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V'oldria agrair la gentilcsa do I'Institut d l:conomia Regional de la I. uversitat de

Barcelona, do la Seccio d l-:conomia de la Societal catalana d'lstudis .1uridies.

t :coni)mics i Socials dc I'Institut d'fstudis Catalans, I del Centre Regional de Produc-

tivitat I d'I:studis Economics do la I. niversitat de \lontpeller. la scva invitaclo a

presentar davant do vostes una rellexioi general sofa el tcnta de politica agricola

conumitaria i Catalunva.
II enim normalment una visio industrial i urbana de Catalunva. La rcalitat, pent,

ens indica clarament que una part important dc la societat catalana i del territori esta
fortament arrclada cn cl let rural i en Factivitat agraria.

\Iso queda reflectit clarament en determinats elements estadistics nmcroccono-
mics, que relacionen Cl sector agrari amb I'activitat economica general i quc indiquen
Ia necessitat de fer una profunda relics i6 sabre cis intrun)ents de politica economics
yue s'utilit/en a Catalunva per redre^ar I'economia del nostre pats.

Catalunva disposa d'una agriculture altament productiva. amb una productivitat
per home ocupat notablement superior a la resta de 1,1 stat i, tan)be. cl let yue
I agrieultura catalana utilitza sistemes produetius altament intensius en teenologia i en
factors productius clue provencu de I'exterior do Ifexplotacio agraria. Aiyo ens Ia
veure que Ies explotacions agraries de qualsevol comarca do Catalunva poden sea una
font dc riyuesa per als sectors quc Ies producixcn, dc tots mena de sectors productius.

1. na comarca amb una agriculture yue funcioni positivamcnt disposa d'un cent

potencial de mcrCat yue es important per a figurar I'existencia tambe d'altres activitats

economiyties.

La maraca d'estadistiques econion)iques suficicntment dcsagregades planteja certes
dificultats per deniostrar aquest argument. Pero. cal recordar que mentre Catalunva
obte un 3 del producte interior brut del sera sector agrari_ aquest percentatge es
transfi>rnia en el cas de la provincia de I.leida en un 20 a Tarragona en un i a
Girona en un 7 .

I"1 I)ircctoI general de Pronx)cwi desemulupamcnt dcl I)cpartamcnt d':AFricultu i, R, lh dcrIa I Pc,ca

do la (;eneralitat de Catalunva.
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I. I, c,tuLII, (lIS ponihlcs ,ohrc ICs tauter input-output .onrarCaIS iudig1Cn quc
aquests perccntatges poden ser notablernent mes clevats en determinades comarques,
superant molt soviet el 10 de la renda comarcal.

[n principi Cl que en un pals mediterrani I'agricultura sigui una base important
de I'activitat economica no hauria de sorprendre. [fectivament, Catalunya corn a pais
niediterrani presenta una caracteristica imbricacio entre I'activitat agraria i Ia resta de
I'economia. Dit en termer economics Cl multiplicador de despeses de 1'agriculurra
catalana es un factor important a tenir en compte en el desenvolupament d'altres
activitats.

Homes a titol de comparacio cal recordar que en termes mitjans el percentatge de
despesa externa de Ies explotacions agraries en relacio amb la seva produccio final
supera el 60 . A1entre que a d'altres regions de I'Estat espanyol, per cxemplc
Andalusia, aquest percentatge no arriba al 30

1:1 que en tot car Si que sorpren en el ventall de productions agraries es la
particular corbinacio de produccions que es manifesten al nostre pais.

Aixi. d'una Banda, a Catalunva es produeix un arnpli ventall de produccions,
practicarcnt totes les produccions fonamentals que es poden trohar en els paisos de
i'l•:uropa continental i, tambe, en els paisos mediterranis.

l.n segon Hoc, malgrat la imatge mediterrania del nostre pais. cal recordar quc
mes del 60 de la produccio final agraria catalana to el seu origen en produccions
d'origen animal. Aquesta caracteristica en I'estructura de les produccions agraries
catalanes es manifesta evidentment de formes i metodes diferents en cada una dc les
comarques del nostre pais, en funcio, corn es obvi i natural de Ia influencia de
I'entorn, dcl clima, dc la geogratia, i perque no, de la propia historia local.

1:1 fct es quc a Catalunya el sector agrari es pot estudiar corn Lill conjunt
d'agricuitures o sistemes agricoles difcrenciats, i es pot parlar de trey sistemcs hasics
agraris: el sistema agricola mediterrani, el sistema farratger-ramader i el sisterna
cereal istic.

1:1 sistema agricola mediterrani quc afectaria essencialment el litoral catala, des
del Nlaresme fins al Delta do I'F:hre, i les comarques interiors del sud del pals.

1:1 sisterna cerealistic que afectaria fa regio central de Catalunya ancorada en la
depressid central, i comarques adjacents.

11 sistema farratger-ramader que afectaria la mitat nord de Catalunya. inchuint-hi
Lill conjunt de comarques caracteritzades generalment per un clirna mes humit I un
augment del pes de la ramaderia Iligada a la terra.

Sense pretendre quc aquesta classificacio tingui una validesa universal Si quc la
podem utilitzar per classificar Ics dadcs disponibles de produccio agraria d'ocupacio
de treball i d'ocupacio de terra, per entendre o per aproximar-nos a I'enteniment de la
rostra estructura.

1:1 sistema mediterrani desenvolupa essencialment dues menes de conreus, els
Ilenyosos i cis d'horta. Es la part mes important de la superficic conrcada i ocupa
prop del 43 dc la poblacio activa; aixi reflecteix una mena de conreu rclativaInent
tries intensiu en treball (sobretot els conreus horticoles). Alalgrat aixo, a Ies
comarques incloses en aquest sistema es produeix prop del 28de la produccio
ramadera, fet quc reforma el concepte d'orientaci6 agricola-ramadcra quc hem definit
Ines amunt. Aquest es un sistema caracteritzat per explotacions petitcs.

1:I sistema cerealistic manifesta una intensitat menor dc treball i una
complementarietat Ines gran amb la produccio ramadera; dins d'aquest grup es
important distingir Ies comarques amb predomini de cereals, i les altres.:Aqucst grup
Inostra una intensitat de treball molt haixa, car ocupa un 15 dc la superficIc I
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nornes un 4 de la pohlacio ICtiva. I)e totes rnaneres. la produccio total nomcs

arriha a Lill 1de la total. I:I pes de la rarnaderia es, fins i tot, mes gran que no la

produccio agricola. F.1 opus d'explotacio es mes aviat rnitja I supera les explotacions

en on 50 les I I) ha. I.'altre grup de comarques es aquell on es cornhinen miih Ines

intensitat els cereals anth ell conreus Ilenvosos i la superficie amh herha. .Aqui la

intensitat de trehall augmenta i la proporcio de produccio agricola es considerahle.

Cosa que indica un nivell de prod uctivitat notablement superior.

I ::I sistema farratger-ramader s'ha de dividir necessariament en cis dos grups

tradicionals de ramaderia Iligada a la terra i ramaderia no Iligada a la terra (cal

recordar el valor orientatiU d'aqucstcs classifications en una realitat variada I

complcxa).

VI grup de ramaderia extensiva aporta a la producci6 agraria catalana un I I i

on 15 de Ia produccio ramadera. Ia grup de ramaderia inicnsiva, aporta en canvi

on a la produccio total i on 27 a fa ramadera.

Com a reflexio d'aquest tipus de raonament caldria. Bones, polar en evidcncia

que Cl gran de mediterraneitat de la rostra produccio es aparentment haix. No

solament com a participaci6 en Ia produccio final total, sing tamhe en la forma

especifica i particular en que les productions mediterranies es conihinen amh Ies

productions de tipus ramader a nivell de les explotacions, quan s'analit/..en Ies dades a

un nivell desagregat, inferior al nivell de la provincia.
V'o obstant aixo. cal recordar que en efecte existeixen determinades comarques,

sohretot a la provincia de Tarragona. que es podrien caracteritzar com a comarques

agraries mediterranies tipiques. i que hasen la seva produccio en productes corn ell

fruits secs. la vinva o l'oli d'oliva, sense oblidar tanmateix que sempre existeix una

prescncia de produccio ramadera com a activitat complementaria fonamental en la

seva aportacio a la renda agraria de les explotacions i de Ies empreses agraries.

Ls, doncs, una reflexio important constatar que en un pais mediterrani com el

nostre el opus d'agricultura que ha anal evolucionant i s'ha anal constituint corn a

resposta als prohlemes economics dels productors agraris, ha donat com a resultat

una agricultura que no es una agricultura tipicament mediterrania per la seva

particular hahilitat de comhinar, a nivell de les explotacions, la produccio vegetal i la
produccio ramadera.

Tot ('anterior es una part important del raonament que es pugui fer en relacio a

quins son cis prohlemes que poden plantejar-se per a Catalunva i la seva agricultura

corn a consequencia de la propera intcgraci6 d'Espanva a la Comunitat I'.con6mica

I.uropea.
1'.S evident que I'estructura de la produccio d'una regici. la forma en que cornhina

ell inputs i productes de les sexes explotacions no es un element indiferent o neutral

per concixer el tipus d'efectes que I'aplicacio d'una nova politica agricola pot produir

en Ies render dell seas productors i en els interessos dell seas consumidors.

Corn a resultat provisional de les analisis disponihles en aquest terra, caldria

avan(:ar una petita conclusio, i es que una gran part de la produccio agraria catalana.
noiahlement aquella d'origen ramader, es trohara amh dificultats importants per

adaptar-se a la nova situacio creada per la segona ampliacio de la C.F.F.
Si podern classificar els efectes d'una adhesio en dos grans grups. I'efccte de

competencia i I'efecte de mercat, i aquests conceptes son ja hahituals en Ia literatura

econornica de I'adhesi6, Pero nomes per recordar-los: I'efecte de cornpetencia es

deriva dun augment de I'oferta externa en un rnercat local que produeix una

tendencia dell picas a la haixa i, per taut, un augment del gran de competitivitat en el

met cat local, mcntrc que I'efecte de mercat o efecte d'exportacions es deriva del Ict
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quc I anrpliacio del met-cat dcrivada de I'adhesio pot significar noves I nullors
oportunitats a I'exportacici.

I)oncs be, arch aquests conceptes prop dun 61 de la produccio final agraria
catalana es veuria rota I'impacte dun efecte competitiu i Homes una petita part, prop
dun 12 "o, es veuria clarament atectada positivament per l efecte de rnercat o efecte
d'exportaci6.

Des d'aquest punt de vista cal dir que I'estructura catalana de la produccio es posy
dintre del cornjunt de Comunitats Autonomes espanyoles a tin Jets nivells mes baixos
d'incentius per ais agricultors, produits corn a consequencia de I'adhesi6. o, dit C'una
altra manera, que les amdisis econbmiques fetes fins at moment assenvalen amb una
claredat molt gran que dots agricultors espanvols els catalans son els que tenen o
semhlen tenir menys incentius it I'augment de la produccio corn a consequencia de
I'aplicacioi a I'spanya de la politica agricola comunitaria, tal i corn es coneix a' ui.

\lalgrat ('anterior, no cal insistir en el let que determinades comarques catalanes,
degut al tipus de produccio I al tipus d'orientacio cornercial que tenon, poden
heneficiar-se clarament de I'ampliacio del \Iercat Como, sempre i quan la negociacio
que esta a punt d'acahar plantegi per a aquests agricultors uns camins viables perque
les seves productions puguin arribar comercialment als consumidors europeus sense
assumir durant massa temps encara I'aplicacio de mesures restrictives als calendaris i
als preus en que aquests productes es traslladen ais niercats de desti.

I )es d'aquest punt de vista cal reconeixer que I'aplicacio als productes fruiters en
una transicio especifica, diferent de ('habitual, i. d'altra Banda. I'aplicaci6 d'una
ohertura de mercat sisternatica en els productes de opus rarnader o d'origen animal,
sinci la liberalitiacio total del comer; d'aquests productes pot plantejar per al sector
agrari catala problemes de descquilibri important en els heneficis i costos que
I'adhesio d'I'.spanya a la Connrnitat pot comportar per al nostre pals.
\ixo es una reflexio final de la qual us vull for particips, perque es tin Hoc comic

entre els experts de la politica agricola comunitaria que la PAC s'esta orientant cap till
reequilihri Jets heneficis que comporta per als productors, intentant compensar les
distorsions historiques que existien i que heneficiaven essencialment els productors
del nord d'I:uropa. Prova d'aixo es tin continual augment de la despesa del Fons
I'.uropeu de Garantia i Orientacio :Agraria cap a productes de tipus mediterrani.
I'aparicio de propositions de programes integrals mediterranis. tendents a sec element
compensatori dels prohlemes que determinades regions mediterranies dels paisos de
la C'omunitat podrien cxperirnentar corn a consegtiencia de I'adhesio d'I':spanya a la
Comunitat.

II anmateix, a Catalunya no ens podem confondre, perque si be es cert que
existeix una tendencia al reequilihri en Cl suport i la proteccio de la produccio
mediterrania, aixo per it nosaltres no significa necessariament tin benefici clar,
perque corn he indicat ahans el pes de la produccio animal a casa rostra es molt
important.

I per aixo que en e!s propers ant's el sector agrari de Catalunya. ci sector, doncs,
dun pals clarament mediterrani, haura d'analitzar amb molta atencio corn la seva
particular estructura de fa produccio pot incidir en el let que una adhesi6^
aparentment hcnel'iciosa per als nostres productors, una aplicacio d'una bona politica
agricola comunitaria que miry aparentment amb hons ells la produccio filed iterrania,
pot no concretar-se en heneficis especifics i concrets per als nostres productors since
mes aviat en prohlemes i costos no esperats.

No voldria acahar la meva intervenci6, de totes maneres, amb una visio totalrnent
negativa de I'adhesio en relacio al nostre sector agrari. Fs evident que a Catalunva ct
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sector agrari IC uns attius importants que cal Pole nciar. I:m relcrCixO concIctament It

la important presencia dun mercat de consumidors, que signilea un element de
consolidacio important, per alto que es delineix com a agriculture comercial, donats
els avantatges evidents que olereiy en termes de proximitat i en ternmes d'identitat
entre els elements culturals dell consumidors i Its productions locals.

Sense ohlidar que una part important del nostre pals es troha en /ones quc
podrieni definir com deprimides o com necessitades de mitjans de desenvolupament i
que aquestes si que coincideixen clarament anih aquelles comarques en les que Ia
predominancia de Ies productions tipicament mediterranies es una caracteristica
fonamental.

I.a politica agricola conlunitaria I la seva aplicacioi at sector agrari a Catalunva
haura de considerar de manera important els elements que els hi acaho d'cyposar.
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