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Abstract

(hre nl^^hc nro Wolin .rcn^in,^>.r hanks of Ccrtalonia, Cai.a^a Calalun^•a, has started a ^eriodi-

cul ^n^hlic union of regional economic ^^>ro^rd^, detailed dau n to count^^ lc rel. The results for / 996

are ln^e.cen^ed he re. A nc ^r model of Catalan gro^rth has he en cs/ahlished based on the single

nun•kc^^ and ,^lohcdisation, ^i lterc «s hefore 1992 grou7h had altircn s been based on internal

demand.

Presentacio

Uses hreus paraules initials, en n^im propi i en el de Caixa Catalunya i el sea Departament

d'Estudis i en el de la University[ Autonomy de Barcelona i el sea Departament d'Econrnnia

Aplicada, per agrair a la Societal Catalina d'Economia la invitacio que ens heu fet i que ens

china I'^^p<^rtunitat d'explicar en un forum tan rellevant i tan volgut per nosaltres aim ho es

aquest les conclusions mes rellevants del treball que habitualment fem de seguiment de I'eco-

n^imia catalana i la de les seves comarques. Aquesta satisfaccio es veu ampliada per la gentile-

sa yue ha lingo[ la Junta de la Societal catalana d'Economia de fer coincidir aquesta presenta-

cio amh I'acte de nomenament de Caixa Catalunya com a loci protector d'aquesta Societal.

Vers un nou model de creixement de 1'economia catalana?

EI treball d'estimacio del PIB comarcal que efectua I'equip del Departament d'Economia

Aplicada do la UAB per a Caixa Catalunya permet disposar, ja en I'actualitat, de lodes sobre

I'evolurio del Producte Interior Brut comarcal per un periode relativament dilatat (sis exercicis)

especialment important per a una mes acurada comprensio dell mecanismes que determiner el

creixement ec<^nomic. En efecte, els anys que s'escolen des del 1990 son rellevants perque han

vist la finaliv.acio de la forty onada expansiva de final dell vuirmri i el desenvolupament de la

intensa nisi i la recuperacio posterior i un conjunt de modificaci<ms rellevants del funcionament

de la rostra economic. Aixi, les lodes disponibles comencen a suhministrar noun elements per

miller comprendre la resposta de les diferents comarques als processor mes generals de crisi i

expansio.

Txnmateix, aquest element, tot i sec de la maxima importancia, probablement no es el mes
rellevant que es pugui extreure dell resultats assolits fins arc. Des del nostre punt de vista, to
mes interes comprovar com els cowls en el model de creixement de I'economia catalana, que
s'hyn pr<^du^it els darrers anys, estan afectunt la dinamica agregada del PIB, la seva distribucio
c^nnarral i I'equilibri territorial de la produccio a Catalunya. Estem a>nven^uts que, gain una

Cated6tic d'ecoliolilia aplicacla de la [ imcisitat Autbnoma cle Baicelona

Cap c1c] c1cpartailient &CSUldi, i planificaci() estrat^gica de Camt Caialunya



perspective temporal tries dilatada permeti contemplar aquests anys d'una altra manera. es des-
tacara ci let que I'economia catalana ha assumit. i result satisfactoriament. el dohle repte que la
decada dell noranta havia plantejat: en primer Iloc, la finalitzacio del desarmament aranzelari
amb la Unid Europca i ]'adopciti de la Tarifa Exterior Cornuna, en un context de creixent inter-
nacionalitzacio dell fluxos economics. i, en segon terme, el canvi en el model de creixement
que cis processor de consolidacib fiscal vinculats a la nioneda unica estit generant.

La darrera millora de la balan4a per compte corrent els primers mcsos del 1997 i, en espe-

cial, la forta disrninucit del deficit comercial dels darrers anys apunten it un canvi en les tradi-

cionals relacions d'Espanya amb la resta del mon i per extensio, donada la importancia de

Catalunya en les relacions comercials exteriors d'Espanya , a una notahle modificacio a casa

nostra. Corn es prow sabot. una interpretacio possible del saldo de la balan4a per compte torrent

i el seu si,.*ne ve explicada per la diferencia entre I'ahsorci6 interior de recursos i el total del pro-

ducte generat . Des d ' aquesta optica, la millora en cl saldo per compte corrent de I'economia

catalana i espanyola els darrers exercicis respon al menor ritme d'aven4 del consum privat i

public en el total del PIB. disminucio que no va ser compensada per una major inversio agre-

Oada . D'aquesta manera , dell darrers exercicis es destaca un canvi a I ' economia catalana, i

espanyola , que s'ha gnat consolidant des del 1993 . En efecte, tant el creixement mes rapid de

Ies cxportacions de hens i servcis corn la reduccid del consum privat i public en relaci o amb cl

PIB o la millora en la posiciti financera del sector privat i la disminucio del deficit public su"-

-ereixen tine s'estan produint modifications de certa entitat en els mecanismes quc determinen

I'expansiti del PIB.

Aixi, fins a la crisi del 1992 i, en especial, des de la recuperacio de la segona part dell anys
vuitanta, la forta expansio de la demanda interior va ser la causa determinant de la progressib
del PIB. EI notable creixement del consum privat, empes tart per la millora de la renda gene-
rada en la producciti corn pel creixement de les transferencies de les administrations pLibliques.
I'au0mcnt del consum public i el progres intens de la inversio donen ra<i del fort creixement dc
la renda nacional del periode. Addicionalment, I'expansio de la demanda interna no va tenir en
I'oferta Cl necessari contrapunt i. en consegiiencia, es va general- in deficit creixentment impor-
tant do la balan4a per comptc corrent, gue es el gue va obligar el Banc d'Espanya a endurir la
politica monetaria a partir del 1989 per tal d ' aconseguir un aterratge luau de la nostra econo-
inia. Aix(, el deficit per compte corrent cxpressava. he un execs d'absorcid de recursos, be, des
d'una altra optica, la dificultat tie Ia nostra produccio per competir en cis mercats internacio-
na]s. Aquest esquema, tot i gue amb intensitat menys aguda i amb diferencies notables quant a
I'aportaciti del sector public, va ser present en el decors de I'economia espanyola cis darrers
trenta anys, periode en que s'ha generat una tendencia cronica al deficit per compte corrent.

Tanmateix, cis exercicis do 1992 i 1993 semblen representar el final d'aquest model de crei-

xement, tart per modifications de certa entitat en els factors quc impulsen el consum privat corn

pets canvis en la despesa publica associate a Maastricht, mentre que ]a inversio en construccio

tambc ha ahandonat el caire tan expansiu que la va caracteritzar el periode anterior. Al mateix

temps el sector exterior, en especial l'intercanvi de mercaderies, sembla haver entrat en una Ease

diferent do la que Cl va caracteritzar els anys interiors. Aixi, I'actual moderacio del creixement

del consum privat to un element de caire estructural, que deriva de les reductions en les trans-
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ferencies de renda del sector public, Jets canvis profunds en Cl mercat de trehall. del questio-

nament de factual sistema de benestar social o del progressiu envelliment de la pohlacio. Del

seu costat, les restrictions pressupostaries estan conduint a una contenci6 del consum i de la

inversi6 publiques, clue disminueixen la demanda interior, mentre clue la inversi6 en construc-

ci6, impactada negativament per la menor despesa inversora del sector public, to solament en el

subsector residential la possihilitat d'expandir-se, tot i clue de forma tamhe modesta. Finalment,

la inversi6 en bens d'equip es I'altra cara de Ia moneda, amb forts creixements els darrers anys.

En resum, des de foptica de la dernanda interna, tots els elements apuntats suggereixen un .den-

timent en el creixement, clue to la seva darrera causa en la desactivaci6 parcial de les injections

de demanda que on sector public endeutat progressivarnent ha generat des de final dels anys

setanta.

Per tart, el creixement depen fonamentalment, en la face actual, (lei sector exterior i e's aquf

on la nostra economia ha donat mostres d'una especial vitalitat, amb augments intensos cte les

vender a ['exterior i creixements moderats de les importations els darrers any. Solament una

dada a titol exemplificador: en el 1996 les compres d'Alemanya i Franca van augmentar escas-

sament dun 3Y i a Italia van caure d'un 3`% en termes reals, nientre que Ies vendes catalanes

a aquests inercats augmentaren per sohre del 10C/ . Aquestes xifres suggereixen modificacions

importants de la competitivitat de la industria catalana, clue deriven de la forta onada inversora

anterior, de la millora del tipus de canvi i de Ia modcraci6 salarial d'aquests darrers exercicis.

En consequencia, el sector exterior esdeve el motor dcl creixement, nientre clue la demanda

interna passa a tenir un paper menys important. Aquest esquema es el clue explica Ies dues

caracteristiques mes rellevants de ]'actual face de I'economia catalana: la rclativament torte

durada de les faces expansives, pet menor pes de la demanda interna en el creixement i la nienor

expansi6 del PIB pets mateixos motius. Des d'aquest darrer punt de vista, tot indite Clue CStClIl

entrant en una Ease de creixements mes moderats que en altres faces expansives del passat, corn

a consequencia, justament, de Ia reducci6 continuada del deficit, que semhla Clue es per1loilgar,"I

alguns arrys en el tutor proxim. Per aquestes raons, poder disposar d'una radiografia (lei cicle

de cada comarca, dun concixement mes aprofundit de fa seva estructura economics i d'un

balanc de la variacib del seu producte constitueix una eina imprescindihle per a la millor com-

prensi6 dell processor que determinen el creixernent economic de Catalunya. Perque, i aixo es

prow important, Ies modificacions del producte del Principat no son mes que la soma pondera-

da de Ics que experimenten les comarques catalanes. En definitive, es disposa ja avui de Jades

sohre I'evoluci6 de I'activitat productiva de les quaranta-una comarques per a on periode reia-

tivament ampli, 1990-1996, clue representa gairebe Lill cicle complet de la nostra economia, amh

un minim assolit cl 1993 i un maxim el 1995.

Dins d'aquest mare general de creixement, crisi i nova expansi6, I'evoluci6 economics

comarcal en la priniera mcitat dels noranta va ser molt diferenciada. I aixo tant per la diversitat

de I'estructura de I'oferta corn pels diferents elements clue. des de la demanda, condicionen la

generaci6 del valor afegit comarcal. Aixi, des de l'oferta, el creixement del producte dels darrers

anys va estar presidit, en determinats amhits territorials. pet sector primari (molt condicionat, al

seu voltant, per la meteorologia), que ha tingut dos exercicis especialment hrillants (1992 i. jus-

tament, 1996). D'altra banda, les comarques mes industrials han presentat un perfil d'avenc del

seu PIB mes agut que la mitjana del Principal, amb una forta disminuci6 de la seva activitat en
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cls pitjors moments de la crisi (els anys 1992 i 1993) i una intensa recuperacio el 1995, quan la

industria va aconseguir el seu maxim ciclic. Finalment, la relativa especialitzacib en la cons-

truccio o en determinats tipus de serveis, mes o menys vinculats a les administracions publiqucs

o al turisme, per posar-ne dos exemples ben extrems , acaba generant un cicle comarcal molt

diferenciat.

El creixement economic, justament, es un fenornen prou complex que compren des dell

requisite previs per a la inversio (una adequada taxa d'estalvi o el recurs a tons exteriors, per

exemple) fins a una base empresarial dinamica i agil que pugui adaptar-se amb rapidesa als can-
vis tine en els darrers anys del segle XX s'estan introduint en ('economia mundial i, per des-

comptat, en una de tan extraordinariamcnt abocada a ('exterior com es la catalana.
Probablement, aquest elevat gran d'obertura de la nostra economia no va set- suficientment prey

en consideracio a un nivell territorial com el comarcal i les dificultats per fer-ne I'estimacio con-

tinuer constituent un repte notable per als investigadors economics. Un trchall recent I estima

que el volum d'exportacions de Catalunya it la resta d'Espanya representava, al voltant del
1994, mes del dohle de les vender que efectuem a la recta del mein (per sohre del 40 i el 20%,
respectivament), mentre clue, pet que fa a les importacions, les compres procedents d'Espanya
assoleen mes del 30(7r del PIB, davant del 26777 de les procedents de ('exterior. Aixi, la conside-
racioi simultania de les vender i conipres a Espanya i a la recta del ruin mostraria una economia
profundament abocada a l'exterior, molt dependent, en definitive, de condicions economiques

foranes. Aquest gran d'ohertura es especialment important en les comarques molt especialitza-
des en la produccid industrial, que en bona part del territori fa aportacions at PIB notables. Aixi,
la Rihera d'Ehre, ('Alt Camp, la Conca de Barbera, la Segarra, el Ripolles, I'Anoia, la Garrotxa,
el Valles Oriental, el Tarragones, el Baix Camp, Osona, el Pla de I'Estany, el Valles Occidental,
el Bages i el Baix Penedos presenten aportacions de la industria que sobrepassen el 40`7 del seu
PIB, xifra considerablement mes elevada clue el 33% catala o el 28% espanyol. A I'altre costat,
es destaquen un conjunt de comarques en les quals el pes conjunt de les activitats agraries i de
la construccio genera una aportacio molt notable del total del seu PIB. Aixi, les Garrigues, la
'T'erra Alta, la Noguera, el Priorat, el Pla d'Urgell, el Solsones, el Pallars Sohira, ]a Cerdanya, el
Pallars Jussa, Cl Montsia, l'Urgell, el Segrea, ]'Alta Ribagor4a o I'Alt Urgell mostren una parti-
cipaci6 Con WILL de l'agricnltura i de la construccio sohre el total del PIB el 1996 que supera el
20Y . quan per al conjunt del Principat aquesta xifra es troba at voltant del 9%. Finalment, com
a negatiu de la relativa especialitzacio industrial esmentada, un altre conjunt de comarques, for-
mat pet Barceloncs, la Cerdanya, ('Alt Emporda, el Girones i el Garraf, presenten una concen-
tracio en la produccio molt marcada en els serveis (que a Catalunya representen el 58% de mit-
jana), amb una participacio del terciari que ultrapassa el 60% del PIB, com a exemples mes
il•lustratius d'aquella especialitzacio. En principi, aquestes comarques mostren un perfil de crei-
xement mes suau que el d'altres mes especialitzades en la industria o en I'agricultura i la cons-
truccio, atesa la menor sensibilitat ciclica del terciari, mes afectat per I'activitat de les adminis-
tracions puhliques o per les grans empreses subministradores de serveis, que presenten un ritme
d'aven4 de la seva producci6 mes constant. Tot i aixo, els diferents subsectors del terciari mos-
tren deniuniques fora diferenciades, amb comarques com la Val d'Aran, la Selva, la Cerdanya,
('Alta Ribagorya o el Pallars Sobira, amb un pes important de les branques del comer4 i hote-
lerea (superior at 40% de I'activitat terciaria), mes afectades per 1'evoluci6 del turisme i la
demanda de consum interna, i amh altres en les quals el pes mes important de les administra-
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cions publiques 0 dell serveis financers 0 de transports i comunicacions atemta les variacion'

en lit produccio agregada.

Tota aquesta amplia gamma de situacions to Iloc, simultaniament, en el nostre pans i gene-

ra, coin it soma ponderada dels creixements de cada territori i subsector. in augment agregat del

producte Canada que es Cl que ens serveix de referencia per diagnosticar la situacio del Principal.

Tanmateix, aquest creixement agregat no pot fer-nos oblidar, sin6 tot at contrari, que cs una

molt amplia diversitat de situacions i una gran varietat d'elements que es manifesten at nivell

comarcal el que, finalment. determina I'evolucio conjunta de lit generacio de la rends it

Catalunya.

El creixement del PIB a Catalunya el 1996: alentiment del proces expansiu

L'I PIB catala a preus de mercat ha crescut dun IN( el 1996 (I ,994 el valor afegit brut a

cost dell factors ), cosy que confirma I'important alentiment del creixement respecte at 1995.

quell Cl PIB it preus de mercat va augmentar d'un elevat 3 , 8(%. La davallada de I'activitat dels

sectors que havien impulsat I'economia durant lit passada Ease de fort creixement ( ]it indtistria i

la construccib ).j untament amb una menor dependencia del PIB catalu respccte de I'evolucio del

cicte agrari , ha provocat una desacceleracio de la produccio , entre el 1995 i el 1996 , mcs elc-

vada que lit registrada en el conjunt d'Espanya ( 1.7 punts percentuals Catalunya, savant 0.6

Espanya ). Aixi, I'exercici del 1996 apareix coin Lin alentiment dc la face expansive que s'havia

iniciat cl 1994 , despres de la forty caiguda del 1993. En efecte, des de principi de lit decada Bets

noranta s'hauria donat Lin cicle sencer de creixement i crisi de I'econoinia catalana, des del

maxim del pernode anterior ( el 1991 el PIB va creixer dun 3 . 3%) fins at minim del 1993 ( decre-

ment de I' 1,7Y7^), despres del proces de reduccio del 1992 ( augment de nomcs el 0,5(4 ). Des d'a-

quest punt minim, el 1994 , en especial it partir de lit segona meitat, ja hi va haver Lin proces do

forty recuperacio ( inicialment basada en la industria ), que va portar el valor afegit brut fins a Lin

augment del 22 C/r i va continuar amh els resultats molt favorables del 1995 (3X%), any en que

s'afegi at creixement el sector de la construccio . El punt maxim del cicle es va superar ja en la

primera part del 1995 i des d'aleshores es va produir una lenta perm continua i progressiva per-

dua del ritme d'aveny del PIB.

La produccio industrial, que havia assolit el maxim el darrer trimestre del 1994 (amb Lin

augment del VAB cf del 6,7^/r it anar presentant en el decors del 1995 una continuada tenden-

cia it la haixa (fins a situar-se en el 4,5C// d'auIIment el darrer quart del 1995) que s'accentua (IC

forma intense ja en el primer trimestre del 1996, quan va presentar el mnninn de la industria

(augment del 0,7(/(, del VAB sectorial). Des d'aleshores, tot i que de forma mes moderada que

el 1994, la producciti industrial ha presentat Lill lleuger creixement, que va assolir Cl maxim de

I'exercici en els trey darrers mesos del 1996 (amb Lin augment del 2,5%). Pel que fa it la cons-

trucci6, 1'altre gran sector que va determinar el comportament expansiu del 1995. el maxim de

la seva activitat es va situaur a mitjan any (amb Lin 8,1 %% de creixement del tercer trimestre) i des

d'aleshores I'activitat del sector va presenter una intensa reduccio, provocada tint per lit satu-

racio del subsector de I'hahitatge (despres de les fortes taxes de creixement del 1995) corn, en

especial, per la disminucio de I'ohra publica (afectada per la contenci6 pressupostaria de
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Maastricht ). D'aquesta manera , des d'aquest elevat augment ( del 8,1 /̂c) el sector va presentar

una reduccio intensa i molt rapida . i un any despres assolia el minim ( en el periode juliol-setem-

bre del 1996 el valor afegit del sector es va reduir , en taxa interanual , del 5,4 % ), per suavitzar

la caiguda a partir d'alcshores ( decrement del 4,8(4 el periode octubre-desembre ). Finalment,

els serveis tambe van experimenter una certa reduccio de la seva activitat , afectats logicament,

igual que la const ruccio, per la contenci6 de ]a despesa de consum publica , per be que el seu

alentiment va ser notablement inferior a 1'experimentat per la industria i, en especial. per la

construccio . Per aixo, el ritme d'aven4 del terciari va ser menor que I'exercici anterior. amb un

minim en el periode abril-juny del 1996 (creixement interanual del 2,2% del VABct), tot i que

cis trimestres seguents el ritnie d'aven4 del producte dell serveis es va tornar a accelerar (2.7%

en Cl darrer quart de I'any).

Aixi, en termer anuals van ser la industria (1.4% d'augment, davant el 5.61/r del 1995) i la

consn-ucci6 (reduccio del 2,6% en relacid amb el notable augment del 6,2% del 1995) els sec-

tors responsables de I'alentiment del creixement economic el 1996, mentre que els serveis ate-

nuaven parcialment els efectes de la desacceleracio (amb un creixement del 2,5 i el 2.4% el

1995 i el 1996), de manera semhlant a fases interiors de menor expansi6 economica. Els impac-

tes recessius de la davallada de 1'activitat industrial i de la construcci6 apareixen amb mes cla-

redat si s'analiti.a el canvi en Ies aportacions de cada sector al creixement agregat del PIB. Des

d'aquesta optica, la industria unicament hi va contribuir amb 5 decimes el 1996, mentre que el

1995 hi havia aportat 1,8 punts percentuals. La construccio, Clue el 1995 havia estat un dels prin-

cipals motors de I'activitat (aportacio de 0.5 punts percentuals), presentava una contribuci6

negativa al creixement del PIB el 1996 We 0.2 punts percentuals) i els serveis, tot i la seva

desacceleracid, tancaven el 1996 amb una aportaci6 d' 1,4 punts percentuals (I.6 punts el 1995),

que ha permes compensar ]a redUYda dinamica de la recta de branqucs.

Des de I'oferta. cl 1996 ha presentat modificacions significatives en Ies produccions del pri-

mari (que van au(.*mentar intensament) i en els diferents subsectors de la construccio, la indus-

tria i els serveis, que presentaren creixements molt diferenciats. Pel que fa al sector primari, les

millors condicions metcorologiques van afectar positivament les produccions agricoles, en

especial la eollita de cereals (augment dun 34,3% en el conjunt catala). la produccio d'oli

(27,81/( ) i de raim (17,5%), amb bons resultats a Barcelona (22,0% ) i importants, pert no tan

clevats, a Tarragona i Lleida (13,7 i 3,8r/r, respectivament). Igualmcnt, la produccio de fruita

fresca va presentar augments a Lleida (29,6%) i Tarragona (10,7%) i cai"udes a Girona i

Barcelona (-5,4 i -212%, respectivament). La d'hortalisses tambe va mostrar una lleugera

reduccio (de -3,2%(,), per la combinacio de menors produccions a Barcelona, Girona i Tarragona

i augments a Lleida. Aixi mateix. Tarragona presentava creixements importants de 1'oli (47.6%

d'auoment) i caigudes moderades de I'arrbs (-2,3%%). En conjunt, el sector agricola catala va

augmentar Cl volum final de la seva produccio d'un 11,2(/(. Pel que fa al subsector ramader, el

creixement agregat del 15,3,-1( del valor total de la produccio va ser resultat d'importants aug-

ments en el porci (24,5%) i mes moderats en 1'aviram i I'ovi (18,9 i 13,6%, respectivament),

mentre que el bovi va veure reduir la seva produccio d'un 3,411r. Finalment, la produccio pes-

qucra va continuar I'atonia d'anys interiors, amb una caiguda de les captures del 162%, espe-

cialment intensa a Ies costes de Girona i Tarragona.
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La imd6"uia, d'altra part, Cs va vcurc cspccialnient afectada per I'aIcntimcnt del consum de

hens alimentaris, textils i, en general, dels no durables, al mateix temps que va patir Ies conse-

giiencies del menor augment general de I'economia del pals (amb reduccions intenses en la pro-

ducci6 de materials de construccio i, en general, en les produccions intermcdies) i del menor

augment de la produccio industrial europea, que va afectar negativament les vendes de produc-

tes intermedis. En efecte, l'intens grau d'ohertura exterior de la industria catalana Ones amplia

amb Espanya que amb la resta del m6n) constitueix. simultitniament, Lin punt fort i dcbil de I'es-

tructura industrial de Catalunya, que depen fonamentalment dell mercats exteriors. Aquesta

situaci6 d'intensa dependencia exterior es la que retlecteixen els resultats del sector el 1996, tot

i I'csfor4 exportador de la industria catalana, que va ser notable. La caiguda de I'activitat a

Espanya i a la Unio Europea ha afectat ncgativament el teixit industrial del Principal, al mateix

temps que la davallada de lit producci6 interna (en especial de la construccio) hi ha afegit ele-

ments recessius addicionals. D'aquesta manera. tot i que en determinats suhsectors exportadors

(en cl de I'automuhil, per exemple) Ies vendes exteriors han perms Lin notable increment de

l'activitat, en d'altres I'alentiment de la produccio a la Unio Europea va ser determinant per

explicar els coals resultats del 1996. Els hens intermedis, com s'ha apuntat anteriorment..son els

que van presenter Lima caiguda mes intensa de la produccio industrial (de I' 1,9%), mentre que

els de consum tambe van reduir la seva expansio, fins a un -0,7%%r (des del 4, I Yr del 1995) i sola-

ment els bens d'inversio van mantenir taxes de creixement positives, tot i que notablement infe-

riors a les del 1995 (augments del 3,3r(, davant el 16,71( del 1995). Tot i que el comportament

agregat del conjunt de l'any va ser molt modest, el perfil ciclic de l'activitat de les diferents

branques industrials va comen4ar a retlectir la millora en l'activitat industrial que es va iniciar.

tot i que molt lentament, des del segon trimestre del 1996. Si es passa a I'estructura de branques

productives, apareix amb mes claredat aquesta dualitat entre el creixement de les industries vin-

culades a la inversio en bens d'equip o al consum de hens durahles, for4a expansives, i lit resta

d'industries de consum i de primeres materies, amb Lin dinamisme agregat del conjunt de 1'any

negatiu. Aixi, tant 1'extracci6 i transformacio de metalls com la produccio de les industries qui-

miques i la d'articles metal•lics presentaven taxes de creixement annals negatives We -2,8. - L0

i -0,4Y7r, respect ivamemt), igual que les de productes alimentaris, hegudes i tabac, textil, cuir i

cal4at, paper i arts gritfiques i altres industries manufactureres (-2,6, -4,0, -1,0 i -2,0%%r, respec-

tivament). Pel que fa it les branques que van presenter augments en la seva produccio, es con-

centren cm la maquinaria per a la produccio i d'oficina (I ,4r/r), material electric i electronic

(6,3%) i material de transport (4,8%), cosy que retlecteix tint la millora de lit inversio com la

del consum privat de hens durables i lit forts demanda exterior d'aquests tipus de produccions.

Finalment, cal fer esment de I'evoluci6 de la producci6 energetica, pels efectes tan favorables

que va tenir en el creixement de la Rihera d'Ebre i de les comarques del Pirineu, molt especia-

Iitzades en aquesta producci6 industrial. Aixi, 1'energia d'origen hidraulic va presentar el 1996

una fortissima expansi6 a Catalunya, del 47,7r/c, superior a la termica (8,6Y( ), amb Lill tint aug-

ment del fuel-gas (53,3%), i it la generada pels reactors nuclears (7,4%). Aquests resultats van

determinar Lin augment de la produccio total d'energia electrica del 13,7% a Catalunya, que

contrasts amb I' 1,7`% d'Espanya.

Coco s'ha indicat anteriorment, les vendes exteriors varen presentar augments intcnsos, que

denoten els guanys de competitivitat de la industria catalana, ja que la forta progressio als mer-

cats europeus es va donar en Lin moment de creixement molt contingut del PIB dell paisos de
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la I,'nio. Des d'aqucst punt de vista. cal destacar el notable augment de les exportations catala-

nes als nostres principals socis comercials durant el 1996: Franca ( I 1,9(-/c ), Alemanya (5,3%),

Itiilia (13,10/0 i la Gran Bretanya (22,3C/0) en un context d'alentiment de les compres exteriors

d'aquests paisos : aixi, Franca va incrementar les sever compres exteriors d'un 3 ,4/o i Alemanya

d'un 2,6(/(- , mentre que Italia les va reduir d'un 4 , 9Y i la Gran Bretanya va ser I'unic pals que

a presentar creixements intensos, del 10,6%. Finalment , tot i que el valor afegit de ]a industria

continua augmentant ( encara que molt moderadament ), Ia tendencia a la destruccio d'ocupacio

del sector, tret caracteristic dell anys noranta, va continuar el 1996, encara que es va alentir en

relacio amb altres exercicis. Aquest element constitueix , lens dubte, un dels principals reptes de

la industria , que ha vist com el total d'afiliats al sector ha caigut espectacularment des de l'ini-

ci dels anys noranta i , malgrat la recuperacio de la produccio i del PIB industrial el 1994 i el

1995, no ha aconse2uit resituar el total d ' ocupats als nivells aconseguits a principi dels anys

noranta.

PeI que fa a la construccio , el 1996 va continuar el proces a ]a baixa que ja s'havia iniciat

en la segona part del 1995, quan a la contencio pressupostaria que afectava I'obra publica s'hi

soma I'alentiment en l'expansio de la construccio d'habitatges , despres dell forts creixements

de la primera part do I'any. Per al conjunt de I'exercici, les estimations de Caixa Catalunya

situen la caiguda del PIB sectorial en un 2,6 1/c, quan el 1995 va augmentar d'un molt important

6,2'7( . Els inicis del 1996 van estar marcats per I'alentiment en el subsector de I'habitatge, anib

una rcducci6 important dels habitatges en construccio . Aixi, I'indicador d'habitatges en cons-

truccio dibuixava un perfil manifestament a la baixa , des de ritmes d'aveny superiors al 20% en

la primera part del 1995 a taxes de creixernent lleugerament superiors al 7%% a meitat del 1996,

tot i que en la darrcra part de 1'exercici es va assistir a WILL certa recuperacio. Tanmateix, en el

conjunt de I'any . segons les dades dels col • legis d'aparelladors , els habitatges iniciats van aug-

mentar des dun total de 43.196 unitats el 1995 fins a 46.344 i els acahats des dels 36.547 del

1995 fins a 39.814. Al mateix temps , el subsector d'ohra no residential registrava el doble efec-

te ncgatiu d'una oferta d ' oficines i, en general , d'obra empresarial massa elevada ( en especial

en el mercat dell serveis ) i d'una menor inversio publica.

L'activitat terciiiria el 1996 va presentar un lleuger alentiment en relacio amb els resultats

del 1995 ( des del 2 ,5 al 2,4/c), tot i que en la darrera part de I'exercici va intensificar el seu

aven4 , amb un creixement del PIB sectorial del 2,7 %, davant els augments del 23% de mitja-

na en la resta de trimestres de I'any. Els indicadors sectorials , en especial la variacio de I'ocu-

pacio , van reflectir puntualinent aquest ritme mes elevat d'avenq del sector en relacio amb la

mitjana de creixement del PIB catala , amb un increment dell afiliats a la Seguretat Social que

va crc ixer d'un molt important 4,71/( (2.8Y/( en el conjunt de I'economia catalana ). A mes, el per-

I'd temporal del creixement de l'ocupacib tereiaria rcflecteix, tambe de forma clara , l' accelera-

cio en el ritme d'aven4 dels serveis el darrer quart del 1996, des de creixements del 4,6% de

mitjana el periode gener- setembre al 5,2`7 el darrer trimestre de I'any , tot i que aquests elevats

creixements cal prendre ' ls amb una certa cautela perque estan reflectint parcialment , igual que

succeia amb la construccio , atloraments de col • lectius d'afiliats no declarats fins aleshores. El

suhsector del comer4 , que aportava un 22 ,4% de tot el PIB dels serveis el 1995 , va presentar

una certa recuperacio de la seva activitat, tal com el volum de vendes en grans superficies posa

de manifest , amb Lill augment del 2,7(/( el 1996 ( tot i que inferior al 5,6% espanyol), per un crei-
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yeinent ties inters (clue tainhe S' IM produ'it en el consum privat) de la venda de hen, no ali-

nientaris (creixements del 3,8Y( ayuests darrers i de I' 1,5Y/ CIS productes alimentaris). D'altra

handa, I'hoteleria i in restauracib (amb Lill 6,47 de tot el PIB dels serveis el 1995) obtenia incre-

ments moderats, tot i que ben dispars segons les zones geografiques, mentre que eIs transports

augmentaven tamhe de forma continguda.

Des de 1'6ptica de la demanda, CIS trets caracteristics del 1996 van ser Ia continuitat del pro-

ces inversor en hens d'equip i en exportacions de mercaderies, tot i que a ritmes inferiors all

del 1995, Lira nioderada recuperacici del consum privat i una forta contenci6 del consum public

i de la inversici de les administracions publiques. La relativa recuperaci6 del consum privat, en

especial del que s'adre4a a bens de consum durables (ja que I'ahmentari Na continuar presen-

taun ritmes d'avcn4 molt gropers a zero), expressava Ia dificultat de les families per interiorit-

zaur les novel circumstancies del mercat de treball i Cl tutor dels sistemcs puhlics de previsici

social. Tot i aixo, ell increments cl'ocupacib i de la renda familiar (amh in augment del 0,211(

en termes reals) van repercutir en Lill increment de les render del trehall, que es va traduir en Lin

moderat creixement del consum (clue ha passat d'augmcnts de I' I,91Yc el 1995 it taxes Ilcugera-

ment superiors Cl 1996). Tot i aixo, la lenta millora d'aquesta variable va ser contrarestada, par-

cialment, gel menor creixement del consum puhlic, que ja Cl 1995 va presentar in modest aug-

ment del 0,61/(. A mess la inversici d'aquestes administracions presenta Cl mateix perfil contrac-

tiLi del 1995, guar va comen4ar it produir-se I'alentiment de la inversici en ohra puhlica. Les

lades de SEOPAN referides a I'evolucio de in Iicitacici oficial reflectien, en efecte, una notable

reduccio del volum licitat pet conjunt de totes les administracions puhliques. D'altra handa, Ia

inversio en construccio privada va presentar una reduccio tamhe important, en especial en Cl

suhsector de I'habitat(le.

Finalment , peI que fa al sector exterior catala i a la seva aportacic) al creixement agregat del

PIB. les darreres lades disponibles sobre el comer4 de mercaderies apunten it una contrihucio

important al creixement economic catala i al d`Espanya . En efecte , el mes fort augment de ICS

exportacions i Cl menor creixement de ICS imporlacions van significar Lill increment de I'apor-

taci6 de Catalunya no solament al total venut per Espanya, lino , I aixo es mes important , al crei-

xement final del PIB espanyol . Des Li ' aquesta optica , ('increment mcs elevat de Ies vendes cata-

lanes a ('exterior ( per sobre de Ies de la resta de CC.AA., amb in 16,9 i Lin 1 IM/c, respectiva-

ment , en termes nominals) i el menor creixement de les importacions al Principal (5,2 i 8,61/(,

respectivanlent ) van comportar clue Catalunya generes ICS dues terceres parts de I'aportaciu del

sector exterior espanyol (0,39 punts percentuals ) al creixement del PIB d ' Espanya. mentre yue

la resta de CC.AA., agregadament , nomes hi van contrihuir amb 0,2 I punts.

El creixement sectorial i la seva distribuciO per demarcacions i comarques

Al nivell de cadascuna de les deniarcacions i els sectors , el ritme d'aven4 del PIB va ser

for4a diferenciat , amb in mapa notahlement distint de I'assolit el 1995 , tint peI volum absolut

de PIB generat corn , en especial , per les comarques yue en van sortir roes beneticiades.

Comcn4ant per la produccio del sector primari . CIS resultats del 1996 dihuixen Lin cercle do roes

elevat creixement en el centre del pals, amb un conjunt de comarques de Lleida i de Barcelona,
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algunes de Tarragona i cap de Girona. Aixi. with augments superiors a Ia mitjana catalana apa-
rcix Lill tcrritori que des de la Segarra (la cornarca amh un augment mes intens, del 24,5%)
enlla4a amb la Noguera. el Segria i I'Urgell. es perllonga al nord cap al Solsones i el Pallars
Jussii i viers Cl sud cap a les Garrigues (que amb un creixernent del 24,4(/ esdeve corn la sego-
na comarca amb un increment mes notable del PIB agrari). A aquestes set comarques de Lleida.
cal sumar-hi el tcrritori que• enlla4ant amb les Garrigues, continua per la Conca de Barbera.

['Alt i el Baix Penedos i la Ribera d'Ebre al sud del pals. L'Alt Penedos, al seu torn, connecta
amh la resta de comarques de Barcelona que presenten augments mes substantius en el PIB
agrari• el Garraf i I'Anoia, i, linalment, mes al nord-est, tanquen el cercle Osona i el Bergueda.
En total, set comarques Ileidatanes, tres de Tarragona i cinc mes de Barcelona configuren el
tcrritori que presenta increments del PIB primari superiors it la mitjana de Catalunya.

En I'anthit de la industria, divuit comarques es destaquen amb augments per sobre els asso-
lits pel Principat. amb valors extrems a ]'Alta Ribagor4a. la Val d'Aran. els dos Pallars (per
I'impactc de la producci6 d'energia electrica d'origen hidraulic) i la Rihera d'Ebre (per ('aug-
ment, tambe, de la producci6 energetica d'origen nuclear). El mapa de la industria mostraria,
aixi, una concentracio elevada de creixement a les terres de Ponent, amb vuit comarques amb
increments superiors als del pals, i amb mes augments a ('Alta Ribagor4a i a la Val d'Aran.
siuiats propers al 10Yr, i creixements Lambe elevats del Pallars Sobira i el Jussa. Solsones ('Alt
Urgell. el Se-ria i la Noguera, per la comhinaci6 d'avencos importants a la producci6 energeti-
ca i augments en cls transformats metal•lics. A aquestes comarques Ileidatanes cal sumar-hi, a
Tarragona, I'esmentada Ribera d'Ebre i el Baix Camp i el Tarragones; a Girona, ]'Alt Emporda
i la Cerdanya, i a, Barcelona, el Garraf i el Barcelones. En general, aquest conjunt de comar-
ques es troben especialiti.ades, he en ]a generaci6 d'energia electrica, he en transformats
metitl•lics o en material de transport.

La construcci6. d'altra handa, va presentar resultats molt extrems, des de creixements

modestos (2,4%4, el Tarra(,ones) fins a intenses cai(Iudes (superiors al 9% a la Selva) i amb set

comarques amb augments Ileugerament positius: el Tarragones, el Baix Camp, la Terra Alta i la

Rihera d'Ehre a Tarragona, el Pallars Sobira a Lleida i el Baix Llobregat i Osona a Barcelona.

Aquest mapa es practicament el negatiu del que es dibuixava el 1995, quan el fort avenc de la

construcci6 a la majoria de les comarques de Girona enlla4ava amb el Bros de les de Lleida i.

cap al sud, amh el de les de Tarragona.

Finalment, pel que fa als serveis, dinou comarques van assolir augments iguals o superiors

a la mitjana del pals, vuit d'ellcs a Girona, sis a Lleida, quatre a Tarragona i una, el Barcelones,

a Barcelona. El territori que abracen defineix el Bros de les comarques de Girona, que enllaca

amh el Solsones, it traves de la Cerdanya, per integrar les del Pirineu lleidata. A mes d'aquesta

franja est-oest, apareix un petit eix constitu'it per les Garrigues, ]'Alt Camp, el Tarragones, la

Rihera d'Ehre i el Barcelones. El creixement d'aquest conjunt va ser forca diferenciat, amb les

comarques de Girona, en general, amb ritmes d'augment superiors, amb la Garrotxa en ]loc des-

tacat. Les comarques rites dinamiques en serveis a Lleida van presentar augments inferiors a les

de Girona, amb la Val d'Aran encap4alant la Vista de les que van creixer mes a ponent, segui-

da del Pallars Sobira, ('Alta Ribagor4a, el Solsones, el Pallars Jussa i les Garrigues. Finalment,

a Tarragona es destaca la Ribera d'Ebre, se^guida per ]'Alt Camp i el Montsia, mentre que el
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Barceloncs tanca la Ilista de Ies clue crei.xien per sohre o al mateiv nivell (IC Catall.lll\ a. a 11111) Lill

augment idcntic al catala.

Corn a rest-lm, Lleida apareix com la demarcacid rues dinamica de Catalunya, amb on aug-

ment del PIB del 3,0(%, ritme d'expansid que trenca els resultats per rota de la mitjana clue han

caracteritzat I'evoluci6 Ileidatana els darrers exercicis. D'altra handa, Girona. amh un creixe-

ment de I' 1,91/(, presenta on comportament mes moderat, igual clue Tarragona, mentre que

Barcelona, amh un 1,8%k d'augment, presenta els registres mes debils del Principat. Aixi, a

Girona, solament el Gironcs i el Baix Emporda, amb augments del 2,41/c en el P1B, mostren

creixements superiors a la mitjana de Catalunya, mentre clue la resta de comarques tenen on

augment inferior. De la seva handa, aquesta situacid es reprodueix a Barcelona, on unicament

el Barceloncs i el Bergueda han assolit registras superiors a la mitjana del Principat. mentre que,

a I'altre extrem, el Maresme i I'Anoia no aconseguiren mes que creixements propers a zero.

Aquesta situaci6 contrasta vivarnent amb la de les comarques de Ponent, amb on increment

superior it la mitjana catalana de totes elles i amb Ies Garri('ues liderant el creixement catala

(mes del 6(%) i els dos Pallars i I'Alta Ribagora com a capdavanteres de la demarcaci6.

Finalment, a Tarragona, to Rihera d'Ebre, el Tarragones i el Baix Camp superen la mitjana del

pais, mentre clue el Baix Penedcs i I'Alt Canip presenten creixements propers a zero.

D'aquesta manera, el mapa d'augments superiors a la mitjana del 1996 es sensiblement

diferent del del 1995, amb un nucli de comarques amb augments del PIB per sobre de la mitja-

na de Catalunya a Ponent, amh les Garrigues com a comarca capdavantera del creixenient del

PIB el 1996, seguida de I'Alta Ribagorca, el Pallars Sobira. el Pallars Jose, la Noguera, el

Segria, l'Urgell, el Solsones, la Val d'Aran, I'Alt Urgell, la Segarra i el Pla d'Urgell. El creixe-

ment s'esten des d'aquest gruix de comarques cap a I'est (el Gironcs i I'Alt Emporda), cap a la

zona central (el Bergueda i el Barceloncs) i cap a algunes zones del sud (Ia Rihera d'Ebre, el

Tarragones i el Baix Camp). En resum, dinou comarques van presenter el 1996 un augment per

sohre del pais, dibuixant amh claredat una taca a ponent i uns punts mes repartits a cada una de

Ies altres trey demarcacions.

La dinamica dels grans eixos de creixement el 1996

La distribuci6 territorial del PIB catala presenta , com cs prou sabot , una concentracid molt

acusada al voltant de (area metropolitana de Barcelona . Qualsevol analisi clue intcnti copsar les

modificacions de I'aportaci6 que cada cornarca fa -que son, l6gicament , reduYdes d'un any a un

altre- ha de registrar la presencia determinant del Barceloncs i la resta de comarques metropo-

litanes. Cal recordar que Ia comarca de Barcelona aporta , de mitjana el periode 1990 -96, mes

del 40%% de tot el PIB catala , el Valles Occidental i el Baix Llobregat hi contribueixen amb per-

centatges importants ( propers al 10 i el 8 (/(, respectivament ) i el Valles Oriental i el Maresme

hi fan aportacions no tan alter , perk significatives (4,4 i 3,8%, respectivament ). En definitiva,

les aportacions de l'cix metropolita signifiquen mes de dues terceres parts de tot el PIB catala.

Per tant , qualsevol modificaci6 en el mapa d ' aquesta concentraci6 en on any determinat no pot

ser sin() Ileugera , ja que els canvis en pesos tan importants nomes poden ser realment signifi-

catius despres de periodes Ilargs. Tanmateix , si els canvis ahsoluts o relatius en el pes de cada
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coinarca, o grups de comarques, en la generaci6 del PIB catala poden ser relativament poc

importants, la linia general d'aquestes modificacions es, en canvi, rellevant. I aquestes tenden-

cies es revelen mes clarament quan es pren corn a unitat d'estudi un conjunt de comarques que

presenten caracteristiques economiques similars, amb mercats de treball relativament contin-

guts i pesos relatius, en el PIB del Principal, de certa entitat. Es per aixo que I'analisi dels can-

vis en la concentracid del PIB catala es fa en relacio amb el que anomenem 'eixos', es a dir,

conjunts de comarques que tenen unes caracteristiques estructurals similars i que comparteixen,

totalment o parcialment, un mercat de treball i que a mes tenen un pes significatiu en el PIB

catala (tot i que alguns d'aqucsts eixos nornes presenten alguna d'aquestes caracteristiques).

I)'aquesta manera s'han definit els eixos de Girona, el metropolita, el de Tarragona, el del

Pla de Lleida, el de les cornarques centrals i el de les de muntanya. L'eix metropolita compren

cl Maresme, el Vallcs Oriental i ]'Occidental, el Barcelones i el Baix Llobregat (de nord a sud)

clue aportava el 66,41% del PIB general a Catalunya el 1996, del qual el 40.40/r era el que gene-

rava cl Barcelones. L'eix gironi, amb el 7,51% de tot el PIB catala, esta constitu*ft per la franja

territorial que parteix de la Selva (enllagant amb les comarques metropolitanes del Maresme i

el Valles Oriental), continua pel Girones i s'adre4a al Baix i ]'Alt Emporda. El de Tarragona, al

voltant del Tarragones, es format per aquesta cornarca rues ]'Alt i el Baix Camp i el Baix Ebre,

antb Lill pes proper al 8%%r de tota la renda generada al pais. L'eix de les comarques centrals el

formen I'Anoia, el Bages i Osona, amb un pes aproximat que supera el 5r/r. A aquests eixos cal

sumar-hi el del Pla de Lleida, al voltant del Segria, al qual pertanyen la Noguera, la Segarra,

I'Ur^g,cll i el Pla d'Urgell (amb una aportacid Ileugerament superior al 4.3%). A aquests quatre

grans iunhits territorials hi hem d'afegir les comarques de muntanya (]'Alt Urgell, I'Alta

Rihagor4a, la Cerdanya. el Pallars Jussa, el Paliars Sobira i la Val d'Aran), que representen

escassament I' ] I/r del PIB total i que es defineixen en funcio de la seva estructura productive,

mes que en relacio amb I'aportacio al PIB total del Principal. En definitiva, totes aquestes

comarques plegades representen una mica rues del 92% del PIB del pals,.

nretl'oJ)olit(l

Les comarques metropolitanes presenten, corn a trets distintius, uns sectors primari, indus-

trial i do la construccio amb aportacions notablement inferiors a la mitjana de Catalunya i, al

contrari, on sobredimensionament relatiu del terciari. Al pes practicament nul del primari (infe-

rior a I' 1 %(, de mitjana cls anys noranta), cal afegir-hi la perdua constant del sector de la cons-

truccio, fins al 6,1 (/ del 1996, que es el minim de la decada. A aquest pes menor dels sectors

primari i de la construccid, hi hem de sumar una industria relativament menys important que la

mitjana catalana, amb una aportacio propera al 31 rIr el 1996, per rota de la rnitjana del 3311c del

Principal. Aquesta caracteristica es despren d'un proces de perdua generalitzada del sector en la

gencraci(i del PIB metropolita, des d'aproximadament el 33% del 1990 al 31 % del 1996, i d'un

menor creixement, en especial en relacio amb la dinamica dels servcis, que son els grans bene-

ficiaris d'aquestes transformacions. Finalment, el terciari apareix amb guanys sistematics sobre

el total (lei PIB, de vora 3 punts percentuals fins a mes del 62r/r del 1996, xifra que situa la seva

palticipacid mes de 4 punts per sobre la del Principal. Tot i aixo, I'extraordinari pes del tercia-

ri metropolita en els servcis de Catalunya tendeix a emmascarar les difcrencies d'estructura pro-
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ductiva entre I'eix ntetropolita i la recta de Catalunya, de tal manera que si la contparaciu es fa

entre les comarques metropolitanes i la recta del pals resulta que a l'eix de Barcelona el tercia-

ri aporta mes del 62Y1 de tot el PIB i a la recta del Principat no assoleix ni el 501/c.

A mes dels canvis en I'estructura sectorial, el creixemcnt de 1'eix metropolita esta directa-

ment vinculat a I'estructura productiva dell sous serveis i de la seva industria. Les difercncies

entre aquests sectors es poden resumir afirmant que la indtistria depen mes del cicle inversor i

del consum de hens durables (els elements mes expansius dels darrers ant's en la produccio

industrial i en la demanda final, interior i exterior), i Clue, en canvi, els serveis estan mes pola-

ritzats en activitats no directament vinculades al consum final de les families, sine a Ies tran-

saccions empresarials i a sectors de grans empreses subministradores de serveis publics o semi-

publics (transports i comunicacions, per exemple). Aquestes dues caracteristiques expliquen

clue la inddstria hagi augmentat per sobre de la mitjana catalana els darrers ant's. i taethe Clue

els serveis no hagin reflectit tan intensantent com en altres eixos I'augnteet del turisme i Ies

sever conseghencies sobre la dinantica terciaria.

Aixf, pet que fa a la industria, I'cix metropolita ha anal presentant els darrers tres anys tin

creixement per sobre de la mitjana catalana, resultat d'una relativa especialitzacio en sectors

Clue hall experinlentat mes demanda: tart els transforntats metal•lics i la maquinaria com el de

material de transport es compten entre les branques productives amb augments de la produccioi

tiles intensos de Catalunya. Al mateix temps, aquesta especialitzaci6 relativa (entre els dos sec-

tors aporten prop del 41 °/n de tot el valor afegit brut industrial el 1996, quan a la recta de

Catalunya la soma nomes supera Ileugerament el 20Y/( ) es el negatiu de la menor dependcncia

de les branques mes vinculades a la demanda interntedia o de bens de consum final. difercnts

dell durables. La menor dependcncia d'aquestes darreres branques ha permes a la industria de

1'eix tin creixement mes elevat el 1996.

A mes, pel Clue fa a 1'estructura productive del terciari , I'eix presenta una concentracib

menor en activitats tipicament contercials i vinculades a I'hoteleria i la restauracio ( dues hran-

ques Clue es poden considerar directament o indirectamcnt afectades pel turisme i la demanda

interna de consum) , que representen, suntades , aproximadament el 27Y7c de tot el PIB del tcr-

ciari el 1996 , en contrast amb les xifres properes al 35(,4 de I'eix de Girona o del 3(/r de les

comarques de muntanya . A I'altre extrem , les metropolitanes presentee unit depen&ncia rues

acusada dels transports i comunicacions i de la recta de serveis personals o adre4ats a les entpre-

ses. Aqucsts trots caracteristics del terciari, mes fonamentats en els serveis no turistics 0 vincu-

lats a la demanda de les families, confereixen al terciari metropolita una mes gran independen-

cia respecte del cicle economic . D'aquesta manera, I'escassa importancia de les activitats

primaries , la lenta Pero continua disminuci6 del pes de la construcci6 , la menor aportacio de la

industria ( i Ia seva concentracici en activitats de demanda intensa els darters exercicis ) i el paper

principal dels serveis ( en especial dels no directament vinculats al consum final de les families

o al turisme ) confereixen a les comarques metropolitanes una especial resistencia a les

oscil•lacions cicliques, que Ii permeten recuperar, quail la dinamica productiva de Catalunya

s'alenteix, part del terreny perdut en les faces mes expansives.

Tenint en compte les consideracions interiors, i partint de les diferents aportacions secto-

rials al PIB del 1995. I'exercici del 1996 es vi caracteriv.ar per una recuperacid del pes del
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Barccloncs ( (Iue practicament retorna a I'aportacio del 1994 ), tot i que el conjunt de la resta de
Ics sever conu -ques ( Baix Llobregat , Valles Occidental , Oriental i Maresme) han perdut posi-
cions. En total. I ' eix metropolita va seguir la trajectoria de davallada que I'ha caractcritzat des
de I'inici de la recuperacio el 1994 . Aixi, el Barcelones . amb un 40,3 17( de tot el PIB el 1995 va
si-nificar Hies del 45% de tot el nou PIB . Del seu costat , to recta de [area metropolitans, que
aportava mes del 26% del producte el 1995 , va representar menys del 20% del nou valor afegit.
Aquest comportament de creixement mes intens del Barcelones i menor de la resta de (' area es

Cl negatiu del 1995, tot i que [ augment superior del Barcelones no ha pogut compensar la dava-
Ilada del total de I'eix metropolita.

L'eix de Girona

PcI que fa a I'eix de Girona. la seva estructura productiva el va portar, fins a la crisi del

1993, a till crcixement inferior al catala, tot i que, amb posterioritat, [increment per sobre la

mitjana (lei Principat Ii ha permes recuperar posicions. A diferencia de les comarques metropo-

litanes, que han mantingut Cl pes del sector primari a un nivell molt reduit, les de I'eix de Girona

han presentat tins certs guanys (fins a una xifra propera al 4% el 1996), per l'inten.s crcixement

deI 1992 i CIS augments importants, tot i que mes moderats, dels darrers dos anys. Al costat d•a-

questa ditercncia, les comarques de I'eix gironi comparteixen amb les de I'area metropolitana

la continua pcrdua de participacio del sector de la construccio, que ha caigut des del 12 al 9%

cnlre el 1990 i el 1996. Aquesta pcrdua mes intensa de la construccio va estar compensada, jun-

tament amh el Ileuger augment del pes del primari esmentat, per guanys de ]a industria i dels

serveis, tot i Clue Iaportacio de les activitats industrials continua essent notablement mes redu5-

da que a Catalunya (propera al 27%, davant el 33(/( del Principat), mentre que als serveis el

tenomen es el contrari (mes del 60% per it I'eix de Girona). En resum, es tracta d'una estructu-

ra productiva que es caracteritza, des del punt de vista de la seva dinamica temporal. pel man-

teniment i tins i tot per [augment de les activitats primaries i per la important reduccio de la

construccio, aixi com pets guanys de la industria i els serveis. Aqucsts trets es matisen si s'e-

tectua una aproximacio als diferents subsectors industrials i terciaris. Aixi, en I'ambit de les

activitats secondaries, CIS trets definitoris son les industries energetiques i de tractament de l'ai-

gua, juntament an-lb els transformats metal•lics i els productes alimentaris. Pel que fa al sector

terciari, la mes acusada concentracio del seu valor afegit en les activitats directament vincula-

des al consum final i al turisme (els serveis comercials i I'hoteleria i la restauracio aportaven

aproximadamcnt el 1996 el 35% del PIB del terciari) i tin pes mes elevat dels serveis financers

i de lloguers constitueixen, juntament amb un paper molt menor dels serveis prestats per les

administracions publiques, eIs trets que defineixen millor CIS seus serveis. La dependcncia supe-

rior de la produccio primaria ha jugat a favor de l'expansio del seu PIB, mentre que la cons-

truccio hi ha operat en contra. La industria, al seu torn, ha mantingut tins augments mitjans des

de I'inici de la decada dell noranta superiors als del conjunt del Principat, pel seu mes elevat

equilibri enure CIS diferents subsectors que la integren, coca que evita grans creixements en peri-

odes d'expansio, pert que tambe redueix les davallades quan la produccio can. Finalment, la
seva mes marcada especialitzacio en els serveis turistics i eIs adre.ats al consum final fa que el
sector sigui rates sensible a les fluctuacions cicliques, cosa que ha gencrat que el creixement

ntitja del periode 1990-96 hagi estat inferior al de Catalunya.
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En aquest context, I'eix dc Girona va continuar presentant un creixement mes miens quc Cl

de Catalunya ( del 2,017c, davant I' 1 , 9c/r), tot i que les diterencies ohservadcs el 1996 van scr

inferiors a les del 1995 , quan ('augment de la producci6 ^gironina va ser notahlement superior a

la mitjana catalana . Tot i aixo, el mes elevat increment del PIB de I'eix gironi va ampliar, nova-

ment, la seva aportaci6 al total del producte catala, ja que , aportant una mica mes del 7,47, el

1995 ha generat el 87r del nou valor afegit.

Les comarques de l'ei.v de Tarragona

I.'cix de Tarragona mostra un perfil de creixement 1990-96 similar at de Girona pert amb

caigudes mes intenses fins al 1994 i una recuperaci6 posterior. Deis elements que defineixen la

seva base economica es destaquen amb molta claredat el fort pes de I'activitat industrial (pro-

pera al 46(/( el 1996 ) i logicament , en sentit oposat, la baixa aportaci6 de les activitats terciiu-ies

al total del PIB ( que superen escassament cl 43% del PIB ). Aquest tret es, sens dLlbtC, el (]Lie

condiciona mes nitidament I'evoluci6 ciclica d ' aquestes comarques , tot i que cal matisar-lo per

la diferent estructura subsectorial de la propia industria. En efecte , Ies comarques de ('Alt i el

Baix Camp, el Baix Ebre i el Tarragones no solament tenen una marcada especialitzaci6 en I'ac-

tivitat industrial , sind que, a mes , presentee una definida concentraci6 en cis sectors de pro-

ducci6 energetica ( amb rues del 45 % de Iota la producci6 industrial generada en aquest suhsec-

tor) i en el de productes quimics i transformats metal • Iics. La producci6 d'inputs internnedis es

una de les caracteistiques de la industria de I'eix de Tarragona , coca que la fa mes dependent

del cicle economic , tant interior corn exterior . Juntament atmb I'evoluci6 de la industria, la dinit-

mica economica de les comarques de I'eix deriva del menor pes que les activitats terciiiries

tenen a la seva economia . A aquestes caracteristiques hasiques cal sumar- hi, igual que a la recta

del territori , una aportaci6 mes important que a la mitjana de Catalunya del sector primari, que

ha tendit a guanyar importancia per la millor dinamica d'aquestes produccions , i un sector de la

construcci6 que ha presentat , igual que a I'eix de Girona , una tendcncia marcada a perdre posi-

cions en la generaci6 del PIB, tot i que encara pesa mes que la mitjana del Principat . La seva

relaci6 mes estreta amb I'exterior va tenir coin a resultat que en el periode 1990-93 tant la indus-

tria corn la construcci6 i els scrveis presentessin uns resultats inferiors als de Catalunya.

Tanmateix, iniciat el proces de recuperaci6 a partir de la segona meitat del 1994 , el fort creixe-

ment de la industria durant cis exercicis del 1994 i el 1995 i la millora notable de la construc-

66 el 1995 van impulsar una forta recuperaci6 del PIB de I'eix de Tarragona.

Els resultats economics el 1996 de les comarques que integren I'eix de Tarragona van sig-

nificar la consolidaci6 del proces de millora experimentat des del 1994. Des d'aleshores, tot i

que el 1996 el proces es va moderar, les comarques d'aquest cix han anal guanyant pes en la

producci6 catalana, amb una aportaci6 al creixement del 8,51/(.

Les comarques centrals

A les comarques centrals, la predominan4a de I'activitat industrial, amh una aportaci6 supe-

rior at 43% de tot cl PIB el 1996, constitueix el wet distintiu. A mes, la seva especialitzaci6
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industrial es eshiaixada cap a Lin sector. el de transformats nmetal-1ics i maquinaria. que ha pre-

scntat hon•s ritines de creixement els darrers anys, tot i que aquest aspecte positiu es veu con-

trarestat per la importancia de les industries textils i de cuir i cal4at. Juntament amb aquesta

caracteristica, el pes relatiu del sector agrari per sobre de la mitjana catalana, la participaci6

Ileugerament inferior de la construcci6 i uns serveis amb pesos notablement menors (propers a]
47Yc) acaben de definir els trets mes basics de la seva estructura productiva. Tot i I'elevada con-

centraci(i de la producci6 en la industria i el menor pes relatiu dels serveis, els anys noranta
estan contemplant Lill proces de perdua continuada de les activitats mes tradicionals (les indus-

trials i de la construcci6) en benefici del sector terciari, mentre que el primari mante al voltant

del 3Y1( la seva participaci6. A mes, l'especialitzaci6 relativa en sectors industrials de demanda

di hil i en hranques del terciari molt vinculades al consum interior fa que la seva economia sigui

mes sensible a Ics oscil•lacions del consum interior de les families (tant 1'efectuat pets residents

d'aquestes comarques coin el de la recta de Catalunya i d'Espanya). Aquesta mes elevada
dependencia del consum domestic explica. a grans trets, els modestos resultats assolits per les
comarques centrals en la decada dell noranta, periode que s'ha caracteritzat, tant a Catalunya i
a Espanya coin a la recta d'Europa, per una accentuada contenci6 del consurn privat.

Aquest menor creixement tendencial tambe va tenir Hoe el 1996 , cosa que va fer d'aques-
tes comarques I'amhit territorial amh menor creixement (I,37 d'augment ), que continua el pro-
ces de perdua relativa iniciat ja des de fa anys ( des del 1990 les comarques centrals no hall cres-
cut inai per sobre de la mitjana del Principal ). Aixi, aquestes comarques , pesant Lin 5,37 del
11113, han generat solament Lin 3,6% del total.

Les comarques del Pla de Lleida i de inuntanva

Pel que fa a les comarques del Pla de Lleida, el perfil del set creixement es mostra extra-
ordinariainent aguditzat, per la forta presencia del primari en la determinaci6 del PIB. En efec-
te, les bases econbmiques sobre les quals se sustenten aquestes comarques de ponent, aixi com
els registres dc la decada dels noranta, posen de manifest la dehilitat d'una estructura economi-
ca que es fonainenta excessivament en la producci6 primaria, la construcci6 i les industries vin-
culades a I agricultura. La importancia de les activitats del sector primari presenta dues carac-
teristiques basiques: una elevada proporcib en el PIB total notablement mes alta que a
Catalunya (superior al 10Y/( ) i el manteniment i fins i tot Lin Ileuger augment d'aquesta aporta-
66. A mes d'aquest factor. la participaci6 de la construcci6 constitueix Lin altre dels trets dife-
renciadors, amb Lill important 12,0(/(, del total del PIB, i, cosa que encara es mes important, amb
una dinamica creixent de guany en els anys noranta. Aquesta tendencia, contraria a la que
segueix la recta del pals, es el negatiu parcial de I'evoluci6 de la industria, que, afectada per la
seva excessiva especialitzaci6 en sectors de demanda de consum final (productes alimentaris i
textils), ha patit les reveres consequencies del doble proces que afecta els darrers anys el con-
sum (manteniment de taxes de creixement moderades i despla4ament de la despesa de les fami-
lies cap a hens durables, en detriment de I'adquisici6 de hens alimentaris, especialment, pero
tambe en contra de la despesa en textils). La disminuci6 relativa del teixit productiu industrial
es, probablement, una de Ies caracteristiques mes problematiques de I'actual situaci6 de 1'eco-
nomia a les comarques del Pla de Lleida, ja que expressa la dificultat de generar creixements
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importants en Ies industries tradicionals a la zona. A part d'aquesta reduccio, el nianteniment i
Ileuger increment del sector primari i la forta expansio de la construccio s'han fet, tambe, en
detriment de les activitats tercii ries, que presentee en I'actualitat Lill lies per rota de la mitjana
catalana (amb Lin 501/r). Aixi, I'evolucio economics del Pla de Lleida mostra Lies elements mar-
cadament diferents del conjunt del Principat: creixement continuat del pes de Ia construccio,
davallada relativa dels serveis, perdua de pes de I'estructura industrial superior a la de la mitja-

na del pals i Lin sector primari que mante, i tins i tot augments, la seen aportacio a] total pro-

dLi'it. D'altra handa, les comarques de muntanya hall presentat tamhe Lin perfil molt a0ut atecta-
des molt directament per les circumstancies meteorologiques i pcI relativament fort pes de la
const-uccio i els serveis turistics.

Aquesta estructura productive , i la seva especialitzacio en productions amb perfils molt

aguditzats , explica els resultats del 1996 . Aixi, aquest darrer exercici les comarques que inte-

gren el Pla de Lleida van presenter uns resultats millors que la mitjana de Catalunya ( increment

del 2,tY/ ), fonamentalment per Ia recuperacio de I'activitat agriiria , igual Clue Ies comarques de

muntanya (2,7Y7r de creixement ), per la conjuncio de dos factors positius, vinculats amhdbs a la

millora de les conditions meteorologiques.

Conclusions finals

Sinopticament, podriem resumir els trets tries definitoris de I'evolucio economica comarcal

del 1996 coin segueix. En primer Iloc, guanys relatius en CI total del PIB general it Catalunya

de I'eix de Girona, coin ha anal essent traditional, i del de Tarragona. igual clue I'any anterior.

En segon terme, a aquests dos eixos de tries elevat augment del producte s'hi hen sumat. per pri-

mer cop en els darrers exercicis, els del Pla de Lleida i Ies co1Muques de muntanya, cosy que

ha ampliat el territori que recupera positions en la dist- ibucio dcl producte del pals. En tercer

Iloc, continuacio de la perdua de les comarques centrals i de I'iirea metropolitana, tot i el rocs

elevat creixement del Barcelones aquest darrer any. Einalment, el 1996 ha constituit, dins de la

modestia del seu creixement, Lin exercici mes en el proccs de reequilihri territorial de la pro-

duccio que s'esta operant des de la crisi del 1992.
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Taula 1: Creixement del PIB comarcal per sectors 1996

Taxes de variacioo Teals en I/(

Comarca Prinrari Industria Construc'cic) Serveis Total
All Camp 4,37 -1.65 -0.31 2.54 -0,15
Alt Emporda 3,30 2,81 -3,46 3,17 2,40
Alt Penedos 14,94 0,05 -2,91 2,10 1,37
Alt Urgell 6.78 3.83 -3,16 2.41 2,30
Alta Ribagor4a 2,15 10,78 -5,14 2,79 4,42
Anoia 12,41 -0,52 -4,01 2,06 0,57
Bages 6,17 1,24 -5.18 2,09 130
Baix Camp 2,67 2,55 1,14 2,20 2,29
Baix Ebre 6,20 -0,74 -3,45 2,32 0,83
Baix Emporda 3,60 1,53 -5,26 2,94 1.45
Baix Llohregat 3,67 1,29 0,63 2,22 1,74
Baix Penedos 16,08 -1.31 -4,28 1,90 0.19
Barceloncs 3,25 2,17 -2,72 2,42 2.07
Ber"uedii 14 ,67 1,39 -3,71 2,00 1,92
Cerdanya 226 2,60 -6,03 3.24 1.48
Conca de Barbera 21,70 -4,03 -1,16 2.15 0,43
Garral 12,11 2,37 -2,78 2,02 1,77
Garrigues 24,36 1.35 -3,47 2,42 6,22
Garrotxa 0,41 0,64 -5,10 3,62 1,47
Girones 3,25 1,56 -2,90 3,43 2,42
Maresme 4,15 -0,59 -3,40 2,13 0.78
Montsia 6.76 -2,49 -3,78 2,44 0,42
Noguera 17,34 2,33 -5,22 2,24 3,45
Osona 17,53 -024 0,30 2,13 1,64
Pillars Jussii 15,93 7,14 -5,68 2,48 3,85
Pallars Sohira 3,70 8,66 1,23 2,97 4,11
Pla d'Urgell 7,74 1,36 -3,20 2,13 1,90
Pla de I'Estany 3,70 1,20 -3,72 3,30 1,72
Priorat 2,89 -1,90 -0,65 2,28 0,40
Rihera d'Ehre 10,68 5,84 0,40 2,70 5,25
Ripolles 1,99 1,17 -6,58 3,22 1,46
Segarra 24,51 0,02 -3,81 2,11 2,28
Se"ria 20,30 2.97 -4,58 2,40 2,96
Selva 2,70 1,16 -9.07 3,17 1,44
Solsones 10,05 3,98 -4,06 2,59 2,58
Tarragones 5.60 2.51 2.38 2.56 2,56
Terra Alta 4,82 -1,17 0,59 2,38 1.39
Urgell 14,83 1,83 -3,86 2,16 2,62
Val d'Aran 2,29 9,37 -6,45 3.16 2,56
Valles Occidental 3,40 0,91 -2,18 2,21 1.37
Valles Oriental 3,97 1,05 -2,75 2,24 1,31

Catalunya 9,18 1, 43 -2,59 2, 42 1,85
Font: Caixa Catalunya (1997)

97



'Paula 2 Evolucio del PIB comarcal total 1991-1996

Taxes de variaeio Teals en S

Comarca 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Alt Camp - 0,33 0.30 - 2,76 3 ,40 6,07 -0,15
Alt Emporda 1,24 0,31 - 1,85 3,54 4.89 2,40
Alt Pencdes 3,21 0.15 - 1,35 1,46 2,01 1.37
Alt Ur-ell 0 , 55 4,83 - 5,93 0,22 3.71 2.30
Alta Rihagor^a 1,60 6,89 -7,46 0,30 - 1,72 4.42
Anoia 2,74 -0,20 - 1,48 1,46 3,17 0,57
Rages 3,17 0,06 -1,12 1,65 3 , 84 1.30
Baix Camp 1 , 01 -0.96 - 3,85 2 . 00 3,51 2,29
Baix Ehre 1,58 -0,71 -4.47 0,25 639 0.83
Baix Emporda 0,89 -0,14 - 2,31 2,82 5,35 1,45
Baix Llohrc-at 3,42 -0,05 -I , O1 2,40 4,33 1,74
Baix Penedes 1,44 -1,47 -4,74 1, 92 4,89 0,19
Barceloncs 4,34 0,66 -0,14 2,00 3 ,42 2,07
Bergueda 3,36 0,18 -1,54 0,54 1,75 1,92

Cerdanya 0,07 0,16 -3 . 14 3,93 2 . 75 1,48

Conca de Barbera 0,51 0,24 -3,63 3 , 23 6.06 0,43

Garraf 4 , 51 O20 -0,89 2 .50 3,44 1,77

Garrigues -3,74 10.99 -6 , 66 0,66 4,09 6,22
Garrotxa 2,40 1,02 - 0,62 2,54 3,69 1,47
Girones 121 -0,05 - 0.88 2 , 61 4,69 2,42
Maresme 3,57 0,27 -1,05 2 , 88 2,74 0,78
Montsia 1,62 0.01 -4,62 -1,09 4 , 53 0,42

Nrnzuera -1 , 69 8,13 -6,60 1,81 2,81 3,45

Osona 2,91 0.08 -1,47 2,17 3,21 1,64
Pallars Jussa -0,21 7,09 - 6.58 -2,47 0,08 3,85

Pallars Sohira -0,83 6,89 -5,95 - 1,48 1.50 4,11

Na d'Urgell - 0,78 7 , 72 -7,26 -0,29 4,06 1,90
Pla de I'Estany 1,77 1,37 -1, 24 1,44 6,60 1,72

Priorat 1 , 40 1,36 -4 , 71 0,78 3,73 0,40

Riherad ' Ehre -1,25 1 , 22 -2,09 I'll 3,95 5,25

Ripolles 2,62 1,13 -0,39 1,49 5,56 1,46

Segarra 0,78 6,47 -8,57 0,18 2,15 2.28

Segria 0 , 35 3,72 -5,31 178 1,82 2.96

Sclva 2,12 0,38 -0,95 3,28 4,58 1,44

Solsones -0 , 14 9.20 -7.16 - 1.61 2,14 2,58

'1'arragones 0,97 -1,26 -3,68 2,12 4,75 2,56

Terra Alta 1 , 34 1,91 -4,55 - 3,08 6 , 19 1,39

Urgell 0 , 05 5,70 -6,81 -0,43 3,30 2,62

Val d'Aran 1,83 3,18 -5,28 3,36 4,36 2,56

Valles Occidental 3,32 -0,10 - 0.99 2,58 4,01 1.37

Valles Oriental 2, 97 -0,23 -1,33 2,62 5 , 10 1,31

Catalunva 3,10 0,5 / - 1,33 2,13 3,79 1,85

Font: Caixa Catalunya (1997).
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'Paula 3: Creixement del PIB comarcal 1990-1996

'faxes de variacici interanual, taxes anuals acumulatives i index de creixement del P1B amb base

1990=100 (en termer reals i en e7O Tana Crei.vement

'lava (1/111(11

variucici

acunmlutn'a

ucmnulat

1990=100

Comcara 1995-96 Con1U l-ca 1990-1996 1990-1996
( iarri-ucs 6,22 Barcelones 2,05 112,9
Rihera d'Ehre 5.25 RipollCs 1.96 112,4
Alta Rihagor4a 4,42 Pla de I'Estany 1,92 112,1
Pallars Sobirit 4.1 I Garraf 1,91 112,0
Pillars Jussa 3,85 Girones 1,82 111.4
No: uera 3,45 Selva 1,79 111,3
Scu'ria 2.96 Baix Llobregat 1,79 111.2
(Jrgell 2,62 Garrigues 1,75 111.0
Solsones 2,58 Garrotxa 1,74 110,9
Val cl'Aran 2,56 Alt Emporda 1,73 110,9
Tarragones 2,56 Vallcs Oriental 1.72 110,8
Gironcs 2.42 Vallcs Occidental 1.68 110,5
All Emporda 2.40
All Urgcll 2,30 Calahmya 1,66 /10,4
13aix Camp 2,29
Segarra 2.28 Val d'Aran 1,62 1 10, I
Barcelones 2.07 Mares me 1,52 109,5
Brrueda 1.92 Bales 1,47 109,1
Pla d'(!r,,ell 1,90 Osona 1,41 108,8

Baix Emporda 1,32 108,2
Calahiaya 1,85 Rihera d'Ehrc 1,33 108,2

Noguera 1,22 107.5
( iarrat 1.77 Alt Penedes 1,13 107,0
Baix Llohregat 1,74 Conca de Barhera 1,10 106,8
Pla de I'f;stan^ 1,72 Alt Camp 1.05 106.4
Osona 1,64 Anoia 1,03 106,3
Ccrdanva 1.48 Bereueda 1.02 106,3
Garrotxa 1.47 Seuuria 1,01 106,2
Ripollcs 1,46 Tarragones 0,87 105,4
Baix Emporda 1,45 Alt Urgcll 0.89 105.4
Selva 1,44 Cerdanya 0.85 105,2)
Terra Alta 1.39 Pla d'Urgell 0.79 104.8
Vanes Occidental 1.37 Solsones 0,72 104,4
All Penedos 1,37 Urgell 0.66 104,0
Vallcs Oriental 1.31 Baix Camp 0,64 103.9
Bages 1.30 Pallars Sobira 0.62 103,8
Baix Ehre 0,83 Baix Ebre 0,59 103,6
Maresmc 0.78 Alta Rihagor4a 0,57 103.4
Anoia 0,57 Terra Alta 0,47 102,9
('onca do Barherit 0,43 Priorat 0.46 102.8
Montsia 0.42 Segarra 0,44 102.7
Priorat 0,40 Baix Penedos 0,33 102,0
Baix Penedos 0.19 Pallars Jussa 0.20 101,2
Alt camp -0,15 Montsia 0, I I 100,6
tort: ('aixa Ca(alunya (1997).
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Taula 5: Pes de cada sector en el total del PIB comarcal 1996

Ordenaciti decreixent segons la importancia de
Pessetes constants del 1990 i en Ye

cada sector en el PIB total de cada comarca.

Conulrca Plimari Comarca budiistria Cumarca Construccia Comarca Seri eis

Garrigues 26,9 Rihera d'Ehre 710 Val d'Aran 17,9 Barceloncs 69,8
Terra Alta 25,8 Alt Camp 61,9 Solsones 17,1 Cerdanya 65.5
Priurat 21,0 Conca de Barbera 50,6 Pallars Sobira 16,7 Alt Emporda 64,5
Nue!uera 17,7 Se,-,arra 50,2 Cerdanya 16.1 Girones 62.1
Pla d'Urgell 14,8 Ripolles 49,3 Alta Ribagor4a 15,4 Garraf 61,4
Montsia 12,2 Anoia 47,3 Garrigues 14,9 Baix Emporda 59,1
Urgell 11,0 Garrotxa 46,2 Noguera 14,4 Val d'Aran 57,9
Conca de Barbera I I.0 Valles Oriental 45,5 Baix Emporda 13,7
Solsones 10.5 Tarrasoncs 453 Pallars Jussa 13.5 C'atalunya 57,9
Se'-'aria 10.0 Baix Camp 45,0 Pla d'Urgell 13,3
Pallars Jussa 9,6 Osona 42,8 Alt Urgell 13.3 Segria 57,0
Pallars Sobira 9,3 Pla de 1'Estany 42,0 Segria 11,8 Maresme 54.9
Segria 8,7 Valles Occidental 41,1 Baix Penedes 11,6 Sclva 54,4
Baix Ehrc 8,0 Bag'es 41,1 Priurat 10,9 Baix Llohregat 52.1
('erdanya 7.6 Baix Penedes 40,8 Garraf 10,5 Alt Urgell 51,9
PIa de I'Estany 7,2 Terra Alta 39,9 Baix Ebre 10,5 Valles Occidental 51,8
Alt Urac11 6.9 Alta Ribagor4a 39,8 Ur-ell 10,5 Bases 50.4
Alt Emporda 6.4 Baix Llohregat 39,6 Alt Emporda 10. I Alt Penedes 49,3
Ber_ued5 5.9 Priurat 39,3 Phi de I'Estanv 9,8 Pallars Sobira 48,8
Osona 5,1 Alt Penedes 39,2 Segarra 9,6 Bcrgueda 48,2
Alta Rihagorca 5,0 Montsia 37,6 Montsia 9,4 Tarragones 45,8
Rihera d'Ehre 4.9 Baix Ebre 37,3 Bcrgueda 8.5 Pallars Jussa 45.5
Baix Emporda 4.6 Bcrgueda 373 Valles Oriental 7,9 Valles Oriental 45,1
Alt Camp 4.4 Selva 35.1 Terra Alta 7,8 Osona 44,8
Garrotxa 4,3 Solsones 34,9 Maresme 7,8 Baix Penedes 44,6
Alt Penedes 4,2 Pla d'Urgcll 34,9 Tarragones 7.7 Baix Ebre 44.3
Baix Camp 3.7 Urgell 34,5 Baix Llobregat 7,6 Uraell 44,0
Ripolles 3,3 Maresme 34,5 Baix Camp 7,6 Anoia 43,7
Selv 3 2 Al P d 7 4 B ia . t ene es . x Campa 43,7
Baix Penedes 3,0 Catalunya 33,0 Selva 7,3 Garrotxa 42,8
Maresme 2,8 Osona 7,3 Pla de I'Estany 41,0
Girones 2.1 Pallars Jussa 31,5 Girones 7,0 Montsia 40,9

Girones 28,8 Anoia 7,0 Ripolles 40,8
('atalunya 2,1 Noguera 28.2 Alta Ribagorca 39,9

Alt Urgell 27,9 Catalunya 7,0 Noguera 39,7
Anoia 2 0 Garraf 26 1 S l e 37 5
(iarrat

,

2,0
,

Garrigues 25,1 Valles Occidental 6.8
o son s

Pla d'Urgell

,

37,0
Bases L9 Pallars Sohira 25,1 Garrotxa 6,7 Garrigues 33,0
Val d'Aran 1,8 Barceloncs 24,7 Ripolles 6.6 Conca de Barbera 31,9
Valles Oriental 1,5 Baix Emporda 22,7 Bases 6,6 Segarra 30,2
Tarragoncs 13 Segria 22,6 Conca de Barbera 6,5 Alt Camp 28,8
Baix Lluhre,-,at 0,6 Val d'Aran 22,4 Barceloncs 5,3 Priorat 28,8
Valles Occidental 03 All Emporda 19,0 Alt Camp 4,9 Terra Alta 26,6
Barceloncs 0,2 Cerdanya 10,8 Rihera d'Ebre 4,1 Rihera d'Ebre 18,0

Pont: Caixa Catalunya (1997)
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Taula 6 : ClassificaciO comarcal per sectors segons la taxa de creixement 1996

Taxes de variacio interanual en termes reals i en r%. Ordre decreixent

Cornarca Agricultura Comarca lnddstria

Tarragones 2,38

Pallars Sohira 1,23

Baix Camp 1.14

Baix I.lohregat 0,63

Terra Alta 0,59

Rib. d'Ehre 0,40

Osona 0.30

Alt Camp -0.31

Priorat -0.65

Conca Barbera -1.16

Valles Occidental-2.18

Barceloncs -2.72

Vanes Oriental -2,75

Garral' -2.78

Girones -2.90

Alt Penedcs -2,91

Alt Ureell -3.16

Pla d'Ureell -3,20

Maresme -3.40

Baix Ebre -3,45

Alt Emporda -3,46

Garrigues -3.47

Bergueda -3.71

Pla Estany -3.72

Montsia -3,78

Segarra -3,81

Urgell -3,86

Anoia -4,01

Solsoncs -4.06

Baix Penedcs -4,28

Segria -4.58

Garrotxa -5.10

A. Rihagor4a -5,14

Rages -5.18

Noguera -522

Baix Emporda -5.26

Pallars Jussa -5,68

Cerdanya -6.03

Val d'Aran -6.45

Ripollcs -6,58

Selca -9.07

Catalunya -2,59

Garrigues 6.22

Rib. d'Ebre 5.25

A. Rihagorca4.42

Pallars Sob. 4,11

Pallars Jussa 3.85

Noguera 3.45

Scoria 2.96

Urgell 2,62

Solsoncs 2.58

Val d'Aran 2.56

Tarragoncs 2.56

Girones 2.42

Alt Emp. 2.40

Alt Ureell 2.30

Baix Camp 2,29

Segarra 2,28

Barceloncs 2,07

Bergueda 1,92

Pla d'Urgell 1,90

Garraf 1,77

Baix I.lobre. 1,74

Pla Estany 1.72

Osona 1,64

Cerdan a 1.48

Garrotxa 1,47

Ripollcs 1.46

Baix Enipo. 1,45

Selva 1.44

Terra Alta 1.39

Alt Pen. 1,37

Valles Occ. 1.37

Valles Or. 1,31

Bages 1,30

Baix Ebre 0,83

Maresme 0,78

Anoia 0,57

('onca Barbera 0,43

Montsia 0,42

Priorat 0.40

Baix Pcncdes0.19

Alt Camp -(1,15

Catalurva 1,85

Comarca Construccid Comarca Serveis Comarca Total

Segarra 24.51 A. Ribag. 10.78

Garrigues 24.36 Val d'Aran 9.37

Conca Barbera 21 .70 Pallars Sohira 8.66

Segria 20,30 Pallars Jussa 7.14

0sona 17.53 Rib. d'Ehre 5.84

Noguera 17,34 Solsoncs 3,98

Baix Pen . 16.08 Alt Ureell 3,83

Pallars Jussa 15,93 Segria 2.97

Alt Penedcs 14,94 Alt Emporda 2.81

Urgell 14.83 Cerdanya 2.6()

Bergueda 14.67 Baix Camp 155

Anoia 12.41 Tarraeones 2.51

Garraf 12.11 Garral 2,37

Rib. d'Ehre 10 ,68 Noguera 2.33

Solsoncs 10 .05 Barceloncs 2.17

Plad'Urgell 7.74 Urgell 1,83

Alt Ur,-,ell 6,78 Girones 1.56

Montsia 6,76 Baix Emporda 1,53

Baix Ehre 6 .20 Bergueda 1.39

Bages 6,17 Pla d'tlrgell 1,36

Tarra-ones 5,60 Garri(,ues 1.35

Terra Alta 4.82 Baix Llobregat 1,29

Alt Camp 4,37 Bages 1,24

Maresine 4.15 Pla Estany 1,20

Valles Oriental 3,97 Ripollcs 1,17

Pallars Sohira 3.70 Sclva 1.16

Pla Estany 3,70 Valles Oriental 1,05

Baix I.loh. 3,67 Valles Occid. 0,91

Baix Emp. 3.60 Garrotxa 0.64

Valles Occidental 3.40 Alt Pen. 0,05

Alt Emporda 3.30 Segarra 0,02

Barceloncs 3.25 0sona -0,24

Girones 3.25 Anoia -0.52

Priorat 2,89 Maresme -1).59

Selva 2,70 Baix Ehre -0.74

Baix Camp 2.67 Terra Alta -1.17

Val d'Aran 2,29 Baix Pen. -1,31

Cerdanya 2.26 Alt Camp -1.65

A. Ribagor4a 2,15 Priorat -1.90

Ripollcs 1.99 Montsia -2.49

Garrotxa 0,41 Conca Barhe6-4.03

Catalunya 9, 18 Catalunya 1,43

Font: Caixa Catalunya (1997).

Garrotxa 3.62

Girones 3,43

Pla Estany 3.30

Cerdanya 3,24

Ripollcs 3.22

Selva 3,17

Alt Emp. 3.17

Val d'Aran 3.16

Pallars Sohira 2.97

Baix Emporda 2.94

A. Rihagor4a 2.79

Rib.d'Ebre 2.70

Solsoncs 2.59

Tarragones 2.56

Alt Camp 2,54

Pallars Jussa 2,48

Montsia 2,44

Garrigues 2,42

Barceloncs 2.42

Alt Ur,-,ell 2.41

Scoria 2.40

Terra Alta 2.38

Baix Ebre 2.32

Priorat 2.28

Noguera 2,24

Valles Or. 2,24

Baix Llobregat 2.22

Valles Occiden2.21

Baix Camp I.-)()

Urgell 2.16

Conca Barbera 2.15

Pla d'Urgell 2.13

Osona 2.13

Maresme 2.13

Segarra 2.11

Alt Pen. 2.10

Bages 2,09

Anoia 2.06

Garraf 2.02

Bergueda 2.00

Baix Pencdes 190

Catalunya 2,42
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Taula 7: P1B per grans eixos territorials` 1996

Taxes de variacio interanual Teals en clc, valors absoluts en milions de pessetes i participacio

perceptual en Cl total

1996 Participacio sobre Catalunya

Variaciri Pill 1994 1995 1996

I:ix filet ropolitu 1,80 6.354.751 66,51 66,45 66,42

Barcelones 2,07 3.864.731 40,45 40,31 40,39

Recta 1,39 2.490.020 26,06 26,14 26,03

Lix de Tarragona 1,98 765.419 7.92 7.99 8,00

Eixgironi 1,99 716.422 7,40 7,48 7,49

Comaryues centrals 126 503.326 5,31 5,29 5.26

Pla de Llcida 2,83 418.055 4,39 4,33 4,37

Comaryues de muntanya 2.71 97.348 1,02 1,01 1.02

Catalunya 1,85 9. 567.683 100,00 100,00 100,00

Eix metropolitu: Barcelones, Baix Llobregat, Maresme, Valles Occidental i Valles Oriental.

Eix de Tarragona: All Camp. Baix Camp, Baix Ebre i Tarragones.

I:ix gironi: SeEa. Girones, Baix Emporda i Alt Emporda.

Comaryues centrals: Anoia, Bages i Osona.

Pla de 11cida: Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell i Segria.

Comaryues de muntanya: All Urgell, Alta Ribagorca, Cerdanya, Pallars Jussa, Pallars Sobiru i

Val d'Aran.

Font: Caixa Catalunya (1997).

Taula 8: Aportacio dels grans eixos territorials a la variacio del PIB catala
1995-1996

En milions de pessetes constants del 1990 i en '% sobre la variacio total

Absolutes Relatica

/995 1996 1995 1996

Fix metropolita 222.163 112.514 64,85 64,75
Barcelones 125.281 78.466 36,57 45,16
Recta 96.882 34.048 28,28 19,60
Fix de "Tarragona 33.820 14.826 9,87 8,53
Eix gironi 32.449 13.949 9,47 8,03
Comaryues centrals 16.622 6.271 4,85 3,61
Pla de Lleida 9.214 11.488 2,69 6,61
Comaryues de muntanya 2.236 2.573 0,65 1,48
Catalur va
Font: Caixa Catalunya (1997).

342.601 173.759 100, 0 100,0
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Taula 9: Evolucio de 1'estructura sectorial del PIB dell grans eixos
territorials 1990-1996
Pes de cada sector sobre el PIB total de cada territori (en pessetes constants del 1990 i en 14

1990 /991 /992 1993 1994 /995 1996

Sector primari

Eix metropolita 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 00
Fix de Tarragona 3,2 3,3 3,6 3,6 3,3 3,2 3,3
Eix gironi 3,5 3,3 4,0 3,8 3,8 3,7 3.8
Comaryues centrals 2,9 2,7 3,0 2,9 2,8 2,8 3,1
Pla de Llcida 9,9 7,5 9,5 9,5 9,5 9,2 10,6
Comaryues de muntanya 8,0 63 7,9 7,9 7,0 6,6 6,9

Catalunya 2, 1 1,9 2, 2 2,1 2,0 1,9 2,1

Industria

Eix metropolita 32,6 31,1 30,5 29,8 30,3 31,0 30,9
Eix de Tarragona 43,0 41.1 42,5 44,2 45.3 45,8 45,7
Fix oironi 25 ,3 26,1 26,6 27,5 26,9 27,0 26,9

Comarques centrals 45.6 43,9 43,2 42,5 43,1 43,5 43, I
Pla de Llcida 29,6 31,0 30,8 28,5 27,9 27,7 27,5
Comaryues de muntanya 25,3 26,4 26,4 24,7 24,0 23,8 24,6
Catalunya 34,1 32,9 32,6 32,2 32, 6 33,1 33,0

Construcei6

Eix metropolita 7,0 7,5 7,0 6.5 6,2 6,3 6,1
Eix de Tarragona 9,8 10,3 9,7 8,1 7,6 7,9 7,8

Eix aironi 12,3 11,2 10,6 9,3 9, 6 9,8 9,1

Comaryues centrals 7,9 8,6 8,0 7,5 7,0 7,2 6,9

Pla de Llcida 8,5 8,7 12,1 11,9 12,2 12,9 12,0

Comarques de muntanya 12,8 12,7 15.7 15,1 15,5 16,1 15,0

Catalunya 8,1 8,5 8,1 7,4 7,2 7,4 7,0

Serveis

Eix inetropolita 59,8 60,8 62,0 63,2 63,0 62,2 62,5

Eix de Tarragona 44,0 45,3 44,1 44,1 43,8 43,1 43.3

Fix gironi 58 ,9 59,5 58,7 59,4 59,8 59,5 60,2

Comarques centrals 43,6 44,8 45,7 47,1 47.1 46,5 46.9

Pla de Llcida 52,0 52,7 47,5 50,0 50,3 50,2 50,0

Comarques de muntanya 53,9 54,5 50,0 52,4 53,5 53.4 53.5

Catalunya 55,7 56,8 57,1 58,3 58,3 57,6 57,9

Font: Caixa Catalunya (1997).
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Taula 10 : Evolucio del creixement del PIB per grans eixos territorials i per
sectors 1994-1996

Taxes de variaci6 interanual reals en %

1994 1995 1996
Sector primari
Eix metropolita -7,22 1,76 3,79
Fix de Tarraoona -6,10 1,09 4,59
Fixgironi 1,94 4,02 3.25
Comarques centrals -3,20 3,18 13,61
Pla de Lleida 1,99 -0,86 17.53
Comarques de muntanya -10.31 -3,48 7,13
Catalunya -4,83 1, 65 9,18

Industria
Eix metropolita 3,87 6,16 1,50
Fix de Tarragona 4,56 5,95 1,60
Eix gironi 0,71 5,15 1,62
Comarques centrals 3.21 4,40 0,27
Pla de Lleida -0,32 1,44 2,17
Comarques de muntanya -1,97 1,66 6,22
Catalanya 3,39 5,63 1,43

Construcci6
Fix metropolita -1,92 5,84 -2,20
Eix de Tarragona -4,75 8,18 0,72
Eix gironi 6,01 7,31 -4,97
Comarques centrals -4,80 6,47 -2,90
Pla de Lleida 4.31 7,68 -4,40
Comarques de muntanya 3,77 6,46 -4,57
Catalanya - 0,93 6,17 -2,59

Serveis
Eix metropolita 1,95 2,31 2,35
Eix de Tarragona 1,21 3,11 2,41
Eix gironi 3,68 4,36 3,22
Comarques centrals 1,88 2,16 2,10
Pla de Lleida 2,48 2,11 2,33
Comarques de muntanya 2.85 2.35 2,81
Catalunya 2,07 2,53 2,42

Total

Eix metropolita 2,22 3,69 1,80
Eix de Tarragona 1,94 4,72 1,98
Eix gironi 3,01 4,84 1,99
Comarques centrals 1,79 3,46 1,26
Pla de Lleida 1,85 2,32 2,83
Comarques de muntanya 0,77 2,42 2,71
Catalunya 2,13 3,79 1,85
Font: Caixa Catalanya (1997).
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Taula 11: Evolucio creixement PIB per grans eixos territorials 1990-1996

Taxes de variacio annals acumulatives de cada periode i index de creixement del PIB ainh hase

1990=100 en termes reals i en '7(

index
1990=100

/990-93 1990-94 /990-95 /990-96 1996

Eix metropolitan 125 1,49 1,93 1,91 112,01

Eix de Tarragona -1 27 -0,48 0,54 0,78 104,77

Eix gironi 0,13 0,84 1,63 1.69 110,57

Comarques centrals 0,54 0,85 1,37 1,35 108,36

Pla de Lleida -0,45 0,12 0,56 0.93 105.72

Comarques de muntanya -0,33 -0,05 0,44 0,81 104,97

Cataluuya 0,74 1 , 09 1,62 1,66 110,38

Font: Caixa Catalunya (1997)

Taula 12: Evolucio de la participaci6 dels grans eixos sobre el total del PI B

catala 1990-1996

Percentatge sohre el PIB total en pessetes constants del 1990

1990 1991 /992 1993 1994 /995 1996

Eix metropolitii 65,45 65,98 65,89 66.45 66,51 66,45 66,42

Eix de Tarragona 8,43 8,25 8,13 7.93 7,92 7,99 8,00

Eix gironi 7,47 7,37 7,34 7,34 7,40 7.48 7,49

Comarques centrals 5,36 5,35 5,33 5,33 5,31 5,29 5,26

Pla de Lleida 4,56 4,43 4,62 4,40 4,39 4,33 4,37

Comarques de muntanya 1,07 1,04 1,08 1,04 1,02 H) 1 1,02

Catalu rya 100,00 100, 00 100,00 100,00 100,00 1 00,00 100,00

Font: Caixa Catalunya ( 1997)
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