivos (punt 15) combinat amb un esgotament de la laxa d'excedent

(punt 13). La puja de la intensitat de capital (punt 3) a partir de 1973 i la persistent dismmució de la

participació deis guanys a la renda (punt 4) durant el período examinat adverteixen sobre la baixa

progressiva de la taxa de guany.

Segons el método de treball emprat, la situació a partir de 1977 només sembla que

pugui ésser compresa si s'examinen les dificultáis que de manera esigua suposen es iversesc as

ses d'inversió que semblen dibuixar-se a partir de la crisi internaciona i que cons i P''° ̂  ®
ment, el camí obert a la potencial recuperació de la taxa de guany (ates e carac er e a es que enen

per l'economia catalana certs inputs—punt 10—, la tecnología innovadora —punt 15— i la resistencia

a l'empitjorament de la renda real personal —punt 4).

Si aixó ha replantejat, en el período que s'iniciá el 1977 el tractament de la inversió

(punt 11), sembla que ha envellit la perspectiva de tractament d'alguns deis temes que han esdevingut
tradicionals deis estudis de l'economia catalana (localització industrial; grandária de les unitats de

producció; indústries punta; prevenció contra formes no competit.ves, etc.), que tambe ho han estat
fins recentment en d'altres indrets.
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