
El comers exterior catala en un mon en rapida evolucio

Francesc Granell i Trias(*)

Catalunya com economia oberta

Avui dia forma part de la sabiduria convencional el dir que Espanya s'ha obert als intercanvis
internationals despres d'una Ilarga historia de proteccionisme que va comen4ar a canviar amb el Pla
d'Estahilitzacio do 1959, faeces at GATT en 1963, els Acords amb la CEE de 1971) i amb els paisos
de I'EFTA de 1979 i amb I'ingres a la Comunitat Europea el gener de 1986.

I;s un fet evident que coin a consegiicncia d'aixo el percentatge que Espanya representa dins cl
comer4 internacional ha augmentat de menys de I'u per cent a prop del dos per cent.

En aquest context d'augment de les relacions comercials exteriors d'Espanya, la participacio de
Catalunya en el total de les importations i les exportacions s'ha mantingut en percentatges que cal situar
entorn al 20Y% per it Ies exportacions i el 25%r per a les importacions.

En I'actualitat les exportacions catalanes se situen en els 7.000 milions de dolars, mentre que les
importacions arriben a 10.500. Les dues xifres han d'esser assumides, pero, amb una certa prevencio
perque la validesa estadistica de les estimations regionals de comer4 internacional dins la unio duancra
espanyola es objecte de controversia segons siguin els criteris de regionalitzacio clegits.

Al darrera d'aquesta xifra figura tota la complicada trama de les relacions comercials cntre Catalunya
i la resta d'Espanya soBre la qual les dades i estadistiques disponibles son encara molt parcials.

Si tenim en compte que segons Ies ultimes projeccions estadistiques, i el valor del d6lar, el producte
catala se situa a I'cntorn dels 60.000 milions de dolars -calculant prop de 10.000 dolars per capita- ens
trobem que Its exportacions catalanes it mon exterior venen a suposar aproximadament el 12% del 11113.
catala. Les importacions mes alter -cant pea que representa la importacio a Espanya en el seu conjunt
coin el let de que el percentatge que fem nosaltres d'importacions espanyoles es mes elevat-, representen
aproximadament el 17% clef total del nostre Producte.

podriem pensar que el grau d'obertura externa de Catalunya cs inferior at grau d'obertura exterior
espanyol ayes que ('obertura mitja espanyola respecte at PIB de les exportacions es el l6'5%(, mentre
clue la nostra obertura es del I2%, i que en importacions resulta que Espanya to una obertura del 21'3%
i que la nostra obertura es del 17'5%r.

En una primera aproximacici, superficial, podriem dir clones que Catalunya esta tries tancada que
Espanya al comer4 internacional, i podriem fer Iota una serie d'analisis, coin de fet hem fet moltes vegades,

(*) Text de la contercncia pronunciada per I'autor , Catedratic de la Universitat de Barcelona , a la societal
Catalana d'Economia de I'Institut d'Estudis Catalans , el 2 de juny de 1988.
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recordant la tradicib proteccionista catalana entroncada anmb el s. XIX, i podriem explicar la posici6 de

certes institucions catalanes respecte al comers exterior en determinats moments de la nostra historia.

Pero la realitat es que aquestes xifres Posen de manifest que Catalunya es una economic raonablement

oberta segons els parametres europeus perque hem de tenir en compte que les exportacions al m6n nomes
representen el 20% del total de les vender de Catalunya a 1'exterior, ja que gairebe el 80% de les nostres

vendes es fan a la resta d'Espanya. Respecte a Ies importacions passa mes o menys el mateix i nomes

el 25% de les importacions que fem provenen de la resta del m6n, mentre que I'altre 75°h de Ies compres

a 1'exterior les fem de la resta de l'Estat espanyol.

Aixo vol dir que si sumem les xifres del trafic amb ('estranger i del trafic amb la resta d'Espanya,

ens trobem que Catalunya tindria unes vendes exteriors totals a la resta d'Espanya i a 1'estranger que

se situen entre els 28.000 i els 30.000 milions de dolars.

A I'hora d'analitzar aquestes Jades en el contexte de la nostra activitat econOmica i tot considerant

les logiques diferencies entre el que es una economia regional i una altra estatal, trobem que Catalunya

es una de Ies arees economiques d'Europa mes obertes a ('exterior. Evidentment no arribem als nivells

d'obertura de Belgica, que amb 10 milions d'habitants to el 86% del seu Producte Iligat a transaccions

internacionals. Holanda -amb 15 milions d'habitants- i Irlanda -amb 3'5 milions-, tambe tenen una mes
gran obertura respecte a les exportacions, que en el nostre cas es de l'ordre del 50%. Fcnt aquest analisi

comprensiu, barrejant regions i estats estem per sobre de Suissa, que nomes to unes exportacions que
representen el 40% del seu Producte. Recordern que Suissa to 6'5 milions d'habitants, un pol mes que
Catalunya.

Si les vendes de Catalunya a l'exterior representen gairebe el 50%( del Producte, podem dir que
Catalunya es una economia oberta, com es logic que passi en una economia petita, de 6 milions d'habitants,
amb un mercat interior relativament estret per aconseguir certes escales de producci6.

Si analitzem el que passa respecte a les importacions, ens trobem mes o menys amb el mateix. Fent
els calculs del que representen els proveiments que comprem a la resta d'Espanya i que comprem al m6n
exterior, ens trobem que les compres exteriors totals se situen entorn dels 40.000 milions de dolars, que
venen a significar que Ies nostres adquisicions a ('exterior se situen entre el 65% i el 70% del producte
catala. El 65% o 70% del producte catala significaria que estem al nivell d'obertura -barrejant un altre
cop regions i Estats- d'altres paisos com es ara el cas d'Holanda i Irlanda, encara que menys oberts que
Belgica dins 1'entorn de la OCDE i dins l'entorn de la Comunitat Europea, com a conjunt de paisos exemple
d'una gran interdependencia economica respecte a ('exterior.

Aixo ens din que hem de fer una revisi6 absoluta respecte al caracter obert o tancat de ('economia
catalana. Catalunya to avui una economia oberta amb el problema, aixo si, de que ('obertura es produeix
fonamentalment respecte a la resta del Mercat espanyol, cosa logica pels parametres de participaci6 de
Catalunya a la unio duanera espanyola que va fer possible el Decret de Nova Planta al comencar amb
un estat de cosec que faria possible la desaparici6 de les duanes interiors entre 1.717 i 1.841.

Tots sabem, dit sigui de pas, que I' esmentat Decret de Nova Planta, -segons ens ban explicat en
Pierre Vilar, en Vicens Vives i alguns altres insignes historiadors- va servir per estimular una tremenda
creaci6 de comers entre Catalunya i la resta d'Espanya, la qual cosa va significar un gran desenvolupament
economic per a Catalunya al llarg del s. XVIII i fins a la guerra contra el frances.

L'entrada a la CE implica I'ingres a una uni6 duanera mes gran que la que emmarcava el comer4
extern catala fins ara.

El canvi de pertinenga a la Unio Duanera CEE

L'economia catalana es troba en un moment en el qual l'obertura exterior, qualificada pel fet de
la pertinenya a la unio duanera espanyola, tendeix a modificar-se com a consequencia de que de nomes
formar part d'una unio duanera amb la resta d'Espanya, hem passat a partir de gener del 1986 -o mes
propiament, a partir del I de gener de 1993 quan acabin de desapareixer els aranzels de duanes entre
Espanya i la resta de paisos de la CE. d'acord amb els termes de les nostres Actes d'Adhesi6- a implicar-
nos en una uni6 duanera superior, que abastara tant la resta de territoris hispanics com, obviament, la
resta de territoris de la CE i en productes industrials la resta de mercats de ('Europa occidental a traves
dels acords quc la CE to amb els paisos de ('EFTA.
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A partir ii'aqui, es planteja que aquesta economia catalana sumament oberta, peril anrh ui toll

predomini d ' obertura respecte a la resta d ' Espanya, canviara els parametres d'obertura exterior d'una

forma important.

El que cal saber es el que pot passar en aquesta circumstancia d'entorn en rapida evoluci6 pel comers

exterior de Catalunya . Haurfem de saber quins fenomens de creaci6 de comers amb la resta de zona

incorporada a la unio duanera en que participara Catalunya es produiran o si hi haura , simplement, una

substituci6 del que era el comers exterior amb la resta de I'Estat espanyol per les transaccions que es

facin amb la resta de la unio duanera CE.

Les dades estadistiques disponibles sobre producci6 i sobre compres i vendes a la resta d ' Espanya

i a ('estranger no ens permeten d ' analitzar I ' impacte que fins ara ha tingut en aquest sentit I'ingres a

la CE.

Les xifres de Comer4 Exterior Catala de la Cambra de Comers, Industria i Navegaci6 de Barcelona

i de I'Institut Espanyol de Comer4 Exterior - ICEX-(1) ens permeten , aixo si , seguir la polaritiaci6

d'intercanvis internacionals amb els paisos de la Comunitat , pero les dades de les Taules Input-output

de I'Economia Catalana de 1967 (Cambra de Comers, Industria i Navegaci6 ) i de 1975 ( Centre d ' Estudis

de Planificaci6 ) que utilitzem per a veure el balanc reste d'Espanya/reste del m6n que esta passant respecte

a la marxa global dels intercanvis comercials externs de Catalunya no ens permet fer afirmacions sobre

aquesta segona questi6.

La bona cojuntura economica espanyola ha fet que aquests anys inicials de membres de la Comunitat

no hagin vist una disminuci6 de les "vendes hispaniques " de les empreses catalanes.

El que si hi ha, no es pot negar , es un cert proses de desviaci6 de eomerc respecte a la resta del

m6n perque en dos anys entre 1985 -l'any abans d'entrar a la CE- i l'any 1987 , ha hagut una transformacid

importantissima del que es el pes de la CE dins el total del comers internacional de Catalunya . Pensem

que en exportacions s'han guanyat 9 punts en aquests dos anys , passant - se de poc mes del 52% a mes

del 61% el que representa el percentatge de les exportacions internacionals catalanes als onze.

En importacions tambe es produeix la polaritzaci6 passant del 41 "lo at 63 % el que es el pes de la

CE.

Alguns elements exogens com la baixa del preu del petroli o els problemes que arrosseguen certs

paisos endeutats han ajudat aquesta polaritzaci6. El cas d'America Llatina es el mes clar i no nomes

els elements d'una uni6 duanera hispano-comunitaria han jugat, sin6 tambe el fet d'aquestes dificultats

financeres per les quals estan travessant aquests paisos i que indueixen politiques d'ajust que han vingut

practicant per intentar tenir una balanca per compte corrent positiva per tal de poder fer front al servei

del deute(2).

Obviament, tambe influeix en el fet d'aquest mes gran pes de la CE el poc dinamisme (relatiu perque

han augmentat les xifres absolutes) de Ies nostres exportacions al Jap6 i als Estats Units encara que no

es el moment ara d'explicitar quina es la competitivitat de les empreses japoneses i quins son els problemes

de ('economia americana que mes afecten ('eventual presencia dels productes catalans en aquells mercats.

Aquesta setmana passada he tingut l'oportunitat d'estar at Jap6 per un seminari sobre Just-in-Time

que van organitzar I'IESE i Price Waterhouse i, entre d'altres activitats, vaig tenir ocasi6 de fer alg.unes

visites a empreses japoneses que tenen xifres de vendes per empleat de l'ordre de 100 milions amb uns

nivells salarials de 4 milions per empleat. Si comparem les xifres de vendes de les nostres empreses em

sembla que no cal ja explicar res mes respecte a les nostres possibilitats de vendre al mercat japones.

Al mercat dels Estats Units el que passa es que no s'acaben de trobar productes competitius per

a exportar malgrat que, obviament, els Estats Units es un mercat tan obert que tenen un deficit comercial

superior a 170.000 milions de d6lars en un total d'importacions de 424.000 o sigui 16,5% del total mundial

Hi han tambe altres elements condicionadors d'aquesta polaritzaci6 respecte a la CE com, perexemple,

podriem parlar dels tipus de canvi. Els tipus de canvi, al menys pel que respecta a les exportacions -

no pet que respecta a les importacions- han afavorit que les nostres exportacions vagin mes cap a zona

ECU, per entendre'ns, que no cap a zones del dolar, perque el dolar com tots sabem no ha deixat de

caure en aquests dos ultims anys de la nostra presencia a la CE.

Pero clar, hi ha un element que per sobre de tot aixo em sembla molt mes important, que aquests

elements i que no es un altre que la presencia d'empreses multinacionals a la nostra economia. Cada

cop mes, la presencia d'empreses multinacionals es mes determinant a I'hora de fixar els nostres fluxes

de corner4 exterior i resulta que el comportament de les empreses multinacionals europees i Ies empreses

multinacionals japoneses i americanes a casa nostra es sumament diferent.
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Les empreses multinacionals europees a casa nostra s'han adonat de que en un proc6s de mercat

unit europeu han d ' integrar les sever plantes de casa nostra a la seva divisi6 europea del treball. Aixo

vol dir m6s importacions , m6s exportacions , aixo vol dir especialitzaci6 productiva de les diferentes plantes

en diferents limes de productes i aixo vol dir m6s comers intraindustrial entre Catalunya i la resta de

punts de producci6 d'aquestes multinacionals europees que estan actuant a casa nostra.

En canvi la majoria de les empreses multinationals nord- americanes que estan a Catalunya s6n

empreses que han respost a un patr6 autarquic per estar pensades per a un mercat protegit , i que per

tant no tenen una orientaci6 ni exportadora ni importadora molt important . Ja s6 que es pot dir que hi

han empreses americanes que estan exportant des d'aqui molt o que estan important molt, Pero no 6s

aquest el patr6 normal.

Les empreses japoneses que estan a casa nostra son empreses que estan exportant a la CE moltes

d'elles. Pensem a les empreses de motocicletes , o pensem potser en 1'exemple de Motor Iberica que importa

peces de Nissan pero exporta molt a paisos europeus . Que diferent hauria estat si fa uns anys hagu6s

entrat at grup Pegaso!

La presencia de multinacionals de fora d ' Europa proporciona , obviament, elements

d'internacionalitzaci6 , pero no dintre d'aquesta imbricaci6 amb les empreses mares que caracteritza a

les empreses transnacionals europees implantades a casa nostra.

El que si es cert 6s que s'esta produint un manteniment en el comers amb la resta d'Espanya, i

ho dic per tenir en compte l ' alt to de creixement de 1'economia espanyola els dos ultims anys i les

transaccions exteriors possibles, i el que Si es produeix 6s un gran increment de les nostres transaccions

exteriors amb la CEE comparades amb les transaccions que fem amb paisos de fora , que no s6n de la

CEE.

Pensem que en aquests dos ultims anys d'estada a la Comunitat Europea les nostres exportacions

a la CEE estan incrementant-se a ritmes anuals del 25% mentre que les exportations a la resta del m6n

el 7%, i pensem que les importacions procedents de la CEE creixen a m6s del 30% mentre que les

importacions de la resta del m6n nom6s el 15%. Vol dir que efectivament s'esta produint -i pensem que

totes aquestes xifres les hem de relacionar amb un increment del comers internacional que el GATT estima

entorn el 3'5-4%-, un augment del comers extern catala amb polaritzaci6 amb els paisos de la CE.

Hi han casos espectaculars de creaci6 d'importacions procedents de la CEE, en aquest temps de

la nostra estada a la CE. Per exemple, els productes de les industries alimentaries. Aqui hi ha tota una

problematica d'aplicaci6 de la Politica Agraria Comuna, que ara potser no hem d'explicar gaire pero

pensem que les importacions de productes alimentaris procedents de la CE s'han incrementat nom6s 1'6ltim

any en un 74%. La preferencia comunitaria tan denunciada pets Estats Units, el GATT o els paisos

Ilatinoamericans juga aqui molt fortament tal corn s'ha queixat ultimament la Llotja de Cereals de Barcelona.

En el sector automobil I'ultim any han augmentat prop d'un 60% les importacions. En maquines

s'augmenten practicament en un 50% d'un any a I'altre. Per aixo es pot dir que si hi ha un promig general

del 31 6 del 32% hi han sectors on la imbricaci6 de la nostra economia a la divisi6 europea del treball

s'esta produint d'una forma extraordinariament rapida.

Quant a importacions del tercer m6n, en canvi, veiem que hi ha un augment molt m6s modest, amb

mitjanes del 15% que amaguen perdues i desviacions significatives en el sector agrari. En productes del

regne vegetal han disminuit un 25% les importacions que fem de la recta del m6n. Aixo vol dir que s'ha

acabat l'epoca de comprar blat de ntoro d'Argentina, o d'altres paisos externs a la CEE. Es quelcom

que ja sabiem que passaria en entrar a la CE, pero que queda ben reflectit en aquesta realitat del nostre

comers exterior catala i I'entorn en rapida evoluci6 en que ens estem movent en aquest moment.

En un sector tan significatiu corn poder ser les manufactures metal.lurgiques -on sembla que inclus

podria haver-hi floe per augmentar tenint en compte que han augmentat molt les importacions de la CE-

resulta que les importacions de la resta del m6n disminueixen. Vol dir que el nostre comers metallurgic

6s un comers que es va produint cada cop dintre de la CE, demostrant que hi ha una imbricaci6 m6s

gran amb l'estructura comunitaria.

Podriem dir que existeixen elements administratius que ho expliquen en alguns casos: l'aplicaci6

de la Politica Agraria Comuna expica, per exemple, que no es compri blat de moro als Estats Units o

que es compri molt menys del que es comprava. En altres casos no 6s la forca disuasoria d'uns baixos

aranzels la que marca la diferencia sin6, m6s aviat, el posicionament empresarial als diferents mercats

i el control de les xarxes de distribuci6.
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I.'unir ca, d'inCrCmcnt imporWnh„im d'importaci0n, dC la recta dCl nuin C, cl quC c, done rC,I CL IC

it pedres i metal!, preciosos. Aixb no to aIt ra explicacio econumica que no sigui que CI foment d' increments

de renda pel qual esta passant aquest pals fa que augmenti el desig de les persones d'adquirir joteria

o d'adquirir altres elements d ' atesorament no del tot controlables per Hisenda.

Quant a les exportacions , estem tambe en un proces clarissim d'increment del pes de la Comunitat

Europea. Per exemple , en textils estern augmentant molt les nostres exportacions a la CE i , en canvi,

les exportacions a la resta del mon estan practicament estancades . En calcat estem venent a la Comunitat

Europea i en canvi disminuint fortament les vender a la resta del mon, com es el cas dels Estats Units.

En ciment I ' exportacio a Ia resta del mon esta parada , i en canvi la Cornunitat absorbeix productes.

Es logic , exportavem a paisos de I'OPEP i aquests paisos han deixat de ser interessants . En metalls i

manufactures de metalls les nostres exportacions a la CEE han augmentat un 40% i en canvi han disminu'it

un 16% les exportacions a la recta del mon.

Tot aix6 vol dir que existeix polaritzacio respecte a la CEE i regressi6 , sobre tot en el cas de

Llatinoamerica . Les exportacions a Portugal son avui mes grans que les exportacions a tota Llatinoamerica

junta.

Clar que sobre aquest tema podriem fer algunes retlexions dient que I ' eix del progres ha deixat

de costat a Llatinoamerica , i que ara passa tries aviat per Taiwan , Corea , Singapur, Hong - Kong, Jap6,

etc, pert) aquests paisos son un mon en que no hem acabat d'entrar mai, com tampoc no ens hem preocuopat

gaire d 'Africa, per citar un altre exemple.

Totes aquestes incidencies respecte a la distribuci6 geografica del nostre comers exterior tenen, pert),

poca importancia si tenim en compte que la gran massa de les relacions externes catalanes es fam amb

la resta d'Espanya.

La Comunitat no representa - en aquesta perspectiva global - mes que el 10% del comers extern catala

i America Llatina no arriha ni al 1%.

La gran preocupacio de desviacio de comers i de potencialitats reals per a I ' economia catalana s'han

de veure en la capacitat de seguir en una posici6 forta respecte a la resta d ' Espanya malgrat la competencia

que les manufactures catalanes troben ara alla de les manufactures d'altres paisos o membres de la CE

o Iligats a la CE per acords obridors de fronteres comercials.

Esta Pero clar que les empreses catalanes perdran part del mercat espanyol en mans de les empreses

d'altres paisos de la Comunitat i caldra , per aixo, fer un esforc per a fer guanyar posicions als nostres

productes en els mercats estrangers per it compensar.

La transformacio de !'economia catalana i el seu reflex en el comer( exterior

Altra questi6 sobre el comer4 exterior catala en un mon en rapida evolucio sobre la que vull fer

emfasi es la que es refereix al canvi en la seva estructura.

Tots som conscients del gran canvi que ha experimental I'economia catalana en els ultims anys

de crisi economica i industrial i de reajust estructural.

Com en altres camps tampoc en aquest anem sobrats de dades estadistiques per a calibrar la

transfornacio, pert) es evident la perdua de pes del sector agrari i d'alguns sectors industrials com es

ara el cas del sector textil de gran importancia en la industrialitzaci6 histOrica catalana.

A I'altre extrem del panorama, els sectors de mes rapid creixement han estat el metal.lurgic, el quimic

i cl de productes alimentaris transtormats per parlar solament de sectors de gran importancia econOmica.

Aix6 explica que el que eren les primeres particles de I'exportacio catalana quan es van fer les primeres

estimacions del que era el comer4 d'exportaci6 a Catalunya, a finals dels anys seixanta -i que eren les

ametlles, les avellanes, els Ilibres, le,, motocicletes- han estat absolutament arrassats per una altra serie

de productes que constitueixen avui dia les fifes de I'exportaci6 catalana, i que son els autoin6bils, les

maquines, els productes metal.lurgics, i melds, curiosament, els dos ultims anys la gran empenta de les

exportacions textil pert) nomes a Ia CE, cosa que es quelcom a estudiar en relaci6 als efectes del pla

tic reconversio textils o d'alguns altres elements de competitivitat renovada d'aquest sector.

D'altra Banda, ('economia catalana es presenta com una economia oberta com a consequencia de

les inversions estrangeres que es fan a Catalunya i que ens vinculen cada cop mes amb ('economia cs erior

sense desvincular-nos de la resta d'Espanya.
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Al guns han dit que CI tcnomcn de Ies inversions estrangeres suposa una certa coIonitvacib progressiva.

Aixo es veritat pert tots som conscients que taut des de Ia Generalitat de Catalunya com des de Is Ajuntaments

catalans, Ies Cambres de Comers o la Zona Franca, s'intenta estimular la presencia d'inversions estrangeres

per una conviccio profunda de que els guanys obtinguts per I'efecte d'aquestes inversions son superiors

a Ies perdues.

En tot cas, el que esta clar es que Catalunya constitueix una zona d'inversio estrangera de les mes

importants i, sobre tot, la primera, amb gran diferencia, zona d' inversio estrangera industrial, mentre Madrid

-que es la segona zona d'inversio estrangera- esta rebent inversions basicament financeres.

Aixo ens hauria, potser, de portar a discutir sobre la debilitat exportadora de serveis de 1'economia

catalana. Aquest es un tema fonamental cara sobre tot a com es plantegen ara les negotiations del GATT,

amb emfasi tant en I'exportacio de bens com en la de serveis. Nosaltres tenim la gran sort de que som

grans exportadors de turisme, pero aquesta exportacio no es gaire fruit d'una promos io ni de Ia competitivitat
empresarial sing derivada d'una serie d'elements naturals sobre els quals em sembla que seria ocios fer-

ne un repas en aquest moment (3).
En la societat post-industrial que esta venint aixo es una feblesa important. Recordem aqui la manta

de bancs catalans significatius en un context europeu, la manta de xarxa hotelera catalana amb projeccio
exterior que no es compensada per la timida sortida a ('estranger de la Caixa o d'algunes empreses de
consultoria i marketing.

Algunes reflexions finals

Fins ara he tractat d ' explicar que I'economia catalana no es una econornia tancada sine una economia
oberta majoritariament respecte a la resta de (' area que fins a I'entrada a la CE constituia I'tinica zona
amb la que tenfem Iliure-canvi de mercaderies : la resta d'Espanya.

Aixo esta molt clar, pero esta tambe molt clar que amb les evolucions dels dltims anys i la presencia
afortunadament creixent d ' empreses estrangeres a casa nostra ( 4), el comer4 exterior internacional catala
s'ha tornat inevitable pel fet de que en molts casos estem ja fortament inserits en el que es la divisio
intraeuropea d'activitats productives.

Les empreses nostres es queixen molts cops de que ni el Govern Central -a traves de I'INCEX o

de CESCE- ni el Govern de la Generalitat - a traves del Consorci de PromociO Comercial de Catalunya

(COPCA)- ajuden prou a les empreses, tenint a mes en compte que certes estructures juguen en contra

de la conipetitivitat de Ies empreses nostres respecte a Ies d'altres paisos: alt cost dels diners per una

intlacio sempre mes alta -al menys fins que no ens integrem a la disciplina canviaria del Sistenia Monetari

Europcu -, escassa eficiencia de les infrastructures de transports i comunicacions , mes alts costos energetics,

etc.

Existeix, consequentment, un ampli ventall de questions que afecten a la competitivitat empresarial
i respecte a les quals les empreses poden fer pos.

Altra cosy cs tambe que Ies empreses catalanes han d'anar mes a capturar els mercats de mes enlla
dels Pirineus en base a crear xarxes de distribucio similars a la que anys enrera van ja crear a la resta
del niercat espanyol, i altra cosa es, tambe, que s'hauran defer sempre esforcos pera millorar la productivitat
empresarial i per a aprofitar-se de les oportunitats que s'obren a un mercat coin I'Europeu occidental
al que ara -i mes en la perspectiva del Mercat tunic Europeu de ('any dels nostres Jocs Olfmpics- ens
haurem d'abocar per a compensar les perdues de mercat peninsular que s'estan ja produint i que s'aniran
produint encara mes en el futur.

S'haura de redimensionar, doncs, I'obertura externa de ('economia catalana d'una oricntacio
marcadament espanyola a una orientacio comunitaria i una orientacio internacional amb tots els elements
que aixo comporta.

En un altre Iloc he dit ja que els botiguers catalans han comen4at a subministrar-se de productes

comunitaris amb tluidesa (5). Aixo forma part de ]a logica del nostre ingres a la CEE i es per aixo que

les importations creixen.

EI que cal ara es que les nostres empreses -ajudades per I'evolucio economica i tecnologica domestica
i per les administrations pdbliques- s'obrin camf en els mercats estrangers combinant el que en la
terminologia de Jacob Viner dirfem la creacio i la desviacio de comers pero que jo aplicarc aqui d'una
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trrma hastant Ilium.

Creaci6 d'una mes gran presencia de productes catalans at mercat exterior i desviaci6, essent capa4os

de substituir els mercats hispanics fins ara protegits pets mercats exteriors mes competitius i oberts.
Si per Espanya en general I'assignatura pendent a l'hora europea es la creaci6 de comer4 extern

(6), per a la ja hastant oberta economia catalana les cosec es plantegen parcialment de forma diterent

obrint -si- mercats internacionals perb Mutant -tambe- per conservar la resta del mercat peninsular i
substituint per guanys at mercat internacional les perdues al mercat peninsular.

Notes

(I )VuII recordar aqui quc aquest Institut -amb nom, per cert, agafat d'una Associaci6 que va fundar-se a
Barcelona en 1935 i que va esser declarada d'utilitat puhlica pel Ministeri d'Agricultura, Industria i Comerrr el
30 de noverbre de 1935- continua amb aquest nom la tasca de promoci6 iniciada pet seu antecedent
immediat: I'INFE -Institut Nacional de Foment de I'Exportaci6-..
2)Vcure F. Granell: "Et Deute Extern i les Politiques Econ6miques a Llatinoamerica" a REVISTA DE
CATALUNYA, num. 13, novembre 1987.
(3) Sobre la debilitat de Catalunya en I'exportaci6 de serveis veure la meva ponencia: "La competivitat
exterior i la balanca de relacions intemacionals de I'economia catalana " presentada at 2n. Congres d'Economia
de Catalunya (1988).
(4) Per un analisi d'aquest fet veure el meu Ilibre " Cataluna , sus relaciones econ6micas transnacionales y la
CEE"; Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1986.
(5) Veure F. Granell: El Sector de la distribuci6 comercial davant el Mercat Europeu Unic, en Revista Banca
Catalana num. 83, desembre 1987.
(6)D'aquesta questi6 m'he ocupat at meu article: Aproximaci6 als efectes de la integraci6 d'Espanya a la
Comunitat Europea en Retista Econnmica de Catalunya, num. 1 (1986).
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