
L'economia catalana en 1'horitz6 del Mercat Unic (*)

Marti Parellada (**)

En aquest treball es tracta de posar de manifest els elements que caracteritzen ('economia catalana

en I'horitz6 del Mercat Unic.
Amh aquest objectiu, tot precisant l'abast d'un anunciat tan generic com 1'esmentat, es desenvolu-

paran tres apartats que intentaran polar de manifest, en primer Iloc, les caracteristiques del creixement de

('economia catalana en el mapa regional espanyol i en el context de la Comunitat Europea. EI segon apar-

tat tractara de precisar alguns dels factors que han estat considerats corn rellevants per avaluar la compe-

titivitat d'una economia a I'horiz6 del Mercat Unic i I'Espai Economic Europeu, aixi cone d'alguns dels

efectes que es poden preveure. Finalment, el tercer apartat tractara de polar de relleu la situaci6 en la que

es troha especificament ('economia catalana en alguns dels factors considerate anteriorment.

El desenvolupament regional a Espanya. El paper de Catalunya (***)

('on) ha senyalat en un recent treball J. L. Raymond (1990) el cicle de creixement de ('economia es-

panyola i el de la Comunitat Europea es superposen, accentuant-se, pet-6, a ('economia espanyola tant les

fases de recessi6 com Ics de recuperaci6. PeI que fa a les comunitats autonomes espanyoles el mateix au-
tor palesa corn mentre Balears i Canaries estan mes Iligades a la conjuntura europea que a ('espanyola, en

canvi, Extremadura i la Rioja mostren una evoluci6 mes deslligada tant d'una com I'altra economia. Fi-

nalment, la resta de comunitats tindrien una associaci6 mes nitida amb ('economia espanyola, destacant els

casos de Catalunya, Madrid i el Pais Basc.
Tanmateix aquesta interdependencia no exclou els deferents protagonismes regionals en la taxa de

creixement global de ('economia espanyola. Si ens centrem en el periode 1975-1985. les regions mes afec-

tades per I'alentiment gencralitzat dels ritmes de creixement (vegeu quadre I ). varen Esser Ics que delimi-

len la cornisa cantabrica (Pais Base, Cantabria i Astdries) i tamb6, Catalunya, malgrat en aquest cas, aquests
efectes negatius es palesen molt mes a la provfncia de Barcelona que a la resta de provincies catalanes.

Pel contrari, Balears i Canaries, el litoral mediterrani (Valencia i Murcia) aixi com I'eix de I'Ehre

(Arag6 i la Rioja) i Madrid tinguercn uns creixements relatius superiors a la resta de Comunitats.

En el periode I985-1989, de clara recuperaci6, s'han confirmat alguns dels trets observats en els anys

anteriors. Aixf, Balears i Canaries mostren un creixement molt intens i ('arc del mediterrani es consolida
com eix de creixement tot incloent-hi Catalunya, Valencia i Murcia (i segons diverses apreciacions -J. R.

1*) Vull agrair els comentaris a la segona part d ' aquest treball d'l:steve Sanroma i la col-laboraci6 de Gemma Garcia.

I**) tJniversitat de Barcelona.

(***) Aqucst apartat sintetitza el desenvolupat pel mateix autor a la confer8ncia titulada : L'Economia Catalana a I'Es-

tat de les Autonomies , realitzada en el mare del Primer Congres Catala de Geografia , organitzat per la Societat Catalana de

Geografia de I'Institut d ' Estudis Catalans, els dies I I at 15 de mare de 1991.
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eix de desenvoluparnent el que se situa al Ilarg de la Vall de I'Ebre.

A aquests eixos cal afegir el notable comportament d'Andalusia, la continuada pdrdua de protago-

nisme de la cornisa cantabrica -malgrat una certa inflexi6 a I'any 1989- aixi com la de la resta de Cornu-

nitats Autdnomes.
Aixf mateix I'economia catalana i en especial la de I'entorn metropolita de Barcelona ha aconseguit

recuperar un dinamisme acusat en el context de I'economia espanyola que es manifesta a partir de 1986

en els majors ritmes de creixement del PIB . Alhora, el seu paper estratdgic en els dos eixos de desenvo-

lupament que mds es consoliden enca la segona meitat dels anys setanta li donen unes garanties addicio-

nals a les sever perspectives de futur.

Per un altre cant6, cal preveure que, en la mesura que vagin desapareixen progressivament les limi-

tacions a la mobilitat del factors entre els Estats pertanyents a la C.E., s'accentuara la importancia de no-

tes regions europees formades per comunitats pertanyents a diferents Estats. Sota aquesta perspectiva Ca-

talunya i Barcelona poden, sens dubte , exercir una funci6 remarcable no cols en relaci6 amb les regions

espanyoles mds properes , sin6 tambd, amb Midi Pyrenees i Languedoc - RoussiIIon . Alhora els majors in-

dex de creixement d'aquesta macro- regi6 en el context europeu , no fa res mds que accentuar les possibi-

litats estratc' giques de I'economia catalana (vegeu VV.AA. 1991 i Comisl6n de la CC. EE., 1991).

Quadre 1. Creixement del PIB.

Tara mitjana anual de rreixement del PIB (%)

1960-1975 1975-1985 1985-1989

Andalusia 6 ,3 2,0 4,9

Arag6 6,0 2,6 5,1

Asturies 6,4 0,6 2,9

Balears 7,6 3,9 5,9
Canaries 7,7 3.t 5,5

Cantabria 5,2 1,3 4,7

Castella-La Manxa 5,8 1,8 4,3

Castella i Lle6 5,6 2,2 4,0

Catalunya 7,9 1,3 5,0

Extremadura 3,6 2,7 3,9

Galicia 6,6 2,6 4,0

Madrid 8,8 1,5 4,6

Murcia 7,3 2.6 5,4
Navarra 7,2 1,9 5,0
Pais Basc 8,1 -0,3 3,7
Rioja (La) 5.5 3,1 5,0

Comunitat Valenciana 7,1 2,4 5,4

TOTAL 7.1 1,8 4,7

Font: J. Alcaide, J.R Cuadrado . E. Fuentes Quintana (1990)

Factors de competitivitat , Mercat Onic i Espai Economic Europeu

L'analisi de les principals causes que contribueixen a les disparitats regionals en el si de la (',mtuni-

tat ha estat objecte de diversos estudis recollits a Comissi6 de les CCEE ( 1991). Des d'aquesta perspecti-

va s'ha aconseguit identificar algun dels factors mds significatius que contribueixen a la competitivitat de

les regions. En uns casos els factors reds importants estan vinculats a la disponibilitat i cost de recursos fi-

nancers aixi com d'instruments financers adequats. La penalitzaci6 que patcixen Ics regions menys desen-

volupades i els controls de liquiditats imposats per les autoritats bancaries centrals ha afectat espectalment

alguns dels paisos del sud de la Comunitat i entre ells Espanya. Addicionalment hi ha factors comuns a

totes les regions i vinculats tambd tots ells a la politica macroeconOmica dels Estats. Aquest ds el cas dell

avantatges de competitivitat vinculats a una menor pressi6 fiscal, a una disminuci6 dels costos salarials in-

directes i a la desregulaci6 del mercat del treball. Finalment d'entre Ia resta de factors destacats apareixen

un cop mds els rclacionats amb l'increment de I'oferta de treball qualificat i amb la millora de les infras-

84



tructures i amb la introducci6 paulatina d'innovacions en els productes o processor que incrementin la corn-
petitivitat de la base economica regional.

En relacib at primer d'aquests tres darrers factors assenyalats, la situacio a bona part de les regions
i en especial a les regions industrials en clar proces de reestructuracio es I'existencia d'una descoordina-
ci6 entre la demanda i I'oferta de treball. En general sembla coincidir I'existencia d'un nomhre de vacants
considerable, amb, tambe, un nombre important de treballadors desocupats. D'aquf que una mes adequa-
da formacio professional hauria de contribuir a la creaci6 d'una ma d'obra flexible que resistiria millor els
canvis estructurals. D'aci no nomes s'han d'inferir mesures tendents a augmentar la quantitat de pohlaci6
escolaritzada sing tambe s'ha d'afrontar la qualitat i, el que es cada cop mes important, I'extensi6 sis-
tematica de la formaci6 permanent, avui garantida nomes molt parcialment.

Les actuacions en infrastructures i en R+D constitueixen factors determinants per la competitivitat de
les regions molt mes quan, com es el cas de Catalunya, no s'ha assolit el nivell mig comunitari i encara
que to avantatges locacionals respecte d'altres regions comunitaries no deixa de tenir una posicib relati-
vament periferica en relacib als principals nuclis de localitzaci6 de I'activitat econbmica a la Comunitat.

E'n aquest mare, les regions comunitaries hauran d'enfrontar-se en els propers anys amb els reptes
que suposa la uni6 econbmica i monetaria i la realitzaci6 del mercat interior. A aquestes perspectives cal
afegir i no arnb una menor importancia el projecte d'Espai Economic Europcu que preten ampliar la di-
mensio del mercat unit per la incorporacio dels paisos de I'EFTA. Es a dir generalitzar a bona part del
continent europeu I'extensi6 de la Ilibertat de comer4 de bens, de prestacio de serveis i de moviment dels
factors trehall i capital. No cal dir que l'ambicio d'un projecte d'aquesta categoric en relaci6 al qua] es
preveu la seva entrada en vigor a partir del gener de 1993 es correspon amb la presencia d'efectes hene-
ficiosos pet conjunt de I'economia europea perb no necessariament repartits d'una manera equilibrada, el
que sens dubte constitueix un focus d'atenci6 rellevant.

Per aquesta rao la capacitat de resposta de I'economia de cada regio als reptes que suposen el Mcr-
cat Unic i IEspai Economic Europeu depends dels factors de competitivitat esmentats.

Un dels metodes per intentar valorar les consequencies economiques en una regi6 determinada de les
mesures que formen part del Mercat Unic, es estudiar ('actual estructura sectorial de la Comunitat i dels
seus diferents ambits territorials i la manera en que aquests seran afectats per la realitzaci6 del mercat in-
terior.

L'estudi de recent publicacio elaborat per la Comissi6 de les CCEE i dirigit per Buigues i llkovitz
sobre els electes a determinats sectors industrials del Mercat Unic, es basa en les caracterfstiques de 120
branques industrials de I'economia comunitaria de les quals s'han seleccionat 40 per la seva especial sen-
sihilitat respecte a les mesures incorporades en el projecte del Mercat Unic. Aquestes 40 hranques repre-
senten poc mes de la meitat del nombre total de floes de trehall a la industria i una octava part de I'ocu-
paci6 total a la Comunitat. Entre els sectors mes vulnerables hi son els que depenen estretament de la con-
tractaci6 publica com les telecomunicacions i 1'equipament ferroviari i els que funcionen en mercats
caracteritzats pel manteniment d'obstacles no aranzelaris (industries agroalimentaria, textil, calgat i vestit,
qufmica hasica, etc.).

Utilitzant com indicadors la mitjana del ratio exportaci6/importaci6 pel periode 1984-1987 i la mit-
jana de la penetraci6 de les importations pel periode 1981-1985 s'identifiquen per la industria espanyola
dotze de les 40 branques amb una posicib competitiva forta (vehicles a motor, vi i escumosos, industries
de la Ilana, co(6, cal4at, joquines, articles esportius...), la majoria d'elles caracteritzades per csser branques
ma d'obra intensives , que no utilitzen alta tecnologia i que s'aprofiten Poe de les economies d'escala i de
les caracterfstiques de ('increment previsible de la demanda.

Potser I'excepci6 sigui I'automobil, gracies a la presencia de capital forani i la preparaci6 de la ma
d'obra espanyola.

En qualsevol cas, es constata un cop mes que el cost de la ma d' obra continua essent el factor es-
trategic que explica en bona mesura el perque de les inversions directes de capital forani.

L'economia de Catalunya i I'horitzo del Mercat Unic

En aquest context quina es la situaci6 de I'economia catalana i quines possibilitats hi ha d'actuar-hi?
No es preten de her una analisi exhaustiva sin6 emfatitzar alguns elements que per les sever caracterfsti-
ques se'ls hi atribueix un caracter mes determinant a I'hora d'avaluar la competitivitat de I'economia ca-
talana.

Qui duhta que l'intens proces de canvi que esta visquen I'economia catalana en4a la integraci6 de
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I'economia espanyola a la Comunitat s'esta veient afectat per un comportament a I'alc;a dels costos laho-

rals unitaris en especial a partir de l'any 1988 i que aquests han repercutit rues en els marges de henefici

en aquells sectors mes subjectes a la competencia exterior o dit d'altra manera, els que han vist desapareixer

amh mes intensitat les barreres aranzelaries i no aranzelaries respecte I'econornia comunitaria. Qui dubta

que la politica monetaria centrada en el manteniment d'alts tipus d'interes ha provocat una contenci6 de

la demanda que ha aconseguit frenar les tensions inflacionistes i ('augment del deficit exterior i qui dubta

tambe que ('accent en la politica monetaria esta provocant consequencics no desitjades en I'actuacio in-

versora de les empreses, les quals utilitzen els sous resultats d'explotaci6 per augmentar les sever col-lo-

cacions financeres i augmentar aixi els ingressos financers.

D'aci que es reclami tambe un major rigor en la politica pressupostaria de I'Administraci6 Central i

en especial de les territorials (auton6miques i locals) que han augmentat notablement la seva partieipaci6

en el conjunt del deficit de les AA.PP. i, tamhc, una crida reiterada a la necessitat d'aplicar pol(tiques

d'oferta per mantenir i millorar la competitivitat de I'economia espanyola.

El problema, situats a aquest nivell, no es tant el caracter de la argumentaci6 anterior com el let que

les mesures que s'apliquin tinguin els resultats esperats. Dit d'una altra manera, fins a quin punt la ne-

cessaria adaptaci6 de les condiciones del mercat financer espanyol al de la resta d'Europa sera compatible

amb la moderaci6 dels desequilibris basics de I'economia espanyola sense posar en questi6 les paritats del

SME?
En qualsevol cas aquest cs un dehat en relaci6 al qual les possibilitats d'actuaci6 des de I'adminis-

traci6 auton6mica catalana son molt limitades. Aix6 no ha de voler dir necessariament que I'econornia ca-

talana i les seves institutions representatives hagin d'estar alienes a I'analisi anterior. Ja s'ha dit cn oca-

sions anteriors (Zabalza, 1985) que pel contrari, els objectius de la Generalitat, pel mateix caracter gene-

ric de la instituci6, son globals i, per tint, les politiques i els mitjans per assolir-los haurien doncs d'esser

tambe globals, el que vol dir, a la practica que la Generalitat no hauria d'inhihir-se absolutament de res.

Molt mes quan a Catalunya hi ha representat el 25 % del PIB industrial espanyol i prop del 20 % del PIB

total.

Tanmateix no creiem que sigui aquest el debat que hauriem de desenvolupar aqu(. Potser fora millor

centrar-nos en aquells aspectes que s'ha considcrat ones rellevants com factors de competitivitat de les re-

gions i en relaci6 als quals I'actuaci6 de les institutions publiques autonOmiques pot esser mes efica4.

Per tal de fer aixOO farem primer, una consideraci6 entorn a I'evoluci6 en els darrers lustres de la in-

dustria it Catalunya en relaci6 a la resta d'Espanya per prosseguir posteriorment a I'anulisi dels factors de

corn petit iv it at considcrats.

La industria a ('atalunya i Espanya. Trets diferencials

Ja s'ha csmentat que el periode de crisi 1975-1985 es manifests a Catalunya disminuint la seva par-

ticipaci6 relativa en el conjunt espanyol en termes de poblacio, ocupaci6 i Valor Ategit Brut. En aquest

periode (Sanroma, 1990) I'economia catalana destrueix prop del 20 C/ dels sews Ilocs tic treball front pot

mes del 15 `k pel conjunt espanyol, traduint-se aquest fet en una notable disminuci6 de la taxa docupa-

ci6 (pes dell ocupats en la poblaci6 major de 15 anys) que passa de prop del 50 % a ('any 1976 a poc ones

del 381/( a ('any 1985.

Dc la mateixa manera, per6 en sentit contrari, la taxa d'atur augmenta notoriament passant del 2,8 %

de la pohlaci6 activa a I'any 1975 al 22,8 ('any 1985 amb un ritme de creixement superior al que es pale-

sa pel conjunt de I'economia espanyola. A partir de 1985 la taxa d'atur ha disminuit tins a xifres que se

situen actualment a1 voltant del 12 %.

Aquest comportament es atribuit (J. Alcaide, J. R. Cuadrado, E. Fuentes i J. R. Cuadrado [director],

1990) a I'especifica importancia de la crisi industrial afectada per la vulnerabilitat de les activititats ma-

nufactureres pot capacitades per fer front a les modificacions de la demanda i a les successives crisis

energetiques. Aquesta situaci6 es manifesta especialrnent ally on es concentrava I'activitat industrial com

es el cas de Catalunya. A aquest fet cal afegir-li la crisi de la construccio induida per ('anterior i pels sous

efectes colaterals. Aixi mateix la relativa menor presencia a Catalunya de les activitats tertiaries no va po-

der compensar els efectes desindustrialitzadors esmentats.

A un altre nivell s'ha assenyalat que la distinci6 entre periodes « normals,, de creixement i periodes

de crisi ve palesada pel fet que el creixement de la productivitat (Y/L) sigui superior o no al creixement

del grau de mecanitzaci6 (K/I,). D'aquesta manera, en el periode -normal,, es podra reduir la intensitat de

capital (K/Y) mentre que en el periode de crisi succeiria el fen6men invers (Bricall, 1983 i VV.AA., 1985).
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En la crisi, ('increment de la intensitat de capital -o el que es el mateix, I'avancament de la inversio

en rclacio als augments do renda- ha accentuat i intensificat la competencia, amb els efectes corresponents

sohre l'oligopolitzaci6 dels mercats i la transnacionalitzaci6 de la produccio.

his resultats obtinguts referits a 1'econoinia catalana i espanyola palesen en aquest sentit un com-

portament similar on Ies tendencies esmentades es superposen (vegeu quadre 2 i grafic I) i on es copra un

inici de recuperacio en el periode que s'inicia a partir de ('any 1985 i que caldra confirmar a partir de que

es disposin les dades adequades.

Cal assenyalar un nienor ritme de creixement de la renda industrial aixi coin de l'ocupaci6 a Cata-

Iunya en rclacio al conjunt espanyol el que es tradueix en un major creixement de Ia intensitat de capital

K/Y i del gran de mecanitzaci6 K/L.

Quadre 2. 'faxes de creixement anual acumulatives.

Lspuma Y L K F'/K Y/L KIL P/Y N'/L

1964-73 8,99 1,53 4,49 4,32 7,35 2,91 -0,52 7,82

1973-85 1,35 -2,29 2,14 -0,78 3,69 4,54 -1,52 5,09

1985-87 5,76 3,37 1,62 4,07 2,32 -1,69 3,54 -0,30

Caraluma

1964-73 8,84 2,31 4,(W 4.62 6,38 1,68 -0,26 6,64
1973-85 0,73 -2,93 2,18 -1,42 3,77 5,26 -1,57 5,08
1985-87 4,01 3,83 -0,56 4,60 0,17 -4,23 0,44 -0,12

Y: PIB industrial a preus constants (base 1964)

L: Poblacio ocupada a la industria

K: Estoc de capital a la industria a preus constants (base 1964)

P: Benefici (PIB menys costos salarials) a preus constants (base 1964)

W: C'ostos salarials a preus constants (base 1964)

Font: ('FP ( 1952): Petithb ( 1985); Banc de Bilbao ( vans anys ); MINER (vans anys ); INE (1988).

Des d'una altra optica (Zahalxa, 1985) s'ha justificat el que la crisi a la industria catalana s'hagi tna-

nifestat tant en una reduccio substancial de la taxa de creixement de la productivitat total, coin tamhe en

la utilivacio molt mes intensa quc ahans de maquinaria per unitat de treball, no tant en un comportament

de lit inversio molt sotmes a I'augment de la competencia que es manifesta en una situacio de crisi sin6 a

1'encariment del factor trehall en rclacio al capital.

Per una altra Banda la perdua de pes del marge de benefici (P/Y) (vegeu grafic 2) mes accentual en

el periode 1973-1985, ,'explicit tant a Catalunya corn a Espanya pel major creixement dels salaris unita-

ris W/I. que de la pro(Iuctivitat Y/L, el que provoca corn a consegiiencia una disminuci6 (lei tipus de he-

nefici (P/K) Clue no fa rev roes que accentuar I'estancament de la inversio, cl de la produccio i provoca una

caiguda notable de I'ocupacio (*). El fet que aquesta disminuci6 sigui mes acusada a Catalunya que al con-

junt espanyol podria explicar el menor creixement de la produccio i de I'ocupaci6 industrial que s'ohser-

va durante el periode 1973-1985 a Catalunya en relaci6 a I'economia espanyola.

Situats aqui, tot sembla indicar que 1'economia catalana -i en particular la seva industria- mostra
amb especial intensitat I'evolucio de la conjuntura econbmica tant en les lases mes depressives coin en les
faces mes expansives.

(*) Definim cl tipus de benefici

r = P/K = P/Y. Y/K

i el marge de henefici

n = P/Y =
Y -W

_
Y/L-w

= 1
w

Y Y/l. TT
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Mercat (Jnic i factors de competitivitat de 1'economia catalana

L'horiti i del mercat unit no fa mes que polar de manifest la vulnerabilitat del model de creixemeni

i, mes enlla de la politica macroeconomica rues global a currec de l'Administraci6 Central, I'especia! con-

sideraci6 de determinats factors en relaci6 als quals l'ambit d'actuaci6 de I'administraci6 auton6mica es

mes gran.
Veiem per tant , successivament - i sense anim d'exhaustivitat - al16 que fa referenda als aspectes de

formaci6 , dotaci6 d ' infrastructures , R & D, i mare institutional.

a) En relaci6 als aspectes de formaci6 , cal tenir en compte que el mercat de treball s'ha caracterit,at

fins finals dels anys 70 per I'adopci6 d'un model basat en baixos nivells salarials, elevada estabilitat de

l'ocupaci6 i la importancia d'uns mecanismes d'ajust basats no tant en l ' oferta i demanda coin en I'eleva-

da dispersi6 salarial . En definitiva la carestia dell acomiadaments i la inexistcncia de sindicats Iliures va-

ren propiciar un ajust via retributions adaptant-se aixf a la conjuntura , tot mantenint baix el nivell do des-

ocupaci6.

A partir de finals dels anys setanta , la progressive homologaci6 del mercat de treball a les pautes de

comportament europeu el doten d'una major flexibilitat pel cant6 de Ies quantitate . Les actuations s'adre-

cen a abaratir I'acomiadament , facilitar les jubilacions anticipades i les baixes voluntaries i flexibilirzar la

contractaci6.

Aquest model s'accentua en la segona meitat deis anys vuitanta en la rnesura que ('increment de l'ocu-

paci6 que s'observa a Espanya i Catalunya es basa quasi exclusivament en contractes temporals.

Aquest fet provoca primer , una major precarietat del mercat de treball el qual es pot veure afectat

d'una mantra immediata per I'evoluci6 dels ritmes de creixement de I'activitat ccon6mica i, segon, la ne-

cessitat de tlexibilitt ar l'oferta de treball no tant en termes de contractaci6 coin de formaci6 professional

adequada it les caracteristiques de la demanda.

A Catalunya coin es diu a Sanroma 1990, s ' observa I'existencia d'un nivell educatiu -els estudis mit-

jans- per sota dels quals no es detecta creaci6 neta d ' ocupaci6 . Aquesta falta de formaci6 podria contri-

buir a explicar el creixement simuitani que s'ha observat en determinats perfodes a la taxa d'atur i als Ilocs

de treball vacants. D'aci que sigui necessari escometre un considerable esfor4 de formaci6 en diversos

fronts: educaci6 general pels qui no assoleixin ell estudis mitjans, formaci6 ocupacional per dernandants

d'un primer Iloc de treball , parats de Ilarga durada i formaci6 permanent per a adults.

En aquest mare destacar un dels problemes mes importants de ('actual sistema educatiu : el del fracas

escolar . I;Is darrers estudis respecte a EGB (Oroval , 1990) assenyalen I'alarmant xifra ( 30 %) de fracas es-

colar, el que to les seves consegiiencies en la FP ates que es I'dnica opci6 per als que no han superat I'en-

senyament primari i volen continuer la seva formaci6 . La taxa d ' abandonament en FP (20,4 ('4 ) e; molt

major quc la que es dona it BUP-COU (7 %).

Aquests problemes, juntament amb els que es presenten a 1'ensenyament superior universitari on es

pot constatar la paradoxa que, malgrat ('augment del nornbre total d'estudiants , disminueix el nombre de

titulats, fan necessari un plantejament decidit que permeti uns millors resultats en el funcionament del sis-

terna educatiu catala.
b) tjn segon aspecte a considerar el derivat de les despeses en R & D . En relaci6 a aquesta giiesti6

un indicador recent i suficientment expressiu del nivell de desenvolupament tecnolOgic a Catalunya el Bo-

na I'analisi de la balanca exterior tecnol'gica.

En sintesi s'afirma ( Giraldez, 1990) que la balanca tecnol6gica de Catalunya globalment considera-

da (ingressos i pagaments d'assistencia tecnica , patents , dissenys i marques ) ha estat deficitaria d'una ma-

nera permanent , amb una taxa de cobertura que en el periode 1975-1988 es del 19 %. Accentuant - sc el de-

ficit a partir de la segona meitat dels anys vuitanta atesa la forta vinculaci6 existent entre la recuperaci6

de I'economia i el creixement de la importaci6 de tecnologia. Tanmateix , la disminuci6 deis ingressos re-

sulta menys 16gica i rues preocupant . Coin diu tarnbe , Giraldez, d6na la impressi6 que quant el mercat in-

terior es recupera , ell empresaris catalans abandonen les sever estratcgies exteriors per centrar-se en I'es-

mentat mercat interior . Aquest fet pot representar un perill considerable quan amb el Mercat Unic es ve-

gin despla4ats de 1'6nic mercat que han considerat com propi, I'espanyol , no havent desenvolupat una

estrategia que ell faci mes competitius.

Si utilitzem altres indicadors ( Escorsa, Sole , Martinez , Perez, Valls , 1991) com, per exemple, la des-

pesa en I + 1) en relaci6 al PIB, tarnbe e, palesa I ' escas esforc tecnol6gic ates que solament represents el

0,47 % del PIB, inferior al del conjunt espanyol ( 0,57 %) i inferior al d'altres pafsos europeus.

c) En el terreny de les infrastructures de transport cal senyalar abans de tot I'impacte que provoca en

I'activitat economica , derivat de la seva utilitzaci6 directa o indirecta en els processos de producci6 i de
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la seva intlucncia en les decisions de localitzaci6 dels individus i de les empreses. A I'estudi de Biehl so-

bre les dotacions d'intrastructura en regions integrants de la CE, es destaquen dos Pets. En primer Iloc, la

intportancia que to corn a factor impulsor de desenvolupament d'una regi6, i en segon Iloc, es constata que

les disparitats existents en les dotacions d'infraestructura son elevades en el si de la CE. Considerat trans-

ports, conuuticacions, energia i educaci6 superior, Ili dotacib espanyola (any 1980) es situava en un 77,6 c/

de la mitjana comunitaria i en tin 73 c/ de Ili RFA, Franca. Italia i R.U.

D'aci Ili necessitat d'actuar decidida i coordinadament entre les diferents administracions amh com-

petencies per tal de ter front a aquestes desavantatges respecte la Comunitat.

d) Finalment, un darrer factor que ha caracteritzat aquest periode es el derivat de les profundes mu-

tacions institucionals en que ha hagut de transcOrrer 1'economia catalana i espanyola.

Dc la matcixa manera que es pot dir que I'evoluci6 de I'economia catalana i, tambc, evidentment.

I'espanyola, tc un comportarnent que no pot esser alie al de les economics occidentals desenvolupades i,

en especial, les comunitaries, no cal arribar a I'extrem de negar la intlucncia d'especificitats propies que

en darrera instancia exp1iquen el que no hi hagi un comportament absolutament mimetic entre aquestes

economies.
En aquest sentit, el que s'ha anomenat periode de crisi i que s'exten -si ens reterim al comportament

de Ia producci6 i del mercat de trehall- des de finals de la primera meitat dels anys setanta fins ets anys

1985-1986 i el periode de recuperaci6 posterior, s'inscriu pel que fa a 1'economia catalana, en un mare de

profunds canvis institucionals com son: la recuperaci6 de formes de govern democratic com a Ia resta de

paisos occidentals desenvolupats, la constituci6 i desplegament de I'Estat de les autonomies i, a partir de

1986, I'adhesi6 de I'economia espanyola a la Comunitat Economica Europea, en un moment en que les

institutions comunitaries despleguen tots els seus esforcos per avancar en la perspectiva del mercat unit

de 1993.

Aquestes profundes mutations institucionals s'han materialitzat alhora en un notable creixement de

Ili presencia del sector public a Catalunya (Bosch, Costa, 1990).

En aquest sentit, cal assenyalar la relevancia que va prenent I'Administracio autonomica en relaci6

al 11113 catala. Aixf a I'any 1988 les despeses directes autonomiques varen representar el 8,4 % del PIB ca-

ta1a. Si a aquest percentatge se Ii afegeix el mes del 5 c/ que representen les corporations locals i el prop

del 25 (/ de I'Administracid Central, s'assoleix un pes del conjunt de les AA.PP. al voltat del 40 (4 del

1116, similar al dell paisos desenvolupats.
Alla on no hi ha coincidencia es en el pes relatiu dels governs suhcentrals en relaci6 al central, mes

acusat aquest darrer, a I'economia espanyola.

En consequencia, cl cami recorregut pets paisos mes homologahles al nostre i la prbpia sinergia que

crew I'actual estructura de nivells de govern, fa preveure que en el futur augmentara encara mes el pes de

ics Administrations suhcentrals en el conjunt de les Administrations Publiques.

Finalment, i per acabar, el propi sistema de financament autonomic que distingeix entre financament

incondicionat i condicionat retlecteix que no to pcrque haver-hi una traducci6 directa entre nivells de des-

pesa i nivells competencials. Aquest es un terreny complex (Costas, 1990) on en certa manera la juris-

prudencia es Ili que esta delimitant els camps d'actuaci6 de les diferents administracions. Ein aquesta Iinia

el protagonisme de les intervencions de foment en forma d'incentius (suhvencions. avals, prestecs, incen-

tius fiscals, ,of industrial....) i actuations directes (dotacib d'infrastructures. assesorament d'empreses,

oterta capital-rise, centres de transferencia de tecnologia, pares tecnologics....) sembla consolidar-se en

I'amhit conipetencial autonomic. En canvi, Its anomenades intervencions reguladores (relacionades amb

Ili unitat del mercat, amh la unitat de la politlea economica o dc caracter sectorial i territorial) sigui per Ies

scves propies caracteristiques sigui per I'ahast de les lleis de <<bases- o tambc, pel paper de Ili Comunitat

Economica Europea, tenen on ahast molt mes limitat en el terreny autonomic. Destacant, pet-6, com ex-

cepcio rellevant les competencies autonomiques en el terreny urbanfstic amb una intlucncia lens duhte im-

portant en I'activitat economica.
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