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Analisi dell efectes de I'adhesi6 a nivell catald

Existeix en els estudis sobre l'adhesi6 un punt de vista estatal. Aquest es nor-

malment el que es pot fonamentar en les informacions estadfstiques mds accesi-

bles. Aquest punt de vista so] prescindir de problemes de distribuci6 geografica

dels efectes.

Per a l'analisi del cas catala d s important considerar que 1'economia catalana es

un subsisterna de 1'economia de tot l'Estat. En el cas de l'agricultura es impor-

tant recordar que l'agricultura catalana es troba immergida en un entorn can-

viant des de diversos punts de vista (poblacional, estructura econ6mica, dese-

quilibri territorial, demanda alimentaria, etc.).

L'agricultura catalana ofereix una imatge, que es correspon amb un pafs indus-

trial madur. 8s una agricultura deficitaria des d'un punt de vista general, els

productes d'exportaci6 s6n una minoria.

L'adhesi6 de 1'Estat espanyol a la CEE pot respondre al model utilitzat usual-

ment d'un doble fenomen. Per un costat, l'adhesi6 significara un augment de

mercat per als productes d'exportaci6. Per un altre costat, l'adhesi6 significara

tambe un augment de la compet8ncia dins del mercat tradicional.

En el cas que ens ocupa, la complexitat de l'analisi deriva del fet que Catalunya

ja es troba immergida dins del mercat espanyol amb caracterfstiques que la defi-

neixen com a zona de gran consum i com a zona deficitaria d'aliments (conside-

rada la demanda globalment).

L'altre problema ds que mentre es pot intuir que el consumidor pot ser un dels

grans guanyadors de l'operaci6, hi haura un problema de distribuci6 dels costos

(1) Esquema de la presentacid redactat per el conferenciant.
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de 1'adaptaci6 de 1'estructura productiva a noves condicions de mercat. Cal re-
cordar, tanmateix, que el sector agrari catala participa en una petits proporcio
dins del Producte Interior Brut de Catalunya i ocupa una petita proporcio de la

Poblacio Ocupada a Catalunya.

En general , la productivitat del sector agrari catala es superior a la mitjana de
l'Estat . Tambe cal recordar que a Catalunya es dbna una major interrelacio
entre el sector agrari i el sector agro-alimentari . En el seu conjunt , aquests fets
signifiquen que els efectes de 1'adhesi6 , que seran probablement mes importants
per al sector agrari catala , seran aquells efectes de tipus indirectes i aquells tra-
mesos per via de les interrelations amb el sector agro-alimentari.

Des del punt de vista d 'aquesta conclusio , es important considerar que en tota
analisi dels efectes de l'adhesib existeix una presumpcib d'accio econdmica so-
bre la realitat que s'esta estudiant , una presumpcib , en definitiva , de politica
econdmica . En el nostre cas, la dificultat es que Catalunya no disposa d'una po-
litica agraria propia . El resultat de tota analisi que es faci es un resultat condi-
cionat a 1 ' evoluci6 del mercat espanyol i a la reaccib i/o adaptacio de la politica
agraria de 1'Estat espanyol.

Problemes d'identificaciG

El tipus d'analisi que s'utilitza mes sovint es planteja en termes d'oferta i de-
manda d'un producte o d'un conjunt de productes. S'utilitzen variables i mesu-
res basades sobre preus i quantitats, causades per un determinat funcionament
del mercat propiament dit o be rota influencia d'agents publics diversos.

Els efectes reals i els efectes monetaris es presenten barrejats degut al fenomen
traditional de simultane*itat de les relations economiques fonamentals. Cal dis-
criminar el funcionament de les variables principals per a poder contestar pre-
guntes rellevants. Aquesta capacitat de discriminacio queda limitada per 1'abast
de ]a condicio ceteris paribus.

El problema d'identificacio esmentat mes amunt ens planteja un problema deri-

vat, que es el bon us de la informacio econdmica disponible sobre els mercats

que seran units per l'adhesio. ]-`_s clar que la situacio optima per al calcul dels

efectes d'un canvi del preu d'un determinat producte en el mercat espanyol

fora el coneixement de la forma estructural de ]a funcio d'importacio, i no sola-

ment de la seva forma reduida. En el primer cas, podem "simular" els efectes

de la variacio del preu sobre la demanda i oferta interiors, i obtenir com a con-

sequencia les variations en les importacions, amb coneixement de les seves cau-

ses, en el segon cas, podem coneixer les consequencies directes de la variacio del

preu en les importacions, pero no podem relacionar-les directament amb la de-

manda o l'oferta interior.

En realitat, la comparacio de preus d'un mateix producte en mercats diferents
comporta implicitament una suposicid de comparabilitat de les funcions de de-
manda subjacents , i en ultima instancia la practica habitual , almenys en la lite-
ratura espanyola que coneixem, tambe implica la possibilitat d'addiccionar les
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funcions, fet que no sempre seria raonable fer, sobretot quan es tracta d'un

conjunt de paisos amb unes preferesncies de consum heterogenies.

El problema tambe es manifesta en el costat de l'oferta, peril aci es mes greu, ja

que gairebe mai no es dbna la possibilitat teorica d'addicionar corbel d'oferta

de mercat, i tampoc no es licit, sense una discussio explicita, suposar iguals les

funcions de produccib d'un mateix producte en paisos diferents.

Aquest no es un problema nou en l'analisi econbmica, ni en els corrents d'eco-

nomia aplicada, i en el cas d'analisi d'oferta i demanda se sol resoldre mitjan-

cant tecniques estadistiques adequades, que eliminen el problema de la simul-

tane'itat i els seus efectes nocius en les estimations dels parametres de les fun-

cions de demanda i d'oferta. Perb un altre tema es si existeixen tecniques que

resolguin el problema de les interrelations entre mercats interiors nacionals i

mercats geograficament mess petits, com es el cas catala. En suposits com 1'es-

mentat, s'haurien de construir sistemes o models complicats a partir d'una base

estadistica, avui inexistent.

Generalment, els analistes han resolt el problema per analogia, acceptant una

serie d'hipbtesis sobre la comparabilitat de funcions entre 1'economia espanyola

i la catalana. Aixo pot ser acceptable nomes en certes produccions. Verosem-

blantment, no es acceptable en aquelles produccions on es donen coefficients

d'especialitzacio geograffica molt elevats, perque aixo denuncia una aptitud pro-

ductiva (i, per tant, una base de recursos productius) molt diferent de la mitja-

na de 1'Estat). Aquesta practica, d'altra banda inevitable, dona sens dubte re-

sultats esbiaixats. Cal, en tot cas, manifestar explicitament les hipbtesis subja-

cents de les analisis que es facin.

Si, doncs, el que es fa es aplicar unes comparacions internacionals al cas catala,

s'ha de ser conscient, com a minim, de les limitations d'aquest metode deriva-

des del problema d'identificacio esmentat mes amunt.

Un problema mess evident es que les comparacions de preus agraris entre els

mercats espanyols i els mercats dels palsos de la CEE nomes poden indicar les

possibles directions dels corrents comercials si les produccions espanyoles i co-

munitaries son quantitativament irrellevants pel preu mundial de cada produc-

te. Solament aixf podem estar segurs que una determinada relacio geografica de

preus sera mess o menys estable en el temps.

Aixo ultim es tant mes important si els nivells de preu que es comparen son
molt semblants, com es el cas entre Espanya i la mitjana dels palsos membres
de la CEE. Aixo afecta especialment I'us dels nivells d'autoabastament per a ob-
tenir conclusions. En aquestes circumstancies, una petita variacio de l'oferta o
de la demanda, induldes per una variacio del preu, poden canviar els signes del

nivell d'autoabastament. Pero tambe cal recordar que els canvis dels nivells

d'autoabastament poden provenir de multiples costats.

Conclusions

En la majoria dels productes no es poden obtenir prediccions raonables de les

consegii ncies de 1'adhesi6 sense analitzar amb rigor les conditions de la deman-

da i de l'oferta de4a i dells de la frontera duanera . Aixo comporta , com es l6-
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gic, profunditzar dins l'estudi de 1'estructura de les explotacions agraries i dins
la seva resposta potencial a les variacions dels preus. La importancia d'aquesta
relaci6 preu -oferta sol situar -se a nivell mes agregat que a nivell microeconbmic,
peril cal , tanmateix , coneixer la situaci6 de les explotacions . Si aixo s 'accepta,
es pot posar la pregunta de si es ldgic estudiar els efectes de l'adhesi6 partint
d'un coneixement de les estructures veil de gairebe deu anys.

La soluci6 del problema rau no solament en un us mes acurat dels models teb-
rics de cada situaci6 i de les hipdtesis que hi s6n implicites, sin6 tambe d'aug-
mentar considerablement la base estadistica en qualitat i en quantitat, especial-
ment en els aspectes estructurals.

Mentrestant , les analisis econ6miques dels efectes de i'adhesi6 nomes poden do-
nar uns resultats que han de ser considerats necessariament orientatius.
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