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n OBJECTIU

0 pretenc fer una exposici6 teorica sobre els problemes metodologics i
estadistics en la realitzacio de la Memoria Economica de Catalunya,
corn podria fer pensar el guio que he preparat per incloure'l a la invita-

cio. Em centrare unicament a comentar, en primer lloc, el plantejament que ens
varem fer en el moment de comentar la realitzacio de la Memoria, les opcions
que nosaltres varem fer i el perque de les correccions introduides al llarg dels
tretze anys de fer-la. En segon Iloc, explicare el proces de creacio d'informacio i
les fites assolides. En tercer floc, intentare de valorar els diferents valors de con-
juntura disponibles, tant quantitatius com de tendencia, i la possibilitat d'utilit-
zacio de diferents instruments tecnics d'analisi d'aquests indicadors. Finahnent,
voldria assenyalar els grans buits que hi ha d'informacio, els problernes que
planteja el fet de qui sigui el productor de la informaci6 i el cami que s'hauria
de correr per a poder fer un replantejament de tons de I'analisi de 1'evoluci6
anual de 1'economia catalana. Soc conscient que l'objectiu potser es excessiva-
ment ambici6s, pero, si mes no, intentare d'assenyalar els grans trets d'aquests
temes.

1 n PLANTEJAMENT DE L'ANALISI DE L'EVOLUCIO ANUAL
DE L'ECONOMIA CATALANA

A / ELS C'ONDICIONAMENTS

1.1 • Neix el 1965 corn a Memoria sobre 1'evoluci6 de la industria catalana.
AixO condiciona en certa manera el plantejament, la seva estnrctura i el contin-
gut.

1.2 n Disponibilitats d'informaci6 . - Gairebe no hi havia informacio quantita-
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tiva sobre l'economia catalana, i ]'existent no era disponible en el temps oportu
per a l'analisi de 1'economia ;atalana. Feia dos anys que s'havia comencat 1'en-
questa de conjuntura i aquell era el primer any en que s'havia estes a tot Catalu-
nya. S'havien comencat a construir algunes series quantitatives d'indicadors
conjunturals, que sovint eren a nivell de Barcelona i que solament, en reduits
casos, cobrien tot el Principat: consum d'electricitat, afiliats Assegurances So-
cials, matriculacio de vehicles, etc.

1.3 n Macromagnituds i analisi sectorial . - Era evident que no es disposava
d'un conjunt de macromagnituds coherents i en el temps necessari per a poder
fer una opcio sobre la realitzacio a partir, basicament, d'una informacio macro-
economica. Les dades del Banc de Bilbao no eren ni suficients ni cobrien tem-
poraiment les necessitate. No restava cobert ni consurn, ni inversio, ni producte,
ni renda, ni exportacions, ni importacions, ni -encara menys- relacions amb la
resta d'Espanya.

1.4 n Variables a nivell d'Estat . - D'altra banda, era evident que hi havia i hi
ha unes variables que escapen totalment a 1'analisi a nivell catala i unes actua-
cions de les quals Catalunya era el subjecte passiu o, en el millor dels casos, sub-
jecte indiferenciat.

1.5 n Dependencia dels productors de la informacio . - En aquell moment, no

hi ha altres organismes productors d'informacio que els de l'Administracio Cen-

tral; ni Diputacions, ni Ajuntaments, ni entitats collectives privades o semipu-

bliques, a excepci6 de reduits exemples, en petits camps, no ofereixen informa-

cio regular i significativa sobre aspectes de 1'evoluci6 de 1'economia catalana.

Alhora, els organismes de l'Administracio Central produeixen limitadissima

informacio utilitzable a nivell catala i, sobretot, la seva actitud es totalment ne-

gativa respecte a donar-la, suposant que la tinguin.

B / LES OPCIONS FETES

1.6 n Coneixement qualitatiu intrasectorial i territorial catala enfront de la
manca d ' informacib estadistica i documental . - Aquesta va t sser una de les
grans opcions fetes; amb la collaboracio de persones posades dins els sectors,
calia suplir aquella manca. Periode de tempteig, col•laboradors, Cambres, entre-
vistes, informacio menuda, etc.

1.7 n Analisi sectorial enfront de la manca de macromagnituds . - Amb l'opcio

primera es podia arribar a analisis sectorials relativament acceptables i, a partir

d'aquestes analisis parcials, calia intentar de fer un esborrany de visio global de

1'evoluci6 de 1'econornia catalana.

1.8 n Analisi de les variables amb major arrelament territorial . - Una altra op-
cio era que calia moure's sobre variables i actuacions que tinguessin el major
arrelament territorial, sense la pretensio de poder filar massa prim en moltes
ocasions. Aixi, encara que es partia d'un esquema classic d'analisi sectorial, es-
pecialment dels sectors productius, es va donar prioritat a 1'activitat productiva,
a la demanda dirigida a] sistema productiu catala, quelcom sobre demandes sec-
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torials de Catalunya, actuacions de 1'AdministraciO en obres a Catalunya, im-

plantaciO d'empreses, etc.

1.9 n Preferencia a l'Ambit global catalA sobre els Ambits comarcals . - Aquesta

opciO venia forcada per la dificultat de trobar la col•laboraciO continuada i sufi-

cient per a poder donar un enfocament mes territorial a l'analisi. Es mantingue

la preocupaciO de poder oferir aquesta informacio i baixar sempre que fos pos-

sible a informacions locals, Adhuc per raons de les entitats productores de la

Memoria, peril sf que es va renunciar a certes informacions locals que no apor-

taven gairebe res al contingut de la Memoria.

1.10 n Creaci6 d'informaci.6 econ6mica . - Aquesta era una de les opcions cab-

dals fetes des de bon comencament. La Mem6ria podria esser en la mesura en

que fOssim capagos d'avangar en el terreny de crear nova informacio o be, sim-

plement, de fer-la sortir dels calaixos i racons on estava guardada o abandonada.

2 n PROCES DE CREACIO D'INFORMACI6 ECONOMICA

A / ESTRATEGIA

2.1 n Construir indicadors de conjuntura . Series mensuals. De tendencia,

quantitatius . - Era un pas imprescindible per a l'analisi conjuntural.

2.2 n Obtenci6 d'informaci6 anual especifica per Memoria . - L'estrategia es

munta en funcio de les possibilitats reals de la Cambra. Aix6 volia dir que calia

renunciar a objectius que representessin un cost molt elevat permanentment.

Tambe calia fixar objectius viables tant en funcio de la capacitat tecnica corn de

la possibilitat d'obtenciO de resultats acceptables. Aquesta actitud representava

la renuncia, de moment, a la construcciO del conjunt coherent de macromagni-

tuds, a l'obtenciO d'estadfstiques de produccio, exceptuant aquells casos en que

el nombre d'empreses fos reduit, o be d'altres variables sobre les quals hi hagues

informacio qualitativa acceptable. Aquesta actitud porta a: 1) Obtenir informa-

cio quantitativa de variables en que el nombre d'empreses o be entitats fos re-

duit; 2) Intentar de fer sortir a la Hum publica la informacio existent en mans

d'Organismes de l'Administraci6 Central i Local i d'altres entitats; 3) Portar a

terme actuacions per al coneixement del comportament de certes variables so-

bre les quals no hi havia informaci6 qualitativa.

B / R ESUL TA TS

2.3 n Series de producci6, vendes, estocs, ocupaci6, trafic, consum o demanda

a Catalunya, etc. Exemples: energia, ciment, habitatges, fibres qufmiques, vehi-

cles, mineria, carb6, potasses, ports, aeroports, caixes d'estalvi, tractament de

fibres per a la industria llanera, etc. S6n les series mensuals que es publiquen al

Butlletf d'Estadfstica i Conjuntura.

P-s un esforc de creaci6 que en alguns casos ha obligat l'Entitat o les agrupa-

cions a 1'elaboraci6 periddica de la informaci6 de base i que acaba publicant-la,

i tambe es un esforc de millor definici6 i perfeccionament de la presentaci6 de

la informaci6.
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'.q n l:ncara que Its actuations hall estat sovint paral-leles, el let es que s'han
dedicat molts esfor4os a coneixer el comportament del Sector public en materia
d'inversions. Es comen^a amb aquells organismes que realitzen inversio en obres
publiques quantitativament importants per a cobrir el camp del sector de la
construccio; aquesta accio arriba a pernietre una bona aproximacio al compor-
tament de la inversio publica a Catalunya, amb problernes en alguns Departa-
ments i sobretot en les Corporations Locals. Es fan esforcos importants tambr
sobre altres tematiques, amb resultats relativament acceptables:

o Camp de 1'educaci6.
o De 1'agricultura.
o De les altes de noves industries i ampliacions, de les inversions estran-
geres, de la concentracio d'empreses, etc.
El Del sistema financer, credit public, banca amb la seu social a Catalu-
nya, dipdsits de la banca que opera a Catalunya, amb problemes de di-
ficil solucio.
u Transports: ports, aeroports, ferrocarril i transports de viatgers per
carretera.
u De correus i telegrafs.

De 1'exportaci6.

2.5 n La manca d'informacio total sobre certes variables ens ha portat a actua-
cions mes amples que aquella limitacio inicial que fixava el nombre de consulter
a realitzar. En aquest aspecte, des del 1972 s'intenta d'investigar a fops tres va-
riables importants: el comportament dels preus a nivell de fabrica, el dels costos
de la ma d'obra en la industria, i el de les inversions industrials, amb resultats
forca positius, especialment en el darrer cas.

2.6 n A part d'aquesta actuacio en la informacib estadistica, tambe s'ha inten-
tat d'entrar en el terreny de les actuations, no mesurables per inversions, del
sector public a organismes col•lectius, amb resultats molt desiguals.

3 n ELS INDICADORS DE CONJUNTURA ( SERIES MENSUALS).
EXISTENCIA I VALORACIO

activitat, estocs, comandes, preus, etc.

3.1 n D'una manera global, a nivell de sectors industrials i per 1'analisi conjun-
tural de periodicitat mensual o trimestral, els indicadors son relativament abun-
dosos i comparables als disponibles en paisos seriosos, amb dues fallades molt
importants: la d'unes series valides sobre 1'evoluci6 de l'ocupacio i I'atur, i la de
1'evoluci6 dels salaris.

3.2 n Els indicadors de tendCncia. Son plenament valids, amb millor nivell de
cobriment d'empreses que els del Ministeri d'Industria i amb una informacio
molt mes ampla. En general, tenen un index de dispersio mes elevat, fruit en
part d'un problema estrictament de sistema de tabulacio. Cal fer dues observa-
cions: necessitat de saber utilitzar-los, i desconfiar de la seva utilitzacio com
mes detallat es va fent el nivell de sectorialitzacio.
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3.3 n No hi ha indicadors de conjuntura dels sectors de serveis i son limitats
als indicadors de demanda de Catalunya, encara que no es pot avancar mes si no
es passa a indicadors dell grans components de la demanda global.

3.4 n Disponibilitat temporal. Planteja problemes.

4 n DISPOSICI6 I UTILITZACI6 D'INSTRUMENTS TLCNICS D'ANALISI
DELS INDICADORS DE CONJUNTURA

4.1 n Desestacionalitzacio , eliminacio de comportaments irregulars , cicle-ten-
dencia. Metode X-11 del Bureau of Census. Eleccio. Problemes : adaptacio, en-
questes de tendencia . S'utilitza des de fa uns anys.

4.2 n Cicle de referencia . S'hi treballa , peril presenta dificultats greus.

4.3 n index de difusio : simple, compost . S'hi treballa.

4.4 n Metodes de previsi:o: model Box & Jenkins. Es treballa en la seva possi-
ble utilitzacio.

5 n ELS GRANS BUTTS D'INFORMACI6

Una mica per sobre, ja han quedat assenyalades les grans arees en que hi ha buits
d'informacio econdmica molt importants.

5.1 n Indicadors conjunturals. (Series mensuals). Els camps que s'han de co-
brir amb urgencia son el de les series d'evolucio dels salaris i el de les d'ocupacio
i atur.

Lj Salaris .- La informacio de la Cambra es anual i no to el plantejament
de series de salaris, sing de cost de ma d'obra. La via de regionalitzar les
series de salaris, per enquesta, a nivell espanyol no em sembla una via
valida, entre altres raons perque les experiencies fetes de regionalitzacio
d'enquestes no han donat resultats positius, adhuc en aquest mateix cas
(enquesta de salaris, de poblacio activa, etc.), perque el seu grau de co-
briment es relativament reduit i perque les respostes als organismes pu-
blics no han estat massa fines. Algunes experiencies parcials d'enquesta
directa em semblen positives (CEAM), perb crec que s'hauria d'estimar
una altra via que podria donar resultats immediate i positius, sense un
cost excessiu: les declaracions salarials, a partir d'enguany, a efectes de
l'impost sobre el rendiment del treball personal.

Ocupacio .- Informacio existent i problemes. Les nombroses fonts.
La manca de coordinacio, la incoherencia entre elles, etc. La desaparicio
de certs organismes, per tant, de la font, etc. L'enquesta de poblacio ac-
tiva. Fruits que son utilitzables per a muntar series retrospectives, peril
que no serveixen com a indicadors vius de conjuntura. Series sectorials
acceptables. Noves idees: enquesta; I.N.P., Assegurances Socials.
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5.2 n Inform:ci6 econ6mica sectorial.

ii Sanitat, Assegurances Socials. No hi ha res d'utilitzable amb regulari-
tat en la Membria. El fracas mes contundent que hem tingut s'ha produft
en aquest ambit. El capitol de poblaci6 que caldria cobrir: poblaci6,
ocupaci6, educaci6 i formaci6, i sanitat , ha anat sempre coix, tant a ni-
vell d'equipaments, actuacions, etc., com de sanitat.

o Sector public: en especial Corporacions Locals i Departament de Sa-
nitat i Assegurances Socials (pressupostos, ingressos i despeses, fonts de
financament i forma de les despeses).

q Sistema financer: credit del sistema creditici, especialment de la ban-
ca privada. Informaci6 existent, si mes no, a nivell anual. Sens dubte
serien importants les series mensuals.

o Proveiment d'aigua.

Transports: ampliaci6 de la informaci6 en materia de transports per
ferrocarril i informaci6 de transport de mercaderies per carretera.

o Comers interior: informaci6 molt dificil de cobrir.

Les produccions dels sectors, especialment dels industrials.

5.3 n Informaci6 econ6mica agregada . - Tot per realitzar. S'esta al mateix ni-
vell del 1965, peril el cami recorregut permet ja plantejar-se, amb possibilitats
d'arribar a realitzacions eficaces i de donar-hi continuitat, la realitzaci6 de la
Comptabilitat Nacional de Catalunya. A traves d'aquesta via, es per on caldria
fer front a temes sobre els quals, a nivell sectorial, tambe manca informaci6, per
exemple, quantificaci6 de la demanda catalana o de la demanda global dirigida
al sector catala, als tomes de la quantificaci6 de les relacions amb la resta d'Es-
panya, etc.

No crec que sigui necessaria la realitzaci6 anual de la comptabilitat; el que si cal
es fer un esforc important per a realitzar-la be un primer any i repetir-la cada
quatre o cinc anys. Aix6 permetria fixar les bases per a I'elaboraci6 anual d'uns
agregats imprescindibles per fer mes ben feta l'analisi de 1'evoluci6 de l'econo-
mia catalana:

Valor afegit per grans branques.
Consurn final privat.

o Formaci6 bruta de capital.
Ingressos del Sector Public.

n Despeses del Sector Public en consum i formaci6 de capital.

5.4 n Informaci6 a nivell territorial . - La informaci6 existent es molt migrada
i caldra fer un esforc important per donar resposta a les necessitate de coneixe-
ment de les realitats territorials.
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6 n ORDRE DE PRIORITATS

6.1 n La mes urgent de totes, el pas primer que caldria fer, es el de les series de

salaris i ocupacio. Primer, perque es una informacio imprescindible per a qualse-

vol analisi, i segon, perque son passos necessaris per arribar als agregats.

6.2 n Tots els aspectes referents al Sector Public en el seu sentit mes ampli.

6.3 n La Comptabilitat Nacional i els agregats esmentats.

6.4 n Informacio territorial i sectorial.

6.5 n El problema de les estadistiques de produccio industrial, si mes no de les

d'una serie de productes basics.

7 n LES ENTITATS PRODUCTORES

7.1 n No em sembla imprescindible que qui faci una analisi de 1'evoluci6 de

1'economia catalana hagi d'esser el productor de la informacio, peril si que cal

que tingui un bon coneixement de com s'ha preparat aquella informacio. Un

dels problemes permanents que hem patit es el canvi de quantitat o de significa-

cib de les series, el desconeixement de com eren realitzades, etc.

7.2 n Em sembla que aci hi ha tasques en que la Generalitat hauria d'anar-hi

entrant, mes ben dit, crec que els passos assenyalats caldria que fossin fets, tots

pero en especial els referents al Sector Public, per la Generalitat, i tambe que

fes seva la tasca de coordinacio i produccio de la informacio economica i esta-

distica. Em sembla que no estem a nivell de poder negligir els esforcos que facin

altres Entitats, pero si que cal que hi hagi la fixacio d'uns objectius i d'unes li-

nies i unes normes a seguir.

8 n EL REPLANTEJAMENT DE L'ANALISI

Amb els passos donats i amb els que es proposen, crec que ja es podria fer un

replantejament de la realitzacio de la Memaria Economica de Catalunya. La uti-

litzacib de les macrornagnituds faria possible un millorament de l'analisi i la

seva simplificacio, on I'actual predomini de l'analisi sectorial podria situar-se a

nivells mes adients; on es podria fer 1'analisi global i completa del comporta-

ment del Sector Public i de la seva influencia sobre la vida econdmica de Catalu-

nya, i on 1'analisi dels problemes a nivell comarcal hi podria tenir un pes espe-

cific.
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