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Introduccio

L'objectiu fonamental de la comunicaci6 que tot seguit exposare es posar de
relleu algunes de les tendencies i limes fonamentals del proces de formaci6 de
capital i dels canvis en 1'estructura productiva promoguts pel proces industrialitza-
dor seguit a CataI inya en el periode compres entre el Pla d'Estabilitzaci6 -i mes
particularment, a partir de 1964- i la data de recuperaci6 de les institucions de
la Gencralitat.

El que dire procedeix fonamentalment de l'analisi efectuada al Centre d'Estudis
dc Planificaci6 durant el periode compres entre els cursos academics 1975-76 i
1980-81. El producte final fou una publicaci6 apareguda a finals de l'any 1982
amb el titol « Industrialitzaci6 a Catalunya, 1960-1977>>, editada per la CPVE (1).
Les 6bvies limitacions temporals m'excusen de fer-ne una descripci6 exhaustiva.
Per tant, em limitare a destacar-ne alguns elements que poden constituir una bona
excusa per a promoure'n la discussi6.

El treball efectuat no pretenia ser ni una analisi estructural ni una descripci6
cronol6gica dels fets, ans intentava ser una analisi interpretativa a partir d'una
metodologia no neoclassica (2). Em referire als aspectes te6rics solament de forma
tangencial. Tampoc no fare una sintesi del conjunt del treball ans, com acabo
d'indicar, en destacare alguns elements metodol6gics i alguns resultats.

No cal estendre's sobre el fet que el desenvolupament del treball fou influenciat
negativament per I'absencia o poca qualitat de I'aparell estadistic disponible. Aquest
fet fa que la tasca de l'investigador sigui feixuga i massa plena d'incerteses. Ens
manca un dels instruments de treball fonamentals. Massa sovint un recurs limitat,
com es ara el temps ha d'esser emprat en la recerca d'informaci6 que molt sovint
es biaixada o incompleta el que en molts casos imposa forcats exercicis que recorden

(*) Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona ). Centre d'Estudis de Planificacio.
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els cxercicis malabars. Fins ara els esforcos de I'Administraio :Autonomica per

a compensar les mancances estadistiques han estat molt insuticicnts 1, fins i tot,

proporcionalment menys importants que els efectuats per l'Administracio Central.

I en aquest cas no pot parlar-se de manca de competencies.

Abans d'entrar en aspectes economics concrets es fa necessari un aclariment

sobre el periode escollit. Es va considerar que el periode 1960-1977 atorgava una

unitat al periode. Aquesta unitat es justificava per tres raons fonamentals: a)

intensificacio de la industrialitzacio de 1'economia catalana i I'extensio de la indus-

trialitzacio de 1'economia espanyola amb la conseguent desruralitzacio: b) l'adapta-

cio dels habits de consum de la societat catalana -i espanyola en general- als que

corresponien als paisos capitalistes mes desenvolupats economicament I c) el pro-

gressiu sotmetiment de 1'economia catalana a 1'economia internacional.

Destaquem el tercer element: els canvis observables a 1'economia internacional

foren csquematitzats a partir de la consideracio de tres elements: a) l'organitzacio

de la produccio: b) els recursos naturals i c) la demanda.

Pel que fa a l'organitzacio de la produccio es destacaren quatre aspectes: a) la

rigidesa a la baixa dels ingressos reals, sobre tot dels salaris, com a consequcncia

del seu caracter de rendes residuals (3): b) ]'aparicio de la desocupacio tecnologica

com a consequcncia de la substitucio en el proccs productiu de forca de treball

per a mitjans de produccio, atesa l'evolucio dels costos d'ambdos elements: c)

1'evoluci6 del sector serveis que s'expansionava tant per la intensificacio d'activitats

ja cobertes o per la seva extensio a noves activitats, com pc] seu paper de receptor

de forca de treball alliberada de les branques industrials -i tambe del sector agricola

- per les mes grans dificultats quant a la seva racionalitzacio: d) per ultim la

tendencia vers la rigidesa dels preus a baixar, al marge de les millores tecniques

introduides a la industria, com a consequcncia -entre d'altres aspectes- de la

conducta imposada per les empreses oligopolistes.

En relacio als recursos naturals pot esmentar-se la limitacio de l'oferta de

productes energetics i recusos naturals, en general, aixi com la tendencia creixent

del preus corresponents.
En relacio a la demanda sembla haver-hi tres tots que I'afcbleixen de forma

especial: en primer lloc, ]a transnacionalitzacio del capital, car localitza les inver-

sions prenent com a referencia els avantatges comparatius a nivell mundial_ Aquest

fet ha suposat que, en alguns casos, Ies inversions i algunes fases del proccs

productiu s'hagin allunyat dels paisos de tradicio industrial: en segon lloc. I'acapara-

ment d'una part de 1'excedent comercial dels paisos exportadors de petroli, sobre

tot: en tercer Iloc, la tendencia vers la contraccio de la dernanda seguida pels

governs dels paisos en vies de desenvolupament, tot seguint les indications dels

organismes economics de caracter transnacional. Ensems, cal no oblidar el progres-

siu inseriment de l'economia catalana a 1'economia internacional -sobre tot. a

1'europea- a traves tant dels moviments de capital-diner com de capital-rner-

caderia.
De fet, cl conjunt del periode pot dividir-se en dos subperiodes que presenten

un comportament general clarament diferenciat (4). Fins l'any 1973 pot parlar-se

d'una economia cn expansio, amb ccrts trontolls entre 1967 i 1973 -resso de la

crisi economica internacional- i a partir de I'any 1973 d'una economia caracteritza-

da pel tancament de certes limes de produccio i dels productes resultants, aixi com

per l'obertura de noves fraccions del proccs productiu i per la incidencia del context

internacional tant pel que fa a la demanda com a ]'oferta (5).
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En el que segueix adoptarem el fit conductor exposat a les <Notes finals>> del
Ilibre objecte de comentari.Es a dir: fets estilitzats, inversi6, tendencia viers l'oligopo-
litzaci6 i penetraci6 de capital estranger i formacio de capital i canvis de I'estructura
productiva.

Els fets estilitzats

En parlar dels fets estilitzats s'assaja l'explicaci6 de certs fenomens de forma
simplificada. Lord Kaldor ha indicat que els fets estilitzats expressarien determina-
des rclacions que son presents a 1'etapa actual del desplegament economic del
capitalisme i que la caracteritzen de mancra ben significativa. Sense entrar en la
descripci6 i analisi detallada de I'exposici6 dc Lord Kaldor, pot indicar-se que el
reduit nivell de coneixement de 1'economia catalana i l'insuficient desplegament
de la teoria, si be no ens permeten formular afirmacions definitives sobre el tema,
no ens alliberen de fer-ne un assaig interpretatiu.

Amb totes les precaucions derivades, tant de la qualitat de les dades disponibles
com de la seva adaptacio a 1'aparell conceptual emprat, pot dir-sc que la tendencia
de I'evoluci6 de les variables K/L i Y/L (6) s'adiu amb el que s'observa a nivell
internacional, si be amb un decalatge temporal.

L'analisi del comportament de K/L, Y/L i K/Y permeten posar de manifest
dues questions. La primera es refereix at fet que 1'expansi6 de la producci6 industrial
entre 1964 i 1973 ana acompanyada d'un feble augment de la mecanitzacio del
proces productiu dins el conjunt industrial, sobretot en el subperiode 1967-1971.
Tanmatcix, el resultat global amaga diferencies de comportament entre branques
de la producci6. Ensems, pot apuntar-se quc la protunditzaci6 del capital s'acompan-
ya de la denominada racionalitzaci6 del treball, el que es tradui en augments de
la productivitat. La segona questio es refereix at fet que en el subperiode 1973-77

es dona un proces de reestructuraci6 de l'aparell productiu. dificilment abastable
a nivell global. El quc sembla es que s'estava en presencia dun canvi de situaci6
quc es tradui en un exces de la capacitat productiva instal-lada, en la realitzacio
d'inversions capital intensives i d'alta tecnologia; tot plegat ha tingut una incidencia
sobre la dinamica de 1'acumulaci6 en els ant's posteriors.

Una observaci6 quant a la distribuci6 de la renda: el proces mes intens d'assala-
ritzaci6 a Catalunya en relaci6 at conjunt de I'Estat espanyol fou acompanyat d'un
augment de la participaci6 leis salaris en la rcnda nacional, entre 1960 i 1977.

La inversio

Pcl quc fa a la inversio pot dir-se que una de les caracteristiques rellevants de
l'economia catalana durant la decada dels anys seixantes fou 1'acumulaci6 de capital
en Ics branques industrials. Aquest proces implica canvis en les caracteristiques
basiques dels mitjans de producci6 i de la forca de treball aixi com una mes gran
i mes intensa penetraci6 de les condicions capitalistes de producci6. Es tractava
de millorar 1'eficiencia de I'aparell productiu i d'aconseguir tant uns beneficis
minims com un control del mercat. En aquest context la inversio constitueix una
peca fonamental en constituir-se en el mobil i efecte de I'acumulaci6 de capital.

La hipotesi metodologica emprada suposava que la inversio es independent de
les pr6pics relacions internes del model de manera que no depenia exclusivament,

o fonamentalment, de 1'estalvi. A llarg termini es suposa que la inversio s'adapta
at creixement del mercat a traves dels augments en cl nivell de renda.
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L'analisi de la inversio pot fer-se partint de dues aproximacions, com ara la
consideracio de ]a inversio en termes agregats i en termes desagregats. En ambd6s
casos la manca de Jades minimament fiables forcava les estimacions.

Quant a la inversio agregada pot dir-se que entre 1964 i 1975 la tendencia fou
creixent. La industria manufacturera n'acapara el 59,31 %, i correspon el 40,69 %
restant a la industria no manufacturera (el 30,6 % s'aplica a la branca d'aigua, gas
i electricitat). L'any 1976 es detecta un canvi de signe. passant el protagonisme a
la industria no manufacturera -energia, sobretot- com a consequencia dels plans
aprovats previament i de I'aparici6 de necessitats noves derivades de la crisi
energetica. En aquest context, la inversio estrangera fou important i constitui un
element impulsor destacable. El resultat fou un augment de la relaci6 K/L car el
creixement de K fou superior al creixement de L, fet que no pot considerar-se
ins6lit com a consequencia de les condicions imposades per la crisi ni infrequent
car la crisi incidia negativament sobre la taxa de benefici de les empreses.

Quant a la inversi6 considerada per branques, aquesta s'adreca fonamentalment
a les branques de la quimica, siderometal-lurgia, textil i material per a la construcci6.
Tanmateix el comportament de la inversi6 per branques no fou homogeni des
d'una perspectiva temporal. Aixi, la tendencia de ]a inversi6 corresponent a un
grup d'industries (alimentaci6, textil, material per a la construcci6, extractives i
siderometal•lurgia) fou decreixent. En el cas de ]a construccio i aigua, gas i electricitat
(malgrat en aquest cas la scva forta participaci6 en el total) fou irregular. I en el
cas de la quimica (peI fenomen de Tarragona) i metal-liques hasiques (per l'acci6
concertada) fou creixent.

Quant a les inversions estrangeres majoritaries, aquestes s'adrecaren sobretot a
les branques de la quimica (productes farmaceutics i productes quimics industrials),
siderometal•lurgia (automoci6, maquinaria d'oficina i aparells de reproducci6 del
so) i alimentaci6.

Transnacionalitzacio i oligopolitzacio

A partir dels anys seixantes pot detectar-se una acceleraci6 de la transnaciona-
litzaci6 i oligopolitzaci6 dins 1'economia catalana. Tot plegat era consequencia dcls
canvis en la conducta dels empresaris en la recerca del benefici maxim. El terna
sembla important per quant pot explicar la perdua de control de 1'economia de
Catalunya des de Catalunya estant. No es facil efectuar una analisi sistematica
perque les Jades -una altra vegada!- no son del tot adequades. Tanmateix, pot
efectuar-se una aproximacio a partir d'una metodologia coherent -basada en aquella
emprada per les Comunitats Europees, sotmesa posteriorment a criteris restrictius
el que, si be reducix la informaci6 tractable, la fa mes fiable- que informi sobre
les caracteristiques mes rellevants del proces.

PeI que fa al tema de la transnacionalitzacio quatre aspectes poden esser conside-
rats : especialitzacio, relacions de domini, articulaci6 exterior i capacitat exportado-
ra.

L'objectiu acuitat en parlar d'especialitzacio es palesar aquelles branques indus-
trials on les grans empreses industrials (GEI) a Catalunya han assolit una posici6
de predomini (7). Aixi, Ies dades procedents de la revista Fomento de la Producci6n
permeten apuntar que en les branques quimica (excepte agroquimica), alimentaci6,
textil, arts grafiques i alguns subgrups de transformats metal-lics pot parlar-.se
d'especialitzaci6 de les GEI. El contrari succeix en el cas de les branques d'energia,
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alguns subgrups de transformats metal•Iics, alguns subgrups de produccio de maqui-
naria, i productes alimentaris tradicionals. Remarquem que tot plegat resulta has-
tant coherent amb la participacio de la industria catalana en relacio al conjunt
espanyol i nivell de branques industrials.

El caracter obert de l'estructura industrial catalana es posa de manifest si tenim
en compte que, en les branques d'especialitzacio catalana, es reflecteix el 63 %%o de
la xifra d'afers de les GEI dorniciliades a Catalunva. Es per aquesta rah que 1'analisi
s'aprofundeix pet que fa a les branques d'espccialitzacib.

La dinamica de les GEI ha d'analitzar-se corn un fenomcn Iligat at proses de
concentrac16 mundial. Les GEI persegueixen el control del mercat. Per aquesta
rao pot comprovar-se com el capital estranger es present de forma selectiva a les
branques d'especialitzacib, car aquestes son les branques potencialment mss dinami-
ques i amb rimes possibilitats de controlar el mercat espanyol. En aquest sentit -i
al contrari del que ha estat dit diverses vegades- el control to mss en compte

1'activitat econ6mica concreta que la localitzacib de 1'activitat. Aixi. la xifra d'afers
corresponent a GEI sota control estranger es del 42 % i es del 49 % en el cas de les

branques d'especialitzacio i del 31 % en el cas de les branques de no especialitza-

cib.
Quant a I'inseriment de GEI dorniciliades a Catalunva en el teixit industrial

espanyol pot dir-sc que segons les dades preses en consideraci6. I'any 1973 cl 64 O/1

de la xifra d'afers total de les GEI presents a Catalunva corresponia a GEI dornicilia-

des a Madrid. Al contrari, la presencia de GEI domiciliades a Catalunva a la resta

d'Espanya es feble. Aixi, de les 223 GEI que realitzaven una fracci6 majoritaria

de la seva producci6 a Catalunva, tan sots en 20 casos la seu social era fora i en

tots cls casos ho era a Madrid. De fet trobem de nou indicadors que manifesten
dependencia de 1'economia catalana quant at proses de presa de decisions.

Un altre aspecte a considerar fa referencia a la capacitat expotadora de ics
branques industrials d'especialitzacio catalana. Es tracta de saber si aquestes bran-

ques s'adrecen fonamentalment at mercat espanyol de productes,o mes enlla i en
quins casos el control de les empreses transnacionals s'explica en funci6 del mercat
espanyol de productes, de la possibilitat de millorar les condicions de producci6
o be' si respon a una estrategia mes ample de les empreses transnacionals.

Amb aquests elements com a punt de referencia les branques industrials poden
aplegar-se en quatre grups: a) branques industrials d'especialitzaci6 local (poca
exportaci6) i autonomes (sense control exterior): quimica (adrecada fonamental-
ment a 1'agricultura), sacrifici de ramats, sucre, cot6 i construcc16; b) Branques
obertes a I'cxterior i autonomes: confecci6 i edici6; c) Branques controlades i
adrecades at mercat interior: quimica (adrecada at consum final), productes tactics,
cacau i productes adrecats a l'alimentaci6 animal i d) Branques obertes i controlades
per empreses transnacionals. En aquest darrer cas poden fer-se dos subgrups: d. 1.)
Branques amb plantes integrades at comers internacional: productes farmaceutics,
tractors, material electric i cautxu i d.2.) Branques amb control exterior i producci6
exclusivament interior: ceramica i vi.

Pet que fa a les formes de mercat de I'economia catalana l'objectiu proposat
fou l'analisi de les formes de mercat a Espanya i llurs consequencies sobre 1'econo-
mia catalana. En aquest cas es considers un sot mercat per a tot Espanya i el
concepte d'oligopoli es defini en termes d'arena oligopolista, seguint la metodologia
de les Comunitats Europees. De fet es considers que en el context de la realitat
industrial to mes sentit posar 1'emfasi en el tema de les competencies entre empreses
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oligopolistes que en el de la competencia perfecta, car I'estructura oligopolista es
la forma de mercat dominant en les modernes economies capitalistes i on es
despleguen les estrategies fonamentals que afecten el sector industrial. Aixi, el
77,9 % de la xifra d'afers de les GEI correspon a branques on la forma de mercat
pot definir-se com oligopolista o quasi monopolista.

Considerant solament aquelles branques on les dades disponibles ban superat
el test de fiabilitat imposat, pot afirmar-se que de les 26 branques d'especialitzaci6

en 20 d'elles la forma de mercat es oligopolista o quasi-monopolista. El control
exterior s'ha adrecat a les branques d'especialitzaci6 i en aquestes branques ha
optat per les millors condicions quant al control del mercat. Un fet a destacar es
que practicament totes les empreses dominants estaven sotmeses a algun tipus de
control exterior. Solament en tres casos (industries del sucre, edici6 i confecci6 en
serie de peces de vestir) el control exterior afectava a menys del 40 % dels ingressos
totals de les empreses que constituien l'area olipolistica. En altres paraules, pot
afirmar-se que el mercat espanyol tendeix a esser dominat per aquelles empreses
que dominen el mercat europeu o el rnercat mundial i que, al mateix temps, es
produeix una lluita competitiva entre les grans empreses transnacionals amb els
seus efectes en 1'economia espanyola.

Excedent i canvis en I'estructura productiva

En relaci6 a la formaci6 de capital i a I'articulaci6 productiva a Catalunva pot
dir-se que un indicador de la continuitat de la industrialitzaci6 pot esser les conse-
quencies provocades per la inversi6. Es tractaria, per taut, de posar de manifest
si la inversi6 ha estat capac de promoure fen6mens de naturalesa endogena al
propi sistema industrial.

El punt de partida adoptat considerava que la industrialitzaci6 d'un territori
pot esser entesa a partir de la capacitat d'aquest territori per a produir mitjans de
producci6 i, sobretot, bens de capital. Tambe es considerava que l'origen dc l'acum u-
laci6 rau en I'excedent. Per aix6, com a pas previ per analitzar Ics transformacions
productives, sembla oportu fer referencia a 1'excedent i a l'evoluci6 de la taxa
d'excedent. De fet, el volum, composici6 i caracteristiques qualitatives de 1'excedent

obtingut delimiten la quantitat de recursos que una economia pot adrecar a 1'acumu-

laci6 industrial. Ensems, la realitzaci6 de I'excedent pot explicar la fracci6 de renda
que, a traves dels beneficis, es destina a acumulaci6 de capital. D'aquesta forma
la inversi6 apareix com a origen i resultat de 1'excedent.

Es clar que en una economia oberta de mercat, no pot establir-se a priori una
relaci6 directa i mecanica entre la capacitat interior de generaci6 d'excedent i la
seva destinaci6 a I'acumulaci6 productiva, car entre ambd6s moments del cicle
s'interposa el proces de circulaci6 internacionalitzat.

El tractament d'aquest tema suposa veneer obstacles de tipus te6ric i estadistic.
No hi ha una definici6 Onica d'excedent ni les dades de la comptabilitat nacional
s6n totalment id6nies pel nostre objectiu car es fonamenten en un esquema concep-
tual diferent. Per tant, I'aparici6 de biaixos es inevitable. Tanmateix es suposa que
aquests biaixos no alteren la linia argumental ni incideixen de forma significativa

sobre les conclusions.
En el present context 1'excedent es definit com la diferencia entre el valor afegit

brut al cost dels factors calculat a preus corrents i el cost del treball (remuneracions
brutes i seguretat social). La taxa d'excedent es defineix com la relaci6 entre
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l'excedent i el cost del treball i es considera, basicament, funci6 de les condicions
de produccio (prod uctivitat), de les condicions de realitzacio del producte (preus)
i de les condicions de reproducci6 do la forca de treball (salaris).

L'analisi de 1'evoluc16 de la taxa d'excedent -prolongada fins I'any 1979- revela
l'existencia de tres subperiodes. El primer (1962-1967) de creixement basicament
extensiu que observa una disminuci6 de ]a taxa d'un index 1,00 a un index
0,94. El segon subperiode (1967-1973) posa de manifest 1'existencia d'un creixement
mes de caracter intensiu i suposa un augment de la taxa en el darrer any, que
assolcix ]'index 0,94. Per ultim, el tercer subperiode (1973-1979) marcat per la
incidencia i la persistencia de la crisi economica i la reestructuraci6 industrial
reflecteix una caiguda de la taxa d'excedent fins 1'index 0,53.

Tot amb tot, cal posar de manifest que darrera l'evolucio global s'amaguen
comportaments diferenciats per branques. Aixi, el proces de creixement ha suposat
una certa reestructuraei6 industrial i, per tans, disparitats en el creixement de les
branques industrials aixi corn a heterogeneitats en llurs condicions de desenvolupa-
ment. Aquests canvis es traducixen en modificacions en la participacio de les
branques en el proces d'extracc16 d'excedent.

Aixi, en el subperiode 1962-1973, les branques de la quimica; paper i arts
grafiques; ceramica vidre i ciment; metal-liques basiques; cuir, calcat i confecci6
incremcnten la seva participaci6 en I'excedent industrial, i perden pes Ics branques
no manufactureres (mineria; aigua, i electricitat i edificaci6 i obres publiques) aixi
corn les branques manufactureres textil; fusta i suro; transformats metal•lics i
alimentaci6. En el subperiode 1973-79 es producixen aiguns canvis de tendencia.
Aixi, a mes a mes de les citades suara, tambe guanyen pes relatiu en el repartiment
de ]'exeedent industrial les branques no manufactureres i ]a branca de 1'alimentaci6,
i en perden les branques de la fusta, els transformats metal-lics i el textil.

Quant a les transformacions en I'estructura productiva. tres son cis aspectes a
destacar: cis canvis en 1'agrictultura, la progressiva terciaritzacio de 1'economia
catalana i per ultim cis canvis en les condicions de la producci6 industrial.

Pcl que fa als canvis obscrvats en I'agricultura conve destacar la scva progressiva
articulacio amb cl sector industrial tant pel que fa als imputs corn pel que fa als
outputs, podem parlar. tambe, d'una progressiva subordinacio de l'agricultura a la
industria i sobretot a les branques de la quimica, alimentaci6 i mecanica.

S'observa tambe una progresiva terciaritzacio, si be el complex industria-serveis
no es tan coherent corn el complex industria-agricultura. De fet, en alguns casos
aquesta articulacio es clara car es exigida pel propi creixement industrial. Es tractaria
de ]es activitats relacionades amb la investigaci6, informatica, comunicacions i
transports. En altres casos aquesta articulacio sembla mes dificil. En aquest sentit
podriern referir-nos a aquells serveis de treball individualitzat (l'ensenyament en
seria un exemple caracteristic) o al treball desplacat per la industria i sostingut per
la pr6pia industria. De totes maneres, pot suggerir-se que encara que aquestes
activitats son tambe el resultat del dinamisme industrial, suposen un fre (per la
seva productivitat mes reduida, pel seu augment de preus mes elevat, etc.).

Quant als canvis en les condicions de la producci6 industrial aquests serien
explicables fonamentalment pel comportament de ]a inversi6. Aixi, una fraccio de
la inversi6 scria induida pets canvis en el volum i composicio de la demanda que
promourien rcndiments creixents, sobre tot a la industria manufacturera, basica-
ment per mitja de 1'aprenentatge. Una altra fraccio de la inversio resultaria potencia-
da per la competencia oligopolista i transnacional. Aquesta inversi6 podria conside-
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rar-se autonoma i suposaria la introducci6 d'innovacions tecniques quc incideixen

en les condicions de producci6 lot transformant-les.

Les transformacions esmentades poden esser interpretades millor si cxaminem

la relaci6 entre taxa de creixement de la productivitat i del producte. Es considera

que ]'augment de les taxes de productivitat poden explicar-se en gran part per les

taxes d'augment de la producci6 (Llei de Verdoorn). La ]lci de Verdoorn es verifica

pcl conjunt de la industria de Catalunya, perO amb mes intensitat a Ies branques

no manufactureres. Si be el primer fenomen es correspon amb Ies economies

desenvolupades, el comportament de les branques no manufactureres se n'allunva.

Aquest fet permet apuntar la idea que les tranformacions esdevingudes en el sector

manufacturer durant el periode industrialitzador han estat insuficients perque el

proces d'acumulaci6 de la industria a Catalunya seguis el camins que han estat

normals en les economies occidentals desenvolupades.

Els augments de productivitat detectats son mes imputables a augments de la

producci6 despres dc 1967. Abans d'aquesta data el creixement observat tingue

un caire mes aviat extcnsiu. La correlac16 entre taxes de creixement de la productivi-

tat i del valor afegit brut augmcnta a causa del comportament del sector no manufac-

turer.

Aixi, en el subperiode 1960-1967 ]a productivitat del sector industrial augmcnta

a una taxa del 7,90 % anual acumulativa. Aquest fet, quc trenca amb la tendencia

dc I'etapa previa, pot explicar-se per diversos factors com ara: el creixement sostin-

gut dc ]a producci6 amb la mes eficient utilitzac16 dels factors productius i I'aprofita-

ment de les economics d'escala corresponents; el propi proces dc rcestructuraci6

sectorial derivat de la progrcssiva incorporaci6 de I'economia catalana a la divisi6

internacional del treball, quc suposava l'avanc rclatiu d'aquellcs branqucs amb

index de productivitat mes elevats; la modificaci6 del volum i la magnitud de la

invcrsi6 quc impulsa un proces transformador a I'estructura industrial a traves dc

la introducci6 de nova tecnologia i de metodes de raeionalitzaci6 del treball. Tot

plegat va permetre assolir augments de la productivitat acompanyats d'augments

de l'ocupaci6.
Tanmateix, a partir de 1967 es produiren canvis destacables. Aixi, I'extensio

dels metodes de raeionalitzacio del treball i de la gesti6 i cis canvis de I'articulacio

econ6mica amb ]'area occidental, ultra millorar 1'eficiencia del proccs productiu,

augmentaren el scu nivcll de diversificaci6 i suposaren un augment significatiu

dels hens de tecnologia avancada emprats en el proces productiu.

Tot amb tot, la taxa de creixement del valor afegit brut a preus constants

superaren la mitjana industrial en aquelles branqucs com les metal-Iiqucs basiques,

quimica i transformats metallics que constitueixen 1'eix de la industria.

Despres de 1973 s'acusa I'impacte de la crisi economica. L'augment dels preus

dels recursos naturals, les dificultats de financament i el pessimisme empressarial

derivat d'una insuficient capacitat d'acci6 davant les noves clrcumstancies clue

trencaven una breu ctapa de prosperitat comportaren augments de la xifra de

desocupaci6 i, el que es mes greu, destrucci6 de ]loes de treball. Aixi, la invcrsi6

era insuficient per absorbir la desocupaci6 i la demanda deixa d'augmentar. Aques-

tes eren algunes de les causes que forearm els acomiadaments amb I'objectiu de

reduir costos i sostenir fins ally on fos possible la taxa de benefici de les ernpreses.

En aqucst periode, e] que cal destacar es que la productivitat en les branques no

manufactureres augmenta i que la inversi6 en industries manufactureres en relaci6

a la invcrsi6 total es redui.
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En resum, podria dir-se quc la industrialitzacio fou prematurament interrompu-
da. El comportament de la inversi6 -insuficientment adaptada a Ies noves condi-
cions- i la insuficient articulaci6 productiva de I'economia catalana -parcialment
atenuada per 1'efecte del comerc exterior- en constitueixen explicacions.

Reflexions finals

Per acabar crec pertinent fer una breu reflexi6 sobre la crisi econ6mica i la
seva incidencia a Catalunya. L'objectiu es promoure el debat i recollir suggeriments
car crec que hi ha un gran desnivell entre la gravetat del problema i el seu nivell
de coneixement. Es significatiu que la promocio d'estudis sobre el tcma no ha
estat tant abundant com la gravetat dels seus efectes induirien a pensar. I no crec
que sigui casual.

Podria apuntar-se quc els primers simptomes de feblesa de 1'economia catalana
comencaren a fer-se evidents els darrers anys de la decada anterior. L'anomenat
stop and go en scria un petit exemple. Tanmateix la gravetat de ]a malaltia s'accen-
tua a partir de 1973. Aixi, les dades disponibles palesen una disminuci6 de les
taxes de creixement de la productivitat i un augment de la relaci6 capital-ticball.
Quelcom canviava a un ritme accelerat. Les consequencies: estancament industrial
i desocupaci6.

La questi6 quc podrem plantejar-nos es si la crisi a Catalunya reflecteix un
fenomen general o be to caracteristiques pr6pies. La resposta, ara per ara, sembla
ser la d'opinar que la crisi a Catalunya to un comu denominador amb la resta de
paisos industrialitzats i to unes caracteristiques pr6pies derivades del no acabament
de la industrialitzacio en els anys en que aquesta hauria d'haver estat consolidada
i de la posici6 de Catalunya dins la divisi6 internacional del trcball.

Quant als elements comuns podem esmentar: l'extensi6 de 1'especialitzaci6
industrial i la creixent oligopolitzaci6 dels mercats, la paulatina perdua de control
de les empreses presents a Catalunya i les dificultats per afermar la formaci6 de
capital en els darrers anys. Quant als elements especifics podern referir-nos al
retard quant a la recepci6 de I'expansi6 econ6mica europea: al retard quant a
l'aplicaci6 de mesures per combatre els efectes de la crisi i la divergencia quant
a la Ilei de Verdoorn en relaci6 als paisos occidentals desenvolupats i la insuficient
atenci6 que s'ha dedicat a la infrastructura econ6mica co•lectiva.

Els simptornes mes evidents de la crisi poden aplegar-se en dos grans grups:
els referits a 1'estancament industrial i els referits al proces paulati de penetrac16
de capital estranger.
Quant a 1'estancament economic el primer fet rellevant es ]a tendeneia decreixent
(sense oscil-lacions) de la taxa d'excedent fins les darreries de la decada dels
vuitanta. El segon fet es la perdua de hoes de treball. Aixi, els Ilocs de treball
existents l'any 1979 representaven tan sols el 85 % dels llocs de treball existents
de 1975. Tanmateix, aquesta darrera dada exigeix esser matisada per a comprendre
I'cxacta naturalesa del fenomen. La taxa de desocupats en relaci6 a la poblac16
activa ha passat del 13.8% cl quart trimestre de 1980, al 22,2% el primer trimestre
de 1983.El 51% dels desocupats a Catalunya ho son en la industria i ]a construe-
cio.Els desocupats amb edats compreses entre 16 i 24 anys -aquells que han
d'asscgurar el futur de Catalunya- representen el 47,7% dels desocupats totals. El
26% de desocupats estan inclosos dins ]a categoria osense ocupac16 anterior>>. Crec
que les xifres parlen per elles mateixes. Solament la manca de sensibilitat explica

75



Clue aquest problema no constitueixi un malson sense inierrupcions de la societal

i es dificil de comprendre la insuficiencia de recursos adrecats a capgirar radicalment

la tendencia actual.

Per ultim, no podern oblidar la penetraci6 del capital estranger. Penetracio

selectiva adrecada sobre tot a les branques d'especialitzaci6 catalana amb la finalitat

d'anar conquerint fraccions cada cop mes elevades del mercat estatal en reposta

a directrius que son dissenyades mes enlla del territori dc Catalunya.

Si es vol atreure la inversio exterior i es vol incidir en les condicions de la

seva localitzacio a Catalunya cal una acci6 politica coherent i tenac. Les actuals

circumstancies configuren una correlaci6 de forces favorable a les grans empreses

transnacionals i res no fa indicar que els avantatges comparatius oferts des de

Catalunya estant siguin suficients com per a constituir un element determinant en

el seu proces de presa de decisions. En aquest cas la nostalgia ha d'esser substituida

per l'eficiencia.

Notes

(1) La scva direccio fou menada pcr Josep M. Bricall i personalment em vaig to responsahlc do

la cootdinacio. Tanmateix, cis errors que asui puguin escaparse'm m'han de ser atribuits dc forma

exclusiva. Aquestes acostumcn a ser Ics regles del joc i les accepto.Aqueixa analisi va poder portar-se

a cap coerces a l'esforc tenac d'un bon nombre de membres del ('EP i al suport financer de dues

institucions: la fundacio Jaume Botill en I'etapa inicial i - sobretot la Caixa do pensions per a la

Vellesa i d'Estalvis de ('atalunva i Balears.

(2) Els fonaments teorics d'aqucsta analisi poden veure's a J.M. Bricall, <Notes sobre dernanda
efectiva i crisis economica)) Papers de Seminari. num. 20.

(3) Pensi's que w=f(p) i p(r) on w: safaris; p: nivell de preus i r: taxa de guany.
(4) Caldra aprofundir mcs el caracter del segon subperiode tot incorporant-hi cis fets succefts amb

posterioritat a 1977.

(?) Probablement. a partir de 1981/8_2 s'assitcix a un nou cans i, caracteritzat pel sanejament tinancer

de les empreses corn a resposta als elevats costos de tinancament i la feblesa de la demanda.

(6) On: K es el valor del capital lisle i constitucix un index (estimatiu) de I'evolucio de la capacitat
productiva instal•lada: L reflecteix el nornbre d'assalariats ocupats i constitueix un indicador del nivell
d'utilitzacio de la capacitat productiva: Y es el valor afegit brut a preus constants.

X`
(7) S'ha pres corn a referencia el seguent indicador: Ec =

E
X
X

on X indica la xifra d'ingres-

sos de I'empresa, el subindex la branca i el sobreindex si es tracta de Catalunya (c) o de Espanya (e).

Aixi, si la xifra d'ingresos de les GEI espanyoles de la branca, cs superior (inferior)-amb una fluctuacio

de ± 10% a la relacio d'ingressos entre el conjunt de GEI d'Espanya i de Catalunya defineix una

situacio d'cspccialitzacio (subcspccialitzacio).
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