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Abstract

The acceptance speech of the /997 Catalan Economics Pri,-.e winner explains the regional

methodology used to analyse the growth of Catalonia (luring the last forty years in his book

Capitalisation and Growth of the Catalan Economy 1955-1995. Despite .sharp industrial and

energy (,yak's, the growth rate has been the most impressive and beneficial in welfare terms in

the whole history of industrial capitalism. A Catalan who started working in 1955 and retired

in 1995 would /rave seen his real income nndtiply by 2.5 while a Catalan who started working

in 1590 and retired in 1930 would only have increased his income only by 0.5 and with a lower

lice expectancy us well. Incnnre diferentinls with industrialised countries are fur less today, with

l c% pet-Year higher growth than the European average and income now at 95YYc of the European

Ievel. Value Added has multiplied by five and represents 20% of Spanish output , averaging 4%

growth per year, with a more pronounced c.vclcc than Spain a.s a whole but with income one third

higher and net inmigr'ation of over one million. Catalonia has gene rated 0.647 net emplovine t

per year in contrast to 0.06/r in the rest of Spahr. Private capital stock has quadrupled, with

investment concentrated in high and tedium growt/I industries. Private investment represents

90% of total investment while the historical deficit in public ini'estnent continues, four points

below the population weight of Catalonia in Spain. The growth prospects, both internally cmd

e_vternally, are very favourable for Catalonia.

Introduccio

Aquest text to Cl sea origen en I'amabilitat del jurat constituit a la Societat Catalana d

kconomia en guardonar-me amb el Premi Catalunya d'Econornia en la seva edici6 de 1997. No

cal dir que em sent hen orgullos per haver rebut aquesta distincid que prove d'una Societat cien-

tifica de ben guanyat prestigi a la qual sincerament agraeixo que en aquesta ocasid haja decidit

premiar un economista valenciii per una obra feta sobre I'economia catalana, concretarnent

Capitali.-.acion s• creciniento de la economia catalana 1955-1995 (Fundacion BBV, 1997), de la

qual I'autor d'aquestes linies es director i coautor amb el tambe professor Andres Picazo.

Ahans d'entrar en una descripcio Ines concreta dell continguts de l'obra i oferir-ne un

resurn d'aquells aspectes que potser puguen suscitar un major interes voldriajustificar breument

el Opus d'analisi que he intentat plasmar en ella, aixi con les raons de la seua estructura i de la

selecci6 de terries inclosos.

Des del punt de vista personal un dels factors motivadors ha estat el meu interes pets temes

relacionats amb I'analisi de les experiencies de desenvolupament regional, particularment en un

entorn corn I'espanyol que es tin autentic microcosmos d'especialitzacions productives, diferen-

cies en el ritme d'expansio econbmica i demografica i identitats regionals i nacionals.'

IO



Sempre m'ha atret, doncs, I'analisi de les vies a traves de les quals es vinculen els proces-
sor de creixernent economic a escala regional i els que es produeixen a una escala territorial riles
ampla, aixi con coneixer la pluralitat de formes d'inserci6 en cixe entorn economic mes ample
de lee diverses economies regionals atenent al gran de desenvolupament que han assolit i a les
seues caracteristiques estructurals. El meu pas per la Direcci6 General d'Economia de la
Generalitat Valenciana els anys 1991-95 i mes recentment la possibilitat de participar activa-
ment en un vast projecte sabre el creixement de les regions espanyoles al si de I'Institut
Valencia dFlnvestigacions Economiques rn'han permes prestar de 11011 atenci6 a aquests temes
haix angles diferents.

He arrihat tamhe a ]a convicci6 de que hi ha darrerament un exces d'atencio, particularment
per part dels medis de difusi6. cap al seguiment de la conjuntura a nivell de les comunitats auto-
nomes i massa poca en canvi respecte a les transformacions mes de tins que aquestes experi-
menter i que tenen con a referenda periodes mes Ilargs. Fins i tot, per a alguns medis de comu-
nicaci6. semhla corn si el propi comportament del cicle economic a curt termini fora una mate-
ria sohre la qual poguessin exercir influencia, en us de les seues competencies, els governs auto-
noms.' Evidentment son uns altres els aspectes sobre els quals jutjar una correcta gesti6 a aques-
ta escala de govern, corn es ara la politica sanitaria i educativa. les obres publiques, la politica
de foment de la innovaci6 tecnologica i de suport a les petites i mitjanes empreses, etc. Aquestes
arees de politica, on hi ha una perspectiva real d'incidencia de les Administracions
Autonomiques sohre el teixit economic i social, mes enlla de les seues particularitats. compar-
teixen la caracteristica de que els sous efectes sobre 1'activitat economica i els ritmes de crei-
xement sots es manifesten a traves de periodes temporals prow dilatats, al igual que s'esdeve
amh Ies que afecten a I'urhanisme i I'ordenaci6 del ter-itori.

Cal assenyalar finalment que I'interes per les tendencies it llarg termini de les economies
regionals m'ha estat refor4at pel revifament dels vuitantes en4"t de la literatura economica rela-
cionada anth I'analisi del creixement economic. El popular model neoclassic de Robert Solow
reposava sohre la idea dell rendiments decreixents del capital acumulat i solament un progres
tCcnic concehut coin a for4a exogena permetia la continuitat del creixement de la productivitat
del treball una vegada i'economia havia assolit un nivell determinat d'intensitat de capital
mesurat pel ratio capital/trehall. Els efectes de ('augment de la propensi6 a estalviar eren mera-
nient transitoris i no canviaven per tart la dinamica a Ilarg termini de I'economia. Semblava que
en aquest context no hi havia un Iloc especific per a integrar la prescncia del efectes externs
positius que es deriven de Ies especialitzacions productives que historicament s'han produit al
si dun determinat territori, ni un cami clan a traves del qual els governs poguessin incidir amb
les seues politiques en el desenvolupament economic. Tampoc les prediccions d'aquest model
relacionades amh la convergencia dels nivells de renda per habitant a diferents paisos o regions
trohaven facilment acomodaci6 amb l'evidencia empirica.

Potser I'assumpci6 de que la tecnologia es un be public Iliurement disponible arreu del mon
constitueix la hipotesi mes feble d'aquest model neoclassic, pel seu gran d'aIlunyament d'una
realitat que, pcl contrari, ens mostra que molt sovint els coneixements tecnologics i els sews pro-
cessor de difusi6 es troben fortament arrelats als medis locals, frequentment incorporate a les
formes propies del funcionament intern de les diverses empreses i als entorns urbans on es con-
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iiguren aquelles aglomeracions d'cmpreses que ocasionahnent arriben it constituir Lill miliru

innovateur'. Aquest fet vol dir que no solament la produccio sing tambe la capacitat d'assimi-

Iacio de noves tccnologies pot esser Lin fenbmen amb facetes territorials molt especifiques, amb

tot el que aixo comporta en termes de la necessitat d'estudiar el paper de la cultura empresarial.

de les actituds socials i de les institutions locals i regionals, a I'hora d'entendre la dinamica del

creixement economic i de la transformaci6 de les estructures productives.

Els escrits d'economistes com Robert Barro, Paul Romer. Robert Lucas, N.G. Mankiw,

Xavier Sala i Martin, etc., han contrihu'it en pots anys it modificar en forma substantial Ies pers-

pectives dins de les quills for4ava it treballar el model neoclassic traditional. En alguns dels tire-

balls que han anat apareixent la tasca d'acostament dell models teorics it I'cvidencia empirica,-

en particular amb Jades cross section referents a paisos i regions-, s'ha dot it terme mitjan4ant

la incorporacio de les externalitats produides per les decisions empresarials d'inversi6, it traves

d'un efecte que va de I'acumulacio privada de capital fisic it I'augment del nivell tecnologic

col.lectiu. D'altres vegades aixb s'ha fet ampliant el propi concepte de capital per it incloure Cl

capital huma i les infrastructures puhliques,-valorant tambe les externalitats que s'en deriven de

la seua acumulaci6-. De vegades I'objectiu de la recerca ha estat fins i tot mes ambici6s, prete-

nent la modelitzacio macroeconimiica dell esfor4os de I+D que fan els agents economics pri-

vats, corn a via per endog enitzar- el canvi tecnologic4.

L'obra de la qual it continuaci6 s'ofereix un resum no ha pretes oferir cap mena de con-

trastacib empirica directa d'aquestes novel teories del creixement . Si ha fet us en canvi d'al-

gunes de les idees que han posit en circulaci6 , anib la clara consciencia que podien acomplir

Lin paper important com it eina de treball quail s'adopta corn en aquest cis una perspcctiva tem-

poral que abasta un periode de quatre decades: o,ganit :ar la base de dades cada vegada mes

ampla que avui es possible fru'ir per all estudis regionals d'economia aplicada entorn on con-

junt d'aspectes i variables de caracter basic . Es a dir, es tractaria de ressaltar aquells que podri-

em anomenar, amb Lin prestec de la terminologia de Nicholas Kaldor, ,fets estilit: ats elel crei.ve-

ment economic . La pretensio consistiria , dories , en dotar de coherencia it tot un munt d'infor-

maci6 econbmica avui disponible , perque resulta evident que ell Pets aillats, les peces d'intor-

macio no situades en Lin model interpretatiu , - que no necessariaunent ha d'cstar tormalitzat ni

ha de menysprear la inclusi6 dell aspectes institucionals adients-, poden resultar dificilment

intel.ligibles ( en realitat els fets no parlen per si mateixos).

D'acord amb aquest criteri s'ha concedit Lin paper central al creixement de la productivitat

del treball, tot destacant el paper de l'acumulacio de capital i del progres tecnic en ordre it fer

possible aquest creixement, per it obrir a continuacio una reflexio sobre el paper jugat per la

millora de les dotacions de capital public. tant pel que fa a les de caracter directament produc-

tiu cone en lo tocant a les infraestructures socials, i valorant aixi mateix la notoria transforma-

cio experimentada per la qualificaci6 educativa de Ia poblaci6 en general i de la tor4a laboral

en particular.

L'arnple periode temporal cohert per I'estudi que aviat vaig it passar it comentar comenca it

mitjans dels anys cinquanta en ones condicions economiques, socials i politiyues for4a Ilunya

nes de les actuals i progressa a traves d'una creixent obertura externa de I'economia, d'una rapi-
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da transformacio de les estructures productives i d'un importantissim asccns en el nivell de vida
de la poblacio. Es dificil exagerar el fet que a pesar de tots els daltabaixos ciclics i de la forta
incidcncia de la crisi industrial i energetica dell setantes, els quaranta anys contemplats repre-
senten I'onada expansive mes important i amb mes fruits positius en termes de benestar social
de Iota la historia del capitalisme industrial. Un senzill exercici aritmetic permet per exemple
posar de relleu que un ciutada de Catalunya que s'hagues incorporat al mercat laboral ]'any
1955, i es retires finalment despres de quatre decades d'activitat a I'any 1995, hauria vist mul-
tiplicar-se els sews ingressos reals per un factor de l'ordre de 2.5 durant la seua vida laboral. Si
aquest mateix ciutada hipotetic hagues entrat al mercat de treball I'any 1890 i li apliquessim les
taxes de creixement calculades pels historiadors de I'economia espanyola per als seguents qua-
ranta anys, I'any 1930 s'hauria retirat,- cas de que la seua situaci6 economica i la molt baixa
esperan4a de vida prbpia de 1'epoca Ii ho hagueren permes-, amb uns ingressos reals que sola-
ment superarien els de I'any en que enceta la seua activitat en un 50 per cent aproximadament".

L'economia espanyola en general i la catalana en particular han reduYt distancies amb la

resta del m6n industrialitzat al Ilarg dels quaranta anys que van del 1955 al 1995, particularment

durant els vint primers. Aix6 ha estat possible per la possibilitat de combinar la intensificaci6

del proces d'acumulaci6 de capital amb la substituci6 de tecniques obsoletes per altres mes

modernes i aixi mateix per la reassignaci6 de factors productius des de sectors on la producti-

vitat del treball era relativament baixa, -l'agricultura en particular- cap a d'altres on era mes ele-

vada. EI grau de retard del moment de partida, i el fort aillament propi del periode autarquic, ja

expliquen en bona mida la intensitat del creixement dels seixantes i dels primers setantes, per-

que la bretxa de productivitat amb els paisos que ostentaven el liderat tecnologic n'era prow gran

i el reemplayament i ampliacio dels antics equips de capital permetia absorbir rapidament part

de la diferencia.

No n'hi ha prow per8 amb esser un pals relativament endarrerit per posseir un potential de
creixement. L'experiencia hist6rica mostra que cal quelcom mes que I'endarreriment tecnolO-
gic i economic de partida per tal d'avan4ar pel cami del progres economic. Cal concretament el
que s'ha denominat per Moses Abramovitz' capacitat social. Encara que es dificil definir-la de
forma precisa, es tracta en tot cas d'un concepte que va mes enlla d'un estricte significat econo-
mic per a incloure aspectes educatius, culturals i politics, i que to molt a veure amb la trama ins-
titutional que condiciona I'evoluci6 economica d'una societat. Inclou d'una banda aspectes
directament vinculats amb I'activitat productiva corn es la capacitat existent de gesti6 de les
empreses, el grau d'ohertura externa i les normes legals que regulen els processos economics, i
d'un altra els aspectes referents a la qualificacio de la ma d'obra, I'esperit empresarial imperant,
I'actitud de la societat per a la recepei6 de noves idees i d'altres aspectes qualitatius. Podriem
dir per tant que en general haver-hi capacitat social vol dir que hi ha capacitat per absorbir les
transformations a I'estructura economica i el canvi tecnologic i per en definitiva anar eliininant
cis entrchancs que s'interposen al desenvolupament economic.

l: obra que ara es conienta no s'ha fet ressb d'un programa de recerca tan ambici6s i dificil
d'ahastar coin per a pretendre integrar tota la rica problematica de les institutions socials i Ia
seua relaci6 amb el progres economic, -en tot cas les limitations prbpies de l'especialitzaci6
professional dels actors ho haurien impedit - i els seus objectius son molt mes modestos: oferir
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una descripcio clara i ordenada de les variables fonamentals que han opcrat al creixement

economic de Catalunya eIs darrers quaranta anys i sistematitzar per a us no solament dels espe-

cialistes una part suhstancial de la informacio economica pertinent.

La dimensio del proces economic i els canvis de nivell de vida de la poblacio

catalana

L'evolucio de la produccio constitueix 1'indicador mes agregat de I'evolucio de I'activitat

economica, i en aquest sentit el propi canvi de dimensio de I'economia catalana al Ilarg dels

anys estudiats es el primer aspecte a destacar per la importancia de les proportions que adqui-

reix.

Des de mitjans de la decada dels cinquanta el Valor Afegit Brut (VAB) a I'economia cata-

lana no deixa de mostrar una forta tendencia ascendent que sots modera la Sena intCnSitat C0111

a consequencia de la crisi energetica dels setantes i durant el trienni recessiu 1991-93. Prenent

doncs I'any 1955 com a base, quatre decades despres I'index de produccio a Catalunya assolcix

el valor de 472, el qual vol dir que al Ilarg del periode estudiat la produccio agregada de hens i

serveis s'ha multiplicat per un valor Ileugerament inferior a cinc.

Si horn posa en relacio la trajectoria del VAB a Catalunya i Espanya. resulta immediat el

calcul de la participacio de la produccio catalana al total espanyol, que era del 19,64 per cent el

1955 i es mante despres a I'entorn d'aquesta xifra, -amb on 19,28 per cent segons les dades dis-

ponibles per a 1995-, despres d'haver assolit un maxim del 20,65 per cent I'any 1964.

En termes de taxes de creixement, al llarg dels anys 1955-95 el VAB va mostrar a Catalunya

un ritme anual positiu de variacio del 3,95 per cent, front al 4 per cent de mitjana per al conjunt

de les regions, (Quadre /). Considerant I'evolueio temporal d'aquest ritme de creixement.

Catalunya creix per daft de la mitjana estatal als moments d'auge, al temps que semhla esser

flies fortament colpida per les recessions, comportament aquest del que es hon exemple tant In

face d'intensa recuperacio economica de la segona meitat dels vuitanta com la sortida de la crisi

del 1993, totes dos amb un diferencial positiu favorable per a I'economia catalana i. per aura

handa, la major gravetat relativa de la crisi de la decada 1975-85.

Per damunt de qualsevol altra consideraci6 i pel fet de constituir un dels indicadors mes

sintetics de I'onada general de prosperitat que s'ha viscut arreu del mon industrialitzat des de la

postguerra, -ben es cert que amb un canvi notable de ritme despres de la primera crisi energeti-

ca-, cal fer esment de l'increment sostin,gut dels ingressos per habitant a Catalunya des de /a

decada clefs cinquanta que ha donat coin a resultat la seua multiplicacio en pessetes constants

de 1990 per un factor de 2,46, amb Ia particularitat ben coneguda que es durant CIS Vint anyS

que precedeixen al primer fort aixecament dels preus del petroli, i eIs immediatament posteriors

a I'acces d'Espanya a la Comunitat Europea quan s'obtenen els registres mes brillants.
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Quadre 1: Taxa de creixement real anual del VAB

Espanva Catalunya Barcelona Girona Licida

Percentatges

Taragona
1955-1964 5,10 5,69 5,38 9,53 6,44 4,63
1964-1975 5,58 5,41 5,49 4.14 3,72 7.25
1975-1985 114 1,59 ,18 3,26 2,43 3,18
1985-1991 4,44 4,82 4,66 5,97 4,64 5,03
1991-1993 -0,19 -1,61 -1,87 -1,68 2,10 -1,57
1993-1995 2,75 3,25 3,51 2,51 2,23 2,56
1955-1975 5.37 .54 5,44 6,53 4,94 6,06
1975-1995 2,65 2.39 2,14 3,49 3,04 3,19
1955-1995 4,00 3.95 3,78 5,00 3.99 4,62

La renda per capita a Catalunya ha estat sempre per sobre de la corresponent al conjunt
d'Espanya, i al periode que contemplem les diferencies s'han situat en forma habitual Ileugera-
ment per daft del 30 per cent. A favor del fenbmen de la convergencia economica regional,
Catalunya assisteix a un progressiu acostament del nivell d'ingressos dels sous habitants cap a
la mitjana espanyola, proces que adquireix especial intensitat fins a les darreries dell setantes i
que es rccolza basicament en els torts moviments migratoris interregionals que varen caracte-
ritzar la modernitzacio de I'aparell productiu espanyol. Les xifres palesen aquesta evolucio ja
que Si Cl 1955 eIs catalans gaudeixen d'uns ingressos per capita un 61 per cent superiors a la
mitjana espanyola, el 1979 aquest execs relatiu s'ha reduit al 23 per cent i posteriorment ja no
hi hauran canvis notables pel que fa a aquest diferencial que romandra entorn al 25 per cent.

L'augment ininterromput de la poblacio que -donat principalment el sea caracter do recep-
tora seta do tiuxos migratoris-. ha experimentat Catalunya. constitueix un dels elements inter-
pretatius hasics de la trajectoria convergent que ha descrit la seua renda per capita, perque
durant cis quaranta anys que analitzem el VAB exhibeix a la rcgio unes taxes de variaci6 sen-
siblement praximes a les del mateix agregat econ6inic a escala espanyola. Resulta prou il.lus-
t atiu en aquest sentit el volurn del saldo migratori net als anys 1955-75 que puja a 1.160.000
persones i que engran part s'ha de fer responsable del notable augment del pes relatiu de
Catalunya en termes demografics, tine ha permes que la participacio de la poblacio catalana es
situes prbxima al 16 per cent del total de 1'Estat als anys noranta, trey punts i mig per daft del
nivell initial quatre decades abans.

Si hum compara les Jades el.laborades pel Servei d'Estudis del BBV per a ]a renda fcuni
Gar dirccta i per a la renda familiar disponible, -ambdues en termes per cicpita-, es posa facil-
ment de relleu que la posicio de Catalunya Cs mes favorable en termer de la primera variable
que no pas de la segona, pel fet que la primera reflecteix directament els efectes sobre els
ingressos familiars de la produccid de bens i serveis, mentre que la segona suporta ja el balanq
en termes nets de la current de transferencies amb Ies Administracions Publiques. Aquest resul-
tat s'ha d'interpretar tenint ben present la funci6 de redistribuci6 de render en el pla territorial
que duen a terme les Administrations i el fet que tots els indicadors socioeconomics situen el
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nivell de vida de Catalunya netanient per dalt del de la majoria de Ies regions espanyoles.

Analitzant amb cert detail aquesta realitat estadistica -nivell de vida mes elevat de la pobla-

ci6 catalana- s'observa que ha estat possible degut a la major propensio a I'activitat econinnica

d'aquesta poblaci6, pero que principalment es consequencia d'una superior productivitat del

treball. Cal parar esment per tant als dos aspectes: ocupacio i productivitat.

Ocupacit i mercat luborul

La capacitat neta de generaci6 de Ilocs de treball de I'economia catalana pot considerar-se

destacada quan la comparaci6 s'estableix amb el conjunt d'una economia corn I'espanyola que,

en part per raons institucionals i en part per la dificultat d'assimilar una forta concentracio tem-

poral dels canvis estructurals,-exode rural -, mostra un virtual estancament de I'ocupacio entre

1964 i 1995, -anys que per raons d'homogeneTtat estadistica limiten el periode contemplat pel

que fa it aquesta variable-. En efecte, i corn a mitjana d'aquest dilatat espai temporal I'econo-

mia catalana expandeix els seas nivells d'ocupaci6 a una taxa del 0,64 per cent a I'any, que con-

trasta favorablement quan es compara amb el 0,06 per cent que correspon al conjunt de I'Estat.

L'augment de la poblaci6 ocupada opera amb gran forta durant el periode expansiu que pre-

cedeix la crisi industrial dell setantes -Catalunya, el Pais Basc i Madrid son les uniques regions

en que creix per damunt del 1,5 per cent anual-, pert durant la Ilarga crisi posterior la destruc-

cio de hoes de trehall es tambe mes intensa, situacio compartida particularment amb el Pais

Base entre les zones industrialitzades. La historia es repeteix al cicle economic posterior: major

ritme de creaci6 d'ocupaci6 a la segona meitat dell vuitanta i mes forta davallada a la segiient

face recessiva.

En termes d'atur la situacio catalana ha estat normalment millor que la de la resta de

regions, -no gran consol en tot cas si partim del fet que I'atur friccional dels seixantes ha esde-

vingut en taxes freghentrnent pr6ximes a la cinquena part de la pohlacio activa als anys vuitan-

tes i norantes- i s'ha distribuit en forma molt desigual al si de Catalunya. amb una clara rclaci6

inversa amb el nivell d' industrialitzacio, de tal forma que cis ultims anys mentres I'atur a Ia pro-

vincia de Barcelona es situava als voltants del 21 per cent, a Lleida quedava per rota del 10 per

cent. Hem intentat fer servir un senzill model econometric per tal d'eshrinar alguns aspectes

addicionals pel que fa a aquest terra i els resultats ens permeten d'assenyalar que Cl component

estructural especific de l'atur a la regio front a I'economia espanyola es negatiu,- cl qual cons-

titueix un reflex de I'existencia de factors tendencialment mes favorables pcl que fa al mercat

laboral a Catalunya-. a la vegada clue la desocupaci6 palesa una forta sensibilitat envers el cicle

economic general, caracteristiques que presenten tarnbe altres dues regions de perfil netament

industrial com ara el Pais Basc i el Pais Valencia.

Els Quadres 2 i 3 ens permeten copsar d'una ullada alguns dels elements que fins act s'han

comentat. Corn que la referencia son les xifres espanyoles resulta facil descompondre I'avan-

tatge catala en termes del que convencionalment considerem nirc/l de ridn,- mesurat pel VAB

per capita-, en funcio dels ratios que en forma multiplicativa ens ajuden a explicar-ho. Aixi

observem que la productivitat del treball, -index 117 per al periode 1964-95 (Espanya = 100)-,
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es ior4a mes important que la proporcio de poblacio amb feina, -index 107 per al mateix peri-

ode-, quan horn preten atribuir responsabilitats especifiques respectivament al VAB per ocupat
i a la lava d'ocnpaci6 (definida corn la proporcio de la poblacio ocupada sobre la poblacio total)

a I'hora d'explicar el diferencial positiu de la renda per capita catalana front al conjunt de
I' Estat.

Fent una passa mes endavant, es pot descornpondre tambe la taxa d'ocupacici, seguint un
procediment semhlant, entre proporcio de poblacio en edat de treballar,,- es a dir poblacio de 16
i rnes ant's segons I'Enquesta de Poblacio Activa de l'Institut Nacional d'Estadistica- taxa d'ac-
tiritat de la pohlacio en eclat do treballar i proporcioi de pohlacio ocupada sobre poblacio acti-
ra. Tot i que els trey quocients superen els valors que son propis dels agregats espanyols corres-
ponents. horn tacilment pot adonar-se que el gruix de la particularitat catalana rau a la taxa d'ac-
tivitat,- index 105 corn a terme mitja durant els anys 1964-95-.

Quadre 2: Produccio per capita, productivitat del treball i poblacio
ocupada

Mitjana nacional = 100

('atalunva VA B/P VAB/Po Pn/P
1964-1975 136,68 127,07 107,56
1975-1985 125,27 11930 105,29
1985-1991 125,11 115,15 108,70
1991-1993 123,97 110,53 112,16
1993-1995 122,79 109,22 112,42
1964-1985 130,29 122,66 106.29
1985-1995 124,05 112,44 110,29
1964-1995 127,53 117,38 107,97

Quadre 3: Poblacio en edat de treballar, poblacio activa i poblacio ocupada

Mitjana nacional = 100

Catala,iva Po/P Pet/P Pa/Pet Po/Pa
1964-1975 107,56 102,38 104,10 100,91
1975-1985 105,29 100,33 105,04 99,89
1985-1991 108,70 100,50 106.12 101,79
1991-1993 112,16 100,89 106,29 104,58
1993-1995 112,42 101,38 106,59 104,03
1964-1985 106,29 101,40 104,48 100,25
1985-1995 110,29 100,89 106,32 102,72
1964-1995 107.97 101,22 105,26 101,25

Notes:

P: Poblacio de dret calculada a I de juliol Pa: Poblacio activa
Pet: Poblacio en edat de trehallar Po: Poblacio ocupada
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La productivitat del treball i els seus factors determinants

L'any 1964 a cada ocupat del sector privat a Catatlunya el e rresponia una productio de

1.779.000 pessetes de 1990 , xifra que havia pujat a 4.437. 000 el 1993. Hi som per tart at davant

d'un fet cabdal a in histbria econbmica recent del pals corn es ara el formidable augment de la

capacitat productiva d'una for4a lahoral que per altra Banda ha enregistrat variacions quantita-

tives relativament modestes en els seus contingents.

Quan horn preten analitzar el creixement de la productivitat del treball, una eina de treball

habitual es la classica descomposicib d'aquesta variable entre les variacions en el nivell quan-

titatiu de la disponibilitat de capital per unitat de trehall i el nivell global d'eficiencia arch que

opera la utilitzacio dell factors de produccio, aquest 61tim corn a autentic calaix de sastre del

seguit d'aspectes i influencies que als models agregats de creixement d'arrels neoclassiques

horn anornena progres t^cnic.

No es possible ignorar per altra handa el paper rellevant que a les discussions de politica

economica juga la dotacio d'infraestructures publiques, no solament corn a element sohre el que

bastir I'acces a nivells superiors de benestar social. -hi parlariem preferentment acs de capital

social en forma d'infraestructures educatives, culturals, sanitaries etc.- sin6 tamhc de les in%ra-

estruclures productive.%, -transports, energia, eomunicacions, obres de regulacio hidraulica etc.-

fortament Iligades a Ia capacitat d'acollida del territori en termes de possihilitats de desenvo-

lupament de I'activitat econbmica privada. Tot i que els debits tebrics no estan resolts ni de bon

troy pel que fa at paper que cal atrihuir a les infraestructures publiques corn a element de con-

dicionarnent del ritme de formacio de capital del sector privat"', sembla important contemplar

aquest factor juntarnent amb la rnillora en I'estoc de capital privat corn a un del elements dels

quals en principi cal esperar una intluencia significativa sobre els processos de desenvolupa-

ment economic regional.

L'analisi duty a terrne entorn als factors que contrihueixen a explicar els avan4os de la pro-

ductivitat del treball parteix doncs de I'evolueio de la forma(-id de capital al si del sector pri-

vat de I'economia catalana.

L'estoc agregat de capital privat s'ha multiplicat en termes reals.- pessetes de 1990-, Per L111

factor de 3,7 entre 1964 i 1993, I'ultim any per al qual ha estat possible disposar de la infor-

macio necessaria''. Prenent corn a referencia la totalitat del periode la taxa de variacio d'aqucsta

variable es del 4,43 per cent anual, Ileugerament per damunt de la mitjana espanyola. Es digne

de mencio el fet que, distingint per sectors productius, el capital privat al sector industrial catala

creix a tots els subperiodes considerate a taxes mes elevades que les que caracteritzen a in indus-

tria espanyola, fins i tot als anys 1991-93.

Un major desglossament de la formacio de capital at sector industrial catala permet obser-

var que els ritmes mes elevats d'acumulacio es registren al periode 1964-75 per als sectors de

fabricacio de material de transport, productes de cautxu i d'altres, minerals i productes no

metal•lics i productes quimics. Hi han alguns canvis quan horn contempla els sectors que han

estat mes dinamics a I'ultim periode estudiat, 1985-93, perque si be el sector de material de
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transport continua donant proves que hi juga un paper capdavanter, ara I'acompanyen els de

material i accessoris electrics, maquines d'oficina, paper i articles de paper i impressio.

Es de justicia fer notar la gran importancia dins la inversio privada la destinada al sector

residencial, particularment als anys seixantes i primera meitat dels setantes, quan absorbia el 46
per cent del total. La seua importancia relativa ha minvat notablement als darrers anys, en bene-

fici en part del sector industrial, pero sobretot com a reflex de la forta pujada del pes relatiu de
la inversio destinada al sectors de serveis, que representen entre els anys 1985 i 1993 el 40 per
cent del total d'inversio privada a Catalunya. Cornparant amb una economia proxima geografi-
cament com es la valenciana, -que tambe ha manifestat un elevat grau de dinamisme al sector
privat pet que fa al comportament de la inversio-, hom observa que en el cas valencia es fins i
tot mes alta la incidencia de la inversio amb desti al sector residencial.-55 per cent del total a la
dccada inicial del periode estudiat-, i que la destinada al sector industrial no supera habitual-

mein la cinquena part del total, mentre que a Catalunya des de I'any 1985 en4a aquesta ha man-
tingut entorn a una tercera part la seua importancia relativa en la formacio de capital que han
dut a terme els agents economics privats.

La composicio de la inversio privada al sector industrial ha contribuit sense dubte a]
refor4ament progressiu de la significaci6 d'aquelles branques de l'activitat industrial que d'a-
cord amb els criteris d'organismes internacionals hom acostuma a consolidar en tres grans
demarcacions: sectors de demanda forta, de demanda rnitjana i de demanda debit Tot i que el
gran d'heterogeneitat interna dels grans sector industrials es evident i hi conviuen situacions
molt diverses, resulta simptomatic del nivell general de desenvolupament economic i tecnolo-
gic del teixit productiu catala el fet que els sectors de demanda forta, -teoricament amb pers-
pectives de futur mes prometedores-, representen entorn del 27 per cent del VAB industrial de
Catalunya I'any 1992. amb una clara ampliacio de la seua importancia relativa, al temps que els
considerats com sectors mes tradicionals i madurs, -de demanda debil- entre els quals es pot sin-
gularitzar la presencia del textil i confeccio i dels productes metal.Iics, perden pes relatiu des
dell nivells del 41 per cent del VAB que enregistraven a les darreries dell anys setanta a uns
altres mes haixos, de l'ordre del 29 per cent, que assoleixen cap el 1992, Quadre 4. Aquestes
tendencies permeten pensar en possibilitats d'especialitzacio productiva al si de la Unio
Europea per it Catalunya que resultarien poc realistes en el cas d'altres regions.

Encara que el pes del capital privat al si de I'estoc total de capital de Catalunya es absolu-
tament predominant, -mes del 90 per cent del total si hom considera la totalitat del periode estu-
diat-, cal fer esment de l'augment continuat de la participacio del capital acumulat per les
Administracions i empreses publiques, que arriba quasi a duplicar-se, passant del 6 per cent del
total de 1964 a I' 11,2 per cent de 1993. Les dades que hem emprat mostren que a meitat de la
decada dels seixantes Catalunya destacava, junt amb el Pais Basc, Madrid, Cantabria, i les altres
regions de I'Arc Mediterrani, -Pais Valencia, Illes Balears i Murcia-, com una de les arees en la
qual resultava relativament rues reduida la participacio del capital public a l'estoc total de capi-
tal fisic. A comen4ament de la decada dell norantes solament el Pais Base havia abandonat
aquesta Ilista, no tan sols per obra de 1'esforc inversor public sing tambe per I'efecte sobre I'es-
toe de capital privat de 1'enfonsament que gran part de la industria basca va patir arran de la
crisi energetica.
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Quadre 4:

Distribucio del VAB industrial segons el creixement de la demanda

Percentatges

1978

Espanva Catalunva Espanva

1992

Cain loam

Demanda debil 43,68 41,72 33,29 29,82

Produccio i primera transformacio metalls 6,38 1,33 2,85 0,71

Minerals no metal lics i pedreres 0,88 0,47 1,27 0,70

Productes minerals no metal.lics ,60 5,91 7,02 4,48

Productes metal.lics 10,68 9,85 9,55 8,91

Industria textil i confeccio 9,02 17,44 5,99 10,64

Calcat i cuir ,66 1,23 1,36 0,86

Fusta, suro i mobles 5,42 4,33 4,28 2,54

Altres industries manufactureres ,03 1,16 0,98 0,97

Demanda mitjana 39,21 34,97 8,87 43,24

Maquinaria agricola 0,72 0,45 0,33 0,22

Maquinaria industrial 5,04 6,14 4,24 4,28

Material de transport (exclos aeronaus) 8,81 7,04 12,79 9,82

Aliments, begudes i tabac 15,63 11,37 8,98 15,02

Paper, arts grafiques i edicio 5,24 6,22 7,66 8,36

Transformacio cautxu i materies plastiques 3,78 3,75 4,86 5,54

Demanda forta 17,12 23,31 17,85 26,94

Industria quimica 8,76 13,36 10,24 18,16

Maquines d'oficina 0,19 0,37 0,34 0,39

Instruments de precisio 0,48 0,64 0,47 1,01

Material electric i electronic 7,48 8,93 6,10 7,38

Aeronaus 0,22 0,00 0,71 0,00

Total industria 100,00 100,00 100,00 100,00

La composicio del capital continua per tant amb un clar biaix a favor del que resulta de la

iniciativa dels agents economics privats. No es tracta tant d'un ritme baix de creacid d'infraes-

tructures publiques, perque la taxa de formacio de capital public es troba unes decimes per dalt

de la mitjana espanyola amb la perspectiva del periode de Ilarga durada, com probablement de

l'arrossegament de deficits histories pel que fa al comportament inversor de les Administracions

Publiques, -particularment de les Centrals que per a la major part dels anys estudiats n'eren

practicament les uniques amb recursos per escometre projectes d'ampla volada-. Aquesta insu-

ficiencia de la inversio publica per a mantenir el ritme de 1'expansi6 demografica i de la forta

ampliacio del volurn d'activitat productiva privada' afectava comparativament rues aquelles
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Tones dinamiqucs on la necessitat d' infraestructures es feia rapidament evident. En consonan-

cia amb el que acabem de comentar, a I'any 1993 la disponibilitat de capital public per capita
era encara inferior a Catalunya que al conjunt de I'Estat, -amb un valor de l'index de 82 per a
Catalunya fent aquest igual a 100 per a la mitjana estatal -.

Progres tecnic: la productivitat total dels factors

Hem vinculat I'elevacio de la productivitat del treball a I'economia catalana a la creixent
capitalitiacio de Ies seucs activitats productives. Tanmateix la contribuci6 del que horn anome-
na progres tecnic, entrs corn a element de millora de 1'eficiencia global dels processos de pro-
ducci6 hi ocupa aixi mateix un hoc destacat a l'hora de contemplar 1'evoluci6 a Ilarg termini
del sistema economic.

Durant les trey decades que varen transc6rrer entre els anys 1964 i 1993 el progres tecnic o
productivitat global dels.factors (PTF) creix a Catalunya a una taxa anual cumulativa mitjana
del 2,16 per cent, front al 2,95 per cent registrat a escala espanyola, configurant-se per a aquest
cspai temporal corn la principal forca explicative del creixement de la produccio. Etapes tem-
porals mcs curtes no sempre mostren resultats coincidents, i aixi la recuperacio economica amb
Ia qual s'inicia la segona meitat dels vuitantes troba en canvi un dels seus pilars a I'expansio
dels nivells d'ocupaci6 i no tant als increments assolits a la PTF, que durant els anys 1985-91
va avanyar a una modesta taxa anual del 0,17 per cent, significativament al davall de la mitja-
na, que hi era mcs pr6xima al punt de percentatge.

Des dels seixantes, els nivells de la PTF a Catalunya s'han mantingut per daft dell que hall
estat habituals a les altres regions, si be amb una clara tendencia a I'acostament mutu, de forma
Clue mentres el 1964 superaven amb un 35 per cent la mitjana, al comencament dels noranta el
diferencial havia disminuit per baix del 10 per cent.

El principal interes de les estimacions esmentades rau en la possibilitat de practicar una des-

composicio de la traject6ria de la produccio en aquella part atribulble al creixement de I'ocu-

paci6 i I'acumulaci6 de capital d'una Banda, -es a dir 1'elevaci6 dels nivells quantitatius d'uti-

litzaci6 dels factors basics de la producci6-, i un residu no explicat que es el que venim deno-

minant PTF. Fent servir dades referents al sector privat de I'economia catalana i tenint hen pre-

sent, d'acord amb els procediments habituals, la necessitat de ponderar les variacions quantita-

tives dell inputs productius, -capital i treball-, per les seues respectives participacions al Valor

Afegit Brat generat al sector privat, s'obtenen els seguents resultats: la producci6 del sector pri-

vat de I'economia catalana experimenta entre 1964 i 1993 un creixement anual curnulatiu del

3.46 per cent: de 1'esmentada taxa de creixement de la produccio, 0,19 punts son deguts a una

utilitzaci6 quantitativarnent superior del factor treball i 1,10 punts corresponen a ('augment en

]'Lis del factor capital. Els 2,16 punts que romanen s'han d'atribuir en consequencia als incre-

ments de la PTF.

Es possible comparar aquests resultats amb els que corresponen al conjunt de I'economia
espanyola . Tal i corm ens mostra el Grtcfic I les diferencies es centren en el paper respectiu de
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Ics variations cn I'ocupacio i la Productivitat Total dell Factors, que fan una conh^ihucio dis-

tinta aCatalunya i a Espanya, si be aixo no alters el fet que continua essent el pru^^re.c ^i^c^^lir

('element mes rellevant a 1'hora d'explicar les variations positives de la produccio de bens i ser-

veis cn ambdues arees territorials.

Grafic 1: Fonts del creixement economic 1964 -93. Taxes de creixement

mitja del periode

TOTAL ECONOMIA
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Tambe es senzill d'establir comparacions amb el que ha passat a d'altres zones geografi-

ques. Una estimacio recent del per de cadascun d'aquests trey elements en el creixement del PlB

^^er ccy^itn per a la Comunitat Europea de dotze membres, feta pel periode 1961-91" reconeix

tambe el paper dominant de la PTF tom element explicatiu. Per a un creixement mitja del P[B

per capita del 2,8 per cent a ('any, hom troba que 2,1 punts provenen de 1'augment de la

Productivitat Total dell Factors, 0,8 punts de I'aprofundiment del capital ,- enter en termer

d'augment de I'estoc de capital per capita-, i -0, I punts corresponen a I'aprofundiment de I'o-

cupacio , es a dir, son el resulrit de 1'evolucio de la ratio entre poblacio ocupada i poblacio total,

que en aquest car es a la baixa.

Son diversos els factors que s'haurien de ter servir com a elements interpretatius de Ics

millores a la PTF o ^^rogres tecnic i entre els que poden esser objecte de quantificacio hi trobem

I'acumulacio de capital public, especialment rota la lorma d'infraestructures productives, i I'as-

soliment duns nivells superiors de qualificacio i experiencia de la for4a de treball. EI primer

perque genera uns efectes externs positius que a la fi acaben permetent una reduccio dell cos-

tos de produccio de les empreses, creant conditions favorables per al desenvolupament de la

iniciativa privada, el segon perque facilment es tradueix en un aixecament de la productivitat

del treball a mida que aquest adquireix el conjunt d'habilitats i coneixements que hem acordat

anomenar cupiicil humu.

Treballant dins d'aquesta perspectiva, hom observa una relacio positiva i significativa a

Catalunya entre els nivells cads vegada superiors d'anys d'escolaritzacio que atresora la pobla-
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ci6 i ('augment de la productivitat del treball, alhora que la relaci6 entre el major estoc de capi-

tal public de caracter productiu i el creixement de la producci6 per persona ocupada es tambe

de signe positiu i fora significatiu. Encara que des dell seixantes, el conjunt de la poblaci6

espanyola ha pogut millorar notablement la seua qualificaci6, a la decada present encara

Catalunya sobresurt per comptar amb una ciutadania que gaudeix de nivells educatius mes alts.

Es convenient per tant posar atenci6 a aquest aspecte concret.

El capital huma a 1 ' economic catalana

Una inversi6 creixent en educaci6 i una clara expectativa de mobilitat social ascendent, vin-

culada al progres a I'escala educativa i amplament difosa als diversos grups socials, compten

sense dubte a 1'hora d'analitzar la substancial millora soferta pets nivells d'estudis que ha

conclos la ciutadania adulta. Aixo s'ha manifestat en un important augment dell percentatges

de poblaci6 amb estudis superiors i particularment amb estudis de gran mitja. En aquest ultim

cas el canvi esdeve de gran magnitud coin ho il.lustra el fet que en 1964-75 tan cols el 9,62 per

cent de la poblaci6 catalana en situaci6 de disponibilitat per a I'activitat laboral comptava amb
estudis secundaris, en contrast amb el percentatge corresponent al periode 1985-95 que supera-
va cl 35 per cent.

Un estudi recent" ha posat de relleu que Catalunya es una de les cornunitats autonomes on
mes pes ha adquirit I'oferta privada de serveis educatius i que es tambe una de les trey regions,

-amb el Pais Basc i Navarra-, on el total de despeses educatives per alumne en ensenyament pri-
vat resulta mes elevat. La participaci6 de les Ilars familiars al finan4ament del conjunt de la des-
pesa educativa es tambe mes alta, tot i que a I'igual del que s'esdeve per a les altres re fgions al
Ilar- dc I'ultima decada ha crescut la part del financament que correspon a Ies Administracions
Publiques.

Als anys 1985-95 rues de la meitat de la poblacio ocupada, -el 55 per cent concretament-
havia acabat 1'escola secundaria o comptava amb un titol d'ensenyament superior, el que repre-
sentava cinc punts per daft de la mitjana espanyola. Amb el Pais Basc, Navarra i Madrid,
Catalunya assolia per tant una posici6 capdavantera per la qualificaci6 educativa dels seas
recursos humans.

Un altre aspecte d'interes pel que fa a 1'analisi del capital huma regional, es I'estudi de Ies
possibles diferencies en quant al grau d'estudis conclosos segons el sexe o la comparaci6 dels
nivells educatius entre la poblaci6 ocupada i la que es troba en situaci6 d'atur. Pel que fa a la
distribuci6 per sexes, tot prenent coin referencia la poblaci6 total. horn observa que son els
homes els que han aconseguit acumular mes anys d'escolaritzaci6. Ben pel contrari no es aixo
el que s'esdeve quan es pren coin a referencia el col.lectiu de poblaci6 activa. Tampoc pel que
fa especificament als que hi disposen d'un Hoc de treball; al si d'aquest col.lectiu la proporcio
que representen les doves amb estudis universitaris sobre el total de Bones ocupades, -quelcom
mes d'un 21 per cent-, duplica aproximadament el mateix percentatge corresponent als treba-
lladors masculins. Es clar tambe que als estrats mes jovenivols de la poblaci6 horn constata uns
nivells mes elevats d'estudis acabats per part de les dones, reflectits en mes anys d'escolaritza-
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cio per capita, pert sobretot en una proporcio superior de dones que han cursat carreres uni-

versitaries.

El pes del sector public a l 'econornia catalana

L'etapa historica transcorreguda entre 1964 i 1993, -anys que delimiten el periode per al
qual ha estat possible fer us de series historiques de capital-, s'ha caracteritzat per una evolucio
amplament positiva de I'estoc de capital public a I'economia catalana, que s'ha multiplicat per
set en termes reals, guanyant pes al conjunt espanyol si hom estableix la comparacio entre el
moment inicial i final del periode esmentat. Treballant amb xifres mitjanes per subperiodes es
facil de constatar que les taxes de variacio mes importants, -no naturalment els volume absolute
d'inversio publica-, es produeixen els anys 1964-75 i que en 1985-93 son mes baixes, oscil.lant
entorn al 6 per cent de mitjana anual. Aquesta reduccio del ritme d'acumulacio del capital de
titularitat publica s'enregistra tambe a escala espanyola, tot i que amb una menor intensitat, i
sembla evident que les altes taxes d'expansio de la despesa publica en infraestructures de la
segona meitat dell seixantes i primers setantes reflecteix els baixos nivells de partida sobre els

que opera la millora de les infraestructures publiques de la decada del desenvolupament.

Es digne de mencio l'impacte tan negatiu de la crisi economica, engegada pels shocks d'o-
ferta dels anys setantes, sobre la politica de millora de les dotacions de capital public. En el cas
particular de les taxes d'expansio del capital public productiu a Catalunya destaca clarament la
modestia de la que correspon a la ]larga decada de crisi de 1975-85, que es del 1,74 per cent
anual, front al 10,77 per cent de la decada anterior i el 5,68 dels anys que transcorren des de
1985 fins a 1993. Sembla clar que sobre la inversio publica recaigue una part substancial de les
consequencies pressupostaries de les politiques d'ajustament a la crisi propies d'aquells anys.
Els canvis no son tan radicals en ]'ambit de la formacio de capital public social, que en tot cas

evoluciona amb un ritme rues elevat que el que es propi del capital public productiu a cadas-

cun dels espais temporals contemplate.

S'observa tambe que solament en dos periodes mostra Catalunya uns ritmes d'expansi6 del

capital public que superen la mitjana espanyola: 1964-75 amb Lin diferencial de rues de dos

punts i 1991-93 amb un diferencial de mig punt. Es per tant el que s'esdevingue als primers

anys del periode contemplat, -els seixantes i setantes-, el que va determinar ('augment de pes

relatiu del capital public al territori catala que s'ha descrit Iinies abans.

Per coneixer la importancia de la participacio del Sector Public a l'activitat productiva de

Catalunya s'ha d'obrir ('angle de visio rues enlla de I'esforc de capitalitzacio que han fet les

Administracions Publiques. Cal fer esment del pes dell .serveis publics a la produccio regional.

-des de I'optica de I'oferta-, i de la participaci6 del consurn i la irmersici publica a la demanda

regional de bens i serveis -des del costat de la demanda-.

Fent-ho aixi es possible constatar que ]a proporcio que representen els serveis publics sobre

la produccio agregada del sector terciari es sensiblement menor a Catalunya que a] conjunt del

pais, amb unes proporcions que es situen al voltant del 14 per cent al primer cas i del 20 per
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cent al segon , cosa que ja haviem pogut constatar abans en parlar especificament dels serveis

educatius.

Si alternativament es pren com a referent per tal de calcular les participacions la totalitat
del VAB a cada territori , els resultats presenten un biaix semblant: una xifra prbxima al 13 per
cent de la produccio espanyola correspon als serveis publics, mentre que a Catalunya aquest
percentatge no arriba al 9 per cent , el que vol dir que juntament amb les llles Balears es la comu-
nitat autonoma on ofereix uns valors mes reduTts.

Des del costat de la demanda , la distribucio del consum a Catalunya entre els seus compo-
nents public i privat palesa de nou una participacio inferior del primer a Catalunya que a ]a resta
de I'Estat . I si es tracta del pes relatiu del consum public a ]a demanda interna dins de cada
ambit territorial, les xifres corresponents son del 12.08 per cent a 1'economia catalana i del
16,62 per cent al conjunt de I'economia espanyola".

La informacio de base de la qual hem fet us per a 1'el.laboraci6 d'aquestes ultimes xifres

prove de la publicacio del BBV Renta Nacional de Espana v su Distribucion Provincial i no

desagrega la inversio regional en els seus components public i privat. Tanmateix, coneixent la

participacio del consum public a la demanda interna regional i utilitzant la distribucio de la

inversio a Catalunya (recollida al capitol tercer del treball que estem resumint), ens podem arris-

car a aproximar la participacio de la demanda publica total, -de consum i d'inversio-, sobre la

demmnda interna de Catalunya. Mitjancant aquesta aproximacio indirecta podem xifrar per al
1993 la participacio de la dernanda pdblica entorn al 15 per cent, notablement per sota de la mit-

jana del conjunt d'Espanya que per al mateix any restaria Ileugerament per damunt del 20 per
cent.

Catalunya i la convergencia amb Europa

Els anys que seguiren a ]a incorporacio espanyola a la Comunitat Europea hall estat mar-
cats per la superacio de les tortes dificultats economiques de la decada anterior , tot i que de non
als anys 1992-93 varem assistir a una de les fases recessives mes intenses que ha sofert I'eco-
nomia espanyola a Ia seua histbria economica recent.

Amb una perspective de conjunt Espanya ha reduit durant aquests anys la distancia que la
separava en termes de la produccio per capita dels paisos mes desenvolupats del continent, tot
i que no ho ha fet amb la intensitat d'alguns dels altres membres de la periferia europea. corn
es ara el cas de la Republica d'Irlanda . Les regions espanyoles que experimenten en el decenni
posterior it la integracio un major creixement son els dos arxipelags , les que formen I'Arc
Mediterrani, i Navarra, La Rioja i Castella-la Manxa.

A Catalunya entre 1985 i 1995 la produccio valorada en pessetes constants creix a una mit-
jana anual del 3,2 per cent , molt similar a la del conjunt de les regions , a la vegada que un punt
per dalt de la taxa corresponent a la Unio Europea dels quinze. Es durant el periode de forta
expansio de la segona meitat dels vuitantes quan el PIB catala mostra un dinamisme superior al
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do la major part de les altres regions, amb un ritme d'expansio proxim a cinc punts de percen-

tatge anual, -4,82 exactament-, que represents practicament el doble del que en eixos anys va

viure la Comunitat Europea. En canvi Catalunya es probablement la regio espanyola mes for-

Lament colpida per la Ease de baixada del cicle, que es clou amb la severa recessie del 1993. Es

per aixo que al trienni 199 1-93 1'economia catalana pateix una caiguda real del PIB que en mit-

jana anual es del 1,56 per cent. L'acompanyen en aquesta crisi diferencial d'altres regions

industrialitzades com el Pais Base, Navarra i el Pais Valencia. La recuperacio s'inicia el 1994,

despres que es va corregir mitjancant devaluacions consecutives la forta apreciacio real del

tipus de canvi de la pesseta.

Es pot dir per tant que I'experiencia catalana arran de I'acces a la Comunitat Europea ve

marcada per un creixenient de la producci6 proxim a la mitjana espanyola i un ritme interior de

creixement demografic. Tots dos factors plegats contlueixen en una major intensitat pet clue to

a la millora dels nivells de PIB per habitant, fet que s'ha traduYt en una reduecio de vuit punts

percentuals del diferencial que Catalunya mantenia amb la Unio Europea d'acord amb aquest

indicador, el que ha permes de passar del 87 per cent de la mitjana comunitaria a I'any 1985 al

95 per cent del 1995.

PeI que fa al comportament de l'ocupacio, de nou els arxipelags, ]'Arc Mediterrani i ara

tambe Madrid figuren entre les arees mes dinamiques. Amb un creixement anual del 2,12 per

cent Catalunya supera en un punt les mitjanes espanyoles i europees, dinamisme de tot punt

necessari si horn pren en consideracio que 1'atur, despres d'una esperan4adora evoluci6 que Cl

va portar cap a nivells del 12 per cent a I'any 1990,- encara netament per damunt de I'hahitual

a la major part de paisos de Ia Unio Europea-, va tornar despres a remuntar quasi als nivells

record dell anys 1983-86, situant-se Ileugerament per dalt del 21 per cent I'any 1994.

DYespres de 1'adhesi6 espanyola a la Unio Europea, Catalunya ha vist corn les seues expor-

tacions corresponents a sectors tradiciunals anaven perdent importancia relativa a mesura que

milloraven els indexs d'especialitzacio en els sectors de dernnnda mitjana i.1orta, que es corres-

ponen d'acord amb la molt emprada classificacio de I'OCDE, amh aquelles activitats que enre-

gistren augments moderats o forts de la demanda quan es produeixen elevacions del poder

adquisitiu de Ia poblacio. Aquests canvis apunten cap a la possihilitat que Catalunya estigues

experimentant efectivarnent al llarg d'aquests anys una via d'ajusiament intraindustr-iul front al

nou entorn competitiu marcat per la progressiva consolidacio del Mercat Unic Europeu, carac-

teritzada en aquest cas per la potenciacio dell sectors avanyats, -de demanda forta i intensitat

tecnologica relativament alta-, al temps que disminueixen el see pes al comer4 exterior aquells

sectors que tradicionalment hall gaudit d'avantatges competitius com la industria del textil, o

les activitats relacionades amb el cal4at i les manufactures de cuiro'".

L'arrencada del Mercat Unic ha comportat per Catalunya un notable increment dell seus

fluxes comercials amb els paisos de la Unio Europea, constatant-se la magnitud del que els eco-

nomistes anomenen efecte de creaciri interne de comer(-. Aquest etecte s'ha produit a la totali-

tat del sectors industrials manufacturers -al nivell de dos digits de la Classificacio Nacional

d'Activitats Economiques- si be destaquen els sectors de eonstruccio electrica i electrbnica,

altres materials de transport i instruments de precisio i optica. Son tambe les branques de Vac-
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tivitat industrial en que ha augmentat en major proporci6 la propensi6 exportadora cap a ]a Uni6
Europea quan es mesura pet pes de les exportations catalanes de cada sector que s'orienten cap
a aquesta area geografica sobre la producci6 del mateix sector a Catalunya'-, amb tot i aix6 cal
fer notar que ('increment de la penetracic de les importations provenint de la Uni6 Europea ha
estat generalment mes fort que ('augment de la propensi6 a exportar cap a aquesta zona.

Pel que ateny als efectes comercials de tipus estatic front a tercers pafsos, la desviaci6 de
cnmcrt' des d'aquests cap a estats membres de la Uni6 sembla que ha pesat mes a Catalunya que
la creaci6 e.vterna de comer4-, -que suposaria contrariament l'aparici6 de noun corrents comer-
cials amb els paisos aliens a I'Europa comunitaria-, al contrari del que ha succeit al conjunt del
comer4 espanyol. La creaci6 externa de comers tan sols s'hi troba per a alguns subsectors de
fihricaci6 de material de transport i a activitats industrials de demanda debit que han sofert
I'impacte de I'alliberament de les relations comercials despres de I'adhesi6, coin es ara el cas
de les industries del textil, cuiro, cal4at i confecci6.

Si horn parla no merament de canvis en l'orientaci6 dels fluxos comercials d'acord amb un
model d'especialitzaci6 mes aviat intraindustrial que no pas interindustrial, sin6 d'escenaris
d'especialit;nrici i tambe d'estrotegies d'especialitzaci6 amb el que aixo comporta en termer de
previsi6 i de politica economica, aleshores la consolidaci6 d'un escenari intraindustrial pot ser
altament desitjable. La rah esta en tot el que aixo comporta de reducci6 de costos socials i
economics dels ajustaments de I'estructura productiva i de reducci6 dels riscos d'haver de patir
shocks assinicirics que tindrien consequencies mes serioses si es produ'iren coincidint amb una
especiatitzacib geografica excessive de la produccio i I'ocupaci6. Aquests shocks serien molt
prohahlement dificilment assimilables sense tensions socials importants en un context econo-
mic coin el de la futura Uni6 Monetaria, on haura desaparegut una eina basica de la politica
economica nacional tradicional coin es la capacitat de modificaci6 del tipus de canvi'".

La consolidacio d'un escenari d'especialitzaci6 intraindustrial pot veure's facilitada per I'a-
dopci6 d'una estrategia basada en el desenvolupament de sectors intensius en capital i I+D, en
funci6 de la qual els agents economics orienten el seus esforgos cap a la diferenciaci6 del pro-
ducte i les millores en qualitat , invertint en la preparacio dels recursos humans de les empreses
i en investigaci6 aplicada , at temps que participen paral . lelament en xarxes internacionals de
cooperaci6 amb empreses i institutions foranies per tat de compartir els costos de la investiga-
66 precompetitiva . Un escenari d'aquestes caracteristiques restaria probablement fora de I'a-
bast de la major part de les regions que la Uni6 Europea considera en el context de la seua
Politica Regional coin a regions de l'ob ectiu 1, pet fet que requereix criticament de 1'existen-
cia de sectors intensius en capital i d'un minim de capacitat tecnolbgica autoctona a traves d'u-
niversitats i centres d' investigaci6'°.

La situaci6 de Catalunya per fer valid un escenari coin el que breument s'ha descrit sembla
en principi bastant favorable, donat el seu nivell actual de desenvolupament economic,-neta-
ment superior al del col.lectiu de regions de I'objectiu 1-, la maduresa del seu teixit industrial i
de serveis i la seua densitat institutional tant publica coin privada. Es important tenir en comp-
te per exemple que l'evoluci6 de la inversi6 directa estrangera rebuda per I'economia catalana
des de mitjans de la decade dels vuitantes mostra una participaci6 al total per I'economia espa-

27



nyola, -]a quarta part- que ultrapassa el pes de la regio a la produccio agregada, situaci6 que

solament comparteix amb la regio madrilenya. Per altra bandy el Quadre 5, a mes de recollir

alguns dels elements habituals de comparacio entre distintes economies, manifesta clarament

que, tot i que encara es troben ]luny de les xifres habituals a d'altres indrets de ]'Europa tec-

nologicament mes avancada, les despeses totals en I+D a Catalunya corn a proporcio del PIB

superen de bon tros la mitjana espanyola.

Quadre 5: Catalunya en la Unio Europea

Catalunya Espanva Unici Europca

Poblacio 1995 ( milions ) 6,1 39,1 372,1

Densitat poblacio (hab/km2) 190 77 117

Ocupacio per sectors 1995 (%):

Agricultura i pesca 3,5 9,2 5,5

Ind6stria i construccio 37,2 30,1 31,3

Serveis 59,3 60,7 63,2

PIB per capita * (UE-15=100):

1985 87,0 70,5 100

1995 95,0 77,0 100

PIB per ocupat en PPA2 (UE-15=100):

1985 111,7 93,5 100

1995 108,1 99,5 100

Despeses I+D sobre PIB 1992 (%) 1,04 0,92 1,96

Cal dir finalment que la incorporacio a la Comunitat Europea en un moment coetani a I'a-

provacio de I'Acta Unica ha permes a Espanya i a Catalunya aprofitar I'emfasi a les politiques

de cohesio economica i social que s'ha produit tot al llarg de I'6ltima decada i particularment

des que es va produir la reforma dels Fons Estructurals Europeus !'any 1988, que va arrossegar

a continuacio una notable ampliacio de les seues dotacions pressupostaries.

Parts importants del territori catala han rebut la classificacio de regio objectiu 2, pensada

per a zones amb problemes de declivi industrial pero amb nivells de renda per habitant que no

permetien incloure-les entre les regions mes desfavorides. A 1'61tim periode de programacio

economica europea establerta per a aquestes regions (1994-96), havien rebut 1'esmentada qua-

lificacio 469 municipis, on vivia el 64 per cent de la poblacio catalana, la major part dells ubi-

cats a la provincia de Barcelona, i 372 municipis mes havien estat classificats coin a zones

rurals incloses dins ]'objectiu 5b per tal de rebre ajudes per a la reforma i millorament de les

seues estructures agraries.

La regionalitzacio a efectes d'informacio estadistica dels recursos rebuts per Espanya entre

1989 i 19932° i que provenen dels Fons Europeus ha permes constatar una participacio de
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Cataluny°a en Cl total per a eixos anys entorn at 6,6 per cent, percentatge que s'ha de posar en
relaci< amb la tasca de correccio de desigualtats regionals que correspon als Fons Estructurals
i amh el let de que amb optica interna espanyola Catalunya figura entre les zones rues desen-
volupades. Tambe I'orientaci6 cap a la industria i els serveis de la seua estructura productiva
contrihueix a hmitar relativament I'acces at FEOGA-Seccio Garantia, especialitzat corn es
sahut en les operations de suport als preus agraris. La participacio catalana es rues alta especi-
ficament per als recursos procedents del Fons Social Europeu , on puja fins ben a prop del 13
per cent. El factor demografic es aci decisiu ja que la importancia en termes absoluts de les
xifres d'aturats a Catalunya condiciona en bona mida I'acces a l'assistencia d'aquest Fons que
l'orienta en bona part cap a accions destinades a afavorir la integracio social i el desenvolupa-
mcnt de la formacio ocupacional i professional.
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Universitat de Valencia duia per titol Analisis Regional y Crecimiento Industrial: el caso
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