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Crec que avui, dia 10 de juny de 1985, abans de 48 hores quc es signin els tractats
d':Adhesio a les Comunitats Europees per part dell representants del govern
portugues i espanyol. es un bon moment per a tractar del terra de Catalunya en
I'economia de les Comunitats Europees.

Es un bon moment per la signiticaciti politica del proces, amb Ia signatura dell
tractats es culmina un proces molt important per als pobles de la Peninsula lberica i
tamhe pet conjunt de I'F :uropa comunitaria, 1'organitzacio politica i economica
europea mes important de I'E:uropa lliure.

Fn aquest proces d'integracio Catalunya ha jugat un paper molt destacat perque

eIs catalans sempre hem aspirat a pertanyer al Nord de la poesia de I'F':spriu. crec que

en cap altre indret de I'Fstat no trobariem tant ni tan veil desig de pertanver

clarament a les organitzacions comunitaries. Institucions corn I'Institut d'E:studis

E.uropeus. el Consell Catala del Moviment Europeu, la LECI:, les Camhres de

Comer: i Navegacio i Indiistria, cl Cercle d'Economia i tantes d'altres en varen

mantenir un interes via i constant per les organitzacions europees que s'anaven

perfilant primer i despres concretant en realitats al Ilarg de la decada dell cinquanta.

Crec que cal recordar que a les conferencies clandestines de la SCEJI.S es tracta en

els cinquanta Cl terra de I'economia i la realitat politica europees, que la Camhra de

Comm; i yavegacio fou la primera entitat que a I'Estat tradui el Tractat de Roma. o

les sever sectorials dcls seixanta mostrant una impaciencia per Lill fet que havia de

produir-se vint ant's mes tard, o el Ilibre blanc realitzat a comencamcnt dels setanta

pcl professor ,loaquim duns per at Cercle dTconomia, o el document de tretze

entitats economiques catalanes propugnant I'entrada al Mercat Comu, o tants d'altres

exemples i precedents que mostren que a Catalunya l'interes i la preocupacio pci

terra no es precisament d'ara.

Per tart en la culminacic del proces d'integracio ha existir tin posicionament net.
definit, de Catalunya a favor d'aquest, per raons que van molt mes enlla dels pars
criteris economics, son sentiments generalitzats. que tenon unes arrels historiques.
socials que permaneixen i constitueixen un dels nostres senvals d'identitat, que es
precisament el nostre europeisme.
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Scgurument aquest curopCismc contentplat des d*una perspcctiva putanrcnt

economica no resultaria plenament justificat perqUe certament la integracio en la
realitat economica de les Comunitats I:uropees no esta assegurada ell el scu resultat

final i si en canvi implied Lin important esforc de forma inmtediata. csfior4 d'iina
magnitud que fins ara no ha tingut d'experimentar mai I'economia catalana.

:Aix(') vol dir clue es precisament en I'ambit economic que cal fer una reflexio mes
profunda, i I'establiment dunes linies i formes d'actuacio que portin Cataluna a Lin
proces d'adequacio que sigui Cl que exigeix Cl nou mare de rclacions ohertes amh la
integracio a les Coniunitats Europecs.

L n aquest aspecte cal recordar que signified avui I'economia catalana cr cl
context de I'economia comunitaria.

Is en primer Iloc una economia hasada en una pohlacio clc sis milions de
persones que la situa per sobrc de tres estats europees membres de Ia Comunitat
-Dinamarca, Irlanda i Luxemburg-, i en el lloc 24 de les actuals regions europees,
(54).

Crec que cs convenient fer I'advertiment que ens trohareni amh lines certes
dificultats per a ubicar Catalunya correctament pcI Clue fa ales coniparacions anih
d'altres arees europees. Per una handa, com hens vist i continuarem constat.rnt.
Catalunya es en molts aspectes molt 111es important que determinats estats membres
de la Comunitat Europea, per I'altra es obvi clue no tc I'estatus politic que la fa
comparable amh aquest, pero tamhe convindrem en que, per polar exemples
allunyats, encara que siguin considerades igualment com a regions europees. Iscocia
i Cl South last angles, o Baviera o Niedersachen, o Lombardia i :Ahruzzi-Molise,
convindrem que hi han regions amb caracteristiques hen dclinlitacICS Clue ICS
diferencien clarament Lines d'altres per la seva significacid i pel context de I'I:uropa
comunitaria. una Europa que seas subte haura de modifcar cn cl futur la seva
estructura territorial respecte de I'actual basada fonamentalment en cis [stats
memhres, i de forma encara molt marginal en Ies regions europees.

convindrem que Catalunya to Lill pes demografic remarcahle, important. si es
compara amh Ies regions curopees i tamhe amh detcrminats estats.

I'.1 scu pes economic no resuIta facil de del imitar-Io atesa la hcterogencitat do Ics
lades i el cert envelliment de moltes daquestes que cal per algunes anar a trohar
Pally 1979 com la referencia mes recent.:Amh tot, algunes caracteristiques qucden
paleses. En primer Iloc es que la seva aportacici al conjunt do I'economia comunitaria
la situarien en el grup de la primera meitat de Ics regions comunitarics. F.11 segos Iloc
que Ia seva estruCtura productiva la defineix clarament com una rcgio industrial
europea. amb Lin pes remarcahle certament de la industria, per() en el scu conjunt
homologable a la distribucio de pohlacici activa i aportacio sectorial al V':AB do Ies
arees industrialitzades de l'Europa comunitaria.

In aquests aspectes, eni permeto recordar que en base a l'andlisi de Ics Jades del
l.lihi•c Matte ,nhr'C la a ('uhrlun(r dc l' 1rllic'',iri (l'L.Yun,r(r (I l(1 (')nrunilru
Lcrnmmica Lurnpca, es pot estahlir una relacici de comparacio respecte de magnituds
corn extensi6. pohlacio, ocupacio i produccici, amb Ies regions alemanyes de Baden-
Wurttemberg, Nord-Rin \V'estfalia, Renania-Palatinat, Ies franceses de Nord-Pas de
Calais i Ist. Ics italiancs de Lombardia i Nordest, i Ies industrials hritaniques de
North, East-Midlands. i Yorkshire-Ilumherside, i que respectc a la seva caracteristica
d'economia industrial Catalunya seria Ia quanta area industrial d':Alemanya. tot just
darrera de Baviera, la segona de Franca, per davant de Lio, la segona d'Italia. per
davant del Pianiont I Lombardia i la primera dc molts estats membres. incloent-hi
Ilolanda i Belgica.
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\qucsta situacio es cl que ha pcrnles afirmar que Catalunva CS pot sIt uar entre Ies

deu primeres arses industrials europees, i que en Cl seu conjunt. Catalunva [C Lill PCS
economic destacahle en el conjunt de les arees econonliques. i mes especilicanlent de

vella tradicio industrial curopea.
1,a conlparacici entre Ia realitat economica i industrial de I'economia catalana i la

que integren Ies regions europees no pot fer-nos oblidar un aspecte que jo crec cahdal

per entendre el nostre paper actual i futur en Ilunbit de 1'cconotllia catalana, i es que

aquesta per una handa ja es part -i part important- de I'economia comunitaria, en

segon Iloe. que eIs seas sectors ales dinanlics ho son en relacio amh Ies Comunitats. I

en terser que d'una forma natural la seva especialitzacio a nivell internacional I'ha fet,

seas duhtc, en lltncio de Ia realitat de I'economia curopea, i riles concretaillent dc

I'econonlia comunitaria.

\1irenl el nivell d'intercanvis amh ('exterior de I'economia catalana. Catalunva

dirigeix ( 1983) a la CT' I el 43,2'',, de les sexes exportacions (10,7 ",, a Ia resta

d'Luropa) i importa el 37,0 (9.5 de la resta d'Luropa). existint un deficit comercial de

quasi un terG de Ies importacions (taxa de cohertura, dos tercos) Limb I'area

comunitaria. :Aquesta dependencia crec que es fa mes palesa si exanlinenl les

caracteristiques dell intercanvis en CIS que s'observa una clara especialilzacioi do
I'economia catalana en productes industrials madurs, en tint que Id inlportacio es

centra molt en productes sofisticats tecnologicament i mss especialnlent en hens

d'inversio, i tambe en niateries primeres.

I.a tradicio manufacturera catalana ha donat Hoc a una exposicioi titolada

Catalunva, fahrica d'IIspanva, crec que ara i amb tots CIS matisos i correccions que

calguin es podra dir que estem anant cap un taller d'I.uropa. NO uinicament perque

tinguem aquesta relacio especifica amb el mercat europeu, ans perque Si exanlinenl
Ies empreses situades en CIS sectors de mes pes especific de I'economia catalana, ens

trohem amh I'existencia be d'cnlpreses multinacionals amb el centre de decisio en CIS
paisos de la Comunitat, o he amb d'altres amh centres de decisio situats als Istats
I.'nit_s 0 Japo, pero quc la seva uhicacio a Catalunva ja no es fa en funcioi de vendre en

Cl mercat interior. ans de fer-ho en 1'1-:uropeu.
Fs veritat que al costat dell molts exemples que trohem en aquesta linia podrem

trohar d'altres en sectors signilicatius de 1'economia industrial catalana text!I. curtits,

cents suhsectors de la quinlica, arts grafiques i editorials- en quc cs nientcnen centres

de decisio autoictons clarament predominants. Encara resulta mes ohvi aquest let en

certs ambits del sector agrari erectors vitivinicola i hortofructifera, industries

carniques-- i tamhe del de serveis -turisme, comer(- en que el predonlini catala es

net.

\nlh tot crec que es cert I es pot aftrnlar que existeix una clam integracio de
I'economia comunitaria en I'economia catalana, que aquesta integracio resulta palesa
en el cas del sector industrial en el qual destaca I'existencia de multinacionals
europees, o he d'altres mes noves oheint precisament a una estrategia de penetraci<i
en el mercat europeu conlunitari a traves de Catalunva.

Crec quc tots estan conven^uts de la necessitat i conveniencia de filrmalitzar la

integracio en I'econonlia de Ies Comunitats -i ara considero arguments estrictament

ecorlonlics.

Ucspres de Ies Ilargucs converses hagudes, sembla que CIS capitols estan tancats i

que ens enfrontcnl anlb una situacio nova, certanlent dificil pels condicionants que

anareixen especialment a curt termini, pero abans d'examinar-los crec quc seria

convenient repassar el que en el seu conjunt I particularrllent per a I'ccononlia

catalana representa I'econonlia de les Conlunitats:
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I t I n printer IIoc Ia primes potcnCia comCtCIaI internaCiOnal. quc rclprcxnta 111 11
un terc del comerk mondial , I quc ha d ' esser el nou mercat que precist I,eco-
nomia catalana un cop el met-cat espanvol Ii ha resultat ja claranient
insufficient.

2) l:l concixer les regles del Joe del necessari proces liheralitzador que ha vingut
experimentant I'economia espanvola fruit precisament dc Ia seva progressiva
presencia en els mercats internacionals . Encara que es considers 1'economia
espanvola , cone a una economia insignificant a nivell de I ' opini6 internacion<tl,
es obvi que se Ii dedica una atencio creixent i tambe a Ies condicions que
ofereix el seu mercat.
Fit aquest sentit cal recordar per una handy Ies pressions continuades per part
de la Comunitat per a revisar I'Acord preferencial del 70 cada vegada que es
refredaven les negociacions ( recordin el cas dels contingents dels cotxes, o he
la posici6 d'un periode transitori de tres anvs, recordant Ia vigcncia
precisament de I'Acord ) i Lambe es pot recordar que Ia implantaci(i de 1'IV A
ara en dehat , no prove unicamcnt del fet de I 'Adhesio, ans de lacord del
govern espanvol amb el GA I I , i de les pressions dels [stats Units.

3) L'obtenir uns procesos de proteccio enfront a paisos tercers i la possihilitat ci a-
collir-se a politiques d'ajut a escala comunitaria.
En aquest aspecte cal destacar dos fets, en primer Iloc quc amh una filosofia
diferent a la que existeix a I'econornia espanvola hi ha una proteccio interna
efectiva per determinats ambits de la Comunitat -tom I'agricola per exemple-,
i que certs sectors gaudeixen o han gaudit d'accions especifiques per a Ia seva
adegUaclo.

4) I.a confrontacici amb cis nivells d'exigencia i dc conipetencia del mercat
europeu impliquen un pas endavant que necessita I'economia catalana i que la
politica economica de I'Estat ha estat incapa4 d'establir . Quan diuen que la
integraci6 a Ies Comunitats implica la niodernitzacio de la seva estructJra
productiva es implicit el reconeixement de la incapacitat per a fer una
adequaci6 interna a nivell europeu . Encara quc ara la refercncia sigui Japo 0
1•stat- 'nits i que Catalunva tingui on nivell superior en moltes magnituds a
moltes arees hritaniques o italianes, es cert que Si ens acostem a determinats
nivells del Nord d' Italia, o de la RF A s'haura progressat enormement it la
nostra societat.

Aquest proces 6bviament implica molts aspectes diferenciats , Pero hi han Tres
qualificatius que crec que es convenient destacar especialment:

[Is nivells tecnologics . Fa ohvi que hi ha un desfasament tecnologic important

entre I ' Europa comunitaria i Ies altres dues grans arees de difosio tecnologica

internacional , Jap6 i l:stats Units, Pero tambe es obvi que cis nivells

tecnologics espanyols estan tan per sota dels comunitaris que arribar a posar-
se aqui al seu nivell ja seria un gran pas endavant . Existeixen avui grans
projectes - i realitzacions- comunitaries en I'ambit de la recerca cientifica i el
desenvolupament tecnol6gic que poden doncs acollir la via adecuada per a la
nostra actualitxacio tecnologica, encara quc bhviamente aquesta condicio

positiva 110 CS suficient si no es realitza la politica interna adequada.

l'as altres dos aspectes qualitatius als quals crec que es convenient fer refercncia
son els del nivell de gestio empresarial , i els del nivell de contraprestacions do les
Administracions Puhliques.

I.s obvi que la integraci6 en Ies Comunitats F:uropees ha de significar una
transformaci6 important en els nivells de gestio empresarial , especialment en alguns
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amhits detcrIII n,its coin lot lies I canals do conterciuIiVicio. adcquaclo do la
dimensio de I'empresa , adaptaci<i als nivells de qualitat i normalitzacio contunitaria I
incorporacio de noves tecnologics . 'I ransformacio encara Hies profunda han d ' experi-
mentar les :Administracions Publiques. i de forma especialment destacada la Central,
per definir Lill autcntic mare dc contraprestacio dc serveis que es converteixi en el
suport adequat per ones activitats econontiques que precisaran d'una actuacio puhlica
diferenciada de I'actual.

No es I'ohjecte d'aquesta intervencio el de valorar les negociacions ni cl seu
resultat entre fEstat espanyol i Ies Comunitats I:uropees. el Tractat d':Adhesio es ara
una dada que senyala Cl periode i Ies formes do transicio de la situacio actual fins a la
plena incorporacio ales Comunitats F:uropees.

En termes generals el periode transitori es de set ant's, encara que per alguns
sectors molt importants com el sector agrari i la pesca sigui mes ampli, i per d'altres
com faplicacio de determinats mecanismes comunitaris -politica regional, politica
tecnologica, fiscalitat, monopoles, patents hi serien exemples destacats- siguin en
hona mesura d'aplicacioi immediata despres de I'Adhesio.

Pero el que el periode transitori sigui en Cl seu conjunt de set ant's no ha d'amagar
Cl que d'una fornia accelerada. I'econotma catalana s'enfronta a una transformacio a
molt curt termini d'una intensitat crec jo molt superior a la que en Cl seu moment
comportaven el pla d'l:stahilitzacio del 59, o I'Acord Preferencial del 70 que son les
dues rcferencies que hem acostumat a utilitzar com a precedents a l'inici del proces
d'.Adhesio.

Cal recordar que una de les caracteristiques profundes de I'economia catalana es

el tenir corn a molt principal el mercat espanyol. com ho demostra el que unicanient

Ies sews exportacions a fora de I'I:stat espanyol siguin el 10.3 del seu PtB, i Ies

importacions cl 18,7",,, hi ha ajudat a aixo Lin nivelf de proteccioi aranzelaria

tradicionalment clevat i que encara ho continuara essent encara que no per gaire

temps. 1.n ef'ecte s'ha de produir en set ant's una adequacio no irnicament a la

supressio de Ics harreres aranzelaries amh tots els paisos de la Comunitat dell Dote,

ans tamhe la desaparicio en cis paisos EFT A, la rehaixa suhstancial de la proteccio

aranzelaria actual amh cis paisos de la convencio de Lome III, deis paisos del \tagreh

i d'Israel. La transformacio no es precisament de reduit ahast ni tampoc sera lenta, a

I'any d'haver-nos incorporat. doncs la rebaixa de I'aranzel espanyol sera del 22,5 i

a la meitat del periode haura estat del 52,5 %.

quest aspecte ha quedat una mica embolcallat en la consideracio conjunta de la
integracio. pero jo em permeto preguntar. si la premsa i els mitjans de comunicacioi
diguessin, -el proper any c1 Govern espanyol rehaixa l'aranzel el 22.5 quina
hagues estat la reaccio, i en canvi es exactament el que passara, i passara a Hies anih la
desaparicio paral-lela i automatica de la Desgravaci6 Fiscal a I'F.xportacio i del Impost
sobre Compensaci6 de Gravamens Interiors que hores d'ara constitucixen alhora
proniocioi d'exportacions i proteccio fiscal del mercat interior. Sumin a aixo la
possihilitat d'aplicacio d'una part important de la normativa comunitaria en molts
aspectes que afecten al funcionament normal de les empreses catalanes i crec que
acceptaran la rostra opinio que no ens trobem precisament davant dun fet
comparahle en la historia de I'economia catalana contemporania, no tint pel proces
d'apertura que significa, sino per la intensitat en que es produeix a curt termini i per
I'entorn internacional en que es produeix, i tambe perque el marge de dccisi6 i de
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Ic posta its efcCtcs quc agUetit p[occs contportI es certanteut nu,lt ntt" redLi it quc Cl)

ocasions interiors. o corn a minim precisa dlhahilitats no contrastades tins ara.

Crec hen cert que aquest impacte, que es produira a ben curt termini, encara no
ha estat assumit pels operadors economics en la mesura que ho precisa. No tree que
calgui avaluar en aquest moment si la relaci6 entre el proces d'integracic ales
Comunitats E :uropees i el gran de coneixement i de preparacio es I'adequat i el temps
que seria necessari per a una preparacio adequada pero si em permctre indicar la
meva preocupaci6 sohre aquest terra, i no unitament pcI quc fa a determinades
Administracions pithliques, i en especial a la Central, ans als operadors economics i
les institutions d'ensenvatile nt superior.

Duna firma gencralitzada els sectors que semhlen riles hen preparats per a I'.Ad-
hesio de Catalunva son I'agrari -amh I'excepcio dels suhsectors de care hovina.
industries lactiques derivades i el de serveix, especialment turisme i comers. De let cl
terra es centra en la industria en la qual s'han de considerar mes quc Ies situations
sectorials les empresarials. Fn aquest sentit entrem en una dinamica nova en la qual
tindran mes avantatges les enipreses exportadores, amh situations consolidades en el
mercat exterior i logicament tamhe aquelles que per la seva vinculacio a una
estrategia empresarial multinational compten ja arnh una expcricncia i posiciona-
ment que Ies fa especialment adaptahles a la nova situaciO >. I er una casuistica de
sectors i empreses industrials es sortiria de I'ahast d'aquesta intcrvenciO. pero Si quc
tree que es util recordar que per I'estructura empresarial do Ies activitats
manufactureres a Catalunva I'impactc dc I':Adhesi6 sera mes gradual que CI que
existira per industries de capcalera o he d'aquelles en Ies quals predominen Ies
empreses de gran dimensio, cl quc sells duhte d6na un major temps d'adaptacio per a
I'empresa industrial catalana.

Catalunva entry en una dinamica nova , una dinamica en la qual no ni ha prow en
concixer la situacio de Ies Comunitats Europees ara. Ies Comunitats son una
expcricncia international certament complexe i singular a mes de una simple entitat
economica . Esta sotmesa a una tensi6 constant cntre la configuracici dun Istat
continent corn ja es comenca a deinir a cents ambits politics curopeus lies rcticencies
dels E'stats memhres a cedir Ies sever competencies . Cs una entitat viva. tensa. dificil i
amenacada per la seva propia dinamica , pero que nialgrat tot ha avancat molt des de
la seva constituci6 . S'ha passat d'una cpoca d'ampliacici a una quc es dirigeix vc,s la
l:nitat 1 :uropea, coin es tractara ja a Ia propera cimcra de \1ila que sells duhte tornara
a ser una decepcio pets curopeistes pero que tamhe seas duhtc donara un petit pas
que sumats a d'altres ens pcrmetran veure. passat un temps CI cami avancat.

Catalunva sera part d ' aquest proces , no es una simple area industrial , no Cs una
peca tries de I'econotnia curopea meditcrrania . Cs una societal hen delinida quc ha
avancat en epoques dificils i linqucs hen properes i quc se Ii reconeix un Iloc
preferent en la construcci6 de I'E:uropa I. nida , ens correspon a tots nosaltres i a molts
mes quc ja no tingem un dilema corn expressava el nostre poeta E:spriu entre actors
ftdels a la nostra tasca o anar cap el Nord, ara formarem part de I ' organitzacio eco-
n6mica i politica tries important d'aquest Nord.
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